
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 63 

 F: 01 478 90 13  

 E: pr.mkgp@gov.si 

 www.mkgp.gov.si 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Številka:  0912/2019/ 
Datum:  22. 10. 2019 
 
Zadeva:  Delo ministrice v projektu SRIPT 
Zveza:  e-pošta, z dne 22. 10. 2019 
 
Pošiljamo vam odgovore na vaša vprašanja: 
 
Spoštovani, zanima nas naslednje: 

- ali držijo informacije, da je bilo v okviru projekta SRIP, ki so ga naročili na TGZS,  
ministrici za kmetijstvo Aleksandri Pivec, izplačano 50.000 evrov? 

- Za kakšno delo/študijo je šlo? 
- Če to ne drži, koliko denarja je prejela? 
- Kdaj točno je bilo nakazilo/a izvedena? 
- Ali vam je kaj znano, da naj bi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sprožilo 

nekakšno »interno preiskavo« zoper nekatere prejemnike teh sredstev, ker naj ne bi 
opravili dela, toda kljub temu prejeli denar? 

- Kako ministrica komentira govorice, da naj bi ona samo podpisala študijo, ki je ni sama 
napisala, oziroma prevzela gradivo od nekoga drugega (govorice o o tem, kdo naj bi 
bila ta oseba, so znane avtorju teh vprašanj) in kljub temu prejela denar? 

 
ODGOVOR 

 
Glede prejetih sredstev imate napačne informacije; znesek je bil v višini 35.609 eur BRUTO in 
sicer za opravljeno delo v obdobju 2017 – 2018. 
 
Dr. Aleksandra Pivec je v tem obdobju delala na projektu SRIP Trajnostni turizem (SRIPT), ki jo 
izvaja Turistična gostinska zbornica Slovenije. Več o projektu samem in podrobnostih v zvezi s 
tem so vam po naših informacijah že pojasnili s strani MGRT in TGZS. 
 
Za projekt je dr. Aleksandra Pivec opravljala strokovna dela na področjih Znanje za dvig 
kakovosti in Internacionalizacija. Dela je opravila korektno, skladno z dogovorom in pričakovanji 
naročnika. Strokovno delo je potekalo v skladu z usmeritvami akcijskega načrta SRIPT. Večina 
temeljnih dokumentov na projektu je nastala v soavtorstvu sodelavcev na projektu. Soavtorstvo 
se nanaša na osnovno zasnovanje – pisanje dokumentov, intelektualne razprave, korekture, 
recenzije, vsebinske dopolnitve, vse v zasledovanju cilja, da se oblikuje najboljša vsebina. 
Dokumenti so se praviloma oblikovali oz. naložili v računalniške aplikacije, ki omogočajo 
skupno, predvsem pa tudi hkratno delo na vsebinskem delu. Tako so se vsebine oblikovale 
skupno, različna časovna obdobja pa so se s strani različnih soavtorjev porabila za različne 
vrste aktivnosti – pisanje prve vsebinske zasnove, prebiranje prispevka ostalih soavtorjev, 
vsebinska intelektualna razprava preko sodobnih komunikacijskih sredstev, popravki in 
pripombe na segmentih drugih soavtorjev, recenziranje, vsebinsko dopolnjevanje lastnih vsebin 
in vsebin drugih soavtorjev. 
 
Učinkovitost projekta in s tem opravljenih del je potrdila tudi neodvisna evalvacija SVRK. Zato 
zavrača namigovanja, da je prejela fiktivna plačila. 

Požareport 
Bojan Požar 
bojan.pozar@siol.net 



 

 
Po naših informacijah trenutno poteka pregled projekta 2. faze s strani MGRT, končnih 
ugotovitev še ni. V projektu je sodelovalo več zunanjih izvajalcev. Ko bo pregled zaključen, bo 
šele mogoče vedeti, kakšne so ugotovitve. Zato ministrica ne more komentirati teh govoric – gre 
za obtožbe, ugibanja in podajanje zaključkov brez konkretnih dejstev. 
 

 
Služba za odnose z javnostmi in promocijo 
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