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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DAVKU NA DODANO 

VREDNOST (ZDDV-B) 

- skrajšani postopek - EPA 715-11 

j 

DRŽAVNI ZBOR 
mag. Andrej Vlzjak 
Poslanec SDS 

Ljubljana, 8. maj 2001 

Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika DZ RS vlaga podpisani 
poslanec 

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah Zakona o 
davku na dodano vrednost 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka 
174. člena poslovnika DZ RS. 

Na podlagi 204a. člena poslovnika DZ RS predlaga, da predlog 
zakona Državni zbor RS obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku, ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga 

zakona, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
zakona. 

S tem besedilom predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku na dodano vrednost nadomešča besedilo 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku 
na dodano vrednost (ZDDV-B) - hitri postopek (EPA 715-11), 
za katerega je prevzel predlagateljstvo dne 14.12.2000, vložen 
pa je bil 01.03.1999. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika DZ, 
sporoča, da bo pri obravnavi predloga zakona sodeloval kot 
predlagatelj na sejah delovnih teles in DZ. 

mag. Andrej Vizjak, l.r. 

1. UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in 
nemoteno opravljanje zagotavljajo lokalne skupnosti in država. 
Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitne 
dejavnosti. Gasilske organizacije opravljajo naloge gašenja in 
reševanja v požarih, druge, zlasti preventivne naloge varstva 
Pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter 
Premoženja ob naravnih in drugih nesrečah. Gasilstvo je tako 
'udi dejavnost humanitarne oz. človekoljubne narave. V Sloveniji 
'rna gasilska dejavnost še poseben družbeni pomen, zlasti ko je 
organizirana v okviru prostovoljnih gasilskih društev, ki 
Predstavljajo pomembno gibalo delovanja in razvoja slovenskega 
Podeželja. 

Financiranje gasilstva sistemsko urejajo Zakon o gasilstvu, Zakon 
o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Zakon o financiranju občin in Zakon o 
izvrševanju proračuna RS. Na podlagi teh zakonov se gasilstvo 
financira s sredstvi proračuna RS, proračuna lokalne skupnosti, 
požarnega sklada, dohodkov iz lastne dejavnosti ter prostovoljnih 
prispevkov fizičnih in pravnih oseb ter donacij. Organizacija in 
opremljanje gasilskih enot je predpisana z uredbo ter na njej 
temelječih dokumentih, kot npr. kategorizacija operativnih enot, ki 
sloni na požarni ogroženosti posameznega območja. Ne država 
ne lokalne skupnosti po sedanji ureditvi ne zagotavljajo zadostnih 
sredstev za opremljanje gasilskih enot s predpisano zaščitno in 
reševalno opremo. Menimo, da je zato potrebno gasilsko dejavnost 
v slovenskem prostoru posebej obravnavati tudi na stroškovni 
strani in ji omogočiti nadaljnji razvoj oz. ohranitev sedanje stopnje 
organiziranosti, k temu pa lahko pomembno prispeva 
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obračunavanje in plačevanje DDV od gasilske zaščitne in 
reševalne opreme, ki je predpisana in določena, po znižani stopnji 
DDV. 

Druga sprememba predlagane novele Zakona o davku na dodano 
vrednost se nanaša na poseben položaj nosilcev besede, slike in 
zvoka s področja književnosti, umetnosti, znanosti in 
izobraževanja. Približevanje Slovenije EU in vse večji vpliv 
globalizacije na zadovoljevanje dobrin s področja kulture v širšem 
pomenu ter izobraževanja, ki so državljanom dostopne na prostem 
trgu, zahteva, da Slovenija posebno pozornost nameni 
konkurenčnosti tovrstnih dobrin. Tem dobrinam je potrebno v 
pridružitvenih pogajanjih z EU izboriti posebno mesto tudi na 
davčnem področju. 

Z zmeraj večjim približevanjem EU se postavlja v ospredje 
vprašanje slovenske prepoznavnosti in identitete. Slovenska 
kultura (posebej še slovenska knjiga) ostaja in bo tudi v prihodnje 
predstavljala vsebino te identitete, ki bo utemeljevala našo naravno 
vključitev v zvezo svobodnih in enakopravnih nacij. 

Cilji in načela zakona 

S predlagano spremembo zakona želimo izboljšati možnosti za 
nadaljnje delovanje in razvoj gasilskih organizacij in položaj 
slovenske književnosti, umetnosti, znanosti in izobraževanja. 

Finančne posledice za proračun 

Za izvedbo predlaganega zakona niso potrebna dodatna finančna 
sredstva iz proračuna. 

2. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o davku na dodano vrednost (Ur. I. RS, št. 89/98,17/00- 
odločba US) se v prvem odstavku 25. člena pri točki 7. za besedno 
zvezo "nosilcev besed, slike in zvoka" doda besedilo: razen 
tistih iz 25. a člena;". 

V 25. členu se doda nova šestnajsta točka, ki se glasi: 

"16. gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki jo uporabljajo 
gasilske organizacije za opravljanje javne gasilske službe." 

2. člen 

Doda se novi 25a. člen: 

"Davek na dodano vrednost se obračunava in plačuje po stopnji 
0% od nosilcev besede, slike, zvoka s področja književnosti, 
umetnosti, znanosti in izobraževanja." 

3. člen 

Ta zakon začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

3. OBRAZLOŽITEV 

Plačevanje DDV po nižji stopnji za nakup gasilske zaščitne in 
reševalne opreme omogoča opremljanje gasilskih enot s 
predpisano opremo ter s tem zagotavljanje pogojev za nadaljnje 
delovanje in razvoj gasilstva kot humanitarne oz. človekoljubne 
dejavnosti. Predlagana sprememba uvaja znižano stopnjo DDV 
(8%) za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki so jo 
gasilske enote dolžne posredovati na podlagi meril, ki jih je določila 
Vlada RS (1. člen). 

Po predlagani spremembi se bo DDV od nosilcev besed, slike in 
zvoka s področja književnosti, umetnosti, znanosti in 
izobraževanja obračunaval in plačeval po stopnji 0%, kar bo 
olajšalo ekonomski položaj slovenske kulture in izobraževanja v 
širšem pomenu besede. Od ostalih nosilcev besed, slike in zvoka 
pa se bo obračunaval in plačeval DDV po dosedanji nižji stopnji 
8% (2. člen). 
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4. BESEDILO ČLENA, KI SE 

SPREMINJA 

25. člen 
(nižja stopnja DDV) 

(1) Po stopnji 8% se obračunava in plačuje DDV od naslednjega 
prometa blaga, storitev in od uvoza: 

1. izdelkov, namenjenih za prehrano ljudi (razen alkoholnih pijač), 
sestavin, ki so običajno namenjene za pripravo prehrambenih 
izdelkov, dodatkov in nadomestkov, ki se uporabljajo pri izdelavi 
prehrambenih izdelkov ter priprave jedi; 
2. izdelkov, namenjenih za prehrano živali; živih živali; semen in 
sadik; 
3. dobave vode; 
4. zdravil, vključno z izdelki, ki se uporabljajo za kontracepcijo ter 
sanitarno zaščito; 
5. medicinskih oziroma ortopedskih priprav in rehabilitacijskih 
oziroma tehničnih pripomočkov, ki invalidu nadomeščajo ali 
podpirajo njegovo vsakodnevno funkcioniranje in so namenjeni 
izključno za osebno rabo, vključno s popravili teh priprav in 
pripomočkov; 

6. javnega prevoza potnikov in njihove prtljage; 
7. nosilcev besed, slike in zvoka; 
8. avtorskih pravic in storitev s področja književnosti in umetnosti, 
avtorskih pravic s področja znanosti ter umetniških predmetov, 
zbirk in starin iz tretjega, četrtega in petega odstavka 48. člena 
tega zakona; 
9. vstopnic za razstave, za ogled naravnih znamenitosti, 
kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, 
zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne prireditve ter 
vstopnic za športne prireditve; 
10. graditve, obnove in vzdrževanja stanovanjskih prostorov, 
stanovanj oziroma stanovanjskih hiš ter posebnih objektov za 
bivanje in življenje invalidov; 
11. gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter storitev, ki so namenjene 
izključno za uporabo v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu; 
12. nastanitev v hotelih, penzionih in podobnih nastanitvenih 
zmogljivosti, vključno z nastanitvami v domovih in kampih ter 
oddajanjem prostorov za kampiranje; 
13. uporabe športnih objektov; 
14. pogrebnih storitev ter blaga, povezanega s temi storitvami; 
15. storitev javne higiene. 

(2) Med izdelke po 7. točki prejšnjega odstavka se ne uvrščajo 
tisti, ki so v celoti ali deloma namenjeni v reklamne namene. 
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poročevalec, št. 39 6 15. maj 200^ 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZAKONSKI ZVEZI IN 

DRUŽINSKIH RAZMERJIH (ZZZDR-B) 

- skrajšani postopek - EPA 190 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2611-0028 
Številka: 560-03/2001-1 
Ljubljana, 26.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 23. seji dne 26.4.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za spremembo 
zakona v delu, ki se nanaša na Odločbo Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije in za manj zahtevne spremembe in 
dopolnitve zakona. Predlagane spremembe in dopolnitve 

zakona so v skladu z usmeritvami Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije - Odločba o ugotovitvi, da ni v skladu z 
ustavo, da je za odločanje o varstvu in vzgoji otrok v 105. 
členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
določena pristojnost centra za socialno delo, v 87. členu istega 
zakona pa pristojnost sodišča (Uradni list RS, št. 60/99). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Alenka Kovšca, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 

- Jasna Majcen, državna podsekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, 
št. 15/76, 30/86 in 1/89; Uradni list RS, št. 13/94, 82/94, 29/95, 26/ 
99, 60/99 in 70/00) ureja zakonsko zvezo, razmerja med starši in 
otroki in med drugimi sorodniki, posvojitev, rejništvo ter varstvo 
mladoletnih otrok in drugih oseb, ki niso sposobne same skrbeti 
zase, za svoje pravice in koristi. 

V drugem delu zakon opredeljuje zakonsko zvezo in med 
določbami tega dela so urejena tudi razmerja staršev do otrok po 
razvezi zakonske zveze. Zakon v 78. členu določa, da kadar 
sodišče razveže zakonsko zvezo, ki je iz kateregakoli vzroka 
nevzdržna, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih 
otrok. V drugem odstavku je določeno, da če se starši niso 
sporazumeli o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali če 
njihov sporazum ni v skladu s koristmi otrok, odloči sodišče, ali 
naj vsi otroci ostanejo v varstvu in vzgoji pri enem izmed njiju ali 
naj ostanejo eni pri enem, drugi pri drugem, ali naj se zaupajo kaki 
tretji osebi ali zavodu. Preden o tem odloči sodišče, si priskrbi 
mnenje centra za socialno delo. Tretji odstavek pa določa, da tisti 
od staišev, kateremu otroci niso zaupani, obdrži pravico do 
osebnih stikov z njimi, razen če sodišče glede na koristi otrok ne 
odloči drugače. 

V tretjem delu zakon ureja razmerja med starši in otroci, v katerem 
je tudi opredelitev pravic in dolžnosti staršev ter otrok. V 105. 
členu zakon določa, da če starši ne živijo skupaj, se morajo 
sporazumeti, pri katerem izmed njih bo otrok živel. Če se starši 
ne sporazumejo, odloči o tem center za socialno delo, ki upošteva 
tudi otrokove želje, če jih je otrok sposoben izraziti. 

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) v tretjem 
delu z naslovom »posebni postopki« v sedemindvajsetem poglavju 
ureja postopek v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med 
starši in otroki. Zakon v prvem odstavku 408. člena določa, da v 
zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki mora 
sodišče po uradni dolžnosti ukreniti vse, kar je potrebno, da se 
zavarujejo pravice in interesi otrok. Zakon v prvem odstavku 
411. člena določa, da lahko senat na predlog stranke ali po uradni 
dolžnosti med postopkom v zakonskih sporih in med postopkom 
v sporih iz razmerij med starši in otroki izda začasno odredbo o 
varstvu in preživljanju skupnih otrok kot tudi začasne odredbe, s 
katerimi enemu ali obema od staršev prepove pravico do osebnih 
stikov. Omenimo pa naj še določbo 421. člena, ki določa, da v 
sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo na podlagi predloga za 
sporazumno razvezo, vnese senat tudi sporazum zakoncev o 
varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok. Če senat zahtevku 
za razvezo ali razveljavitev zakonske zveze ugodi, odloči tudi o 
varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok. O tem odloči senat 
tudi, če ni bil postavljen ustrezen zahtevek, če je bil postavljen, pa 
nanj ni vezan. Zadnji odstavek 421. člena pa določa, da senat 
izda na zahtevo bivšega zakonca ali organa, pristojnega za 
socialne zadeve, novo odločbo o varstvu in vzgoji otrok, če to 
zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka. 

Zakon o pravdnem postopku je v prehodnih določbah razveljavil 
določbe 66., 67., 69. in 72. do 77. člena, četrti odstavek 78. člena, 
ter 100. in 101. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih. Navedene določbe zakona so urejale med ostalim, da 
med postopkom za razvezo zakonske zveze lahko izda sodišče 
s sklepom začasno odredbo, pri kom naj bodo in kdo naj preživlja 
skupne mladoletne otroke. Nadalje so opredeljevale, da v sodbi, 
s katero sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma 
zakoncev, vnese tudi sporazum zakoncev o varstvu, vzgoji in 
preživljanju skupnih otrok. V četrtem odstavku 78. člena pa je 

določal, da sodišče na zahtevo razvezanega zakonca ali centra 
za socialno delo izda novo odločbo o varstvu in vzgoji otrok, če to 
zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka. 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z 
zahtevo Vrhovnega sodišča, in v postopku za preizkus pobude 
Matjaža Gerlanca iz Velenja odločilo, da ni v skladu z ustavo, da 
je za odločanje o varstvu in vzgoji otrok v 105. členu zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih določena pristojnost cen- 
tra za socialno delo, v 78. členu istega zakona pa pristojnost 
sodišča. Ustavno sodišče je naložilo Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da mora ugotovljeno neskladnost odpraviti v roku enega 
leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Odločba Ustavnega sodišča je objavljena v Uradnem listu RS, št. 
60 z dne 29. julija 1999. 

V oceni stanja povzemamo nekaj navedb iz obrazložitve k odločbi 
Ustavnega sodišča: 
Vrhovno sodišče je izpodbijalo določbi 105. in 114. člena zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju: ZZZDR), 
kolikor za odločanje o varstvu in vzgoji otrok določata pristojnost 
centra za socialno delo. Zaradi nedoslednosti zakonodajalca, ki 
za odločanje o varstvu in vzgoji otrok v nekaterih primerih določa 
pristojnost sodišča, v drugih pa centra za socialno delo, naj bi bili 
določbi 105. in 114. člena ZZZDR v nasprotju s 14. členom (enakost 
pred zakonom) in z 22. členom Ustave RS (enako varstvo pravic). 
Različna pristojnost naj bi imela za posledico različen obseg 
procesnih jamstev (npr. možnost izdaje začasne odredbe, položaj 
otroka v postopku), zaradi različnih vsebinskih in procesnih pravil 
pa bi lahko prišlo tudi do različnih odločitev v podobnih primerih. 
Za tako razlikovanje naj ne bili podani utemeljeni razlogi. Glede na 
sodno oziroma upravno pristojnost naj bi se razlikoval tudi položaj 
otrok. Če o vzgoji in varstvu otrok odloči sodišče, to hkrati odloči 
tudi o preživljanju (še prej pa tudi o morebitni ugotovitvi očetovstva); 
če pa o dodelitvi otrok odloči center za socialno delo, pa je za 
odločitev o preživnini potrebno sprožiti nov postopek pred 
sodiščem. Taka ureditev naj bi bila v nasprotju s pravico otrok do 
posebnega varstva in skrbi (prvi odstavek 56. člena ustave). 
Zaradi nezadostnih jamstev postopka, v katerem odloča center 
za socialno delo, pa naj bi bile izpodbijane določbe ZZZDR in 
Zakona o socialnem varstvu v nasprotju s pravico do spoštovanja 
družinskega življenja (53. in 54. člen ustave ter 8. člen Konvencije 
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list 
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 - v nadaljevanju EKČP). V upravnem 
postopku naj bi bila zaradi varstva javnega interesa okrnjena 
načela dispozitivnosti, obojestranskega zaslišanja in 
neposrednosti ter razpravno načelo. Ustna obravnava naj bi ne 
bila obvezna. Center za socialno delo naj bi na družinskopravnem 
področju opravljal različne funkcije: odločal o upravičenosti izvedbe 
določenega ukrepa, s katerim se posega v roditeljsko pravico, in 
o izvrševanju tega ukrepa, skrbel za varstvo koristi otroka v tem 
postopku in po njem opravljal svetovalno delo. Ta trojna vloga 
centra naj bi bila nezdružljiva s pravico do spoštovanja 
družinskega življenja, ki naj bi zahtevala, da o zadevah s tega 
področja odloči neodvisen in neopredeljen organ. Poleg tega naj 
bi tudi onemogočala učinkovitost sodnega varstva. Če center za 
socialno delo otroku ne postavi kolizijskega skrbnika, ta zaradi 
procesne nesposobnosti ne more sam vložiti tožbe na pristojno 
sodišče; če pa mu kolizijskega skrbnika postavi, pa naj bi bil to v 
praksi strokovni delavec centra, ki kot tak nima interesa za 
pritožbo zoper odločitev centra. Učinkovitost sodnega varstva 
pa naj bi onemogočalo tudi dejstvo, da so prizadete osebe prava 
neuke stranke, ki ne vedo za svoje pravice v primeru molka 
centra za socialno delo. Kljub temu, da naj bi tako pravdni kot 
upravni postopek posamezniku zagotavljala pošten postopek v 
skladu s 23. členom ustave in s 6. členom EKČP, pa naj bi bil 
vendarle pravdni postopek tisti, ki naj bi spoštovanje pravice do 
družinskega življenja zagotovil v večji meri. Vrhovno sodišče je 
zato predlagalo, naj ustavno sodišče izpodbijane določbe o 
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pristojnosti upravnega organa razveljavi. Hkrati je navedlo, da se 
v postopku utegne pokazati še potreba po preizkusu ustavnosti 
drugih določb ZZZDR, po katerih je odločanje o posegih v pravico 
do spoštovanja družinskega življenja zaupano centrom za socialno 
delo (določbe prvega ostavka 106. člena, drugega odstavka 113. 
člena, četrtega odstavka 114. člena, 119. do 121. člena in 150. 
člena). 

