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

ZADEVA: Poročilo o udeležbi predstavnika Republike Slovenije na 13. zasedanju Konference 
pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (COP 13), od 15. do 22. 
februarja 2020 v Gandhinagarju, Indija – 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 … dne … pod točko … sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o udeležbi predstavnika Republike Slovenije na 
13. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali 
(COP 13), od 15. do 22. februarja 2020 v Gandhinagarju, Indija.

                                                                                                 dr. Božo Predalič                    
                                                                                             GENERALNI SEKRETAR      

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za okolje in prostor in 
- 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. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje
- mag. Suzana Zupanc Hrastar, vodja, Sektor za ohranjanje narave, Direktorat za okolje
- Andrej Bibič, sekretar v Sektorju za ohranjanje narave

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:
Gradivo podaja poročilo o udeležbi predstavnika Republike Slovenije na 13. zasedanju Konference 
pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (COP 13), od 15. do 22. 
februarja 2020 v Gandhinagarju, Indija.
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
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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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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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:

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
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Ni manjkajočih pravic porabe.

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

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (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: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                       mag. Andrej Vizjak
                                               minister

 priloga: Poročilo o udeležbi predstavnika Republike Slovenije na 13. zasedanju 
Konference pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (COP 
13), od 15. do 22. februarja 2020 v Gandhinagarju, Indija
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PRILOGA

Poročilo o udeležbi predstavnika Republike Slovenije na 13. zasedanju 
Konference pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto 
živečih živali (COP 13), od 15. do 22. februarja 2020 v Gandhinagarju, 
Indija

Predstavnik RS Andrej Bibič, sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor, nacionalna kontaktna 
točka Republike Slovenije za Konvencijo o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali, se je 
udeležil 13. zasedanja Konference pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto 
živečih živali (COP 13), ki je potekalo od 15. do 22. februarja 2020 v Gandhinagarju, Indija.

Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) je leta 1998 s sprejetjem Zakona o ratifikaciji 
Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 
št. 72/98) postala pogodbenica mednarodne Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih 
živali (v nadaljevanju: Konvencija).

Cilj Konvencije je usklajeno ukrepanje držav pogodbenic (trenutno 130), da ohranijo ali obnovijo 
ugodno stanje ohranjenosti ogroženih selitvenih vrst prosto živečih živali. Konvencija določa 
pravila strogega varstva za preko 170 ogroženih vrst (so na Dodatku I) in za preko 260 vrst (so 
na Dodatku II) zahtevo po vzpostavitvi pravil njihovega ohranjanja in trajnostne rabe. Te vrste 
ljudem nudijo vzdrževanje naravnega ravnovesja na kopnem in v morjih in oceanih, ohranjanje
drugega človekovega okolja, osnove za turizem in druge ekosistemske storitve. Na vsakem 
svojem rednem zasedanju države pogodbenice Konvencije pregledajo nove predloge za 
spremembe Dodatkov I in II in nanje uvrstijo ogrožene selitvene prosto živeče vrste živali. 
Zasedanje pogodbenic tudi poda priporočila ter sprejme posebne ukrepe za izboljšanje 
učinkovitosti izvajanja Konvencije. Sprejme tudi program dela in s tem povezan proračun za 
naslednje finančno obdobje in odloči o finančnih zadevah, pregleda zadeve v zvezi s 
sekretariatom in drugimi delovnimi telesi Konvencije, se dogovori za okvirni čas in kraj 
naslednje seje in obravnava druge zadeve v zvezi z izvajanjem te Konvencije.

Pogodbenica te Konvencije je tudi Evropska unija (v nadaljevanju EU), ki obveze izvaja preko 
izvajanja Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic. EU je na COP 13 koordinirala 
svoja stališča pri vseh točkah dnevnega reda tega zasedanja. Koordinacijo je izvajala Hrvaška
(z ekipo 14. ljudi) in tudi govorila v imenu EU, razen pri spremembi Dodatkov, kjer je bila za to 
pooblaščena Evropska komisija.

Delegat RS se je na zasedanju udeležil plenarnega dela zasedanja, v neplenarnem delu 
zasedanj, kjer so vzporedno potekala zasedanja ali pogajanja, pa delovne skupine za vodne 
organizme, ter vseh EU koordinacij. Na vseh teh sestankih in zasedanjih je delegat zastopal 
sprejeta stališča RS in sprejeta stališča EU. 

