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Ljubljana, 26. 2. 2018
EVA : / 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja Franca-Matjaža Zupančiča na 
Regionalnem forumu o trajnostnem razvoju za regijo UNECE (The United Nations 
Economic Commission for Europe) v Ženevi, 1. – 2. marca 2018
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, 55/09, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G in 65/14) je 
Vlada Republike Slovenije na seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o udeležbi državnega sekretarja 
Franca-Matjaža Zupančiča na Regionalnem forumu o trajnostnem razvoju za regijo UNECE
(The United Nations Economic Commission for Europe) v Ženevi, 1. – 2. marca 2018.

2. Vlada Republike Slovenije je za udeležbo določila naslednjo delegacijo:
 Franc-Matjaž Zupančič, državni sekretar, SVRK 
 Tadej Slapnik, državni sekretar, KPV
 Andreja Slomšek, SVRK

mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

    Prejme:
1. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
2. Ministrstvo za finance,
3. 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:
- Timotej Šooš, vodja priprave Strategije razvoja Slovenije, SVRK
- Andreja Slomšek, SVRK
/
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
DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE
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c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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:
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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:
Stroški udeležbe delegacije RS na dogodku bodo v višini približno 3.000 EUR.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

DA/NE
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- delovanje občin,
- financiranje občin.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE
P. p. ministrice, št. 0204-9/2014/83,

 dne, 20. 11. 2014  

Franc Matjaž Zupančič
DRŽAVNI SEKRETAR
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IZHODIŠČA

1. Namen obiska: 

Regionalni forum o trajnostnem razvoju za regijo UNECE (The United Nations Economic 
Commission for Europe - Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo) je s strani 
UNECE sklican enkrat letno, s ciljem rednega spremljanja in pregleda uresničevanja ciljev 
trajnostnega razvoja (SDGs – Sustainable Development Goals) Agende za trajnostni razvoj do 
leta 2030 (Agenda 2030) v UNECE regiji1. Kot medvladni mehanizem za pregled napredka pri 
uresničevanju Agende 2030 v regiji, se Regionalni forum o trajnostnem razvoju osredotoča na 
vzajemno učenje med državami članicami. Regionalni forum tako predstavlja prostor za 
izmenjavo dobrih praks, primerov politik in ukrepov ter izzivov pri implementaciji SDGjev, s 
čimer se identificirajo ključni trendi v regiji UNECE. Regionalni forum o trajnostnem razvoju je 
tradicionalno odprt tudi za vse ostale relevantne deležnike trajnostnega razvoja – mednarodne 
in regionalne organizacije, civilno družbo, privatni sektor itd. 

UNECE, tako kot druge regionalne komisije ZN, z vsakoletno organizacijo Regionalnega foruma
o trajnostnem razvoju sledi zavezam Agende 2030 (odstavek 80 in 81), tako da vseobsežen 
regionalni proces pregleda stanja uresničevanja Agende 2030 temelji na ugotovitvah pregledov 
na državni ravni in pomembno prispeva k spremljanju in pregledu izvajanja na svetovni ravni, 
tudi v okviru Političnega foruma za trajnostni razvoj na visoki ravni (HLPF – High- level Political 
Forum), ki je osrednja platforma ZN za trajnostni razvoj.

Regionalni forum o trajnostnem razvoju za regijo UNECE bo potekal v Ženevi od 1. do 2. marca 
2018. V okviru izbrane teme letošnjega HLPF »Transformacija v smeri trajnostnih in odpornih 
družb« ), ki bo potekal od 9. – 18. julija v New Yorkubo tudi Regionalni forum v Ženevi 
podrobneje obravnaval SDGje, ki naslavljajo čisto pitno vodo in urejene sanitarije (SDG 6),
obnovljive vire energije (SDG 7), trajnostna mesta in skupnosti (SDG 11), odgovorno potrošno 
(SDG 12) in življenje na kopnem (SDG 15). 

2. Program obiska
Regionalni forum o trajnostnem razvoju za UNECE je razdeljen na dva dela. V prvem delu, t.i. 
političnem segmentu na visokem nivoju, potekajo nagovori visokih predstavnikov ZN, ECOSOC, 
UNECE ter predstavnikov vlad držav članic. Politični segment se osredotoča na predstavitev 
napredka pri implementaciji SDGjev ter izzivov, s katerimi se pri tem sooča regija ter 
posamezne države članice. Države, ki so že v okviru HLPF sodelovale v procesu nacionalnega 
pregleda uresničevanja Agende 2030 (t.i. VNR – Voluntary National Review) - med njimi 
Slovenija v 2017  so še posebej vabljene, da predstavijo vpliv VNR na procese uresničevanja 
Agende 2030. Drugi del Regionalnega foruma sledi cilju poglobljenega vzajemnega učenja, 
izmenjave mnenj med različnimi deležniki, predstavitve dobrih praks in izmenjave izkušenj v 
okviru okroglih miz, ki podrobneje naslavljajo izbrane cilje Agende 2030: SDG 6 (čista pitna 
voda), SDG 7 (obnovljivi viri energije), SDG 11 (trajnostna mesta in skupnosti), SDG 12 
(odgovorna potrošno) in SDG 15 (življenje na kopnem). 

Program aktivnosti državnih sekretarjev vključuje:
 udeležbo državnega sekretarja Franca Matjaža Zupančiča na otvoritvenem delu 

Regionalnega foruma o trajnostnem razvoju,
 udeležbo in nastop državnega sekretarja Franca Matjaža Zupančiča na visokem 

političnem segmentu Regionalnega foruma o trajnostnem razvoju »Transformation 
Towards Sustainable and Resiliant Societies in the UNECE Region«,

                                                  
1 Ekonomska komisija Združenih narodov (ZN) za Evropo je ena izmed petih komisij ZN. UNECE pokriva 
56 držav članic iz Evrope, Severne Amerike in Azije. V delovanje UNECE se vključuje tudi več, kot 70 
mednarodnih organizacij in drugih nevladnih organizacij. 
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 udeležbo državnega sekretarja Franca Matjaža Zupančiča na t.i. Peer Learning 
Segment-u v okviru okrogle mize SDG 11, ki bo obravnavala dobre prakse 
zagotavljanja odprtih, varnih, vzdržljivih in trajnostnih mest ter naselij,

 udeležboin nastop državnega sekretarja Franca Matjaža Zupančiča na stranskem 
dogodku Regionalnega foruma o vključevanju mladih in državljanov v procese priprave 
VNR za HLPF, kjer bo v razpravi sodelovala slovenska mladinska delegatka pri ZN ga. 
Sabina Carli s predstavitvijo izkušnje Mladinskega sveta Slovenije (MSS) pri 
sodelovanju oz. vključitvi MSS pri pripravi VNR Slovenije v 2017,

 bilateralno srečanje državnega sekretarja Franca Matjaža Zupančiča z izvršno 
sekretarko UNECE ga. Olgo Algayerovo,  

 udeležbo in nastop državnega sekretarja Tadeja Slapnika kot govorca na panelu 
okrogle mize SDG 12 na temo krožnega gospodarstva, s predstavitvijo slovenskih 
dobrih praks na področju aktivnosti države za prehod v krožno gospodarstvo. 

3. Sestava delegacije:

 Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar, SVRK
 Tadej Slapnik, državni sekretar, KPV
 Andreja Slomšek, koordinatorka za Agendo 2030, SVRK
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