ZZZDR velja od leta 1977, zato v svojih določbah opredeljuje še 
posebno družbeno varstvo, skupnost socialnega skrbstva, 
republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva, 
pooblaščeno osebo občinske skupščine, da so starši dolžni svoje 
otroke vzgajati za delovne člane socialistične samoupravne 
skupnosti, ipd. Od veljavnosti ZZZDR je bila sprejeta nova Ustava 
RS, Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 
opravljali organi občin, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev, Zakon o upravi, itd. 
Tako je od veljavnosti ZZZDR prišlo do nove državne ureditve in 
novega pravnega reda, kar je treba upoštevati pri spremembah 
in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 

2. Razloga za sprejem zakona in cilja zakona 

Glede na zgoraj povedano je Ustavno sodišče v obrazložitvi 
svoje odločbe o ugotovitvi, da ni v skladu z ustavo, da je za 
odločanje o varstvu in vzgoji otrok v 105. členu ZZZDR določena 
pristojnost centra za socialno delo, v 78. členu istega zakona pa 
pristojnost sodišča, podalo med ostalim tudi naslednjo utemeljitev: 

»Utemeljen je očitek zahteve, da je izpodbijana določba ZZZDR v 
nasprotju z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. 
člena ustave), ker je z njo drugače kot v drugih podobnih primerih 
za odločanje o izvrševanju roditeljske pravice določena pristojnost 
centra za socialno delo. Določba drugega odstavka 14. člena 
ustave zakonodajalcu ne prepoveduje, da bi položaje pravnih 
subjektov urejal različno, pač pa, da bi to počel samovoljno, brez 
razumnega in stvarnega razloga.To pomeni, da mora razlikovanje 
služiti ustavno dopustnemu cilju, da mora biti ta cilj v razumni 
povezavi s predmetom urejanja v predpisu in da mora biti uvedeno 
razlikovanje primerno sredstvo za doseganje tega cilja. 

Izpodbijana določba ZZZDR ni v neskladju z ustavo zaradi tega, 
ker zakonodajalec sploh ne bi bil smel določiti pristojnosti centra 
za socialno delo, da odloči o izvrševanju roditeljske pravice, če 
starši ne živijo skupaj in se o tem, pri kom bodo otroci, ne 
sporazumejo. V nasprotju z ustavo je le zaradi tega, ker v nekaterih 
primerih za odločanje o varstvu in vzgoji otrok, ko starši ne živijo 
skupaj, določa pristojnost sodišča, v drugih pa centra za socialno 
delo. Zaradi tega ustavno sodišče izpodbijane določbe ZZZDR ni 
razveljavilo, ampak zgolj ugotovilo njeno protiustavnost. Iz enakih 
razlogov pa sta v neskladju z ustavo tudi določbi ZZZDR, ki za 
odločanje o varstvu in vzgoji otrok, ko starši ne živijo skupaj, 
določata pristojnost sodišča (prvi in četrti odstavek 78. člena 
ZZZDR). Po 30. členu ZustS lahko ustavno sodišče oceni tudi 
ustavnost drugih določb istega ali drugega predpisa, katerih ocena 
Ustavnosti ali zakonitosti ni bila predlagana, če so te določbe v 
Medsebojni zvezi ali če je to nujno za rešitev zadeve. Ker ima 
ugotovitev neustavnosti drugega odstavka 105. člena v zvezi s 
Prvim odstavkom 114. člena ZZZDR nujno za posledico 
neustavnost prvega ter četrtega odstavka 78. člena ZZZDR, je 
ustavno sodišče odločilo, da sta tudi zadnji dve določbi v neskladju 
2 ustavo. Četrti odstavek 78. člena ZZZDR bo z uveljavitvijo že 
objavljenega zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 
26/99 -ZPP) sicer prenehal veljati (prvi odstavek 501. člena 
navedenega zakona). Ker pa delitev pristojnosti za odločanje o 
varstvu in vzgoji otrok, ki jo predlagatelj izpodbija in kakršno 
Pozna ZZZDR v času izdaje te odločbe, ostaja nespremenjena, 

prenehanje veljavnosti četrtega odstavka 78. člena ZZZDR na 
odločitev o tej zadevi ne vpliva. 

Predlagatelj je opozoril tudi na morebitno neustavnost drugih 
določb ZZZDR, po katerih je za odločanje o ukrepih, ki predstavljajo 
poseg v pravico do spoštovanja družinskega življenja, pristojen 
center za socialno delo. Ker predpostavke za odločanje po 30. 
členu ZustS niso izpolnjene, ustavno sodišče postopka ni razširilo 
na presojo ustavnosti teh določb.« 

Glede na navedeno so podani razlogi za sprejem zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih. Prav tako so podani razlogi za predlagane spremembe 
zakona glede posameznih izrazov zaradi nove državne ureditve 
in novega pravnega reda, kar je bilo treba upoštevati v predlogu 
zakona. 

Prvi cilj zakona je izvršitev odločbe Ustavnega sodišča o 
ugotovitvi, da ni v skladu z ustavo, da je za odločanje o varstvu in 
vzgoji otrok v 105. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih določena pristojnost centra za socialno delo, v 78. členu 
pa pristojnost sodišča. Drugi cilj zakona pa je terminološka 
uskladitev z novo državno ureditvijo in pravnim redom. 

3. Mednarodne primerjave 

Vlada Republike Slovenije v zvezi s predlogom zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih podaja mednarodno primerjavo ureditve tega vprašanja. 
Iz pregleda je razvidno, da o vprašanju dodelitve otrok odločajo 
sodišča, prav zaradi tega je bila lažja odločitev predlagatelja za 
ureditev tega področja, ker s predlogom zakona predlaga tako 
ureditev tudi v Republiki Sloveniji. Vlada Republike Slovenije podaja 
naslednji pregled: 

NEMČIJA 

Družinsko sodišče lahko osebne stike omeji, odvzame ali pa 
odredi, da mora biti ob njih prisotna neka tretja oseba. 
V družinskopravnih zadevah, kjer gre lahko tudi za otroka, npr. v 
zakonskih sporih, odločajo družinska sodišča po določbah 
pravdnega postopka. 

Mladinski urad in Varuško sodišče sta organa, ki sta državi na 
voljo za opravljanje nadzorne funkcije. 

Mladinski urad opravlja v bistvu socialno delo za otroke in 
mladostnike (nudi strokovno socialno pomoč), pooblastila za 
opravljanje ukrepov, s katerimi posega država v družinska 
razmerja zaradi varstva koristi otrok, pa so prešla na varuško 
sodišče. Mladinski urad mora obvestiti varuško sodišče o tem, 
da je določeni otrok ogrožen; v postopku pred sodiščem sodeluje 
kot svetovalni organ; izpeljati mora začasne ukrepe za varstvo 
otrok in mladostnikov. 

Varuško sodišče odloči o dveh vrstah ukrepov: 
1. ukrepi, s katerimi se pomaga staršem pri izvrševanju skrbi 

za otroka (lahko ga odredi samo na zahtevo staršev, ukrep 
pa izpelje mladinski urad); če sodišče meni, da ukrepanje ni v 
otrokovo korist, odreče svojo pomoč; 

2. ukrepi, s katerimi se poseže v roditeljsko pravico (opomini, 
zapovedi, prepovedi, nadomestitve izjav volje staršev, 
odvzem posameznih upravičenj, odvzem roditeljske pravice); 

O ukrepih za varstvo koristi otrok, s katerimi se posega v 
roditeljsko pravico, odloča varuško sodišče v nepravdnem 
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postopku. Sodišče mora zaslišati mladinski urad vselej, kadar 
gre za vprašanje, ki zadevajo otrokovo korist, zlasti pa tudi tedaj, 
kadar odloča o odvzemu staršem posameznih upravičenj, kadar 
gre za ukrepe, ki pomenijo omejitev prostosti otroka ali s katerimi 
se otroka odvzame staršem, za odločitev o mirovanju roditeljske 
pravice in o osebnih stikih. Pred odločanjem morajo biti zaslišani 
tudi starši, ki morajo biti obveščeni o nameravanih ukrepih. Zaslišan 
mora biti tudi otrok, če je dopolnil 14 let in ni poslovno (popolnoma) 
nesposoben. Sicer pa mora biti otrok (tudi mlajši) osebno zaslišan, 
kadar je treba ugotoviti njegova nagnjenja, voljo in dobiti popolnejšo 
sliko o zadevi. 

V Nemčiji odloča družinsko sodišče o vprašanju, kateremu od 
staršev bo pripadala starševska skrb (izraz nekako ustreza 
slovenskemu pojmu »roditeljska pravica«) po razvezi, razveljavitvi 
ali razglasitvi zakonske zveze staršev za nično. Sodišče odloča 
samo na zahtevo staršev; če ni zahteve, gre staršema še naprej 
starševska skrb skupno. 

Družinsko sodišče odloča o starševski skrbi na zahtevo enega 
od staršev tudi tedaj, ko živita starša ločeno (gre npr. za 
nezakonskega otroka), pa jima pripada starševska skrb skupno 
ali pa pripada samo materi. 

VELIKA BRITANIJA 

Po angleškem pravu odloča o starševski odgovornosti (pojem 
približno ustreza naši roditeljski pravici) po razvezi zakonske 
zveze sodišče in sicer samo, če starša to predlagata. Drugače 
ostane starševska odgovornost tudi po razvezi zakonske zveze 
praviloma obema staršema skupno. 

Sodišče lahko odloči: 
1. da bo v bodoče imel starševsko odgovornost samo eden od 

staršev, drugi pa bo imel pravico do stikov, ali 
2. da bosta imela starševsko odgovornost še naprej oba starša. 

Če starša nista poročena, ima starševsko odgovornost samo 
mati. Oče lahko pridobi starševsko odgovornost na podlagi 
sporazuma z materjo ali po odločbi sodišča, če to predlaga. Če 
mati, ki je edina imetnica starševske odgovornosti, umre, oče ne 
pridobi starševske odgovornosti avtomatično, ampak samo po 
odločbi sodišča, če to zahteva. 

AVSTRIJA 

Če je otrok zakonski, pripada starševska skrb (po naše: 
roditeljska pravica) obema staršema skupaj; izvršujeta jo 
sporazumno. Če se ne sporazumeta, odloči o negi otroka tisti od 
staršev, pri katerem otrok živi. Če otrok živi pri obeh starših in gre 
za pomembne odločitve o negi otroka, se morajo starši obrniti na 
Varuško sodišče. Sodišče mora poseči v starševsko skrb in 
zavarovati korist otroka, če starši s svojim nesporazumom ogrozijo 
otrokovo korist. Varuško sodišče dodeli starševsko skrb samo 
enemu od staršev, če zakonska zveza preneha, ali če starši dalj 
časa živijo ločeno. Tistemu od staršev, ki ni upravičen do 
starševske skrbi, ostanejo t.i. minimalne pravice: pravica do 
osebnih stikov (izvrševanje pravice do osebnih stikov starša 
uredita sporazumno ali pa o tem na zahtevo enega od staršev 
odloči sodišče; pri tem zasliši otroka), pravica dati soglasje k 
določenim pomembnim ukrepom, ki zadevajo otroka, pravica biti 
informiran o pomembnih stvareh v zvezi z otrokom in se o njih 
izjaviti. Sodišče sme te pravice omejiti ali odvzeti, če je resno 
ogrožena otrokova korist. 

Pri vseh ukrepih sodišča, ki zadevajo nego in vzgojo otroka (tudi 
pri odločitvah o skupni skrbi) je nujno zaslišati delavca 
Mladinskega urada in po možnosti tudi otroka. Otrok, ki je star 

manj kot 10 let, je lahko zaslišan tudi po socialnem delavcu ali 
drugih upravičenih osebah. 

Če je nevarno odlašati, sme Mladinski urad kot skrbnik ukreniti 
začasne ukrepe nege in vzgoje (ukrepi veljajo do odločitve 
sodišča). 

Če je otrok nezakonski, pripada starševska skrb samo materi. 
Varuško sodišče lahko na zahtevo očeta nanj prenese 
starševsko skrb, materi pa jo odvzame, če je ogrožena otrokova 
korist. Oče lahko po odločbi sodišča pridobi starševsko skrb še 
v nekaterih drugih primerih (npr. če mati umre). 

ŠVEDSKA 

Otrok je od rojstva pod roditeljsko pravico obeh staršev, če sta 
poročena drug z drugim. Če pa nista, je mati edina imetnica 
roditeljske pravice. 

Skupna roditeljska pravica z razvezo zakonske zveze ne 
preneha, razen če jo sodišče posebej odpravi. Tudi starša, ki 
nista bila nikoli med seboj poročena, lahko po odločbi sodišča 
pridobita skupno roditeljsko pravico. 

Z novelo 1990 je bilo predpisano, da morajo sodišča pri odločanju 
o roditeljski pravici posebno težo pripisati potrebi otroka po tesnem 
in dobrem kontaktu z obema od staršev. Odločitve sodišč o 
roditeljski pravici in o stikih morajo zasledovati samo otrokovo 
korist in nikakor ne smejo imeti npr. namena kaznovati roditelja ali 
vzpostaviti neke vrste »pravičnost« med staršema. 

FRANCIJA 

Francosko pravo pozna tri možne rešitve glede izvrševanja 
starševske avtoritete po razvezi: skupno izvrševanje starševske 
avtoritete (prednost pred drugimi). Kadar takšna rešitev ni mogoča 
oz. je v nasprotju s koristjo otroka, lahko sodišče odloči, da bo 
starševsko avtoriteto izvrševal tisti od staršev, ki mu je otrok 
dodeljen v varstvo in vzgojo oz. pri katerem biva. Drugi od staršev 
ima pravico do stikov z otroci, pravico nadzora nad ukrepi drugega 
roditelja, obveščati ga je potrebno o pomembnih odločitvah glede 
otrokovega življenja. V skrajnem primeru lahko sodišče določi 
stalno bivališče otroka pri tretji osebi. 

Sodišču mora biti pri odločanju o usodi otrok ob razvezi zakonske 
zveze osnovno vodilo njihova največja korist. Pomaga si z 
morebitnim soglasjem staršev, poizvedbami glede socialnih razmer 
vsakega od njiju ter željami samih otrok. Slednje je ob njihovi 
dopolnitvi 13. leta starosti treba (obvezno) vprašati za mnenje, pri 
katerem od staršev si želijo živeti. 

V primeru, ko je nezakonski otrok prostovoljno priznan (med 
zunajzakonskima partnerjema) in izvršujeta starševsko avtoriteto 
oba roditelja skupaj, kot da bi živela v zakonski zvezi, je ob 
razpadu zunajzakonske skupnosti za odločitev o nadaljnjem 
izvrševanju starševske avtoritete pristojen sodnik za zakonske 
zadeve. 

4. Finančna sredstva iz državnega proračuna in 
druge posledice 

Predlagani zakon ne bo vplival na proračunska sredstva zaradi 
prenosa pristojnosti iz drugega odstavka 105. člena ZZZDR s 
centrov za socialno delo na sodišča. O zadevah, katerih prenos 
pristojnosti se predlaga z obravnavanim predlogom zakona, bodo 
odločala okrožna sodišča v pravdnem postopku. Iz sodne 
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statistike, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje, je razvidno, da je 
bilo število v letu 1999 začetih civilnih sporov na okrožnih sodiščih 
7.926, v letu 2000 pa 7.886. To pomeni, da se je število začetih 
Civilnih sporov na okrožnih sodiščih v letu 2000 zmanjšalo za 0,5 
% v primerjavi z letom 1999. Če primerjamo še število začetih 
civilnih sporov na okrožnih sodiščih po strukturi, ugotovimo, da je 
v upadanju tudi število novih sporov iz zakonskih in družinskih 
razmerij: v letu 1998 je bilo tovrstnih sporov 3.019, v letu 1999 - 
2.868 in v letu 2000- 2.731. 

