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

ZADEVA: Poročilo o udeležbi predstavnikov Republike Slovenije na 14. zasedanju Konference 
pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča 
močvirskih ptic (COP14), od 5. do 13. novembra 2022 v Wuhanu (Kitajska) ter sočasno v 
Ženevi (Švica). – 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 
14. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, 
zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (COP14), od 5. do 13. novembra 2022 v Wuhanu 
(Kitajska) ter sočasno v Ženevi (Švica).

                                                                                                  Barbara Kolenko Helbl
                                                                                             GENERALNA SEKRETARKA      

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za okolje in prostor in 
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Služba Vlade RS za zakonodajo

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, MOP
- Mateja Blažič , vodja, Sektor za ohranjanje narave, Direktorat za okolje,MOP
- mag. Katja Vrtovec, podsekretarka v Sektorju za ohranjanje narave, Direktorat za okolje,MOP

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 delegacije Republike Slovenije na 14. zasedanju Konference 
pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih 
ptic (RAMSAR COP14), ki je potekalo od 5. do 13. novembra 2022 v Wuhanu (Kitajska) ter sočasno 
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v Ženevi (Švica).
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.)
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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.
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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:
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

                                        Uroš Brežan
                                               minister

 priloga: Poročilo o udeležbi predstavnikov Republike Slovenije na 14. zasedanju 
Konference pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot 
prebivališča močvirskih ptic (COP14), ki je potekalo od 5. do 13. novembra 2022 v 
Wuhanu (Kitajska) ter sočasno v Ženevi (Švica). 
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PRILOGA

Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 14. zasedanju Konference 
pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča 
močvirskih ptic (COP14), ki je potekalo od 5. do 13. novembra 2022 v Wuhanu (Kitajska) 
ter sočasno v Ženevi (Švica). 

Na 14. zasedanju Konference pogodbenic (Ramsar COP14), ki je potekalo od 4. do 13. 
novembra 2022, v Ženevi (Švica), so slovensko delegacijo sestavljali Anita Pipan, 
Veleposlanica pri Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri OZN v Ženevi, predstavnica 
Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave, mag. Katja Vrtovec, nacionalna 
kontaktna točka za Ramsarsko konvencijo, dr. Nataša Smolar-Žvanut, sekretarka, Direkcija 
Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za okolje in prostor in dr. Nika Debeljak, visoka 
naravovarstvena svetnica, Zavod RS za varstvo narave, ki je uradna slovenska predstavnica 
znanstveno tehničnega delovnega telesa Ramsarske konvencije.

Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic 
(Ramsarska konvencija o mokriščih; v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je bila podpisana 
februarja 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 za 
njihovo preudarno rabo (trajnostni razvoj). Mednarodno ekološko pomembna mokrišča 
predlagajo države pogodbenice za uvrstitev na svetovni Seznam mednarodno pomembnih 
mokrišč (»Ramsarske lokalitete«). Po več kot 50. letih uspešnega delovanja je 172 pogodbenic 
Konvencije uvrstilo na seznam 2455 mokrišč po celem svetu. Republika Slovenija, kot ena od 
naslednic SFRJ, je od leta 1992 pogodbenica Konvencije in je na seznam uvrstila tri ramsarske 
lokalitete. 

Glavni organ konvencije je Konferenca pogodbenic (COP), katere redna zasedanja navadno 
potekajo vsako tretje leto. Po potrebi lahko pogodbenice skličejo tudi izredno zasedanje (ex-
COP). Stalni odbor Konvencije skrbi za izvajanje sprejetih resolucij in delovanje Konvencije med 
posameznimi zasedanji konference pogodbenic. 

