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ZADEVA: Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Antona Hareja na podelitvi Evropske nagrade za razvoj podeželja, 
Hinterstroder, Avstrija, 13. in 14. maj 2022 – 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) 
je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …  pod točko … sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Informacijo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Antona Hareja na podelitvi Evropske nagrade za razvoj 
podeželja, Hinterstroder, Avstrija, 13. in 14. maj 2022.

                                                                                       Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                         vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga:
Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Antona Hareja na podelitvi Evropske nagrade za razvoj podeželja, Hinterstroder, Avstrija, 13. in 14. 
maj 2022.

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:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Snežana Popovič, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve
- Alina Cunk Perklič, Koordinatorka za LEADER/CLLD, Kabinet ministra



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
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
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



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 

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
Ocena stroškov udeležbe državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Antona Hareja in delegacije na podelitvi Evropske nagrade za razvoj podeželja, Hinterstroder, 
Avstrija, 13. in 14. maj 2022 znaša približno 520 evrov. 

Znesek vključuje stroške povezane s stroški hotela (približno 300 evrov) in dnevnic (približno 220 
evrov).

Navedeni stroški članov delegacije iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bodo krili 
oz. bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
- 140021 - Program razvoja podeželja - 14-20 - EU, v višini 75% in
- 140022 - Program razvoja podeželja - 14-20 slovenska udeležba, v višini 25%.
NRP2330-14-0026 – tehnična pomoč 2014-2020

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.

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

Priloga: 



Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Antona Hareja na podelitvi Evropske nagrade za razvoj podeželja, Hinterstroder, 
Avstrija, 13. in 14. maj 2022.



Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Antona Hareja na podelitvi Evropske nagrade za razvoj podeželja, 
Hinterstroder, Avstrija, 13. in 14. maj 2022.

1. Namen dogodka

Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: 
MKGP) Anton Harej se bo udeležil podelitve Evropske nagrade za razvoj podeželja, ki jo 
podeljuje Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi (Europäische und 
ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung; v nadaljevanju ARGE).

ARGE je mednarodna organizacija, ki spodbuja lokalni razvoj in lokalne pobude s področja 
razvoja podeželja in obnove vasi. Poleg različnih drugih strokovnih aktivnosti vsaki dve leti 
razpisuje natečaj za evropsko nagrado za razvoj podeželja. 

Te aktivnosti v Sloveniji, na osnovi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in 
prehrano, izvaja Društvo za razvoj slovenskega podeželja (v nadaljevanju DRSP).

Predstavnik Slovenije predlagan za sodelovanje na natečaju je bila Občina Brda. Le ta je na 
natečaju prejela zlato plaketo. Podelitev nagrad je bila, zaradi pandemije Covid-19, prestavljena 
na maj 2022. Potekala bo v kraju Hinterstoder v Avstriji

2. Obrazložitev

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in 
prehrano leta 2019 organiziral sodelovanje Slovenije na 16. evropskem natečaju za Evropsko 
nagrado za razvoj podeželja za leto 2020 pod geslom »Lokalni odgovori na globalne izzive«, ki 
ga organizira Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE).

MKGP in DRSP sta poleti 2019 objavila nacionalni razpis za Najuspešnejšo podeželsko 
skupnost 2019 in oblikovala devetčlansko nacionalno komisijo, ki so jo sestavljali strokovnjaki 
MKGP, DRSP, Ministrstva za okolje in prostor, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani ter 
Fakultete za turizem Brežice, Univerze v Maribor. 

Natečaj je bil namenjen podeželskim skupnostim, ki:
- se odzivajo na aktualne izzive njihovega življenjskega okolja s trajnostnimi, inovativnimi 

in medsebojno povezanimi projekti ter tako spodbujajo celovite razvojne procese;
- v proces razvoja njihovih podeželskih skupnosti uspešno vključujejo različne skupine 

ljudi in na ta način zagotavljajo, da se za doseganje razvojnih ciljev združijo različni 
pogledi in perspektive;

- se zavedajo pomena in potrebe medsebojnega sodelovanja in povezovanja, tako v 
okviru njihovih podeželskih skupnosti, kot tudi navzven.

Na razpis sta se prijavili dve območji - Občina Ljubno in Občina Brda, vsaka s svojo odlično 
razvojno zgodbo. Komisija je imela pri odločitvi zelo težko delo, saj sta obe območji uspešno 
odgovorili na aktualne izzive svojega okolja s trajnostnimi, inovativnimi in medsebojno 
povezanimi projekti ter tako spodbudili celovite razvojne procese.

Slovesna razglasitev zmagovalca je potekala na 5. slovenskem podeželskem parlamentu v 
Majšperku. Občini Ljubno je bilo ob tej priložnosti predano priznanje za izjemne dosežke na 
področju spodbujanja vključujočega in trajnostnega razvoja, Občini Brda pa je takratna 
ministrica dr. Aleksandra Pivec podelila Nagrado za najuspešnejše podeželsko območje 2019 in 



jo tako razglasila tudi za nacionalnega predstavnika na 16. natečaju za Evropsko nagrado za 
razvoj podeželja za leto 2020.

Na natečaju ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi 2020 je Občina Brda prejela zlato 
plaketo.
Podelitev nagrad bo maja 2022 v kraju Hinterstoder v Avstriji. 

3. Finančne posledice

Ocena stroškov udeležbe državnega sekretarja na MKGP Antona Hareja in delegacije na
podelitvi Evropske nagrade za razvoj podeželja, Hinterstroder, Avstrija, 13. in 14. maj 2022 
znaša približno 520 evrov.

Znesek vključuje stroške, povezane s stroški hotela (približno 300 evrov) in dnevnic (približno 
220 evrov).

Navedeni stroški članov delegacije iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bodo 
krili oz. bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
- 140021 - Program razvoja podeželja - 14-20 - EU, v višini 75% in
- 140022 - Program razvoja podeželja - 14-20 slovenska udeležba, v višini 25%.
NRP2330-14-0026 – tehnična pomoč 2014-2020

4. Delegacija 

Državnega sekretarja na MKGP Antona Hareja bo na dogodku spremljala:
 Alina Cunk Perklič, Koordinatorka za LEADER/CLLD, Kabinet ministra, MKGP
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