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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo Republike Slovenije na:
–

Virtualnemu izrednem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki
so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Ramsar ExCOP-3).

– predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 2. člena in 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 sprejela izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije
na virtualnemu izrednem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki so
mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Ramsar ExCOP-3);

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Republike Slovenije ki se bo 25., 28. in
29. oktobra 2021 udeležila virtualnega zasedanja izredne Konference pogodbenic
Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic
(Ramsar ExCOP-3) v naslednji sestavi:
- dr. Gordana Beltram, sekretarka, vodja delegacije, Sektor za ohranjanje narave,
Ministrstvo za okolje in prostor,
- dr. Aleš Bizjak, sekretar, član, Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve,
Ministrstvo za okolje in prostor,
- Katja Vrtovec, podsekretarka, članica, Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve,
Ministrstvo za okolje in prostor,
- dr. Nataša Smolar-Žvanut, sekretarka, članica, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija
za vode,
- dr. Nika Debeljak, višja naravovarstvena svetnica, članica, Zavod RS za varstvo narave.

Mag. Janja Garvas Hočevar
V. D. GENERALNEGA SEKRETARJA
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Priloga:
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem zasedanja Konference
pogodbenic Konference pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena,
zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Ramsar ExCOP-3) s predlaganimi stališči.
Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si)
- Ministrstvo za zunanje zadeve (gp.mzz@gov.si)
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. Andrej Vizjak, minister
- Katja Piškur, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve
- Iztok Slatinšek, v. d. generalnega direktorja, Direktorat za okolje
- Mateja Blažič, vodja, Sektor za ohranjanje narave, Direktorat za okolje
- dr. Gordana Beltram, sekretarka, Sektor za ohranjanje narave, Direktorat za okolje
- Mag. Inga Turk, sekretarka, Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve
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:
Republika Slovenija, kot ena od naslednic SFRJ, je od leta 1992 pogodbenica Ramsarske
konvencije o mokriščih. Konferenca pogodbenic Konvencije je glavni organ konvencije s srečanji
vsaka tri leta in 14. redno zasedanje bi moralo biti novembra 2021. Zaradi pandemije Covid-19 je
zasedanje pogodbenic prestavljeno za eno leto in ker mora nove datume potrditi Konferenca
pogodbenic, je v oktobru 2021 organizirano virtualno 3. izredno zasedanje (ExCOP-3).
Osrednji točki izrednega zasedanja ExCOP-3 sta dve in sicer: potrditev novega datuma za 14. redno
zasedanje pogodbenic (Ramsar COP14) in sprejetje vmesnega proračuna za leto 2022. Pod prvo
točko je potrditev, da se fizično zasedanje organizira od 21. do 29. novembra 2022, kar je na
predlog Kitajske kot gostiteljice COP14 sprejel Stalni odbor. Namen točke dnevnega reda o
proračunu za leto 2022 je obravnava in odobritev vmesnega proračuna za delovanje sekretariata v
letu 2022. Trenutni proračun sekretariata se izteče 31. decembra 2021. Za njegovo nemoteno
delovanje je treba podaljšati veljavnost trenutnega proračuna za eno leto ter tudi omogočiti podlago
za pogodbenice, da plačajo prispevke, kar bi omogočilo delovanje sekretariata v letu 2022.
Sekretariat je pripravil predlog vmesnega proračuna za leto 2022, ki ga je potrdil Stalni odbor.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije
c)
administrativne posledice
č)
gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e)
socialno področje
f)
dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi
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NE
DA
NE
NE
DA
NE
DA

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne
dokumente
Evropske
unije
mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

–

in

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)

SKUPAJ
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Znesek za t + 1

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov
proračuna:
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Kratka obrazložitev
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:
Gradivo ni za objavo na spletni strani
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

NE
NE
NE

Mag. ANDREJ VIZJAK
MINISTER
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Priloga

IZHODIŠČA
za udeležbo delegacije Republike Slovenije na izrednem zasedanju Konference
pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot
prebivališča močvirskih ptic (Ramsar ExCOP-3)

Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih
ptic (Ramsarska konvencija o mokriščih) je bila podpisana februarja leta 1971 v
iranskem mestu Ramsar in je najstarejša mednarodna pogodba, ki se zavzema za
ohranjanje in varstvo mokrišč na vseh ravneh, od lokalnega do globalnega ter
preudarno rabo (trajnostni razvoj) teh območij. Mednarodno ekološko pomembna
mokrišča države pogodbenice predlagajo za uvrstitev na Seznam mednarodno
pomembnih mokrišč. Po 50. letih uspešnega delovanja je 171 pogodbenic Konvencije
uvrstilo na seznam 2431 mokrišč po celem svetu. Republika Slovenija, kot ena od
naslednic SFRJ, je od leta 1992 pogodbenica Ramsarske konvencije o mokriščih.
Redna zasedanja konvencije so vsaka tri leta in 14. zasedanje Konference pogodbenic
Ramsarske konvencije je bilo predvideno novembra 2021 v Wuhanu, Kitajska, vendar
je zaradi COVID-19 pandemije prestavljeno na november 2022. V oktobru 2021 pa je
zato organizirano virtualno izredno zasedanje Konference pogodbenic Ramsarske
konvencije (Ramsar ExCOP-3) z udeležbo delegacije, ki bo zastopala RS: Gordana
Beltram, Aleš Bizjak in Katja Vrtovec, Ministrstvo za okolje in prostor, Nataša SmolarŽvanut Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode ter Nika Debeljak, Zavod
RS za varstvo narave.
Potek zasedanja pogodbenic Ramsarske konvencije
Odločitve sprejema konferenca pogodbenic, Stalni odbor pa skrbi za izvajanje sprejetih
resolucij in delovanje Konvencije med zasedanji konference pogodbenic. Na 13.
konferenci, ki je bila v Dubaju (Združeni arabski emirati) oktobra 2018, je bilo v Stalni
odbor Konvencije izvoljenih 17 članov iz šestih regij sveta. Med evropskimi člani je bila
med leti 2002 in 2008 v odbor izvoljena tudi Slovenija, ki mu je med 2002 in 2005 tudi
predsedovala. Slovenija se ni udeležila 11. (Bukarešta, Romunija, leta 2012) in 12.
zasedanja Konference pogodbenic (Punta del Este, Urugvaj, leta 2015). V zadnjem tri
letnem obdobju je Stalni odbor imel 3 zasedanja, fizično zasedanje v Glandu (Švica)
2019, medtem ko sta bili zasedanji v 2020 in 2021 organizirani virtualno zaradi
posledic pandemije COVID-19. Zaradi tega je tudi Kitajska kot gostiteljica Ramsar
COP-14 predlagala preložitev rednega zasedanja za eno leto, in sicer z novembra
2021 na november 2022. Na virtualnem zasedanju junija 2021 je Stalni odbor sprejel
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sklep za sklic izrednega zasedanja konvencije (SC59-10), ki bi na dnevnem redu
obravnaval dva predloga resolucij:
1) Osnutek resolucije o preložitvi 14. rednega zasedanje Konference pogodbenic
Ramsarske konvencije
2) Osnutek resolucije o finančnih in proračunskih zadevah: predlog proračuna
konvencije za leto 2022
Izredno zasedanje (Ramsar ExCOP-3) je organizirano tako, da se 25. oktobra začne s
plenarnim delom in se v prvih dnevih obravnava točke od 1 do 8 predlaganega
dnevnega reda. V naslednjih dneh se lahko omogoči tudi virtualne razprave po regijah
vezane na predlagana osnutka resolucij. Zasedanje se nadaljuje 28. in 29. oktobra z
razpravo in sprejetjem resolucij.
Predlog dnevnega reda zasedanja je naslednji:
Ponedeljek, 25. 10. 2021, 13:00 -16:00
1) Otvoritev zasedanja
2) Otvoritveni nagovori
Plenarno zasedanje
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sprejetje dnevnega reda
Sprejetje poslovnika
Izvolitev predsednika, namestnika predsednika in opombe predsednika
Imenovanje mandatnega odbora in ostalih odborov
Sprejetje opazovalcev
Predstavitev in obravnava osnutkov resolucij

Četrtek, 28. 10. 2021, 13:00 -16:00
Plenarno zasedanje
8) Obravnava osnutkov resolucij (nadaljevanje)
9) Poročanje mandatnega odbora
10) Sprejetje resolucij
11) Sprejetje poročila o 3. izrednem zasedanju konference pogodbenic Ramsarske
konvencije
12) Zaključek zasedanja
Petek, 29. 10. 2021, 13:00 -16:00
Plenarno zasedanje (nadaljevanje zasedanja s prejšnjega dne)
Plenarna zasedanja
Na virtualnem zasedanju je glavna obravnava predvidena za dva osnutka resolucij:
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-

Osnutek resolucije o preložitvi 14. rednega zasedanje Konference
pogodbenic Ramsarske konvencije je namenjen obravnavi predlaga, da
se redno 14. zasedanje Konvencije prestavi na november 2022. Kitajska
kot gostiteljica predlaga, da se fizično zasedanje organizira med 21. in
29. novembrom 2022.

-

Osnutek resolucije o finančnih in proračunskih zadevah: predlog
proračuna konvencije za leto 2022 obravnava proračun Konvencije za
leto 2022, ki naj bi zagotovil delovanje sekretariata in izvajanje
Strateškega plana v letu 2022. Za leto 2022 je Stalni odbor predlagal
enak proračun, kot je bil sprejet za leto 2021. Tako da so finančne
posledice za Slovenijo ostale enake, kot je bilo predvideno, če bi
zasedanje konference pogodbenic potekalo v celoti letos. V skladu z
ustaljeno prakso, bodo države pogodbenice, vključno s Slovenijo, v
začetku leta 2022 prejele znesek letne članarine, ki se določi na podlagi
lestvice Združenih narodov.

Slovenija se strinja z novim predlaganim datumom organizacije 14. rednega zasedanja
Konvencije kot tudi s sprejetjem proračuna konvencije za leto 2022 za nadaljnje
izvajanje Strateškega plana 2016 – 2024 in delovanje sekretariata v tem letu ter
pripravo na redno zasedanje Konvencije novembra 2022. Delegacija Republike
Slovenije lahko podpre predlog proračuna, ki ne bo dodatno obremenjeval prispevka
Slovenije in bo sledil UN lestvici za določanje prispevka držav pogodbenic Konvencije.
Čeprav Evropska skupnost ni pogodbenica Ramsarske konvencije, predsedujoča
Svetu Evropske unije organizira neformalno koordinacijo, na katerih članice izmenjujejo
mnenja o predlaganih resolucijah. Slovenija bo koordinirala EU članice. Glede
proračuna si članice izmenjajo mnenja in se pri intervencijah podpirajo. Neformalno se
članice EU po potrebi tudi sestajajo med zasedanjem. V pripravah na ExCOP-3
organizira sodelovanje vseh držav članic EU in izmenjavo stališč na zasedanjih
Delovne skupine za mednarodna okoljska vprašanja – biodiverziteta.
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