Za 14. zasedanje pogodbenic Konvencije je Stalni odbor posredoval osnutke 23 resolucij v 
nadaljnjo obravnavo ter sprejel temo zasedanja, ki poudarja pomen mokrišč za ljudi in naravo: 
»Mokrišča za ljudi in naravo«. Pogodbenice so v okviru zasedanja odločale o številnih predlogih 
resolucij za izboljšanje delovanja in izvajanje konvencije, delovanja regionalnih iniciativ, 
povezovanju z drugimi mednarodnimi okoljskimi sporazumi in inštitucijami, zlasti pri doseganju 
podnebnih ciljev, ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti, upravljanju z vodami ter 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Delegacija Republike Slovenije je na Ramsar COP14 
aktivno sodelovala na plenarnih zasedanjih, kontaktnih skupinah, drugih neformalnih skupinah, 
bilateralnih in večlateralnih neformalnih sestankih, koordinacijah EU držav in na zasedanju 
regijske iniciative MedWet. Države EU so večinoma nastopale enotno na podlagi predhodno 
oblikovanih skupnih stališč EU. Čeprav Evropska unija ni pogodbenica Ramsarske konvencije, 
je Češka kot predsedujoča Svetu Evropske unije organizirala neformalne EU koordinacije in 
predhodno usklajevanje stališč držav članic EU. Na nekaterih točkah dnevnega reda zasedanja 
Ramsar Cop14, EU države niso uspele uskladiti skupnega stališča zaradi drugačnega stališča 
Švedske.
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Pomembni rezultati zasedanja: 

V okviru zasedanja Ramsar COP 14 je bilo sprejetih 21 Resolucij. Z glasovanjem je bila  
sprejeta Resolucija o odzivu Ramsarske konvencije na okoljske izredne razmere v Ukrajini, ki 
se nanašajo na škodo njenih območij mednarodnega pomena (ramsarska območja), ki so 
rezultat agresije Ruske federacije (ang. naslov: Resolution on Ramsar Convention’s response 
to environmental emergency in Ukraine relating to the damage of its wetlands of international 
importance (Ramsar sites) stemming from the Russian Federation’s aggression) kot prvi primer, 
ko se je neka konvencija javno opredelila (negativno) do vojne v Ukrajini in posledične okoljske 
škode na mokriščih mednarodnega pomena (t.i. Ramsarskih lokalitetah).

V okviru ministrskega segmenta na visoki ravni 14. konference pogodbenic (COP14), ki je 
potekal 6. novembra 2022 so ministri in veleposlaniki pogodbenic sprejeli Wuhansko 
deklaracijo, v kateri je poudarjena vloga in prispevek zdravih mokrišč kot na naravi temelječih 
rešitev, k reševanju ključnih planetarnih izzivov kot so podnebne spremembe, upad biotske 
raznovrstnosti, obvladovanje naravnih nesreč, zagotavljanje pitne vode in drugih ekosistemskih 
storitev za dobrobit ljudi in planeta. Republiko Slovenijo je na tem dogodku zastopala Anita 
Pipan, Veleposlanica pri Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri OZN v Ženevi.

Ukrepi na mokriščih za blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje in odpornost

Ramsar COP14 je bil pomemben mejnik za povečevanje ukrepov za mokrišča tako v luči 
sočasno potekajočega zasedanja konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja (UNFCCC COP27) ter prihajajočega zasedanja konference 
pogodbenic Konvencije za biološko raznovrstnost (CBD COP15). V okviru Ramsar COP14  je 
bila sprejeta resolucija o mokriščih kot na naravi temelječih rešitvah, ki spodbuja pogodbenice k 
izboljšanju znanja in politik glede obsega in stanja mokrišč ter poziva sekretariat, pogodbenice 
in znanstveno tehnično telo konvencije, da sodelujejo z regionalnimi pobudami Ramsarske 
konvencije, partnerji in drugimi večstranskimi okoljskimi sporazumi, da bi okrepili ohranjanje, 
obnovo in pametno rabo mokrišč, kot ključno v boju proti podnebnim spremembam, 
zmanjševanju upada biotske raznovrstnost, zagotavljanju pitne vode ter doseganju ciljev 
trajnostnega razvoja Agende 2030.

