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PRILOGA 1

Številka: 511-3/2018-31
Ljubljana, dne 15. 02. 2019
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Prispevek Republike Slovenije za delovanje Sekretariata Konvencije o 
prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o 
njihovem uničenju (Ottavska konvencija) za obdobje 2019 – 2021 - predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi RS (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZGDU-1G, 65/14 in 55/17) in ter 84. 
člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) 
je vlada Republike Slovenije na _ seji dne ______ pod ____ točko dnevnega reda sprejela

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sklenila, da bo Republika Slovenija za delovanje 
Sekretariata Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa 
protipehotnih min in o njihovem uničenju (Ottavska konvencija) v Ženevi v obdobju 2019 
– 2021 letno namenila 5.000 evrov.

2. Finančna sredstva za realizacijo 1. točke tega sklepa zagotovi Ministrstvo za obrambo. 

                                                                                                Stojan Tramte
                                                                                      GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
 Ministrstvo za obrambo
 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. Aleš Mišmaš, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko. 
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: /
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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 srednja podjetja ter 

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:
(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
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Ministrstvo za 
obrambo

Ukrep:

1911-11-0014

Prispevki za skupne 
mednarodne 
programe

PP 5885, 
mednarodno 
sodelovanje 

Konto 4140

Tekoči 
transferi 
mednarodnim 
institucijam

5.000 EUR 5.000 EUR

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 

Znesek
Za t+2

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: 

Skupne finančne posledice za leta 2019, 2020 in 2021 bodo znašale 15.000 evrov.
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  b i lo  predhodno ob jav l jeno na sp le tn i  s t ran i  
predlagatelja:

NE

V skladu s 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 –
popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) javnost ni 
bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                    Dr. Klemen Grošelj,
                                      državni sekretar
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Poslano:
- naslovniku
- DOP
- SGS
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OBRAZLOŽITEV

Konvencija o prepovedi uporabe, skladiščenja, proizvodnje in transporta protipehotnih min 
(Convention of the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of 
Antipersonnel Mines and Their Destruction – Ottawa Convention) – Ottavska konvencija je 
bila odprta za podpis 3. decembra 1997, veljati pa je začela 1. marca 1999. Republika 
Slovenija je Konvencijo podpisala na prvi dan odprtja za podpis in jo ratificirala 27. oktobra 
1998. To je bila prva nova Konvencija na področju razorožitve in neširjenja, ki jo je Republika 
Slovenija podpisala in ratificirala kot samostojna država. 

Ottavska konvencija predstavlja prvi večstranski mednarodni sporazum, ki celovito 
prepoveduje eno od kategorij konvencionalnega orožja. Konvencija, ki ima danes 164 
pogodbenic, velja za eno najhitreje uveljavljenih mednarodnih pogodb, kar zagotovo priča o 
zavedanju velike večine mednarodne skupnosti o resnosti problema, ki ga naslavlja. Med 
pomembnimi dosežki Ottavske konvencije je treba omeniti, da je 157 držav že uničilo svoje 
zaloge protipehotnih min, tehnologija in metode za odkrivanje min in čiščenje se še naprej 
izboljšujejo, od veljavnosti konvencije se je število novih žrtev pomembno zmanjšalo. Vseeno 
pa ostajajo tudi izzivi, napore je treba usmeriti v to, da bomo leta 2025 lahko razglasili svet 
brez protipehotnih min in Ottavska konvencija je dragoceno orodje za dosego tega cilja. 
Aktivnosti na področju razminiranja direktno prispevajo tudi k uresničevanju 16. cilja 
trajnostnega razvoja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. 

Republika Slovenija je kot močna podpornica multilateralizma na področju Ottavske 
konvencije tradicionalno aktivna in prepoznavna ter se vseskozi intenzivno vključuje v 
izvajanje Konvencije. Republika Slovenija je predsedovala 12. letnemu zasedanju držav 
pogodbenic Ottavske konvencije. Republika Slovenija podpira izvajanje Konvencije tudi 
preko aktivnosti ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti, ki posebno pozornost 
namenja pomoči žrtvam min. 

Na podlagi zapisanega bo Republika Slovenija za delovanje sekretariata Ottavske 
konvencije v letih 2019 do 2021 namenila 5.000 evrov letno. Prispevek bo letno zagotovljen v 
okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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