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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri o načelih in delovnih metodah 
v Jadranskem morju (ADRIATICA) – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
in desetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 - ZKZaš) je 
Vlada Republike Slovenije na ____ redni seji, dne ______, pod točko ___ dnevnega reda sprejela

S K L E P

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Pisma o nameri o 
načelih in delovnih metodah v Jadranskem morju (ADRIATICA) v obliki izmenjave pisem generalnih 
direktorjev direktoratov, pristojnih za ribištvo.

                                                                                            Mag. Janja Garvas Hočevar,
                                                                                            v. d. generalnega sekretarja
Prejmeta:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
– Ministrstvo za zunanje zadeve RS
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Ana Le Marechal Kolar, generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo, 
– Jernej Švab, vodja Sektorja za ribištvo
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
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č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  
konkurenčnost podjetij

NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
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oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Za proračun Republike Slovenije na odhodkovni strani ni finančnih posledic. 

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
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Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 
35/21 in 51/21) se javnosti ni povabilo k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                       
                                  dr. Jože Podgoršek
                                           minister



PRILOGA 1

PREDLOG

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) in desetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 
113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 
in 30/18 - ZKZaš) je Vlada Republike Slovenije na ____ redni seji, dne ______, pod točko ___ 
dnevnega reda sprejela

SKLEP 

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Pisma o 
nameri o načelih in delovnih metodah v Jadranskem morju (ADRIATICA) v obliki izmenjave 
pisem generalnih direktorjev direktoratov, pristojnih za ribištvo.

Št.
Ljubljana, dne

Mag. Janja Garvas Hočevar
                          v. d. generalnega sekretarja
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OBRAZLOŽITEV

V skladu z 18. členom Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) 
št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa 
Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2020/2015 z dne 21. avgusta 2020 o določitvi podrobnosti izvajanja 
obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste ribolova v zahodnih vodah za obdobje 2021–2023 (UL 
L št. 415 z dne 10. 12. 2020, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU), je v okviru 
skupne ribiške politike Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) državam članicam EU dana
možnost regionalizacije ali regionalnega sodelovanja v primerih, ko je bilo v zakonodaji EU
Evropski komisiji dano pooblastilo za sprejem delegiranih ali izvedbenih aktov. V teh primerih 
lahko države članice z neposrednim upravljavskim interesom na posameznem morskem
območju podajo Evropski komisiji skupno priporočilo za sprejem takšnih aktov. Poleg tega lahko 
države članice, ki imajo neposreden upravljalni interes za ribištvo na geografsko opredeljenem 
območju, pripravijo tudi skupna priporočila Evropski komisiji v zvezi z ukrepi, ki bi jih ta morala 
predlagati ali sprejeti. 

Republika Slovenija je na podlagi navedenih določb že od sprejetja Uredbe 1380/2013/EU
neformalno sodelovala z Italijansko republiko in Republiko Hrvaško v okviru sodelovanja na 
področju ribištva v Jadranskem morju (ADRIATICA) za podajo skupnih priporočil za območje 
Jadranskega morja Evropski komisiji v skladu z določbami 18. člena Uredbe 1380/2013/EU. V 
zvezi s tem je bilo Evropski komisiji podanih več skupnih priporočil glede izvajanja obveznosti 
iztovora vsega ulova, ki so bila nato sprejeta v obliki delegiranih aktov Komisije in ki vsebujejo 
pomembne izjeme za slovenske ribiče od izvajanja te obveznosti.

Na trilateralnem srečanju med Italijansko republiko, Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo 
na delovni ravni, ki je potekalo dne 29. 1. 2021 v obliki videokonference, je bilo med drugimi 
možnimi oblikami sodelovanja omenjeno sodelovanje na področju ribištva v okviru skupine 
ADRIATICA. Republika Slovenija je bila povabljena, da pristopi k pismu o nameri o načelih in 
delovnih metodah v Jadranskem morju (ADRIATICA).

Glede na zgoraj navedeno je Republika Slovenija (dopis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano RS, ki je bil usklajen z Ministrstvom za zunanje zadeve RS) v februarju Italijansko 
republiko zaprosila za posredovanje tega pisma o nameri, ki smo ga v marcu letos tudi prejeli. 
Pismo o nameri je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (v nadaljnjem besedilu:
MKGP) poslalo v proučitev Ministrstvu za zunanje zadeve RS (v nadaljnjem besedilu: MZZ).

V mnenju o pravni naravi Pisma o nameri o načelih in delovnih metodah v Jadranskem morju 
(ADRIATICA) je MZZ ocenilo, da gre za pravno nezavezujoč mednarodni akt in da je v skladu z 
desetim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 -
ZKZaš) treba s pravno nezavezujočim mednarodnim aktom predhodno seznaniti Vlado 
Republike Slovenije.

Pismo o nameri o načelih in delovnih metodah v Jadranskem morju (ADRIATICA) predvideva, 
da pristojni organi sodelujočih držav za upravljanje ribištva sodelujejo pri upravljanju ribištva v 
Jadranskem morju v skladu z določbami Uredbe 1380/2013/EU, ob posvetovanju s Svetovalnim 
svetom za ribištvo v Sredozemlju in Evropsko komisijo, ter da si bodo prizadevali za pripravo 
skupnih priporočil v skladu z 18. členom Uredbe 1380/2013/EU. 

Pristojni organi za upravljanje ribištva sodelujočih držav sodelujejo na dveh ravneh: 
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- v okviru koordinacije na visoki ravni generalnih direktorjev, pristojnih za ribištvo; 
- v okviru tehnične skupine predstavnikov direktoratov za ribištvo sodelujočih držav, Evropske 
komisije, Svetovalnega sveta za ribištvo v Sredozemlju (MEDAC), Evropske agencije za nadzor 
ribištva (EFCA), projekta FAO Adriamed ter deležnikov na področju ribištva v Jadranu. 

Pismo o nameri opredeljuje načela in metode dela na ravni koordinacije na visoki ravni 
generalnih direktorjev, pristojnih za ribištvo, in na ravni tehnične skupine. Pismo o nameri izraža 
namen generalnih direktorjev za ribištvo sodelujočih držav, da sodelujejo v skladu s temi načeli 
in metodami dela. Pismo o nameri ne predstavlja pravno zavezujočega mednarodnega akta.
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