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da naj bi bilo sporov v zadevah, 
glede katerih se z obravnavanim predlogom zakona pristojnost 
prenaša s centrov za socialno delo na sodišča, približno 100 .na 
leto. Upoštevajoč podatke sodne statistike, to pomeni, da bodo 
okrožna sodišča zaradi nove pristojnosti na leto prejela le majhno 
število novih zadev v primerjavi z vsemi začetimi civilnimi spori. 
Upoštevajoč število novih zadev v letu 2000, predstavlja 100 
dodatnih sporov le 1,26 % vseh novih sporov. Upoštevajoč 
navedeno predlagatelj ocenjuje, da se zaradi prenosa pristojnosti 
v zadevah iz drugega odstavka 105. člena ZZZDR s centrov za 
socialno delo na sodišča ne bo pojavila potreba po večjem številu 
sodnikov, kar bi predstavljalo dodatno obremenitev za državni 
proračun. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list 
SRS, št. 15/76, 30/86 in 1/89, Uradni list RS, št. 13/94, 82/94, 29/ 
95, 26/99, 60/99 in 70/00) se v: 
1. 2. členu, drugem odstavku 3. člena, prvem odstavku 4. člena, 

8. členu, prvem odstavku 9. člena, 155. členu, drugem 
odstavku 182. člena, drugem odstavku 219. člena črta beseda 
»družbeno« v vseh sklonih in oblikah; 

2. 6. členu besede »Družbena skupnost daje« nadomestijo z 
besedama »Država zagotavlja«, drugem odstavku 9. člena 
besedi »se daje« nadomestita z besedama »država 
zagotavlja«, 15. členu se besedi «Družbena skupnost« 
nadomestita z besedo »Država«, 16. členu med besedama 
»pristojnim« in »organom« doda beseda »državnim«, drugem 
odstavku 123. člena besedi »družbene skupnosti« 
nadomestita z besedo »države«; 

3. prvem odstavku 10. člena besede »zagotavljajo skupnosti 
socialnega skrbstva« nadomestijo z besedama »zagotavlja 
država«; 

4. tretjem odstavku 10. člena, tretjem odstavku 70. člena, drugem 
odstavku 189. člena, v četrtem odstavku 194. člena in drugem 
odstavku 200. člena besede »republiški upravni organ, 
pristojen za zadeve socialnega varstva« nadomestijo z 
besedami »ministrstvo, pristojno za družino«; 

5. drugem odstavku 27. člena in 30. členu besede »občinski 
upravni organ« nadomestijo z besedama »upravna enota«; 

6. prvem odstavku 28. člena, prvem odstavku 29. člena in v 
prvem, drugem in tretjem odstavku 31. člena besede 
»pooblaščeno osebo občinske skupščine« nadomestijo z 
besedami »načelnikom upravne enote ali od njega 
pooblaščeno osebo«; 

7- drugem odstavku 28. člena na koncu stavka pred piko doda 
vejica in besede »ki jih določi upravna enota po predhodnem 
soglasju ministrstva, pristojnega za upravo«; 
prvem odstavku 103. člena črta besedilo »za delovne člane 
socialistične samoupravne skupnosti«; 

9. prvem odstavku 132. člene besede »SR Sloveniji po sklepu 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije« nadomestijo z 
besedami »Republiki Sloveniji po sklepu Vlade Republike 
Slovenije« in »SRS« nadomesti z "Republike Slovenije«; 

10. 139. členu črta tretja alinea; 
11. prvem odstavku 140. člena besedi »SFR Jugoslavije« 

nadomestita z besedama »Republike Slovenije«; 
12. drugem odstavku 140. člena besede »republiški upravi or- 

gan, pristojen za zadeve socialnega skrbstva in republiški 
upravni organ, pristojen za notranje zadeve« nadomestijo z 
besedami »ministrstvo, pristojno za varstvo družine in 
ministrstvo, pristojno za upravo«; 

13. prvem odstavku 178. člena črta besedilo »ter razvijejo v 
delovne člane socialistične samoupravne skupnosti«; 

14. prvem odstavku 200. člena črta vejica za besedo »organi« in 
besedi »družbenopolitične organizacije«; 

15. 223. členu četrta alinea spremeni tako, da se glasi: 
»- iz proračuna Republike Slovenije«. 

2. člen 

11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pri uresničevanju nalog, določenih s tem zakonom, sodelujejo 
centri za socialno delo s fizičnimi in pravnimi osebami kot so 
zavodi in koncesionarji s področja socialnega varstva, šolstva, 
zdravstva, lokalnimi skupnostmi, gospodarskimi družbami, 
društvi, ustanovami, pravosodnimi in drugimi državnimi organi, 
policijo, drugimi strokovnimi službami in humanitarnimi ali drugimi 
nevladnimi organizacijami." 

3. člen 

Za 28. členom se doda nov 28. a člen, ki se glasi: 

»28. a člen 

Sredstva za izvajanje postopka sklenitve zakonske zveze iz 
prejšnjega člena se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

Minister, pristojen za družino, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za upravo, predpiše pogoje za pooblaščeno osebo iz prvega 
odstavka prejšnjega člena, minimalne standarde za uradne 
prostore in njihovo opremljenost, način in postopek javnega in 
slovesnega sklepanja zakonske zveze, višino in način plačila za 
pooblaščeno osebo in matičarja ter druga vprašanja v zvezi s 
sklenitvijo zakonske zveze.« 

4. člen 

Drugi odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Če se starši ne sporazumejo, odloči o tem sodišče v skladu z 
78. členom tega zakona.« 

5. člen 

Izvršilni predpis iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se 
izda v roku šestih mesecev od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

Upravne enote po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega 
za upravo, določijo uradne prostore, v katerih se sklepajo 
zakonske zveze, v roku treh mesecev od dneva, ko bo začel 
veljati izvršilni predpis iz drugega odstavka 3. člena tega zakona. 
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Upravne enote pošljejo seznam oseb, ki jih je pooblastil načelnik 
upravne enote za sklepanje zakonske zveze, ministrstvu, 
pristojnem za upravo, v roku treh mesecev od dneva, ko začne 
veljati ta zakon. 

6. člen 

Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena se uradni 
prostori, ki so bili z določbo 103. člena Zakona o upravi (Uradni 
list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99) prepuščeni v uporabo 
upravnim enotam in v katerih so se do sedaj sklepale zakonske 
zveze, uporabljajo v te namene še naprej tudi po uveljavitvi tega 
zakona. 

Pooblastilo za sklepanje zakonske zveze, ki je bilo pooblaščeni 
osebi izdano do uveljavitve tega zakona, se šteje kot veljavno 
pooblastilo tudi po uveljavitvi tega zakona. 

7. člen 

Zadeve iz drugega odstavka 105. člena zakona o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih, v katerih do dneva uveljavitve tega zakona 
na prvi stopnji še ni bila izdana odločba, se končajo pred sodišči 
po določbah zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/ 
99). 

Centri za socialno delo zadeve iz prejšnjega odstavka po uradni 
dolžnosti odstopijo pristojnim sodiščem najkasneje v roku enega 
meseca po uveljavitvi tega zakona. O odstopu zadev se sestavi 
zapisnik, ki ga podpišeta direktor centra za socialno delo in 
predsednik pristojnega sodišča. Sodišče rešuje te zadeve 
prednostno. 

V zadevah iz prvega odstavka tega člena se zahteva za uvedbo 
postopka pred centrom za socialne zadeve šteje za tožbo. Sodna 
taksa za tožbo in za odgovor na tožbo se ne plača. 

Če je bila v zadevah iz drugega odstavka 105. člena zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih do dneva uveljavitve tega 
zakona na prvi stopnji izdana odločba, se postopek nadaljuje po 
dosedanjem zakonu. 

Če bo po uveljavitvi tega zakona odpravljena ali razveljavljena 
odločba prve stopnje iz prejšnjega odstavka, se postopek 
nadaljuje po tem zakonu. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih velja od 1977 
leta, njegovo prečiščeno besedilo je objavljeno v Uradnem listu 
S RS, št. 14 z dne 17. aprila 1989. Ustavno sodišče Republike 
Slovenije je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo 
Vrhovnega sodišča, in v postopku za preizkus pobude Matjaža 
Gerlanca iz Velenja na seji dne 1. julija 1999 odločilo: 
»1. Ni v skladu z ustavo, da je za odločanje o varstvu in vzgoji 
otrok v 105. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(Uradni list SRS, št. 14/89 - p.b.) določena pristojnost centra za 
socialno delo, v 78. členu istega zakona pa pristojnost sodišča. 
2. Člen 88. zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 
in 42/94 - odi. US) v delu, v katerem se nanaša na pristojnost iz 
drugega odstavka 105. člena zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih, ni v neskladju z ustavo. 
3. Državni zbor mora neskladnost iz 1. točke izreka odpraviti v 
roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike 
Slovenije.« 

Vlada Republike Slovenije s predlaganim zakonom rešuje odločbo 
Ustavnega sodišča in opredeljuje novo terminologijo ter daje 
naslednjo obrazložitev k posameznim členom: 

1■ Člen 

Vlada Republike Slovenije predlaga v 1, členu terminološko 
uskladitev posameznih izrazov glede na to, da je ZZZDR iz leta 
1977 in je bila v tem času sprejeta nova Ustava RS, ukinjene so 
bile samoupravne interesne skupnosti, republiški upravni organi 
so postali ministrstva, itd. Predlagatelj zato terminološko spreminja 

posamezne izraze v zakonu kot so družbena skupnost, skupnost 
socialnega skrbstva, republiški upravni organ, pristojen za zadeve 
socialnega varstva, občinski upravni organ, pooblaščena oseba 
občinske skupščine. Z zakonom o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev so določena ministrstva in njihova delovna 
področja; zakon o upravi ureja teritorialno organizacijo uprave in 
opredeljuje upravne enote; uredili smo javne finance. Vse nove 
spremembe, ki smo jih v tem času sprejeli na drugih področjih, 
smo upoštevali v tem členu. 

Z- Člen 

Sprememba 11. člena ZZZDR prav tako pomeni terminološko 
uskladitev. Vse nove spremembe, ki smo jih v tem času sprejeli 
na drugih področjih, so upoštevane v tem členu kot smo to 
upoštevali tudi pri 1. členu. 

?• Člen 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se zakon dopolni z novim 
členom, ker imamo z zakonom urejene javne finance. Stroški v 
zvezi s postopkom sklepanja zakonskih zvez se krijejo iz 
državnega proračuna, kar pa veljavni zakon ne določa, zato je 
treba dati pravno podlago za financiranje tega dela. V proračunu 
Republike Slovenije so določena sredstva za financiranje upravnih 
enot, ki izvajajo določbe zakona glede sklepanja zakonskih zvez. 
Ustava RS namreč določa, da se zakonska zveza sklene pred 
pristojnim državnim organom, veljavni zakon pa samo določa, da 
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se zakonska zveza sklepa javno in slovesno v posebej določenih 
uradnih prostorih. Ker ni enotne prakse na tem področju, se 
predlaga izdaja izvršilnega predpisa, ki bo poenotil sklepanje 
zakonskih zvez. Pravilnik, ki ga bo izdal minister, pristojen za 
družino, v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo, bo uredil 
pogoje za pooblaščeno osebo iz prvega odstavka prejšnjega 
člena, uradne prostore in njihovo opremljenost, način in postopek 
javnega in slovesnega sklepanja zakonske zveze, višino in način 
plačila za pooblaščeno osebo in matičarja ter druga vprašanja v 
zvezi s sklenitvijo zakonske zveze. 

4. člen 

Predlagatelj v tem členu predlaga, da se drugi odstavek 105. 
člena ZZZDR spremeni tako, da se glasi: »Če se starši ne 
sporazumejo, odloči o tem sodišče v skladu z 78. členom tega 
zakona.« S takim predlogom je odpravljena ugotovljena 
neustavnost, da je za odločanje o varstvu in vzgoji otrok v 105. 
členu ZZZDR določena pristojnost centra za socialno delo, v 78. 
členu istega zakona pa pristojnost sodišča. Predlagana določba 
popolno izenačuje odločanje o varstvu in vzgoji otrok tako v 
primeru razveze zakonske zveze kot v primeru prenehanja 
zunajzakonske skupnosti in dodelitvi otrok, kadar starši ne živijo 
skupaj. 

Predlagatelj ni predlagal črtanje 105. člena, ker imamo v praksi 
primere, ko starši ne živijo skupaj, toda se medsebojno 
sporazumejo o tem, pri katerem izmed njih bo otrok živel. Zato 
meni, da mora ta določba še vedno ostati v veljavi, da ne bi 
nastala pravna praznina glede možnosti medsebojnega 
sporazumevanja. Vlada RS ne želi, da bi vse zadeve reševalo 
sodišče, temveč le v primerih spora med starši. Če zakon ne bi 
predvidel te možnosti, bi moralo sodišče v vseh primerih odločati, 
kar pa ocenjujemo, da je neživljenjsko. V vsakdanjem življenju je 
mnogo primerov, ko starši dosežejo medsebojni dogovor o tem, 
pri katerem izmed njih bo otrok živel in nimajo nikakršnih 
problemom pri izvrševanju svoje roditeljske pravice. 

V primerih spora pa bo sodišče kot do sedaj že v skladu z 78. 
členom ZZZDR odločal tudi o zadevah iz 105. člena ZZZDR. Ker 
bo sodišče odločalo v pravdnem postopku ni potrebno več določiti 
v ZZZDR, da mora sodišče upoštevati tudi otrokove želje, če jih 
je otrok sposoben izraziti. Zakon o pravdnem postopku v 
sedemindvajsetem poglavju namreč vsebuje posebne določbe v 
zvezi z odločanjem sodišča o vzgoji in varstvu otrok, ki bodo 
prišle v poštev tudi pri odločanju sodišča v teh primerih. 

Vlada RS po temeljiti proučitvi zadeve ne predlaga drugih 
sprememb zakona. Ustavno sodišče v obrazložitvi namreč 
navaja, da je predlagatelj (Vrhovno sodišče) opozoril tudi na 
morebitno neustavnost drugih določb ZZZDR, po katerih je za 
odločanje o ukrepih, ki predstavljajo poseg v pravico do 
spoštovanja družinskega življenja, pristojen center za socialno 
delo. Ker predpostavke za odločanje po '30. členu ZustS niso 
izpolnjene, ustavno sodišče postopka ni razširilo na presojo 
ustavnosti teh določb. Glede na navedeno tudi Vlada RS meni, da 
bi bilo neprimerno preširoko posegati v posamezne določbe 
ZZZDR. Vlada RS je namreč na poziv ustavnega sodišča podala 
izjavo o zahtevi, v kateri je med ostalim navedla: »Vlada meni, da 
bi bilo treba pravico zunajzakonskih partnerjev do zasebnosti 
omejiti s pozitivnim vidikom pravice do spoštovanja družinskega 
življenja, s pravico do otrok do posebnega varstva in s pravico 
do sodnega varstva. To naj bi urejala nova družinskega 
zakonodaja, ki se pripravlja, dotlej pa naj bi določbe ZZZDR 
zapolnila Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic.« 

Glede na odločitev Ustavnega sodišča, da mora Državni zbor 
Republike Slovenije obravnavano neskladnost odpraviti v roku 

enega leta od objave odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije, 
Vlada RS predlaga le spremembo drugega odstavka 105. člena 
ZZZDR, medtem ko ne rešuje drugih vprašanj, saj bi lahko z 
dodatnimi predlogi prišlo do nekonsistentnosti zakona, ki bi vplivale 
na posamezne pravice tako otrok kot drugih oseb, ki jih opredeljuje 
ZZZDR. V pripravi je nova družinska zakonodaja, ki bo celovito 
uredila ta in druga vprašanja. Pri pripravi le-te sodelujejo 
strokovnjaki s tega področja kot so pravniki, psihologi, socialni 
delavci. 

5. člen 

Ta določba ima naravo prehodne določbe, ker določa, da bo 
minister, pristojen za družino, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za upravo, izdal izvršilni predpis v roku šestih mesecev od 
uveljavitve zakona. 

Po tej določbi bodo morale upravne enote po predhodnem soglasju 
ministrstva, pristojnega za upravo, določiti uradne prostore, v 
katerih se bodo sklepale zakonske zveze. Prav tako bodo mo- 
rale sporočiti ministrstvu, pristojnemu za upravo, seznam oseb, 
ki jih je pooblastil načelnik upravne enote za sklepanje zakonske 
zveze. 

6. člen 

Ta določba ima značaj prehodne določbe, zato je treba urediti 
vprašanje uradnih prostorov in že izdanih pooblastil za sklepanje 
zakonske zveze tako, kot je predlagano v 6. členu. Iz določbe 
izhaja, da ostane do nadaljnjega v veljavi status quo. 

7. člen 

Tudi ta določba ima značaj prehodne določbe, opredeljuje pa 
reševanje zadev po 105. členu ZZZDR. Ker gre za prenos 
reševanja zadev iz pristojnosti centrov na socialno delo na 
pristojna sodišča, Vlada Republike Slovenije predlaga rešitev kot 
je razvidna iz tega člena, in sicer: 

Zadeve iz drugega odstavka 105. člena zakona o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih, v katerih do dneva uveljavitve tega zakona 
na prvi stopnji še ni bila izdana odločba, se končajo pred sodišči 
po določbah zakona o pravdnem postopku. Pristojni centri za 
socialno delo bodo zadeve iz prvega odstavka tega člena po 
uradni dolžnosti odstopili pristojnim sodiščem najkasneje v roku 
enega meseca po uveljavitvi tega zakona. O odstopu zadev bodo 
sestavili zapisnik, ki ga bosta podpisala direktor centra za socialno 
delo in predsednik pristojnega sodišča. Sodišča pa bodo 
prednostno reševala te zadeve. 

V tem členu je določeno tudi, kako se bodo reševale zadeve, o 
katerih je center za socialno delo že odločil. V teh primerih bo 
Ministrstvo za delo, družino in socialne odločala še po postopku, 
ki je veljal pred uveljavitvijo novele zakona kot pritožbeni organ. 
Nadalje pa zakon rešuje tudi primere, če bo po uveljavitvi tega 
zakona odpravljena ali razveljavljena odločba prve stopnje. V teh 
primerih se bo postopek nadaljeval po tem zakonu. 

Posebej pa ta člen rešuje tudi vprašanje plačila sodne takse. 
Določeno je, da se sodna taksa za tožbo in za odgovor na tožbo 
ne plača. 

8. člen 

Ta člen določa, kdaj bo zakon začel veljati, to je petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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BESEDILO ČLENOV, ZA KATERE SE 
PREDLAGA SPREMEMBA OZIROMA 

DOPOLNITEV: 

2. člen 

Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi 
koristi otrok uživa posebno družbeno varstvo. 

