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Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, mag. Aleša Irgoliča, na pripravljalnem zasedanju za vrh Združenih 
narodov o prehranskih sistemih, od 26. do 28. julija 2021 v Rimu – 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 
naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Aleša Irgoliča, na pripravljalnem 
zasedanju za vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih, ki bo potekalo v Rimu od 26. do 
28. julija 2021.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi:

- mag. Aleš Irgolič, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
vodja delegacije,

- Rok Vidmar, Kabinet ministra, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član 
delegacije,

- Danica Dobrovc Hribar, Službe za odnose z javnostmi in promocijo, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica delegacije.

3. Vlada Republike Slovenije je sklenila, da za organizacijo vrha Združenih narodov o 
prehranskih sistemih prispeva 20.000 EUR. 

4. Finančna sredstva zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz proračunske 
postavke 750410 »Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah«.
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                                                                                     Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                          V. D. GENERALNEGA SEKRETARJA

Priloga:
- Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, mag. Aleša Irgoliča, na pripravljalnem zasedanju za vrh Združenih narodov o 
prehranskih sistemih, ki bo potekalo v Rimu od 26. do 28. julija 2021.

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za finance.
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,
- Snežana Dolenc, višja svetovalka, 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 
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:

Kratka obrazložitev

Republika Slovenija bo pripravam na vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih namenila 20.000 
EUR s proračunske postavke 750410 »Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah« 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Dogodek poteka v hibridni obliki. V primeru  udeležbe v živo bodo nastali še stroški poti in nočitev za 
slovensko delegacijo; skupaj približno 3.000 EUR (točen znesek bomo navedli v poročilu). 

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

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: DA

                                 Dr. Jože Podgoršek
                                           minister
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Priloga:

Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, mag. Aleša Irgoliča, na pripravljalnem zasedanju za vrh Združenih narodov o 
prehranskih sistemih, ki bo potekalo v Rimu od 26. do 28. julija 2021

1. Uvod 

Od 26. do 28. junija 2021 bo v Rimu potekalo pripravljalno zasedanje na vrh Združenih narodov 
o prehranskih sistemih (t. i. pred-vrh). Dogodek soorganizirata italijanska vlada in Organizacija 
Združenih narodov. Udeležba je na ministrski ravni; potekal bo v hibridni obliki. Pred-vrh je 
najpomembnejši del priprav na vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih, ki bo potekal 
septembra v New Yorku ob otvoritvi 76. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. 
Priprave na sam vrh potekajo že zadnje leto dni in vključujejo številne vzporedne procese,
organizirane okoli petih akcijskih segmentov (t.i. action tracks), ki obsegajo: zagotavljanje 
dostopa do varne in kakovostne hrane; prehod na trajnostne vzorce proizvodnje in potrošnje 
hrane; spodbujanje pravične delitve dohodka in virov in krepitev odpornosti na šoke in krize.

Pred-vrh je namenjen pripravi podlag za zaveze in aktivnosti držav, ki jih bodo potrdili 
predsedniki vlad in držav na vrhu. Poleg ministrov in drugih predstavnikov držav se bodo pred-
vrha udeležili tudi predstavniki privatnega sektorja in civilne družbe, raziskovalci, mladi, 
predstavniki kmetijskih organizacij in malih pridelovalcev ter domorodcev idr. Predstavljeni bodo 
najnovejši znanstveni pristopi in dobre prakse z namenom krepitve skupnih akcij in vzpostavitve 
novih financiranj in partnerstev. Poleg glavnega cilja – prispevati k pospešenim spremembam 
prehranskih sistemov, so cilji pred-vrha tudi: (1) identificirati potrebne aktivnosti, zbrane v nabor 
ključnih zavez, (2) mobilizacija novih partnerstev in (3) financiranje za prehod na trajnostne, 
pravične in odporne prehranske sisteme, ki predstavljajo temelj za uresničevanje ciljev 
trajnostnega razvoja in Agende 2030.

V ponedeljek, 26. julija 2021, bo otvoritveno plenarno zasedanje, na katerem bodo prisotni 
generalni sekretar Združenih narodov, italijanski predsednik vlade Draghi in drugi vodje držav in 
vlad, ki bodo predstavili načrte in ukrepe za preoblikovanje prehranskih sistemov v luči Agende 
za trajnostni razvoj 2030. V torek, 27. julija 2021, bo potekala ministrska okrogla miza z 
namenom pregleda stališč in prednostnih nalog posameznih držav glede razvoja 
nacionalnega/regionalnega preoblikovanja prehranskih sistemov do leta 2030. V sredo, 28. julija 
2021, bo plenarno zasedanje, namenjeno iskanju skupnih tem, oblikovanju koalicij in pregledu 
kritičnih vsebin z namenom prilagoditve in posodobitve prednostnih nalog. V zaključnem 
plenarnem zasedanju bodo potrjeni zaključki pred-vrha, ki bodo predstavljeni na vrhu, 
septembra 2021 v New Yorku. 

V treh dneh se bo zvrstilo tudi več kot trideset vzporednih dogodkov. 

2. Stališče

Slovenija pozdravlja organizacijo vrha Združenih narodov o prehranskih sistemih in v tem 
kontekstu posebej izpostavlja pomen pred-vrha v Rimu, kjer bodo potekale pomembne razprave 
na visoki ravni o prihodnosti prehranskih sistemov in kjer bodo pripravljeni in usklajeni vsebinski 
poudarki ter predlogi za aktivnosti na globalni, regionalni in nacionalni ravni za pospešitev 
prehoda na trajnostne prehranske sisteme do leta 2030.

