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Ljubljana, 3.4.2019

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Prispevek Republike Slovenije za nadgradnjo laboratorija Organizacije za 
prepoved kemičnega orožja (OPCW) v Center za kemijo in tehnologijo – 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 ……………. sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sklenila, da bo Republika Slovenija za nadgradnjo laboratorija 
Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v Center za kemijo in tehnologijo v letih 
2019 in 2020 namenila po 5.000 eurov, skupaj 10.000 eurov.

2. Sredstva za realizacijo prispevka iz prejšnje točke se zagotovijo s proračunske postavke 
Ministrstva za zdravje 6065 – Članarine in prispevki v mednarodnih organizacijah.

                                                                                                Stojan Tramte
                                                                                      GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:

 Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
 Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za zunanje zadeve.

Priloga: 
- obrazložitev.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/



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

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Alojz Grabner, direktor, Urad RS za kemikalije
Nataša Kozamernik, podsekretarka, Urad RS za kemikalije
Metka Logar, vodja SEZMS, Ministrstvo za zdravje
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

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

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.)



Ministrstvo za zdravje 2711-17-0015-
plačevanje članarin 

6065 -
članarine in 
prispevki v 
mednarodnih 
organizacijah

  5000, 00 5000,00

SKUPAJ 5000,00 5000,00

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:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Republika Slovenija bo v letih 2019 in 2020 prispevala po 5.000 eurov, skupaj 10.000 eurov, za 
nadgradnjo laboratorija Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v Center za kemijo in 
tehnologijo. Sredstva za realizacijo tega prispevka so zagotovljena na proračunski postavki 
Ministrstva za zdravje 6065 – Članarine in prispevki v mednarodnih organizacijah.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gre za vladno gradivo, za katerega seznanitev javnosti ni predvidena. 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                     Aleš Šabeder
                                           MINISTER



Priloga: OBRAZLOŽITEV

Organizacija za prepoved kemičnega orožja (v nadaljnjem besedilu: OPCW) je mednarodna 
organizacija s sedežem v Haagu. Najpomembnejša naloga OPCW kot izvajalskega organa Konvencije
o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem 
uničenju (v nadaljnjem besedilu: konvencija) je, da skupaj s 193 državami pogodbenicami nadzoruje 
globalna prizadevanja za trajno odpravo kemičnega orožja. Od začetka veljavnosti konvencije leta 
1997 je to najuspešnejša pogodba o razoroževanju, ki prepoveduje celotno kategorijo 
nekonvencionalnega orožja ob uvedbi obsežnega verifikacijskega režima. Več kot 96 % vseh zalog 
kemičnega orožja, ki so jih prijavile države lastnice, je bilo uničenih v okviru preverjanja OPCW. 
Slovenija je Konvencijo podpisala leta 1993, leta 1997 pa jo je ratificirala.

Namen konvencije je uničenje vseh zalog kemičnega orožja in učinkovita preprečitev nastanka 
oziroma proizvodnje kakršnega koli novega kemičnega orožja. OPCW je zato vzpostavila poseben 
inšpekcijski mehanizem, ki s serijo inšpekcij po državah članicah OPCW izvaja nadzor nad izvajanjem 
konvencije v državah pogodbenicah. Aktualni generalni direktor je španski diplomat, veleposlanik 
Fernando Aries.

Republika Slovenija podpira razorožitvena in neproliferacijska prizadevanja OPCW, ki za prihodnost 
postavlja v ospredje vprašanja gospodarskega razvoja v smislu civilne oziroma miroljubne uporabe 
nevarnih kemikalij, raziskav, transferja tehnologij, dvojne rabe, verifikacije industrije, preprečitve 
ponovne oborožitve s kemičnim orožjem in krepitve sodelovanja s civilno družbo. 

V zadnjih letih se v svetu pojavljajo novi primeri in oblike uporabe kemičnega orožja, kar globalno 
varnost, s tem pa tudi OPCW, postavlja pred nove izzive. Sedanji laboratorij in oprema, ki sta 
ključnega pomena za učinkovitost in celovitost režima preverjanja konvencije ter prispevata h krepitvi 
zmogljivosti OPCW in dejavnostih mednarodnega sodelovanja, nista več primerna zaradi zastarele 
infrastrukture, prostorskih omejitev, večjih delovnih obremenitev in novih misij z novimi področji dela. 
Potreben je nov instrument, ki bo sledil razvoju znanosti in tehnologije, novim nevarnostim kemičnega 
orožja ter za podporo pri izgradnji nacionalnih tehničnih in znanstvenih zmogljivosti za odkrivanje in 
odzivne ukrepe v državah članicah OPCW. Zato je Tehnični sekretariat OPCW z noto S/1512/2017 z 
dne 10. julij 2017 obvestil države pogodbenice o potrebni nadgradnji OPCW laboratorija v Center za 
kemijo in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: center).

Cilj tega projekta je, da center postane mednarodni center odličnosti, središče za izmenjavo informacij 
in najboljših praks med državami pogodbenicami o znanstvenih vidikih izvajanja konvencije. Center bo 
zagotavljal analitično strokovno usposabljanje in drugo tehnično podporo državam pogodbenicam, 
zlasti tistim, ki se želijo pridružiti mreži pooblaščenih laboratorijev OPCW. Mednarodna znanstvena 
skupnost bo lahko uporabila center tudi za omogočanje sodelovanja pri raziskovalnih dejavnostih in 
projektih, povezanih s konvencijo, študentom podiplomskih naravoslovnih študij (23. Konferenca držav 
pogodbenic, Nota C-23/DG.16 z dne 15. november 2018).

Tehnični sekretariat OPCW pripravlja podroben projektni načrt za izgradnjo centra. Ker OPCW 
predvidene nadgradnje ne more financirati iz rednih sredstev, je Sekretariat državam pogodbenicam
predlagal ustanovitev posebnega skrbniškega sklada za prostovoljne prispevke, da se zagotovijo 
potrebna sredstva za projekt (Nota S/1561/2017 z dne 8. december 2017). Generalni direktor je v ta 
namen pozval vse države članice OPCW, pri čemer je poudaril, da je novi center vir za vse države 
članice OPCW in da so vsi prispevki, ne glede na njihovo višino, zelo cenjeni. 

K projektu k izgradnji novega centra so prispevale države: Japonska (2,4 milijona eurov), Belgija (2 
milijona eurov), Slovaška (30.000 eurov), Poljska, kot je OPCW sporočila novembra 2018, bo 
prispevala 100.000 eurov, itd. Republika Slovenija bo za nadgradnjo laboratorija OPCW v center v 
letih 2019 in 2020 namenila po 5.000 eurov, skupaj 10.000 eurov.
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