3. člen 

(1) Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost 
moža in žene. 

(2) Družbeni pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine. 

4. člen 

(1) Starši imajo pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo, s 
svojim delom in družbeno dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni 
in duševni razvoj svojih otrok. 

(2) Zaradi zdrave rasti, skladnega osebnostnega razvoja in 
usposobitve za samostojno življenje in delo imajo starši pravice in 
dolžnosti, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in 
koristi svojih mladoletnih otrok. Te pravice in dolžnosti sestavljajo 
roditeljsko pravico. 

(3) Roditeljska pravica pripada skupaj očetu in materi. 

6. člen 

Družbena skupnost daje varstvo mladoletnim otrokom vselej, 
kadar je ogrožen njihov zdrav razvoj in kadar to zahtevajo druge 
koristi otrok. 

8. člen 

Rejništvo je posebna oblika družbenega varstva otrok, ki jim je 
potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso njihovi starši. 

9. člen 

(1) Skrbništvo je posebna oblika družbenega varstva 
mladoletnikov, za katere ne skrbijo starši, in polnoletnih oseb, ki 
niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. 

(2) Po določbah tega zakona se daje varstvo tudi drugim osebam, 
ki nimajo možnosti same skrbeti za svoje pravice in koristi. 

10. člen 

(1) Pogoje za varstvo in pomoč družini po tem zakonu zagotavljajo 
skupnosti socialnega skrbstva. 

(2) V upravnih stvareh po tem zakonu odločajo centri za socialno 
delo. 

(3) O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo odloča 
republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 

11. člen 

Pri uresničevanju nalog, določenih s tem zakonom, sodelujejo 
skupnosti socialnega skrbstva s skupnostmi otroškega varstva 
in z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, s krajevnimi 
skupnostmi, z organizacijami združenega dela in z drugimi 
organizacijami ter društvi, s pravosodnimi in drugimi organi ter s 
strokovnimi službami. 

15. člen 

Družbena skupnost s sistemom vzgoje in izobraževanja, 
zdravstva in socialnega varstva omogoča ljudem, da se 
vsestransko pripravijo na skladno družinsko življenje ter jim 
pomaga v njihovih medsebojnih razmerjih in pri izvrševanju 
roditeljske pravice. 

16. člen 

Za sklenitev zakonske zveze je potrebno, da dve osebi različnega 
spola izjavita pred pristojnim organom na način, določen z 
zakonom, svoje soglasje, da skleneta zakonsko zvezo. 

27. člen 

(1) Matičar opozori osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, 
na pogoje za veljavnost zakonske zveze in se prepriča o tem, ali 
so ti pogoji izpolnjeni. 

(2) Če se ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za veljavnost zakonske 
zveze po tem zakonu, občinski upravni organ, ki skrbi za vodstvo 
matične knjige, z odločbo zavrne sklenitev zakonske zveze. 

28. člen 

(1) Zakonska zveza se sklene pred pooblaščeno osebo občinske 
skupščine ob navzočnosti matičarja. 

(2) Zakonska zveza se sklepa javno in slovesno v posebej 
določenih uradnih prostorih. 

(3) Zakonska zveza se sme skleniti tudi na drugem mestu, če to 
zahtevata bodoča zakonca in navedeta za to pomembne razloge. 

29. člen 

(1) Za sklenitev zakonske zveze je potrebna navzočnost obeh 
bodočih zakoncev, dveh prič, pooblaščene osebe občinske 
skupščine in matičarja. 

(2) Priča pri sklepanju zakonske zveze je lahko vsaka oseba, ki 
ima poslovno sposobnost. 

30. člen 

V posebno utemeljenih primerih sme občinski upravni organ, ki 
skrbi za vodstvo matične knjige za naselje, kjer se sklepa 
zakonska zveza, dovoliti, da se sklene zakonska zveza po 
pooblaščencu. Pri sklepanju zakonske zveze sme biti samo eden 
od bodočih zakoncev zastopan po pooblaščencu. Pooblaščenec 
mora imeti pooblastilo, izdano v obliki javne listine; v njem mora 
biti natančno navedena oseba, s katero namerava pooblastitelj 
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skleniti zakonsko zvezo. Zakonska zveza po pooblaščencu se 
sme skleniti v treh mesecih od izdaje pooblastila. 

31. člen 

(1) Pooblaščena oseba občinske skupščine se na podlagi listin in 
izjav prič ter bodočih zakoncev prepriča, da sta to osebi, ki sta 
prijavili nameravano sklenitev zakonske zveze. 

(2) Pooblaščena oseba občinske skupščine prebere nato določbo 
14. člena in določbe 44. do 50. člena tega zakona o pravicah in 
dolžnostih zakoncev, potem pa vpraša vsakega bodočega 
zakonca posebej, ali hoče z drugim skleniti zakonsko zvezo. 

(3) Če oba bodoča zakonca odgovorita pritrdilno, razglasi 
pooblaščena oseba občinske skupščine, da je zakonska zveza 
med njima sklenjena. 

70. člen 

(1) Svetovalnega razgovora se udeležita zakonca osebno brez 
pooblaščencev. 

(2) O opravljenem svetovalnem razgovoru poroča center za 
socialno delo sodišču. 

(3) Podrobnejše predpise o postopku in vsebini izvajanja 
svetovalnega razgovora izda republiški upravni organ, pristojen 
za zadeve socialnega varstva. 

103. člen 

(1) Starši so dolžni svoje otroke preživljati, skrbeti za njihovo 
življenje in zdravje in jih vzgajati za delovne člane socialistične 
samoupravne skupnosti. 

(2) Starši so dolžni po svojih močeh skrbeti za šolanje in strokovno 
izobrazbo svojih otrok glede na njihove sposobnosti, nagnjenja in 
želje. 

105. člen 

(1) Če starši ne živijo skupaj, se morajo sporazumeti, pri katerem 
izmed njih bo otrok živel. 

(2) Če se starši ne sporazumejo, odloči o tem center za socialno 
delo, ki upošteva tudi otrokove želje, če jih je otrok sposoben 
izraziti. 

123. člen 

(1) Starši so dolžni preživljati svoje otroke; če se redno šolajo, so 
starši dolžni preživljati svoje otroke tudi po doseženi polnoletnosti. 

(2) Če je otrok zaradi težje telesne ali duševne prizadetosti 
nesposoben za samostojno življenje in nima zadostnih sredstev 
za preživljanje, so ga starši dolžni preživljati v skladu s svojimi 
možnostmi in ob pomoči družbene skupnosti. 

132. člen 

(1) S sodno odločbo določena preživnina se usklajuje z gibanjem 
življenjskih stroškov in osebnih dohodkov v SR Sloveniji po sklepu 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, od prvega dne 

naslednjega meseca po objavi sklepa v Uradnem listu SRS. 

(2) Na način iz prejšnjega odstavka se usklajujejo tudi preživnine, 
določene z dogovorom iz 130. člena tega zakona, če ni z 
dogovorom določen drugačen način usklajevanja preživnine, ki 
je ugodnejši za upravičenca. 

(3) Pravnomočno odločbo o preživnini pošlje sodišče centru za 
socialno delo, na območju katerega ima upravičenec do preživnine 
stalno prebivališče. 

(4) Center za socialno delo pisno obvesti zavezanca in 
upravičenca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine. 
Obvestilo centra za socialno delo je skupaj s sodno odločbo 
oziroma dogovorom, izvršilni naslov. 

(5) Sodišče sme po predlogu prizadetega zvišati, znižati ali ustaviti 
z dogovorom iz 130. člena tega zakona ali s pravnomočno odločbo 
določeno preživnino, če se pozneje spremenijo okoliščine, na 
podlagi katerih je bila določena. 

(6) V sporih o preživljanju po tem zakonu sme sodišče izdati 
začasno odredbo. 

139. člen 

Posvojitelj ne more biti: 

- oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica; 

- oseba, za katero se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabila 
v škodo posvojenca; 

- oseba, ki ne daje jamstva, da bo posvojenca vzgojila za 
delovnega člana socialistične samoupravne skupnosti; 

- oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, ali ki je tako duševno 
prizadeta ali bolna, da utegne spraviti posvojenčevo zdravje in 
življenje v nevarnost. 

140. člen 

(1) Posvojitelj je izjemoma lahko tuj državljan, če center za socialno 
delo za otroka, ki naj bi bil posvojen, ni mogel najti posvojitelja 
med državljani SFR Jugoslavije. 

(2) Za posvojitev otroka, ki ga posvoji tuj državljan, morata dati 
soglasje republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega 
skrbstva in republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve. 
Soglasje ni potrebno v primeru, če je posvojitelj zakonec 
otrokovega roditelja. 

155. člen 

Pod družbenim varstvom in nadzorstvom so otroci, ki jih odda v 
rejništvo center za socialno delo, pa tudi otroci, ki jih starši sami 
oddajo v rejništvo. 

178. člen 

(1) Namen skrbništva nad mladoletnimi osebami je, da se s skrbjo, 
vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije osebnost mladoletnih 
varovancev in da se varovanci usposobijo za samostojno življenje 
in delo ter razvijejo v delovne člane socialistične samoupravne 
skupnosti. 
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(2) Namen skrbništva nad drugimi osebami je varstvo njihove 
osebnosti, ki se uresničuje predvsem z oskrbo, zdravljenjem in 
usposabljanjem za samostojno življenje. 

(3) Skrbništvo ima tudi namen, da se zavarujejo premoženjske in 
druge pravice in koristi oseb, ki so pod skrbništvom. 

182. člen 

(1) Če je mogoče, in če to ni v nasprotju s koristmi varovanca, se 
imenuje za skrbnika njegov sorodnik. 

(2) Skrbništvo se lahko poveri tudi ustrezni družbeni pravni osebi, 
ki imenuje osebo, odgovorno za izvajanje skrbništva. 

189. člen 

(1) Če ima varovanec premoženje, odredi center za socialno 
delo naj se premoženje popiše, oceni in izroči skrbniku v upravo. 

(2) Podrobnejše predpise za popis in ocenitev premoženja oseb 
pod skrbništvom izda republiški upravni organ, pristojen za 
zadeve socialnega varstva. 

(3) Skrbnik ne sme brez poprejšnje odobritve centra za socialno 
delo storiti ničesar, kar bi presegalo okvire rednega poslovanja ali 
upravljanja varovančevega premoženja. 

194. člen 

(1) Skrbnik mora centru za socialno delo poročati in mu dati 
račun o svojem delu vsako leto kot tudi kadar center za socialno 
delo to zahteva. 

(2) Iz skrbnikovega poročila mora biti razvidna njegova skrb za 
osebo varovanca, zlasti kar zadeva njegovo zdravje, vzgojo in 
izobraževanje ter njegova skrb za vse drugo, kar je za varovanca 
potrebno. 

(3) Poročilo mora vsebovati tudi podatke o upravljanju 
varovančevega premoženja ter razpolaganju z njim, o 
varovančevih dohodkih in izdatkih in končno stanje njegovega 
premoženja. 

(4) Podrobnejše predpise o sestavi in vsebini skrbniških poročil 
izda republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega 
varstva. 

200. člen 

(1) Zoper delo skrbnika in centra za socialno delo na področju 
skrbništva lahko ugovarjajo varovanec, ki je zmožen to storiti, 
njegovi sorodniki, pristojni organi, družbenopolitične organizacije 
in strokovne institucije. 

(2) Ugovore zoper delo skrbnika rešuje pristojni center za socialno 
delo, ugovore zoper delo centra za socialno delo pa republiški 
upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 

(3) Organ, ki rešuje ugovore iz prejšnjega odstavka, preizkusi 
njihovo utemeljenost, določi kaj naj se ukrene ter o tem obvesti 
tistega, ki je ugovarjal. 

219. člen 

(1) Pri odločanju o postavitvi pod skrbništvo, pri imenovanju ali 
razrešitvi skrbnika, pri odločanju o obsegu skrbnikovih pravic in 
dolžnosti ter o pravicah in koristih varovanca, postopa center za 
socialno delo po predpisih, ki veljajo za splošni upravni postopek, 
če ni v tem zakonu drugače določeno. 

(2) V drugih primerih ravna center za socialno delo na najsmotrnejši 
način v skladu s svojo družbeno vlogo in s pravili stroke. 

223. člen 

Izdatki za izvajanje skrbstvenih ukrepov v korist varovanca se 
krijejo: 

- iz varovančevih dohodkov; 

- iz sredstev, dobljenih od oseb, ki so dolžne varovanca preživljati; 

- iz varovančevega premoženja; 

- iz družbenih sredstev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
zakonski zvezi In družinskih razmerjih - skrajšani postopek 
EVA 2001-2611-0028 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 
Na vsebino predloga zakona se ne nanašajo določbe 
Evropskega sporazuma o pridružitvi. 
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 

ki se nanašajo na predloženo gradivo: / 
b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 

obveznosti izpolnjene: / 
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) / 

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
Slovenščino? I 

61 Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? / 

7) Sodelovan|e neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza-) / 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): / ime In priimek in podpis Podpis ministra 
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES / Alenka KOVŠCA, l.r. dr. Vlado DIMOVSKI, l.r. 
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 
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Predlog 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ-A) 

skrajšani postopek - EPA 193 - 

Skupina poslancev (prvopodpisani Janez Janša) 
Poslanec DZ RS 

Ljubljana, 09.april 2001 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika DZ RS vlagajo 
podpisani poslanci 

Predlog sprememb In dopolnitev Pomorskega 
zakonika (PZ) - skrajšani postopek 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka 
174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi 204.a člena Poslovnika DZ RS predlagajo, da 
predlog sprememb in dopolnitev Pomorskega zakonika 
Državni zbor RS obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga 
zakonika, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika DZ 
sporočajo, da bo pri obravnavi predloga sprememb in dopolnitev 
zakonika na sejah delovnih teles in sejah državnega zbora 
sodeloval Janez Janša. 

1. Janez Janša 

2 ""P 

3. 

4. • ep' - 

5. C-' ■' i>r<:t>. <■'^ 

6. hir^c/ 

'• UVOD 

1- Ocena stanja in razlogi za spremembe in 
dopolnitve zakonika 

Pomorski zakonik (PZ) je bil sprejet na 4. seji DZ dne 23.marca 
2001. Objavljen je v Uradnem listu RS št. 26/01 z dne 12.04.2001. 

pomorski zakonik je bil sprejet po večletnem usklajevanju in 
Postopku v Državnem zboru in predstavlja temelj razvoja 
Pomorskega gospodarstva, pomorskih dejavnosti in pomorstva 
na splošno. 

Ob sprejemu zakonika je bil sprejeto tudi določilo v 8. členu 
jfakonika, ki je v nasprotju z našimi težnjami po čimprejšnji vključitvi 
Republike Slovenije v zvezo NATO in ostale evropske povezave, 

saj onemogoča plutje plovil na jedrski pogon po naših teritorialnih 
morskih vodah. Konkretno to pomeni, da v prihodnje ne bi mogli 
gostiti tujih vojaških ladij in podmornic na jedrski pogon, kakršne 
ima v svoji sestavi NATO, kar lahko predstavlja problem pri 
vključevanju Slovenije v zvezo NATO in pri zagotavljanju 
nacionalne varnosti Republike Slovenije. 

2. Cilji in predlagane rešitve zakonika 

S predlogom sprememb in dopolnitev pomorskega zakonika 
predlagamo, da se v 8. členu Pomorskega zakonika med plovili, 
ki jim je minister za obrambo dovoli obisk oz. muditev v notranjih 
morskih vodah Republike Slovenije, dodajo tuje jedrske ladje. Z 
določilom prvega in drugega odstavka 8. člena zakonika je 
onemogočen dostop v naše teritorialne vode vojaškim ladjam 
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držav, tudi članic zveze NATO , kamor se želimo čimprej včlaniti. 
Zato je navedeno določilo v nasprotju z našimi težnjami po 
čimprejšnjem izpolnjevanju pogojev za vključitev v omenjeno zvezo 
in čimboljšimi povezavami z ostalimi članicami zveze. Če želimo 
omogočiti kakovostno sodelovanje naše vojske s tujimi vojaškimi 
silami v okviru zveze Nato, potem so takšne omejitve nesmiselne. 

Jedrska energija ne more in ne sme biti razlog za prepoved 
dostopa tujim plovilom s tovrstnim pogonom v naše morske 
teritorialne vode, saj imamo v Krškem, praktično sredi države, 
elektrarno na jedrsko energijo. Glede na varnostne zahteve in 
standarde , ki veljavo v zvezi NATO za tovrstna plovila, menimo, 
da so plovila držav članic zveze NATO na jedrski pogon najmanj 
enako varna kot nuklearna elektrarna Krško. 

3. Finančne posledice za proračun 

Sprejetje sprememb in dopolnitev Pomorskega zakonika ne bo 
obremenilo proračuna Republike Slovenije, saj ne prinaša nobenih 
negativnih finančnih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Pomorskem zakoniku (Uradni list RS. št. 26/01) se v drugem 
odstavku 8. člena za besedilom "tuja javna ladja," doda besedilo, 
ki se glasi: "tuja jedrska ladja, tuja vojaška ladja z jedrskim 
orožjem,". 

V 1. točki drugega odstavka 8. člena se za besedilom " za tujo 
vojaško ladjo" postavi vejica in doda besedilo, ki se glasi" tujo 
jedrsko ladjo in tujo vojaško ladjo z jedrskim orožjem". 