Vključevanje ukrepov za ohranjanje, obnovo in pametno rabo mokrišč v strategije trajnostnega 
razvoja

Pogodbenice so sprejele resolucijo, ki pogodbenice spodbuja k vključitvi ukrepov za ohranjanje, 
obnovo, trajnostno upravljanje in pametno uporabo mokrišč tudi v nacionalne strategije 
trajnostnega razvoja. 

Večstransko sodelovanje za vključevanje ohranjanja mokrišč

Pogodbenice sprejele Resolucijo z namenom krepitve, sodelovanja in sinergij med Konvencijo o 
mokriščih in drugimi konvencijami kot so Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi 
podnebja (UNFCCC), konvencija za biološko raznovrstnost (CBD), konvencija o boju proti 
dezertifikaciji (UNCCD) z namenom povečanja prispevka mokrišč za globalno podnebje, 
doseganje ciljev Svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost 2022-2030, ciljev Agende 
trajnostnega razvoja 2030, v luči Desetletja Združenih Narodov za obnovo ekosistemov in ciljev 
nevtralnosti degradacije zemljišč Konvencija o boju proti dezertifikaciji (UNCCD).
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Krepitev znanstvenih in tehničnih vidikov konvencije

S strogimi določbami za merjenje obsega mokrišč, ekološkega stanja in zbiranja podatkov, so 
bile sprejete številne resolucije, ki bodo pomagale okrepiti znanstvene in podatkovne vidike. 
Najpomembnejša med njimi je resolucija, ki določa številne prednostne naloge Znanstveno in 
tehničnega telesa (STRP) za triletje 2023–2025, ki vključuje zagotavljanje nadaljnjih smernic 
glede meril za opredelitev mokrišč mednarodnega pomena; razvoj orodij za ekološko oceno in 
spremljanje mokrišč, vključno z vplivi podnebja; ocenjevanje finančnih stroškov izgube in 
degradacije mokrišč; priprava smernic za ovrednotenje vloge mokrišč za podnebne 
spremembe, upravljanje krajine in ohranjanje biotske raznovrstnosti; podpiranje vključevanja 
modrega ogljika v okvire načrtovanja podnebnih sprememb; in razvoj smernic za ohranjanje in 
pametno uporabo mokrišč za obalno upravljanje.

Poziv k povezovanju z mladimi

Pogodbenice Konvencije o mokriščih so kot prvo te vrste sprejele resolucijo za krepitev 
udeležbe mladih in drugih premalo zastopanih skupin v Konvenciji o mokriščih. Resolucija, ki 
sta jo predložili Avstralija in Kostarika, priznava pomen vključujoče udeležbe in 
medgeneracijske pravičnosti za doseganje ohranjanja mokrišč in trajnostnega razvoja; 
izpostavljeno je bilo delo mednarodne organizacije »Youth Engaged in Wetlands«, ki povezuje 
mlade po vsem svetu in zagotavlja platformo za njihovo delo pri spodbujanju ohranjanja 
mokrišč. 

Druge pomembne sprejete resolucije vključujejo resolucijo za ustanovitev mednarodnega 
Centra za mangrove, resolucijo o proračunu za obdobje 2023-2025, resolucijo za izboljšanje 
ohranjanja in upravljanja majhnih mokrišč, resolucijo glede o ocen populacij vodnih ptic; 
resolucijo za pregled predlogov za prilagoditev sprejetega Strateškega načrta 2016-2024 in 
pripravo petega strateškega načrta Konvencije. V sklopu obravnave Resolucije o regionalnih 
iniciativah se je potrdil tudi proračun za mediteransko regionalno iniciativo MedWet, katere 
članica je tudi Slovenija.

Osnutek resolucije, ki jo je predlaga Alžirija, o pregledu ramsarskih meril in črtanju ramsarskih 
območij, ki se nahajajo na ozemljih, ki na ravni ZN niso priznana kot del ozemlja države 
predlagateljice, med zasedanjem ni bil sprejet. 

Podrobnejše poročilo iz zasedanja Ramsar COP 14 je dostopno na spodnji povezavi: 
cop14_report_e.pdf (ramsar.org)

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop14_report_e.pdf
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