Trenutno prevladujoči način proizvodnje in porabe hrane je dolgoročno nevzdržen, zato je 
pospešeni prehod na trajnostne, pravične in odporne kmetijske in prehranske sisteme nujen. 
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Pomembne prioritete Slovenije na tem področju so prehod na trajnostno kmetijsko proizvodnjo, 
kakovostno prehranjevanje ter razvito in vitalno podeželje, ki se povezuje in raste z mestom. 

Na področju kmetijstva in hrane Slovenija naslavlja širše vprašanje trajnostne proizvodnje 
hrane, ki vključuje dolgoročni razvoj podeželja, ukrepe za obnovitev biotske raznovrstnosti, 
zagotavljanje dostopa do varne in kakovostne hrane ter vprašanje svetovne lakote, celovito 
naslavlja dohodkovni položaj kmetov in njihov položaj v prehranski verigi, krepitev tržne 
naravnanosti in konkurenčnosti kmetijskega in živilskega sektorja, generacijsko prenovo ter 
razvoj podeželskih območij s spodbujanjem zaposlovanja, rasti in socialne vključenosti. Zaradi 
posebno razgibane pokrajine Slovenija poudarja pomen ohranjanja kmetovanja na bolj 
zahtevnih (npr. hribovskih območjih). Ob tem pozornost posveča tudi razvoju na področju 
podnebnih sprememb, digitalizacije in krožnega gospodarstva. Nedavne izredne razmere v 
zvezi s COVID-19 so nas opomnile tudi na strateški pomen varne preskrbe s hrano in 
trajnostnega kmetijstva.

Slovenija se vedno bolj zaveda vloge ozaveščenega in informiranega potrošnika. Ta je ključna 
za spremembe prehranskega sistema, saj potrošniki s svojimi nakupovalnimi odločitvami 
pošiljajo povratno informacijo proizvajalcem hrane in jih spodbujajo k drugačnim pristopom in 
razvoju. Tukaj se Slovenija lahko pohvali s številnimi dobrimi ukrepi in projekti, ki že otroke 
usmerjajo k bolj zdravim in trajnostnim prehranskim izbiram (šolska prehrana, tradicionalni 
slovenski zajtrk, svetovni dan čebel ipd.). Z različnimi označbami kakovosti in na splošno z 
označevanjem in informacijami o živilih pa opremlja odrasle potrošnike za spreminjanje slabih 
prehranjevalnih navad. Spremembe vedenja potrošnikov in njihovih prehranskih odločitev ter 
prehranjevalnih navad so med ključnimi dejavniki, ki vplivajo na kmetijski in prehranski sistem.

Slovenija se aktivno vključuje v priprave na pred-vrh in vrh, tako v okviru Združenih narodov kot 
tudi v okviru EU, ki je konec maja 2021 sprejela dokument (sklepe Sveta o prednostnih nalogah 
EU za Vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih leta 2021) o svojih prioritetah za vrh.
Dokument je rezultat več mesecev trajajočih inkluzivnih posvetovanj med različnimi delovnimi 
telesi Sveta EU. Vključene so vse pomembnejše prioritete za prihodnji razvoj kmetijstva in 
prehranskih sistemov v EU ter konkretni predlogi in ambiciozni cilji za prehod na trajnostne, 
pravične in odporne prehranske sisteme.

Pred-vrh poteka v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, zato je to pomembna 
mednarodna prioriteta, kjer si bo Slovenija prizadevala za koordinacijo in skupni nastop EU ter 
za doseganje ciljev EU za pred-vrh.

3. Finančni prispevek Slovenije k pripravam na vrh

Strošek organizacije in izvedbe UN FSS 2021 znaša nekaj več kot 20 mio USD. Številne države 
članice (Nemčija, Švedska, Irska, Francija, Nizozemska, …), Evropska komisija ter nekatere 
organizacije Združenih narodov so prispevale skupaj več milijonov evrov. Slovenija podpira 
prizadevanja mednarodne skupnosti za čim hitrejši prehod na trajnostne in odporne prehranske 
sisteme, zato se je odločila, da bo, poleg vsebinskega, zagotovila tudi manjši finančni 
prispevek. Pridružila se bo številnim donatorjem in za proces priprav na prehranski vrh 
prispevala 20.000 EUR. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (v okviru proračuna RS za leto 2021) s proračunske postavke 750410 »Kotizacija za 
članstvo v mednarodnih organizacijah«. Prispevek Slovenije bo namenjen aktivnostim mladih v 
okviru priprav na vrh in za njihove aktivnosti na pred-vrhu in vrhu.

4. Stroški
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Pred-vrh bo potekal v hibridni obliki. Trenutno še ni znano, kakšne bodo omejitve za delegacije, 
ki se dogodka udeležujejo v živo. Prednost imajo delegacije pod vodstvom ministra. Glede na to 
podajamo oceno stroškov za udeležbo v živo, ki znašajo približno 3.000 EUR. Točen podatek 
bo vključen v poročilo. V primeru, da udeležba v živo ne bo možna, se bo slovenska delegacija 
dogodka udeležila virtualno.

5. Delegacija

Državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Aleša Irgoliča,
bosta spremljala:
- Rok Vidmar, Kabinet ministra, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Danica Dobrovc Hribar, Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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