V 8. členu se spremeni 3. odstavek, tako da po novem glasi: 

" Obisk oziroma muditev v notranjih morskih vodah Republike 
Slovenije se ne sme dovoliti tuji vojaški ladji, ki s svojim obiskom 
ogroža varnost Republike Slovenije." 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

S predlagano dopolnitvijo v prvem členu se med plovili (tuja 
vojaška ladja, tuja javna ladja, tuja ribiška ladja in tuja znanstveno 
raziskovalna ladja) dodata "tuja jedrska ladja" in "tuja vojaška 
ladja z jedrskim orožjem" kot plovili, ki jima je omogočen prehod 
skozi notranje morske vode Republike Slovenije na podlagi 
dovoljenja, ki ga izda minister, pristojen za obrambo. Hkrati s tem 
pa se med plovili, ki ne smejo obiskati ali se muditi v notranjih 

morskih vodah Republike Slovenije, črtajo v tretjem odstavku 
tuje vojaške jedrske ladje in tuje vojaške ladje z jedrskim orožjem, 
saj so že z določbo, da je prepoved za tuje vojaške ladje , ki s 
svojim obiskom ogrožajo varnost Republike Slovenije, zajeta vsa 
vojaška plovila, ne glede na vrsto pogona oz. goriva. 
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IV. BESEDILO ČLENA, KISE 
SPREMINJA 

8.člen 

Tuji vojaški ladji, tuji javni ladji, tuji jedrski ladji, tuji ribiški ladji in tuji 
znanstveno raziskovalni ladji je prepovedan prehod skozi notranje 
morske vode Republike Slovenije. 

Tuja vojaška ladja, tuja javna ladja, tuja ribiška ladja oziroma tuja 
znanstvenoraziskovalna ladja sme vpluti v notranje morske vode 
Republike Slovenije z namenom, da se ta mudi, če dobi za to prej 
dovoljenje, ki ga izda: 

1. za tujo vojaško ladjo - minister, pristojen za obrambo; 

2. za tujo javno ladjo in tujo znanstveno raziskovalno ladjo - min- 
ister, pristojen za notranje zadeve; 
3. za tujo ribiško ladjo - minister, pristojen za ribolov. 

Obisk oziroma muditev v notranjih morskih vodah Republike 
Slovenije se ne sme dovoliti tuji jedrski ladji, tuji vojaški ladji z 
jedrskim orožjem in ne tuji vojaški ladji, ki s svojim obiskom ogroža 
varnost Republike Slovenije. 

Tuja znanstveno raziskovalna ladja sme vpluti v notranje morske 
vode Republike Slovenije zaradi vplovitve v pristanišče Republike 
Slovenije, namenjeno za mednarodni pomorski promet brez 
predhodnega dovoljenja iz druge točke drugega odstavka tega 
člena ob pogoju vzajemnosti ali če gre za znanstveno raziskovalno 
ladjo, ki plove pod zastavo mednarodne organizacije, katere 
članica je Republika Slovenija. 

e 

■ 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 MINIMALNI PLAČI, 

0 NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN 

0 REGRESU ZA LETNI DOPUST V 

OBDOBJU 1999 - 2001 (ZMPUPR-B) 

- skrajšani postopek - EPA 203 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2611-0033 
Številka: 113-16/2000-2 
Ljubljana, 10.05.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 36. korespondenčni seji dne 
9.5.2001 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O MINIMALNI PLAČI, O NAČINU USKLAJEVANJA 
PLAČ IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST V OBDOBJU 1999 
" 2001, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku 
s predlogom, da se uvrsti na dnevni red 6. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije dne 22.5.2001. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu 
za letni dopust v obdobju 1999-2001 obravnava po skrajšanem 
postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
zakona. 

Navedeni predlog zakona med drugim določa tudi višino 
regresa za letni dopust zaposlenih, ki se po določilih zakona 
izplačuje v rokih in na način, določen s kolektivno pogodbo. V 

večini kolektivnih pogodb je kot skrajni rok izplačila regresa 
določen mesec junij. Da bi zagotovili pravočasno in zakonito 
izplačilo regresa za letni dopust, za katerega so se v okviru 
Aneksa k dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001 
dogovorili socialni partnerji. 

S tem gredivom nadomešča gradivo, ki gaje poslala z dopisom 
št. 113-16/2000-2 z dne 9.5.2001, ker je prišlo pri citiranju 
naslova zakona do napake. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 

- Meta Štoka-Debevec, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKRAJŠANI POSTOPEK 

(EVA 2001-2611-0033) 

10.5.2001 

PREDLOG ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

MINIMALNI PLAČI, O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN O 

REGRESU ZA LETNI DOPUST V OBDOBJU 1999 -2001 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Veljavni Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za 

letni dopust v obdobju 1999 -2001 (Uradni list RS, št. 39/99 in 124/00, v 

nadaljevanju: Zakon o minimalni plači) za zaposlene v zasebnem sektorju za 

leto 2001 določa le uskladitev plač pri izplačilu plač za mesec januar 2001, ki je 

bila v predvidenem roku tudi že opravljena. Zakonska določila izhajajo iz 

Dogovora o politiki plač za obdobje 1999 - 2001( Uradni list RS, št. 22/99 in 

51/00, v nadaljevanju: Dogovor), ki prav tako določa le še uskladitev plač za 

mesec januar 2001. 

Socialni partnerji so se o usklajevanju plač v letu 2001 začeli pogajati že v 

preteklem letu, vendar so svoja stališča uspeli uskladiti šele aprila letos. 

S podpisom Aneksa k dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001 (Uradni 

list RS, št. 33/01, v nadaljevanju: Aneks k dogovoru), so določili način 

usklajevanja izhodiščnih plač za zaposlene v zasebnem sektorju, to je za 

zaposlene, za katere velja splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti 

in druge kolektivne pogodbe na področju gospodarskih dejavnosti. Dogovorili 

so se tudi o višini spodnje ravni regresa za letni dopust ter o tem, da Vlada RS s 

spremembo zakona določi, da se na način , ki velja za usklajevanje plač za 

zaposlene v gospodarstvu, usklajujeta tudi minimalna plača in zajamčeni osebni 

dohodek ter obseg sredstev za zajamčene osebne dohodke. 

Za zaposlene v javnem sektorju je bil dogovor o načinu usklajevanja plač med 

sindikati in Vlado RS sprejet že v decembru (Dogovor o načinu usklajevanja 

plač v javnem sektorju v letu 2001, Uradni list RS, št. 122/00) in uzakonjen s 

sprejeto spremembo zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o 

regresu za letni dopust v obdobju 1999 -2001 (Uradni list RS, št 124/00). 
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Predlagani Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o minimalni plači, o 

načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999 -2001, 

pomeni uzakonitev določb Aneksa k dogovoru, in s tem zavezo za slehernega 

delodajalca k usklajevanju plač in izplačilu regresa za letni dopust v skladu z 

sprejetim dogovorom med socialnimi partnerji na ravni republike. 

2. FINANČNI UČINKI ZAKONA 

Spremembe zakona določajo predvsem način usklajevanja plač v zasebnem 

sektorju, za državni proračun pa pomenijo obremenitev le v tistem delu, ki 

določa usklajevanje minimalne plače in zajamčene plače. Predlagana uskladitev 

plač je bila ob pripravi proračuna za leto 2001 že upoštevana. 
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BESEDILO ČLENOV 

l.člen 

V zakonu o minimalni plači , o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni 

dopust v obdobju 1999 -2001( Uradni list RS, št. 39/99 in 124/00) se v 4. členu 

za besedama »plač zaposlenih« doda vejica in besedilo: » za katere velja Aneks 

k dogovoru o politiki plač za obdobje 1999 -2001 (Uradni list RS, št. 33/01 )«. 

Besedi »v RS« se črtata. 

2.člen 

V 15. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita: 

»Izhodiščne plače po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in 

po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti se ob izplačilu 

plač za mesec avgust 2001 uskladijo za 92,5% rasti cen življenjskih potrebščin, 

doseženih v prvem polletju 2001. Plače za januar 2002 se uskladijo za 2,7 %, to 

je za 90 % predvidene rasti cen življenjskih potrebščin od 1.julija do 

31 .decembra 2001. 

V primeru, da rast cen življenjskih potrebščin v letu 2001 pred koncem leta 

preseže 7 %, se pri uskladitvi izhodiščnih plač iz prejšnjega odstavka za mesec 

januar 2002 razlika nad 6,3 % upošteva v celoti. Tako se k povečanju plač iz 

prejšnjega odstavka (2,7 %) prišteje 100-odstotna razlika v rasti cen nad 7 % in 

še 10 % razlike v rasti cen med 6,3 % in 7 %. Ob tem skupno povečanje plač za 

leto 2001 ne sme preseči 95 % rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2001.« 

3. Člen 

16. člen se spremeni tako , da se glasi: 

»Način usklajevanja izhodiščnih plač, določen v petem in šestem odstavku 

15.člena se uporablja tudi za usklajevanje zajamčenega osebnega dohodka in 

obsega sredstev za zajamčene osebne dohodke v skladu z zakonom o 

zajamčenih osebnih dohodkih ( Uradni list RS, št 48/90 in 38/94).« 
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4.člen 

V 17. členu se beseda »odstotek« nadomesti z besedo »odstotka«, besedi »ga 

objavi« pa z besedama »ju objavi«. 

5. člen 

V prvem odstavku 20. člena se znesek »102.000 tolarjev« nadomesti z zneskom 

»117.298 tolarjev«. 

6.člen 

25. člen se spremeni tako , da se glasi: 

»Določbe tega zakona, ki se nanašajo na plače, način usklajevanja plač in regres 

za letni dopust se uporabljajo do 31.januarja 2002; določbe , ki se nanašajo na 

višino minimalne plače, pa se uporabljajo tudi po 31. januarju 2002, dokler z 

zakonom ni določen drugačen način določanja minimalne plače.« 

7. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

\ 

S tem zakonom se v veljavni zakon o minimalni plači vnašajo spremembe in 
dopolnitve, za katere so se socialni partneiji dogovorili z Aneksom k dogovoru o 

politiki plač za obdobje 1999 -2001. 

S 1. členom je določeno, da se minimalna plača usklajuje na način , ki je 
določen v aneksu k dogovoru o politiki pač, to pomeni na način , ki velja za 

zaposlene v gospodarskih dejavnostih. Od uveljavitve Dogovora o načinu 

usklajevanja plač v javnem sektoiju, ki je bil sklenjen decembra lani, se način 

usklajevanja plač v obeh sektoijih razlikuje, zato je potrebno določiti, po 

katerem načinu se usklajuje minimalna plača. 

V 2. členu je določen način usklajevanja izhodiščnih plač po kolektivnih 

pogodbah za gospodarske dejavnosti v letu 2001 in v januarju 2002. 

V 3. členu je enako usklajevanje kot za minimalno plačo določeno tudi za 

zajamčeno plačo. 

S 4. členom je zaradi dveh različnih odstotkov, ki bosta ugotovljena za 

usklajevanje plač v javnem in v zasebnem sektoiju, ustrezno spremenjeno 

besedilo 17. člena zakona, ki določa obvezo ministra, pristojnega za delo, da 

objavi odstotek povečanja plač. 

5. člen zakona v skladu z Aneksom k dogovoru o politiki plač določa novo 

spodnjo meja regresa za letni dopust za zaposlene v gospodarskih dejavnostih . 

S 6. členom je predlagana sprememba 25. člena zakona, s katero je podaljšana 

veljavnost določil zakona, tako da se bodo na njegovi podlagi lahko uskladile 

palače za mesec januar 2002, določila glede minimalne plače pa bodo ostala v 

veljavi, dokler ob soglasju socialnih partnerjev z zakonom ni določen drugačen 

način določanja minimalne plače. 
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ČLENI ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO: 

4. člen 

Minimalna plača se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin na način 

usklajevanja, ki velja za usklajevanje izhodiščnih plač zaposlenih v RS. 

15.člen 

Plače za mesec januar 2001 se uskladijo za 85% rasti cen življenjskih potrebščin 

v obdobju, ki še ni bilo upoštevano pri zadnji uskladitvi, pa do konca leta 2000. 

Če je bila v letu 2000 pred koncem leta presežena rast cen življenjskih 

potrebščin 4% glede na december 1999 in so bile plače zato predhodno 

usklajene, se pri januarski uskladitvi plač upošteva 85 % rasti cen življenjskih 

potrebščin za razliko do 5% rasti, za razliko v rasti nad 5% pa se upošteva 100% 

rast cen življenjskih potrebščin. 

Pri usklajevanju plač glede na rast cen življenjskih potrebščin se ne upoštevajo 

cene tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač. 

Rast cen v skladu s prejšnjim odstavkom objavlja Statistični urad Republike 

Slovenije. 

\ 16.člen 

Način usklajevanja, ki velja za plače po tem zakonu se uporablja tudi za 

usklajevanje zajamčenega osebnega dohodka, in obsega sredstev za zajamčene 
osebne dohodke, v skladu z zakonom o zajamčenih osebnih dohodkih ( Uradni 

list RS, št. 48/90 in 38/94). 

17.člen 

Minister, pristojen za delo, ugotovi odstotek povečanja plač zaradi uskladitve 

plač z rastjo cen življenjskih potrebščin in ga objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 
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20.člen 

Zaposlenim se regres izplača v višini in na način določen s kolektivnimi 

pogodbami vendar najmanj 102.000 tolaijev in največ 70% povprečne mesečne 

plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. 

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se zaposlenim pri delodajalcih iz 

drugega odstavka 18. člena tega zakona regres izplača v višini in na način 

določen s kolektivno pogodbo, vendar ne more biti višji kot 70% povprečne 

mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. 

25. Člen 

Določbe, ki se nanašajo na usklajevanje plač se uporabljajo do 30.6.2001. 

Določbe o višini minimalne plače pa se uporabljajo tudi po 30.6.2001, kolikor 

do tega datuma ni določen nov znesek minimalne plače. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MINIMALNI 
PLAČI, O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST V 
OBDOBJU 1999 -2001 (EVA 2001-2611-0033) 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo 
gradivo: / 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: / 

' c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):/ 

a) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
b) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 
1. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri ES 

/ 
2. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?/ 
3. Ali je predlog akta preveden v kateri jezik?/ 

4. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, SIGMA, Komisija ES, države 
članice ES, OECD, Univerza) 

5. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za 
uskladitev: 

/ 

/ 

Nataša BELOPAVLOVIČ 
DRŽAVNA SEKRETARKA 

dr. Vlado DIMOVSKI 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VARSTVU PRED POŽAROM 

(ZVPoz-A) 

- druga obravnava - EPA 846 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-1911-0004 
Številka: 221-02/99-2 
Ljubljana, 26.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 23. seji dne 26.4.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 20. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 29.3.2000 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije s tem gradivom nadomešča gradivo, 

ki ga je poslala z dopisom št. 221-02/99-2 z dne 31.8,2000. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
- dr. Tomaž Čas, državni sekretar v Ministrstvu za obrambo, 
- Bojan Žmavc, direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito 

in reševanje, 
- Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za obrambo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 

V 58. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 
71/93) se besedilo drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega 
odstavka spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Sredstva za namene iz 5., 6., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka 
se zagotavljajo tudi iz sredstev požarne takse in se vodijo na 
posebni proračunski postavki kot namenski prihodki in odhodki 
proračuna. 

(3) Del sredstev iz prejšnjega odstavka, ki ne more biti manjši od 
70 % ocenjenih letnih prihodkov požarne takse in ki ga določi 
vlada, se nameni izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih 
vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. 
Vlada določi merila za delitev sredstev po lokalnih skupnostih, pri 

čemer upošteva število prebivalcev, velikost lokalne skupnosti, 
ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč, število požarnih in 
drugih intervencij v zadnjih dveh letih in število operativnih gasilcev. 

(4) Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in 
reševalne opreme iz prejšnjega odstavka se izvaja na podlagi 
srednjeročnih programov in letnih načrtov varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami lokalnih skupnosti. 

(5) Uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog 
varstva pred požarom iz požarne takse na ravni države po tem 
členu načrtuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
v soglasju z Gasilsko zvezo Slovenije v skladu z nacionalnim 
programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in letnim 
načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami". 
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2. člen 

V 59. členu se črta drugi odstavek. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati 01.01.2002. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20 seji 29.03.2000 sprejel 
predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona pred požarom 
v prvi obravnavi in naložil vladi kot predlagatelju, da pri pripravi 
zakona za drugo obravnavo zakon uskladi z zakonom o javnih 
financah (Ur. I. RS, št. 79/99 in 124/2000) in z zakonom o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. I. 
RS, št. 9/2000). V zakon naj vključi tudi okvirna merila in kriterije 
za dodeljevanje sredstev požarnega sklada ter upošteva pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 

Vlada je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo v celoti 
upoštevala stališča Državnega zbora s prve obravnave. Predlog 
zakona je usklajen s 43. členom zakona o javnih financah, ki 
opredeljuje namenske prihodke in izdatke proračuna. Sredstva 
požarne takse predstavljajo namenski prihodek proračuna, 
njihova namembnost pa je določena z zakonom (predlagani drugi 
odstavek 58. člena zakona o varstvu pred požarom). Določena 
je namembnost sredstev za naloge in dejavnosti, ki jih določa prvi 
odstavek 58. člena zakona o varstvu pred požarom. 

