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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije na zasedanju ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter 
Slovenije, Bolgarije, Hrvaške in Romunije, 21. 4. 2021 (avdio-video konferenca) – predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 2. člena in 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) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela 
naslednja sklepa:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo dr. Jožeta Podgorška, ministra za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije na zasedanju ministrov za kmetijstvo 
Višegrajske skupine ter Slovenije, Bolgarije, Hrvaške in Romunije, ki bo potekala 21. 4. 2021 v 
obliki avdio-video konference.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi:

- dr. Jože Podgoršek, minister, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

-    Aleš Irgolič, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

- Maša Žagar, vodja Direktorata za kmetijstvo po pooblastilu, Ministrstvo za kmetijstvo,    
gozdarstvo in prehrano,

- mag. Snežana Popovič, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

      - Luka Kočevar, vodja Službe za odnose z javnostmi in promocijo,  Ministrstvo za kmetijstvo,            
gozdarstvo in prehrano.

                                                                                     Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                          V. D. GENERALNEGA SEKRETARJA

Priloga:
-  Izhodišča za udeležbo dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije na zasedanju ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Slovenije, 
Bolgarije, Hrvaške in Romunije, 21. 4. 2021 (avdio-video konferenca)

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Snežana Popovič, sekretarka, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve
- Melita Balaban Mozetič, podsekretarka, Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri 
pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.
(Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje 
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strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.)
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
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
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:

Stroška za vključitev in sodelovanje na videokonferenci ni.

Kratka obrazložitev
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
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(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: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                 Dr. Jože Podgoršek
                                           minister



Izhodišča za udeležbo dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Republike Slovenije na zasedanju ministrov za kmetijstvo 

Višegrajske skupine ter Slovenije, Bolgarije, Hrvaške in Romunije, 
21. 4. 2021 (avdio-video konferenca)

1. Namen 

Na povabilo ministra za kmetijstvo in razvoj podeželja Republike Poljske Grzegorza Pude se bo 
minister dr. Jože Podgoršek z delegacijo udeležil zasedanja ministrov za kmetijstvo Višegrajske 
skupine razširjene s Slovenijo, Bolgarijo, Hrvaško in Romunijo (v nadaljevanju V4+4), ki bo 
potekalo 21. 4. 2021 v obliki avdio-video konference. 

V okviru zasedanja V4+4 bodo ministri razpravljali o dveh tematikah, in sicer o izzivih in 
priložnostih za kmetijska gospodarstva v luči strategije »od vil do vilic« ter o izmenjavi izkušenj 
na področju strateških načrtov Skupne kmetijske politike (SKP), tako v luči priprave načrtov in s 
tem povezanih priporočil Evropske komisije kot tudi v luči ukrepov za povečanje organiziranosti 
in sodelovanja v kmetijskem sektorju.

2. Stališča

V okviru razprave na konferenci bo Slovenija glede strategije »od vil do vilic« izhajala iz svojih 
že sprejetih uradnih stališč. Slovenija pozdravlja ambiciozne cilje in zaveze, ki jih je Evropska 
komisija predstavila v navedeni strategiji na podlagi Evropskega zelenega dogovora. Slovenija 
prepoznava, da lahko strategija v luči okrevanja po pandemiji COVID-19 pomembno prispeva k 
vzpostavitvi zanesljivega, prožnega in odpornega prehranskega sistema. Slovenija ocenjuje, da 
lahko načrtovane aktivnosti v okviru prehoda na trajnostne sisteme pridelave in predelave hrane 
znatno doprinesejo h gospodarskim in socialnim koristim lokalnih in regijskih skupnosti ter 
ustvarjanju trajnostnih delovnih mest, vzdržni rasti in trajnostnemu razvoju. Zato načeloma 
pozdravlja vse ključne aktivnosti, ki jih načrtuje Evropska komisija v sektorju kmetijstva, ribištva, 
gozdarstva, zdravja živali in rastlin ter proizvodnje hrane. Pri tem je pomembno, da se jasno 
prepoznava pomen zagotovitve pravičnega prehoda na trajnostni prehranski sistem. Evropska 
komisija mora pri tem prehodu upoštevati posebnosti in specifike v posameznih državah 
članicah ter s tem različne izhodiščne točke in razlike v možnostih za izboljšanje prehranskih 
sistemov v državah članicah. Pri tej točki je tudi predviden sprejem deklaracije.

Druga tema se nanaša na izmenjavo izkušenj na področju priprave strateških načrtov SKP.
Priprava strateškega načrta je bistvena sprememba reforme SKP. Gre za izvedbeni model oz. 
strateško načrtovanje držav članic, ki bodo morale za izvajanje SKP pripraviti strateški načrt, v 
katerem bodo zajeti ukrepi tako prvega stebra (neposredna plačila, sektorski ukrepi, npr. za 
čebelarstvo, za sektor vina) kot drugega stebra (program razvoja podeželja). Na pripravo 
strateškega načrta poleg elementov, ki izhajajo iz zakonodajnega svežnja vplivajo tudi nekateri 
drugi dokumenti, in sicer v prvi vrsti strategija »od vil do vilic« ter strategija o biotski 
raznovrstnosti do leta 2030, ki izhajata iz Evropskega zelenega dogovora. Evropska komisija je 
v sredini decembra 2020 objavila priporočila za vsako državo članico. Priporočila naslavljajo 
določene gospodarske, okoljske in socialne cilje prihodnje SKP, še posebej pa ambicije ter 
specifične cilje strategije »od vil do vilic« in strategije o biotski raznovrstnosti do leta 2030. 

Priporočila Evropske komisije, ki jih je prejela tudi Slovenija, pomembno vplivajo na vsebino in 
pripadajoče intervencije strateškega načrta. Slovenija je, ob intenzivnem sodelovanju z 
deležniki, decembra lani pripravila prvi osnutek strateškega načrta, ki vsebuje identificirane 
potrebe, predloge intervencij, opredeljena so finančna sredstva ter kazalniki učinka in
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rezultatov. V letošnjem letu bo, ob sodelovanju deležnikov ter najširše javnosti, oblikovan končni 
nabor intervencij, ki bo narejen glede na razpoložljiva finančna sredstva, prioritete, cilje ter 
pričakovane rezultate. Predvidoma konec letošnjega leta bo strateški načrt formalno 
posredovan v potrditev na Evropsko komisijo. 

Slovenija podpira izmenjavo mnenj o pripravi strateških načrtov za SKP. Gre za pomemben 
proces, s katerim bo oblikovan model za izvajanje nove, reformirane SKP. Vezano na 
priporočila Evropske komisije, ki nedvomno predstavljajo podporo pri pripravi strateških načrtov,
bo Slovenija nadaljevala s tesnim sodelovanjem s službami Evropske komisije ter vključujočim 
pristopom pri pripravi vsebine oz. oblikovanju ukrepov za izvajanje SKP v okviru strateškega 
načrta. Na ravni Evropske unije načrtujemo v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske 
unije organizacijo delavnice oz. razprave o pripravi državnih strateških načrtov v pomoč 
državam članicam pri tem procesu.

3. Delegacija

Ministra dr. Jožeta Podgorška bodo na zasedanju spremljali:
 Aleš Irgolič, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 Maša Žagar, vodja Direktorata za kmetijstvo po pooblastilu, Ministrstvo za kmetijstvo,    

gozdarstvo in prehrano,
 mag. Snežana Popovič, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 Luka Kočevar, vodja Službe za odnose z javnostmi in promocijo, Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano.
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