13. zasedanje konference pogodbenic Konvencije
V nadaljevanju je poročilo o bistvenih točkah iz sprejetega dnevnega reda.
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III. Administrativne in proračunske zadeve

Glavna tema tega dela dnevnega reda je bil program dela 2021-23 in s tem povezan proračun
Konvencije za to obdobje. Zaradi povečanega obsega dela, ki izhaja iz nalog, naloženih 
Sekretariatu na prejšnjem in na tem zasedanju, se je v pogajanjih pokazalo, da povečanje 
proračuna Konvencije samo za inflacijo ne bo omogočalo želene izvedbe. Po dolgotrajnih 
pogajanjih so se vse države pogodbenice strinjale s povišanjem proračuna za skupaj 7%. 
Slovenija v skladu s sprejetim stališčem te odločitve ni ovirala, prispevek Slovenije se je tako za 
ta odstotek povečal na skupaj 14.893,00 EUR za vsa tri leta skupaj.

IV. Strateške in Institucionalne zadeve

Glavna tema tega dela dnevnega reda sta bila prispevek Konvencije k biodiverzitetnemu okvirju 
po 2030 in Strateški plan Konvencije 2015- 2023. Države pogodbenice so se zavezale, da bodo 
pri sprejemanju biodiverzitetnega okvirja po 2030 (oktobra 2020 na zasedanju držav 
pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti) vključile tudi potrebe selitvenih vrst živali 
(poudarek je na zagotavljanju povezljivosti življenjskih okolij, ki so za selitvene vrste 
pomembne). Za prilagajanje Strateškega plana Konvencije biodiverzitetnemu okvirju po 2030, 
ko bo ta sprejet, pa so dale mandat Sekretariatu in Stalnemu odboru. Izvoljeni so bili tudi novi 
organi, EU bo v Stalnem odboru zastopala Italija.

V. Izvajanje konvencije

Sprejeta je bila resolucija za nadaljevanje boja proti nezakonitemu pobijanju selitvenih vrst 
živali, posebej ptic. Usmerjen je predvsem v JV Azijo in v Sredozemlje, ker večji del celotnega 
ocenjenega nezakonitega odvzema poteka v Egiptu, Cipru, Italiji, Libanonu in Siriji. Sprejeta je 
bila tudi resolucija za preprečevanje zastrupljanja ptic, vključno z nenamernim zastrupljanjem, 
kjer je odziv usmerjen tudi v razumevanje problematike s strani deležnikov in prilagajanje 
njihovih aktivnosti oziroma načinov izvajanja teh aktivnosti, Sekretariatu je bil dan mandat, da 
ustanovi medvladno delovno skupino za postopno ukinitev svinčenih nabojev in svinčenih 
ribiških uteži. Skupina naj bi predloge pripravila do naslednjega zasedanja držav pogodbenic v 
2023.

Sprejeta je bila tudi resolucija za zmanjševanje nadaljnjega širjenja svetlobnega 
onesnaževanja, ki negativno vpliva na selitvene živalske vrste.

Sprejeta je bila tudi resolucija za zmanjševanje vpliva onesnaženja s plastiko na kopenske 
selitvene vrste živali.

Za ohranjanje neovirane selitve morskih živalskih vrst so potrebni dodatni napori za izboljšanje 
stanja morij in oceanov, z zmanjševanjem prilova v ribiške mreže, zmanjševanjem podvodnega 
hrupa in strožjim varstvom nekaterih vrst morskih psov. Slednje je bil predlog EU1, ki se je 
zavzemala za uvrstitev dveh vrst morskih psov, male kladvenice (Sphyrna zygaena) in 
pepelastega morskega psa (Galeorhinus galeus), po njunem celotnem območju razširjenosti, 
vključno s tistim izven Unije, na Dodatek II. Pogajanja zaradi nasprotovanja Avstralije niso 
privedla do konsenza, predlog je bil nato sprejet s preglasovanjem. Vsi ostali predlogi za 
uvrstitev 7. vrst ali podvrst na Dodatek I in še treh vrst na Dodatek II pa so bili sprejeti s 
konsenzom.

                                               
1 Na podlagi septembra 2019 sprejetega Sklepa Sveta o določitvi stališča glede predlogov za spremembe 
dodatkov h Konvenciji o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali, ki bo v imenu Evropske unije 
zastopano na trinajstem zasedanju Konference pogodbenic (št. 11885/19)
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Sprejeta je bila tudi resolucija, ki se nanaša na obnovljive vire energije in elektrovode
(načrtovane so obsežne gradnje v Aziji in Afriki), in pričakuje, da bodo pravila ugotavljanja in 
zmanjševanja vplivov njihove gradnje uvedena v vseh državah pogodbenicah Konvencije. Gre 
za pravila, ki so že vrsto let v veljavi znotraj EU (CPVO in PVO postopkov ter presoj 
sprejemljivosti).

VI. Formalne in zaključne zadeve
Vse potrjene spremembe resolucij, odločitev in Dodatkov so bile nato sprejete.

Država gostiteljica za naslednje zasedanje držav pogodbenic Konference (leta 2023) ni bila 
določena, ni bilo ponudb.


	D161D89B5B672367C12585350034942A_0.in.doc

		2020-03-24T10:48:16+0100
	Andrej Vizjak