Prav tako je določena namembnost dela sredstev od ocenjenega 
letnega zneska požarne takse in sicer, da se najmanj 70 % 
sredstev, natančen znesek določi vlada, nameni izključno za 
sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in 
reševalne opreme v gasilskih enotah v lokalnih skupnostih. Vlada 
bo določila merila za delitev sredstev po lokalnih skupnostih, 
predlagani tretji odstavek pa že določa v skladu z zahtevo 
Državnega zbora, kriterije in sicer, število prebivalcev, velikost 
lokalne skupnosti, ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč, 
število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih ter število 
operativnih gasilcev. S predlagano rešitvijo se ohranja delitev 
sredstev požarne takse po lokalnih skupnostih, ki je veljala v 
preteklem in letošnjem letu. Ta delitev je usklajena tudi z Gasilsko 
zvezo Slovenije. Gasilska zveza Slovenije je predlagala 
09.02.2001 umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu pred požarom z utemeljitvijo, da bi bilo smotrno 
spremeniti zakon o javnih financah, ohraniti pa rešitve glede 
požarne takse v obstoječem zakonu o varstvu pred požarom. 
Predlagatelj temu ni mogel slediti, ker je zakon o javnih financah 
sistemski zakon in morajo biti z njim usklajeni področni zakoni. 
Vlada pa je sledila predlogu Gasilske zveze Slovenije tako, da se 
že z zakonom ohranja dosedanja delitev sredstev požarne takse 
med lokalnimi skupnostmi in državo (70:30). Gasilska zveza je 

prav tako predlagala, da se iz sofinanciranja izključi tiste gasilske 
enote, ki opravljajo dejavnost širšega pomena, ker se te že 
sofinancirajo iz drugih sredstev. Teh enot je 42 in so določene z 
uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč (Ur. I. RS, št. 22/99, 99/99 in 102/2000). Uprava 
RS za zaščito in reševanje te enote sofinancira za opravljanje 
zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, za tehnično 
reševanje ob prometnih nesrečah in ob nesrečah na tekočih in 
stoječih vodah, torej ne za vso reševalno dejavnost. Izločitev teh 
enot bi pomenila ponovno razlikovanje med različnimi gasilskimi 
enotami, čemur pa je Gasilska zveza po vsebini že dosedaj 
nasprotovala. 

Sredstva iz požarne takse morajo lokalne skupnosti uporabiti 
izključno za nakup gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in 
reševalne opreme. Sofinanciranje lokalne skupnosti izvajajo na 
podlagi srednjeročnih programov in letnih načrtov varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Modernizacija oziroma 
zagotavljanje te vrste opreme je v skladu z zakonom o varstvu 
pred požarom, tudi v posebnem interesu države, kar omogoča 
26. člen zakona o financiranju občin (Ur. I. RS, št. 80/94 in 56/98). 
Skupen obseg sredstev za varstvo pred požarom, ki so jih 
zagotovile lokalne skupnosti v preteklem letu, je po predhodni 
oceni (zbrani podatki Ministrstva za finance) znašal 4.042.707.000 
SIT. Od tega je bilo namenjeno 3.160.438.000 SIT za tekoče 
odhodke in transferje in 882.269.000 SIT za investicije. V teh 
sredstvih so izkazana tudi sredstva požarne takse. Poleg tega je 
bilo v preteklem letu za financiranje dejavnosti gasilskih enot 
širšega pomena iz proračuna Republike Slovenije zagotovljenih 
še 591.635.809 SIT. Skupna sredstva so bila torej 4.931.839.249 
SIT. Glede na takšen obseg sredstev je možno nameniti sredstva 
požarne takse izključno za nakupe gasilskih vozil ter gasilske 
zaščitne in reševalne opreme, kar je eden od namenov sprememb 
zakona o varstvu pred požarom. 

V skladu z zakonom o javnih financah zakon ustrezno ureja tudi 
načrtovanje nalog varstva pred požarom, ki se financirajo iz 
požarne takse (peti odstavek) in sicer tako, da te naloge, ki jih po 
vsebini določa že prvi odstavek 58. člena, načrtuje Uprava RS za 
zaščito in reševanje v soglasju z Gasilsko zvezo Slovenije. Pri 
tem se upošteva nacionalni program in letni načrt varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Na ta način se bo omogočilo 
usklajeno izvajanje nalog med upravo in Gasilsko zvezo Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE 
SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona pred 
požarom - druga obravnava, EVA 1999-1911-0004. 

2. Skladnost predloga akta z določbami evropskega sporazuma 
o pridružitvi: 
a. navedba določb evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se 

nanašajo na predloženo gradivo - s sporazumom ni 
predvideno usklajevanje predmetnega področja, 

b. v kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene, 

/ 
c. razlogi za neizpolnitev obveznosti. 

/ 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno), 

/ 
b) ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES, 

/ 
c) razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost. 

/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto). 

/ 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino. 
/ 

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik. 
NE 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza ...). 
NE 

8. Povezave z državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev. 

Pravtia služba 
Boštjan Hožič 

VODJA VjLUŽBE 

dr. Anton Grizold 
MINISTER UMINIjSTEF 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPURLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO 

SKUPNOSTJO 0 SODELOVANJU 

REPURLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI 

AGENCIJI ZA OKOLJE IN EVROPSKEM 

OKOLJSKEM INFORMACIJSKEM IN 

KOMUNIKACIJSKEM OMREŽJU 

(MESEAO) 

- EPA 194 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0018 
Številka: 903-22/2000-3 
Ljubljana, 26.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 23. seji dne 26. aprila 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO SKUPNOSTJO O 
SODELOVANJU REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI 
AGENCIJI ZA OKOLJE IN EVROPSKEM OKOLJSKEM 
INFORMACIJSKEM IN KOMUNIKACIJSKEM OMREŽJU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Marko Slokar, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in 

prostor, 
- dr. Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo o 
sodelovanju Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in Evropskem 
okoljskem informacijskem in komunikacijskem omrežju, sprejet s podpisom Sklepne 
listine v Bruslju 9. oktobra 2000. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi: 
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Sklepna listina 

pogajanj 

za sprejem 

Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o 

sodelovanju Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in v 

Evropskem okoljskem informacijskem in komunikacijskem omrežju 

V letu 2000 so se predstavniki Republike Slovenije in Evropske komisije pogajali, da bi se 
sporazumeli o besedilu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o 
sodelovanju Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in v Evropskem okoljskem 
informacijskem in komunikacijskem omrežju ter da bi to besedilo sprejeli. 

Predstavniki Evropske komisije so se pogajali na podlagi Priporočila Sveta Evropske 
skupnosti v imenu Evropske skupnosti, o pogojih za sodelovanje držav v pristopu v Evropski 
agenciji za okolje, z dne 14. februarja 2000. 

Predstavniki vlade Republike Slovenije in Evropske komisije so upoštevali rezultate dveh 
predhodnih pogajanj, ki sta bili 27. marca 2000 in 10. julija 2000 v Bruslju. 

Predstavniki vlade Republike Slovenije in Evropske komisije so potrdili izid pogajanj in 
sprejeli besedilo Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju 
Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in v Evropskem okoljskem informacijskem 
in komunikacijskem omrežju, ki je priloženo tej Sklepni listini. 

V skladu z njegovim 18. členom, bosta pogodbenici Sporazum med Evropsko skupnostjo in 
Republiko Slovenijo o sodelovanju Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in v 
Evropskem okoljskem informacijskem in komunikacijskem omrežju odobrili skladno s 
svojimi postopki. Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po datumu, ko druga 
pogodbenica uradno obvesti prvo pogodbenico, daje zaključila svoje postopke. 

V potrditev tega so predstavniki podpisali to Sklepno listino. 

V Bruslju, dne ?AP., 2000 

Za Ev ropsko komisijo Za vlado Republike Slovenije 

Margot Wallstrom l.r. 
dr. Andrej Umek l.r. 
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SPORAZUM MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO 
O SODELOVANJU SLOVENIJE V EVROPSKI AGENCIJI ZA OKOLJE IN 

EVROPSKEM OKOLJSKEM INFORMACIJSKEM IN OPAZOVALNEM 
OMREŽJU 

EVROPSKA SKUPNOST na eni strani 

in REPUBLIKA SLOVENIJA, v nadaljevanju "Slovenija", na drugi strani 

STA SE 

OB UPOŠTEVANJU prijave Slovenije za sodelovanje v Evropski agenciji za okolje 
že pred pristopom, 

OB SKLICEVANJU, daje Evropski svet v Luxembourgu (decembra 1997) uvedel, 
sodelovanje v programih in agencijah Skupnosti kot način za pospeševanje 
predpristopne strategije za srednje- in vzhodnoevropske države, 

OB UPOŠTEVANJU Uredbe Sveta 1210/901 o ustanovitvi Evropske agencije za 
okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja, kot je 
bila spremenjena z Uredbo Sveta 933/1999 , 

OB ZAVEDANJU, daje končni cilj Slovenije postati članica Evropske unije in da bo 
sodelovanje v Evropski agenciji za okolje pomagalo Sloveniji doseči ta cilj, 

SPORAZUMELI, KOT SLEDI: 

1. člen 

Slovenija polnopravno sodeluje v Evropski agenciji za okolje, v nadaljevanju 
"Agencija", in v Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju 
EIONET, ki sta bila ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) 1210/90, spremenjeno z 
Uredbo Sveta 933/1999. 

2. člen 

Slovenija finančno prispeva za dejavnosti, omenjene v 1. členu (Agencija in 
EIONET). v skladu z naslednjim: 

- Prispevek se bo postopoma povečeval v triletnem obdobju, v katerem bo 
Slovenija uvajala te dejavnosti. Zahtevani finančni prispevki so: 
- 1. leto 195.000 evrov 
- 2. leto 246.000 evrov 
- 3. leto 298.000 evrov 

1 OJ L 120. 1 1. 5.1990. str. 0001-0006. 
: OJ L I 17. 5. 5. 1999, str. 0001-0004. 
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Od četrtega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma mora Slovenija plačevati 
polni finančni prispevek, to je 298.000 evrov. 

- V prvem triletnem obdobju lahko Slovenija za plačevanje prispevkov Agenciji 
deloma uporabi pomoč Skupnosti, pri čemer je najvišji delež sredstev Phare v 
prvem letu 75 %, v drugem 60 % in v tretjem 50 %. 

Od četrtega leta Slovenija celoten prispevek Agenciji krije sama . 
♦ 

Nadaljnja določila in pogoji o finančnem prispevku Slovenije so v Prilogi 1, ki je 
sestavni del tega sporazuma. 

3. člen 

Slovenija polnopravno sodeluje v Upravnem odboru Agencije, vendar brez pravice 
do glasovanja, in sodeluje pri delu Znanstvenega odbora Agencije. 

4. člen 

Slovenija v treh mesecih po začetku veljavnosti tega sporazuma obvesti Agencijo o 
glavnih sestavnih elementih svojih državnih informacijskih omrežij, kot je določeno 
v drugem odstavku 4. člena Uredbe Sveta (EGS) 1210/90, spremenjene z Uredbo 
Sveta 933/1999. 

5. člen 

Slovenija med institucijami, omenjenimi v 4. členu, ali med drugimi organizacijami, 
ustanovljenimi na njenem ozemlju, določi nacionalno točko za koordinacijo in/ali 
posredovanje informacij, ki se na državni ravni zagotavljajo Agenciji in 
institucijam ali organom, ki sestavljajo EIONET, ter tematske centre, omenjene v 6. 
členu. 

6. člen 

Slovenija lahko v obdobju, opredeljenem v 4. členu, določi tudi institucije ali druge 
organizacije, ustanovljene na njenem ozemlju, ki bi jim lahko predvsem zaupala 
sodelovanje z Agencijo na nekaterih področjih posebnega pomena. Tako določena 
institucija mora biti sposobna skleniti sporazum z Agencijo, da bi lahko delovala kot 
tematski center omrežja za posebne naloge. Takšni centri sodelujejo z drugimi 
institucijami, ki so del omrežja. 

7. člen 

V treh mesecih po prejemu podatkov, omenjenih v 4., 5. in 6. členu. Upravni odbor 
Agencije pregleda glavne elemente omrežja, da oceni sodelovanje Slovenije. 

8. člen 

Slovenija zagotovi podatke v skladu z obveznostmi in prakso, določenimi za delo 
Agencije. 
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9. člen 

Agencija se lahko strinja z institucijami ali organi, ki jih določi Slovenija in ki so 
del omrežja v skladu s 4., 5. in 6. členom, na podlagi potrebnih dogovorov, 
predvsem pogodb, za uspešno opravljanje nalog, ki jim jih zaupa. 

10. člen 

Okoljski podatki, ki jih dobi ali da Agencija, se lahko objavijo in so na voljo 
javnosti, če je v Sloveniji zagotovljena enaka stopnja varstva zaupnih podatkov kot v 
Skupnosti. 

11. člen 

Agencija je v Sloveniji pravna oseba in v Sloveniji uživa najširšo pravno sposobnost, 
ki jo imajo pravne osebe po zakonu. 

12. člen 

Slovenija za Agencijo po potrebi uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah 
Evropskih skupnosti, ki je kot Priloga II sestavni del tega sporazuma. 

13. člen 

Ne glede na točko a) drugega odstavka 12. člena Uredbe Sveta 259/68 o kadrovskih 
predpisih za funkcionarje in pogojih pogodbe o zaposlitvi za druge uslužbence 
Evropskih skupnosti3 lahko državljane Slovenije, ki uživajo polne državljanske 
pravice, po pogodbi zaposli izvršni direktor Agencije. 

14. člen 

Pogodbenici sprejmeta vse splošne in posebne ukrepe, ki so potrebni za izpolnjevanje 
njihovih obveznosti po tem sporazumu. Poskrbita, da se dosežejo cilji, določeni v 
sporazumu. 

15. člen 

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, dokler Slovenija ne postane članica 
Evropske unije. Katera koli pogodbenica ga lahko odpove . tako da o tem obvesti 
drugo pogodbenico. Ta sporazum preneha veljati šest mesecev po datumu takšnega 
uradnega obvestila. 

16. člen 

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporabljajo 
pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za atomsko energijo 

OJ L56. 4. 3. 1968. 
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in Evropske skupnosti za premog in jeklo, in pod pogoji, določenimi v teh pogodbah, 
ter na drugi strani na ozemlju Slovenije. 

17. člen 

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvirnikih v angleškem, danskem, finskem, 
francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem, 
švedskem in slovenskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. 

1 8. člen 

Ta sporazum pogodbenici potrdita v skladu s svojimi postopki. Veljati začne prvi dan 
drugega meseca po datumu, ko sta se pogodbenici uradno obvestili, da so postopki 
končani. 
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PRILOGA I 

Finančni prispevek Slovenije Evropski agenciji za okolje 

1. Finančni prispevek Slovenije v proračun Evropske unije za sodelovanje v Evropski 
agenciji za okolje znaša: 

- 1. leto sodelovanja 195.000 evrov 
- 2. leto sodelovanja 246.000 evrov 
- 3. leto sodelovanja 298.000 evrov 

Od četrtega leta mora Slovenija plačevati polni finančni prispevek, to je 298.000 
evrov. 

2. V prvem triletnem obdobju lahko Slovenija za plačevanje prispevkov Evropski 
agenciji za okolje deloma uporabi pomoč Skupnosti, pri čemer je najvišji delež 
sredstev Phare v prvem letu 75 %, v drugem 60 % in v tretjem 50 %. V skladu s 
posebnim programskim postopkom Phare se zahtevana sredstva Phare nakažejo 
Sloveniji na podlagi posebnega finančnega memoranduma. 

Preostali del prispevka krije Slovenija. Od četrtega leta Slovenija celoten prispevek 
Agenciji krije sama. 

3. Prispevek Slovenije se vodi v skladu s finančno uredbo, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropske unije. 

Potne stroške in stroške bivanja slovenskih predstavnikov in strokovnjakov, ki 
sodelujejo v dejavnostih ali na srečanjih Evropske agencije za okolje v zvezi z 
izvajanjem delovnega programa Agencije, povrne Evropska agencija za okolje na isti 
podlagi in po postopkih, ki veljajo za države članice Evropske unije. 

4. Po začetku veljavnosti tega sporazuma in na začetku vsakega naslednjega leta 
Komisija pošlje Sloveniji zahtevek za sredstva v višini njenega prispevka Evropski 
agenciji za okolje po tem sporazumu. Za prvo koledarsko leto sodelovanja Slovenija 
plača prispevek, izračunan od datuma začetka sodelovanja do konca leta po načelu 
sorazmernosti. Njen prispevek za naslednja leta je v skladu s tem sporazumom. 

5. Prispevek se izrazi v evrih in plača na bančni račun Evropske komisije, ki se vodi 
v evrih. 

6. Slovenija svoj prispevek plačuje na podlagi zahtevka za sredstva: 

svoj delež do 1. maja. če Komisija pošlje zahtevek_za sredstva do 1. aprila, ali 
najpozneje v 30 dneh od zahtevka_za sredstva; 

delež sredstev Phare do 1. maja, če do tega datuma Slovenija prejme ustrezne 
zneske, ali najpozneje v 30 dneh po prejemu teh sredstev. 
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7. Za vsako zamudo pri plačilu prispevka Slovenija plača obresti za neporavnani 
znesek od dneva zapadlosti. Obrestna mera je enaka višini obrestne mere, ki jo na 
datum zapadlosti uporablja Evropska centralna banka za svoje poslovanje v evrih, 
povečana za 1,5 odstotne točke. 
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PRILOGA II 

PROTOKOL O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH EVROPSKIH SKUPNOSTI 

VISOKE POGODBENICE SO SE 

OB UPOŠTEVANJU, da v skladu z 28. členom Pogodbe o ustanovitvi skupnega 
sveta in skupne komisije Evropskih skupnosti te Skupnosti in Evropska investicijska 
banka uživajo na ozemljih držav članic take privilegije in imunitete, kot so potrebne 
za izvajanje njihovih nalog, 

SPORAZUMELE o naslednjih določbah, ki se priložijo tej Pogodbi. 

1. POGLAVJE 

LASTNINA, SKLADI, PREMOŽENJE IN DELOVANJE EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. člen 

Poslovni prostori in zgradbe Skupnosti so nedotakljivi. Izvzeti so iz postopkov 
preiskave, prisilnega odvzema, zaplembe ali razlastitve. Za lastnino in premoženje 
Skupnosti ne veljajo nikakršne upravne ali pravne omejitve, ne da bi jih odobrilo 
Sodišče. 

2. člen 

Arhivi Skupnosti so nedotakljivi. 

3. člen 

Skupnosti, njihovo premoženje, prihodki in druga lastnina so oproščeni vseh 
neposrednih davkov. 

Vlade držav članic, kadar je to mogoče, ustrezno ukrepajo, da bi pokrile ali povrnile 
znesek posrednih davkov ali prometnih davkov, vključenih v ceno premičnin ali 
nepremičnin, kadar Skupnosti za svoje poslovanje opravijo večje nakupe, v ceno 
katerih so vključeni taki davki. Vendar se te določbe ne uporabljajo, tako da bi 
izkrivljale konkurenco v Skupnostih. 

Oprostitev ne vključuje davkov in taks za stroške javnih storitev. 

4. člen 

Skupnosti so oproščene vseh carinskih dajatev, prepovedi in omejitev uvoza in 
izvoza izdelkov za svoje poslovanje: tako uvoženi izdelki se,ne smejo odtujiti za 
plačilo ali brezplačno na ozemlju države, v katero so bili uvoženi, razen pod pogoji, 
ki jih določi vlada te države. 
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Skupnosti so tudi oproščene vseh carinskih dajatev ter prepovedi in omejitev uvoza 
in izvoza za svoje publikacije. 

5. člen 

Evropska skupnost za premog in jeklo ima lahko katero koli valuto in vodi račune v 
kateri koli valuti. 

II. POGLAVJE 

KOMUNICIRANJE IN DOVOLJENJE ZA PREHOD MEJE 

6. člen 

Institucije Skupnosti se glede svojih uradnih sporočil in pošiljanja vseh svojih 
dokumentov na ozemlju vsake države članice obravnavajo tako, kot posamezna 
država obravnava diplomatske misije. 

Uradna korespondenca in druga uradna sporočila institucij Skupnosti se ne 
cenzurirajo. 

7. člen 

1. Dovoljenja za prehod meje v obliki, kakršno predpiše Svet in ki jih pristojni 
organi držav članic priznajo kot veljavne potne listine, lahko izdajo članom in 
uslužbencem institucij Skupnosti predsedniki teh institucij. Dovoljenja za prehod 
meje se izdajo funkcionarjem in drugim uslužbencem pod pogoji, ki jih določajo 
Kadrovski predpisi za funkcionarje in pogoji pogodbe o zaposlitvi za druge 
uslužbence Skupnosti. 

Komisija lahko sklene sporazume, da se dovoljenja za prehod meje priznajo kot 
veljavne potne listine na ozemlju tretjih držav. 

2. Določbe 6. člena Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske skupnosti za 
premog in jeklo pa se še naprej uporabljajo za člane in uslužbence institucij, ki 
imajo na datum začetka veljavnosti Pogodbe dovoljenje za prehod meje iz 
omenjenega člena, dokler se ne začnejo uporabljati določbe prvega odstavka tega 
člena. 

III. POGLAVJE 

ČLANI EVROPSKEGA PARLAMENTA 

8. člen 

Prosto gibanje članov Evropskega parlamenta, ki potujejo na kraj zasedanja 
Evropskega parlamenta ali se vračajo, se ne sme upravno ali drugače omejevati. 

Glede carinske in devizne kontrole članom Evropskega parlamenta: 
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a. njihova vlada odobri enake olajšave, kot jih imajo višji funkcionarji, ki potujejo v 
tujino na opravljanje začasnih uradnih nalog; 

b. vlade drugih držav članic odobrijo enake olajšave, kot jih imajo predstavniki tujih 
vlad pri opravljanju začasnih uradnih nalog. 

9. člen 

Članov Evropskega parlamenta zaradi njihovega mnenja ali glasovanja pri 
opravljanju njihovih dolžnosti ni mogoče na noben način preiskovati, zadrževati ali 
proti njim sprožiti pravnih postopkov. 

10. člen 

Med sejami Evropskega parlamenta člani uživajo: 

a. na ozemlju svoje države imunitete, ki jih imajo člani njihovega parlamenta; 

b. na ozemlju katere koli druge države članice imuniteto pred vsemi ukrepi 
zadrževanja in pravnimi postopki. 

Za člane imuniteta velja tudi med potovanjem na kraj zasedanja Evropskega 
parlamenta in vračanjem. 

Imunitete ne more uveljavljati tisti član, ki ga zalotijo pri kaznivem dejanju, in 
imuniteta ne preprečuje Evropskemu parlamentu, da uveljavi pravico do odvzema 
imunitete svojemu članu. 

IV. POGLAVJE 

PREDSTAVNIKI DRŽAV ČLANIC, KI SODELUJEJO PRI DELU INSTITUCIJ 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

11. člen 

Predstavniki držav članic, ki sodelujejo pri delu institucij Skupnosti, njihovi 
svetovalci in tehnični strokovnjaki pri opravljanju svojih dolžnosti ter med 
potovanjem na kraj srečanja in vračanjem uživajo običajne privilegije, imunitete in 
olajšave. 

Ta člen se uporablja tudi za člane svetovalnih teles Skupnosti. 

V. POGLAVJE 
'N 

FUNKCIONARJI IN DRUGI USLUŽBENCI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

12. člen 
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Na ozemlju vsake države članice funkcionarji in drugi uslužbenci Skupnosti ne glede 
na državljanstvo: 

a. v skladu z določbami pogodb, ki se nanašajo na pravila o obveznostih 
funkcionarjev in drugih uslužbencev do Skupnosti na eni strani ter do pristojnosti 
Sodišča v sporih med Skupnostmi in njihovimi funkcionarji in drugimi uslužbenci na 
drugi strani, uživajo imuniteto pred pravnimi postopki za dejanja, kijih storijo pri 
opravljanju uradnih dolžnosti, vključno z izrečenimi ali zapisanimi besedami. 
Imuniteto uživajo tudi po tem, ko prenehajo opravljati svoje dolžnosti; 
b. zanje, njihove zakonce in vzdrževane družinske člane ne veljajo omejitve 
priseljevanja ali formalnosti za prijavo tujcev; 
c. imajo glede valutnih ali deviznih predpisov iste olajšave, kot so običajne za 
funkcionarje mednarodnih organizacij; 
d. imajo pravico, da brez carine uvozijo pohištvo in premičnine ob .prvem 
prevzemu dolžnosti v tej državi, ter pravico, da jih ponovno brez carine izvozijo ob 
prenehanju opravljanja dolžnosti v tej državi, obakrat pod pogoji, kijih določi vlada 
države, v kateri uveljavljajo to pravico; 
e. imajo pravico, da brez carine uvozijo avtomobil za osebno uporabo, ki ga kupijo 
bodisi v državi, kjer so nazadnje bivali, bodisi v državi, katere državljani so, pod 
pogoji, ki veljajo na domačem trgu v tej državi, in ga ponovno izvozijo brez carine, 
obakrat pod pogoji, ki jih določi vlada te države. 

13. člen 

Funkcionarji in drugi uslužbenci Skupnosti so zavezanci za plačilo davka v korist 
Skupnosti na plače, mezde in honorarje, ki jim jih izplačajo Skupnosti v skladu s 
pogoji in postopki, ki jih določi Svet na predlog Komisije. 

Oproščeni so nacionalnih davkov na plače, mezde in honorarje, ki jim jih 
izplačajo Skupnosti. 

14. člen 

Glede davka na dohodek, davka na premožnost in davka na dediščino ter uporabe 
konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjenih med državami članicami 
Skupnosti, funkcionarje in druge uslužbence Skupnostih, ki se samo zaradi 
opravljanja svojih dolžnosti v službi pri Skupnosti nastanijo na ozemlju države 
članice, ki ni njihova matična država za obračun davka v času, ko nastopijo službo 
pri Skupnostih, obravnavajo v državi njihovega trenutnega bivanja in v matični 
državi za obračun davka, kakor da v slednji stalno bivajo, pod pogojem, daje ta 
članica Skupnosti. Ta določba se uporablja tudi za zakonca, če ta ne opravlja 
lastnega donosnega poklica, in za otroke, ki so odvisni od oseb iz tega člena in za 
katere te osebe skrbijo. 

Premičnine, ki pripadajo osebam iz prejšnjega odstavka in so na ozemlju države, na 
katerem te osebe bivajo, so v tej državi oproščene davka ha dediščino: glede odmere 
takega davka se te premičnine obravnavajo, kot da so v matični državi za davčne 
namene, ob upoštevanju pravic tretjih držav in morebitni uporabi določb 
mednarodnih konvencij o dvojnem obdavčevanju. 
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Določbe tega člena se ne uporabljajo za stalno prebivališče, pridobljeno le zaradi 
opravljanja dolžnosti v službi pri drugih mednarodnih organizacijah. 

15. člen 

Na predlog Komisije Svet soglasno določi načrt koristi socialnega zavarovanja za 
funkcionarje in druge uslužbence Skupnosti. 

16. člen 

Svet na predlog Komisije in po posvetu z drugimi ustreznimi institucijami določi 
kategorije funkcionarjev in drugih uslužbencev Skupnosti, za katere se v celoti ali 
delno uporabljajo določbe 12. člena, drugega odstavka 13. člena in 14. člena. 

Imena, stopnje in nazivi funkcionarjev in drugih uslužbencev, ki spadajo v take 
kategorije, se redno sporočajo vladam držav članic. 

VI. POGLAVJE 

PRIVILEGIJI IN IMUNITETE MISIJ TRETJIH DRŽAV, AKREDITIRANIH V 
EVROPSKIH SKUPNOSTIH 

17. člen 

Države članice, na katerih ozemlju imajo Skupnosti sedež, podelijo običajne 
diplomatske imunitete in privilegije misijam tretjih držav, akreditiranim v 
Skupnostih. 

VII. POGLAVJE 

SPLOŠNE DOLOČBE 

18. člen 

Privilegiji, imunitete in olajšave se funkcionarjem in drugim uslužbencem 
Skupnosti podelijo le v interesu Skupnosti. 

Od vsake institucije Skupnosti se zahteva, da odvzame imuniteto, podeljeno 
funkcionarju ali drugemu uslužbencu, če ta institucija meni, da odvzem take 
imunitete ni v nasprotju z interesi Skupnosti. 

19. člen 

Institucije Skupnosti pri uporabi tega protokola sodelujejo z odgovornimi organi 
zadevnih držav članic. 

20. člen 

Členi od 12 do I 5 in 1 8. člen se uporabljajo za člane Komisije. 
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21. člen 

Členi od 12 do 1 5 in 1 8. člen se uporabljajo za sodnike, pravobranilce, generalnega 
sekretarja in pravne sodelavce Sodišča ne glede na določbe 3. člena Protokolov o 
statutu Sodišča, ki se nanašajo na sodno imuniteto za sodnike in pravobranilce. 

22. člen 

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko investicijsko banko, za člane njenih 
organov, za njeno osebje in za predstavnike držav članic, ki sodelujejo v njenih 
dejavnostih, ne glede na določbe protokola o statutu banke. 

Evropska investicijska banka je poleg tega oproščena vseh oblik obdavčenja ali 
podobnih obveznosti ob vsakem povečanju svojega kapitala in raznih formalnosti, 
ki so lahko s tem povezane v državi, v kateri ima banka svoj sedež. Prav tako ne 
more biti obdavčena ob razpustitvi ali likvidaciji. Dejavnosti banke in njenih 
organov, ki se izvajajo v skladu z njenim statutom, so tudi oproščene davka na 
promet. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Bruslju osmega aprila tisoč devetsto petinšestdeset. 

Paul Henri SPAAK 
Kurt SCHMUCKER 
Maurice COUVE DE MURVILLE 
Amintore FANFANI 
Pierre WERNER 
J.M.A.H. LUNS 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - 

Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Republika Slovenija se je s Sporazumom o pridružitvi zavezala sodelovati v okviru 
Evropske okoljske agencije (v nadaljevanju agencija), ter z dnem vstopa v Evropsko 
unijo prevzeti ves njen pravni red, v katerega sodi tudi Uredba Sveta Št. (EEC) 
1210/90, s spremembo 933/1999, s katero je bila ustanovljena agencija in EIONET 
komunikacijski sistem. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 5. seji 29. 6. 2000 sprejela pobudo za sklenitev 
Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju 
Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem 
informacijskem in komunikacijskem omrežju (v nadaljevanju: sporazum), določila 
delegacijo, ki je opravila razgovore o sklenitvi sporazuma in pooblastila Marka 
Slokaija, državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, da parafira 
usklajeno besedilo. Odbor Državnega zbora RS za mednarodne odnose seje s pobudo 
za sklenitev sporazuma strinjal. Vlada RS je na nadaljevanju svoje seje dne 6.10. 
2000 pooblastila dr. Andreja Umka, takratnega ministra za okolje in prostor, da 9. 10. 
2000 podpiše Sklepno listino, katere priloga je sporazum. 

Kot izhaja iz 18. člena sporazuma, morata pogodbenici sporazum potrditi v skladu s 
svojimi postopki. Sporazum bo začel veljati prvi dan drugega meseca po datumu, ko 
sta se pogodbenici uradno obvestili, da so postopki končani. 

Sporazum se ratificira z zakonom. 

Slovenija skupaj z 12 drugimi PHARE državami že od leta 1996 sodeluje z agencijo v 
okviru PHARE programa (Multi-Country). Sodelovanje se nanaša na skoraj vsa 
vsebinska področja in aktivnosti, ki jih vodi agencija. 
1. Tako je bilo v Sloveniji vzpostavljeno omrežje za posredovanje podatkov: 
- državna koordinacijska točka, 
- področni eksperti, 
- državni referenčni centri. 
2. V podporo delovanja tega omrežja je Slovenija prejela informacijsko telematsko 
opremo (programska in računalniška oprema), ki jo je v celoti financirala Evropska 
unija preko PHARE programa. 
3. Slovenija je sodelovala z agencijo tudi na področju izmenjave podatkov za pripravo 
poročil o stanju okolja, ki jih izdaja Evropska unija. V okviru tega so se tudi v 
Sloveniji vzpostavile medresorske povezave in bolj poenoteno zbiranje podatkov v 
skladu z evropskimi metodologijami in smernicami. 
4. Vzpostavljene so bile tudi pomembne podatkovne baze, ki so del evropskih 
podatkovnih baz (CORINAIR, CORINBIOTOP, CORIN LAND COVER, 
EUROWATERNET, itd.). 
Evropska unija je preko programa PHARE sofinancirala vse naštete aktivnosti. 
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Slovenija je že 9. novembra 1998 izrazila interes za institucionalizirano sodelovanje z 
agencijo, ministri za okolje pa so naknadno tudi izrazili pobudo za začetek postopka 
za pridobitev članstva v agenciji. V Evropski uniji je februaija 2000 Svet pooblastil 
Evropsko komisijo, da začne pogajanja z državami kandidatkami za članstvo v 
agenciji. Tako je bila agencija prva evropska agencija v katero se lahko vključijo tudi 
države, ki še niso članice Evropske unije. 

Evropska komisija je na prvem sestanku marca 2000 v Bruslju državam kandidatkam 
predstavila vsebinski, finančni in časovni program za pridobitev članstva v agenciji. 
Po večkratnih pogajanjih, je bilo 11. 7. 2000 pripravljeno in parafirano končno 
besedilo sporazuma. Iz sporazuma izhaja, da je članstvo Slovenije v agenciji, do 
vstopa v Evropsko unijo, izenačeno z ostalimi državami članicami Evropske unije, 
razen v tistem delu, ki se nanaša na pravico glasovanja v upravnem odboru agencije. 
Odbor odloča s konsenzom v vseh zadevah, razen v primeru imenovanja direktoija 
agencije, ko odloča z glasovanjem. 

Ko bo sporazum začel veljati, bo morala Slovenija plačevati članarino in sicer na 
način kot je prikazan v tabeli. Del članarine bo sofinancirala Evropska unija preko 
PHARE programa (kakor je razvidno iz dokumentacije EU z dne 14.3.2000 
Partitipation of Candidate Countries in Comunity programms, Agencies and 
Committees), lastni delež pa bo morala Slovenija zagotavljati iz proračuna RS 
progresivno, tako da bo v četrtem letu članstva sama krila vse stroške članarine. 

Celotna članarina Leto (1.2001) 
PHARE SLOVENIJA 

195 000 EUR 148 930 EUR 46 030 EUR 
41 425 800 SIT 31 638 689 SIT 9 778 613 SIT 

Celotna članarina Leto (1.2002) 
PHARE SLOVENIJA 

246 000 EUR 148 930 EUR 97 480 EUR 
52 260 240 SIT 31 638 689 SIT 20 708 651 SIT 

Celotna članarina Leto (1.2003) 
PHARE SLOVENIJA 

298 000 EUR 148 930 EUR 148 930 EUR 
63 307 120 SIT 31 638 689 SIT 31 638 689 SIT 
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Celotna članarina 1. leto (1.2004) 
SLOVENIJA 

298 000 EUR 298 000 EUR 
63 307 120 SIT 63 307 120 SIT 

Za preračun iz EUR v SIT je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na dan 23. 
januar 2001. 

Zaradi članstva v Evropski agenciji za okolje se je v predlogu proračuna Ministrstva 
za okolje in prostor za leto 2001 oblikovala nova postavka iz katere se bo plačevala 
članarina. Stroški operativnega sodelovanja z Evropsko agencijo za okolje pa so 
planirani v postavki 5806 kot je razvidno v spodnji tabeli. 

postavka konto Naziv postavke 1.2001 1.2002 1.2003 
v 000 SIT 

NPP Evropska okoljska agencija 10.000 22.000 33.000 
5806 Operacionalizacija, infrastruktura in 

koncept EIONET-a 
40.000 42.000 60.000 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.800 5.040 7.200 
4024 Izdatki za službena potovanja 4.800 5.040 7.200 
4025 Tekoče vzdrževanje 800 2.100 6.000 
4029 Drugi operativni odhodki 26.400 26.460 34.800 
4202 Nakup opreme 3.200 3.360 4.800 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 
S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta 

Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o 
sodelovanju Slovenije v Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem 
in opazovalnem omrežju 

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega sporazuma o pridružitvi 

a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se nanašajo na predloženo 
gradivo: 
Predlog akta ni predmet usklajevanja Evropskega sporazuma o pridružitvi. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

» 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri 
ES (leto) 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
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7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, Komisija ES, države članice 
ES, SIGMA. OECD, Univerza...) 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka 
za uskladitev 

Vodja pravno sistemske 
službe za varstvo okolja: 

DUŠAfTiUCHiLER 

Minister 
za okolje in prostor 

m^g. JANEZ KOPAČ r 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 

ZDRUŽENIH NARODOV 0 BOJU PROTI 

DEZERTIFIKACIJi V TISTIH DRŽAVAH, 

KI DOŽIVLJAJO HUDO SUŠO IN/ALI 

DEZERTIFIKACIJO, ZLASTI V AFRIKI 

(MKZNBPD) 

- EPA 204 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0012 
Številka: 903-20/2000-2 
Ljubljana, 19.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 19.aprila 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE 
ZDRUŽENIH NARODOV O BOJU PROTI DEZERTIFIKACIJI 
V TISTIH DRŽAVAH, KI DOŽIVLJAJO HUDO SUŠO IN/ALI 
DEZERTIFIKACIJO, ZLASTI V AFRIKI, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, v 
- mag. Inga Turk, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za okolje in prostor, 
- Marta Majcen Hrustel, državna podsekretarka v Ministrstvu 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. člen 

Ratificira se Konvencija Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji v tistih 
državah, ki doživljajo hudo sušo in/ali dezertifikacijo, zlasti v Afriki, sprejeta 
17. junija 1994 v Parizu. 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenski jezik glasi: 
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KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O BOJU PROTI DEZERTIFIKACIJI V TISTIH 
DRŽAVAH, KI DOŽIVLJAJO HUDO SUŠO IN/ALI DEZERTIFIKACIJO, ZLASTI V AFRIKI 

Pogodbenice te konvencije 

potrjujejo, daje ljudem na prizadetih ali ogroženih območjih namenjena osrednja skrb v boju proti 
dezertifikaciji in za ublažitev posledic suše, 

izražajo globoko zaskrbljenost mednarodne skupnosti, vključno z državami in mednarodnimi 
organizacijami, glede škodljivih vplivov dezertifikacije in suše, 

se zavedajo, da so vsa aridna, semiaridna in suha subhumidna območja pomemben del kopnega na Zemlji 
ter da so bivališče in vir preživljanja za obsežen del njenega prebivalstva, 

priznavajo, da sta dezertifikacija in suša težavi svetovne razsežnosti, saj prizadevata vse regije na svetu, in 
daje potrebno skupno ukrepanje mednarodne skupnosti v boju proti dezertifikaciji in/ali za ublažitev 
posledic suše, 

ugotavljajo, da je med državami, ki doživljajo hudo sušo in/ali dezertifikacijo, veliko držav v razvoju, 
zlasti najmanj razvitih, in da so posebej tragične posledice teh pojavov v Afriki, 

ugotavljajo tudi to, da je vzrok dezertifikacije zapleteno vzajemno delovanje fizikalnih, bioloških, 
političnih, družbenih, kulturnih in gospodarskih dejavnikov, 

upoštevajo vpliv blagovne menjave in ustreznih vidikov mednarodnih gospodarskih odnosov na 
sposobnost prizadetih držav za boj proti dezertifikaciji, 

se zavedajo, da so trajno uravnotežena gospodarska rast, družbeni razvoj in izkoreninjenje revščine 
prednostne naloge prizadetih držav v razvoju, zlasti v Afriki, in so bistvene za izpolnitev ciljev 
trajnostnega razvoja, 

se zavedajo, da dezertifikacija in suša v povezavi s pomembnimi družbenimi vprašanji, kot so revščina, 
slabo zdravje in prehrana, pomanjkanje hrane, in tistimi, ki jih povzročajo preseljevanje, razseljenost in 
demografska gibanja, vplivata na trajnostni razvoj, 

cenijo pomembnost preteklih prizadevanj ter izkušenj držav in mednarodnih organizacij v boju proti 
dezertifikaciji in za ublažitev posledic suše, zlasti pri izvajanju Akcijskega načrta za boj proti 
dezertifikaciji, sprejetega na Konferenci Združenih narodov o dezertifikaciji leta 1977, 

ob spoznanju, da kljub preteklim prizadevanjem v boju proti dezertifikaciji in za ublažitev posledic suše 
ni bil dosežen pričakovan napredek in daje potreben nov in učinkovitejši pristop na vseh ravneh v okviru 
trajnostnega razvoja, 

priznavajo veljavnost in pomembnost odločitev, sprejetih na Konferenci Združenih narodov o okolju in 
razvoju, zlasti Agende 21 in njenega 12. poglavja, ki pomenita temelj boja proti dezertifikaciji, 

5 tega vidika ponovno potrjujejo obveznosti razvitih držav, kot so zajete v 13. členu 33. poglavja Agende 
21, 

se sklicujejo na resolucijo Generalne skupščine 47/188, zlasti na prednost, kije v njej dana Afriki, in na 
vse druge ustrezne resolucije, odločitve in programe Združenih narodov v zvezi z dezertifikacijo in sušo 
kakor tudi na ustrezne deklaracije afriških držav in držav iz drugih regij, 

ponovno potrjujejo Deklaracijo o okolju in razvoju iz Ria, v kateri je pod njenim 2. načelom navedeno, da 
imajo države v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov in načeli mednarodnega prava suvereno 
pravico do izkoriščanja svojih virov v skladu s svojimi okoljevarstvenimi in razvojnimi usmeritvami ter 
odgovornost, da zagotovijo, da dejavnosti pod njihovo jurisdikcijo ali nadzorom ne povzročajo škode 
okolju drugih držav ali območjem zunaj meja državne jurisdikcije, 
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priznavajo, da imajo vlade držav odločilno vlogo v boju proti dezertifikaciji in za ublažitev posledic suše 
in da je napredek v tem pogledu odvisen od lokalnega izvajanja programov ukrepov na prizadetih 
območjih, 

priznavajo tudi pomembnost in nujnost mednarodnega sodelovanja in partnerstva v boju proti 
dezertifikaciji in za ublažitev posledic suše, 

nadalje priznavajo pomembnost zagotavljanja prizadetim državam v razvoju, zlasti v Afriki, učinkovite 
pomoči, med drugim znatnih finančnih virov, vključno z novimi in dodatnimi sredstvi in dostopom do 
tehnologije, brez katere bodo težko v celoti izvajale svoje obveznosti po tej konvenciji, 

izražajo zaskrbljenost zaradi vpliva dezertifikacije in suše na prizadete države v srednji Aziji in 
Zakavkazju, 

poudarjajo pomembno vlogo, ki jo imajo ženske na območjih, prizadetih zaradi dezertifikacije in/ali suše, 
zlasti na podeželju držav v razvoju, in pomembnost zagotavljanja sodelovanja tako moških kot žensk v 
celoti na vseh ravneh v programih za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše, 

poudarjajo posebno vlogo nevladnih organizacij in drugih pomembnih skupin v programih za boj proti 
dezertifikaciji in ublažitev posledic suše, 

upoštevajo povezanost dezertifikacije z drugimi okoljevarstvenimi vprašanji svetovnih razsežnosti, s 
katerimi se srečujejo mednarodna in državne skupnosti, 

upoštevajo tudi prispevek boja proti dezertifikaciji pri doseganju ciljev iz Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja, Konvencije o biološki raznovrstnosti in drugih s tem povezanih 
okoljevarstvenih konvencij, 

v prepričanju, da bodo strategije za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše najučinkovitejše, če 
bodo temeljile na dobro premišljenem načrtnem opazovanju in zanesljivih znanstvenih dognanjih in če se 
bodo nenehno na novo vrednotile, 

se zavedajo nujne potrebe po izboljšanju učinkovitosti in usklajevanja mednarodnega sodelovanja, da se 
pospeši izvajanje državnih načrtov in prednostnih nalog, 

odločene, da ustrezno ukrepajo v boju proti dezertifikaciji in ublažitvi posledic suše v dobro sedanji in 
prihodnjim generacijam, 

so se sporazumele, kot sledi: 

I. DEL 
UVOD 

1. člen 
UPORABA IZRAZOV 

Za namene te konvencije: 

a) "dezertifikacija" pomeni degradacijo zemljišč na aridnih, semiaridnih in suhih subhumidnih območjih 
zaradi različnih dejavnikov, vključno s podnebnimi spremembami in človekovo dejavnostjo; 

b) "boj proti dezertifikaciji" zajema dejavnosti, ki so sestavni del celostnega razvoja zemljišč na aridnih, 
semiaridnih in suhih subhumidnih območjih za trajnostni razvoj, katerih cilj je: 

i) preprečevanje in/ali zmanjšanje degradacije zemljišč; 

ii) sanacija delno degradiranih zemljišč in 
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iii) pridobivanje obdelovalne zemlje na že degradiranih območjih; 

c) "suša" pomeni naravni pojav, do katerega pride, kadar so padavine precej pod običajno ravnijo, kar 
poruši hidrološko ravnotežje, to pa negativno vpliva na proizvodno sposobnost tal; 

d) "ublažitev posledic suše" v smislu boja proti dezertifikaciji pomeni dejavnosti, ki so povezane z 
napovedovanjem suše in katerih namen je zmanjšanje ranljivosti družbe in naravnih sistemov za sušo; 

e) "zemljišče" pomeni talni bioproizvodni sistem, ki zajema tla, vegetacijo, druga živa bitja ter ekološke 
in hidrološke procese, ki potekajo v okviru sistema; 

0 "degradacija zemljišč" pomeni na aridnih, semiaridnih in suhih subhumidnih območjih zmanjšanje ali 
izgubo biološke ali gospodarske proizvodnje in celovitosti obdelovalnih zemljišč, kijih napaja dež, 
namakalnih območij ali območij za lov ali pašo in z gozdom poraslih območij zaradi rabe zemljišč ali 
procesa oziroma kombinacije procesov, vključno s procesi, ki so posledica človekove dejavnosti in 
različnih oblik prebivališč, kot so; 

i) erozija tal, ki jo povzročata veter in/ali voda; 

ii) poslabšanje fizikalnih, kemičnih in bioloških ali gospodarskih lastnosti tal in 

iii) dolgoročna izguba naravne vegetacije; 

g) "aridna, semiaridna in suha subhumidna območja" pomenijo območja, ki niso polarna in subpolarna 
območja, na katerih je razmerje med letno količino padavin in potencialno evapotranspiracijo v razponu 
med 0,05 do 0,65; 

h) "prizadeta območja" pomenijo aridna, semiaridna in suha subhumidna območja, ki jih je prizadela 
dezertifikacija ali pa jim ta grozi; 

i) "prizadete države" pomenijo države, katerih ozemlje v celoti ali delno zajema prizadeta območja; 

j) "organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje" pomeni organizacijo, ki jo ustanovijo suverene 
države v dani regiji in je pristojna za zadeve, kijih ureja ta konvencija, in je v skladu s svojimi notranjimi 
postopki pravilno pooblaščena za podpis, ratifikacijo, sprejetje in odobritev te konvencije ali pristop k 
njej; 

k) "razvite države pogodbenice" pomenijo razvite države pogodbenice in organizacije za regionalno 
gospodarsko povezovanje, ki jih ustanovijo razvite države. 

2. člen 
CILJ 

1. Cilj te konvencije je boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše v državah, ki doživljajo hudo 
sušo in/ali dezertifikacijo, zlasti v Afriki, z učinkovitim ukrepanjem na vseh ravneh, podprtim z dogovori 
o mednarodnem sodelovanju in partnerstvu, v okviru skupnega pristopa, usklajenega z Agendo 21, z 
namenom prispevati k doseganju trajnostnega razvoja na prizadetih območjih. 

2. Za dosego tega cilja bodo potrebne dolgoročne skupne strategije, ki bodo na prizadetih območjih hkrati 
usmerjene k povečanju proizvodne sposobnosti zemljišč in sanaciji, ohranjanju in trajnostnemu 
gospodarjenju s talnimi in vodnimi viri, kar bo pripomoglo k izboljšanju življenjskih razmer, še zlasti na 
ravni skupnosti. 
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3. člen 
NAČELA 

Za dosego cilja te konvencije in pri izvajanju njenih določb se pogodbenice med drugim ravnajo po 
naslednjih načelih: 

a) pogodbenice bi morale zagotoviti, da se odločitve glede oblike in izvajanja programov za boj proti 
dezertifikaciji in/ali ublažitev posledic suše sprejmejo ob sodelovanju prebivalstva in lokalnih skupnosti 
in da se na višjih ravneh ustvarijo take razmere, ki omogočajo ukrepanje na državni in lokalni ravni; 

b) pogodbenice bi morale v duhu mednarodne solidarnosti in partnerstva izboljšati sodelovanje in 
usklajevanje na subregionalni, regionalni in mednarodni ravni ter ustrezneje usmeriti finančne, človeške, 
organizacijske in tehnične vire tja, kjer so potrebni; 

c) pogodbenice bi morale v duhu partnerstva razvijati sodelovanje na vseh ravneh vlade, med skupnostmi, 
nevladnimi organizacijami in lastniki zemljišč, da se dosežeta boljše poznavanje narave in vrednosti 
zemlje ter redkih vodnih virov na prizadetih območjih in njihova trajnostna raba, in 

d) pogodbenice bi morale v celoti upoštevati posebne potrebe in razmere v prizadetih državah 
pogodbenicah v razvoju, zlasti v najmanj razvitih med njimi. 

II. DEL 

SPLOŠNE DOLOČBE 

4. člen 
SPLOŠNE OBVEZNOSTI 

1. Pogodbenice izvajajo svoje obveznosti iz te konvencije posamično ali skupno bodisi prek obstoječih ali 
predvidenih dvostranskih ali večstranskih dogovorov ali njihove kombinacije, kadar je primemo, in pri 
tem poudaijajo potrebo po usklajevanju prizadevanj in razvoju jasno določene dolgoročne strategije na 
vseh ravneh. 

2. Pogodbenice v prizadevanju za dosego cilja te konvencije: 

a) sprejmejo skupen pristop do obravnavanja fizikalnih, bioloških in družbenogospodarskih 
vidikov procesov dezertifikacije in suše; 

/ 
b) v okviru pristojnih mednarodnih in regionalnih organov namenijo potrebno pozornost 
položaju prizadetih držav pogodbenic v razvoju glede na mednarodno blagovno menjavo, 
dogovore o trženju in zadolženost z namenom ustvariti take mednarodne gospodarske razmere, ki 
bodo prispevale k spodbujanju trajnostnega razvoja; 

c) vključijo strategije za izkoreninjenje revščine v prizadevanja za boj proti dezertifikaciji in 
ublažitev posledic suše; 

d) širijo sodelovanje med prizadetimi državami pogodbenicami na področju varstva okolja in 
ohranjanja talnih in vodnih virov v zvezi z bojem proti dezertifikaciji in suši; 

e) krepijo subregionalno, regionalno in mednarodno sodelovanje; 

f) sodelujejo v pristojnih mednarodnih organizacijah; 

g) določijo institucionalne mehanizme, kadar je primerno, in upoštevajo potrebo po . 
preprečevanju podvajanja in 
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h) spodbujajo uporabo obstoječih dvostranskih in večstranskih finančnih mehanizmov in 
dogovorov, s katerimi zbirajo znatne finančne vire in jih usmerjajo v prizadete države 
pogodbenice v razvoju za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše. 

3. Prizadete države pogodbenice v razvoju so upravičene do pomoči pri izvajanju konvencije. 

5. člen 
OBVEZNOSTI PRIZADETIH DRŽAV POGODBENIC 

Poleg obveznosti v skladu s 4. členom se prizadete države pogodbenice zavežejo, da bodo: 

a) dajale ustrezno prednost boju proti dezertifikaciji in za ublažitev posledic suše ter za to namenile 
ustrezne vire v skladu s svojimi razmerami in zmožnostmi; 

b) v okviru načrtov in/ali usmeritev za trajnostni razvoj določile strategije in prednostne naloge za boj 
proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše; 

c) obravnavale osnovne vzroke za dezertifikacijo in posvečale posebno pozornost družbenogospodarskim 
dejavnikom, ki prispevajo k procesom dezertifikacije; 

d) širile ozaveščenost in omogočale sodelovanje lokalnega prebivalstva, zlasti žensk in mladine, s 
podporo nevladnih organizacij v prizadevanjih za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše in 

e) zagotavljale ustrezne razmere s krepitvijo ustrezne obstoječe zakonodaje, če je to primerno, in kadar jih 
ni, s sprejemom novih zakonov in oblikovanjem dolgoročnih usmeritev in programov ukrepov. 

6. člen 
OBVEZNOSTI RAZVITIH DRŽAV POGODBENIC 

Poleg svojih splošnih obveznosti v skladu s 4. členom se razvite države pogodbenice zavežejo-, da bodo: 

a) dejavno podpirale, kot se sporazumejo, posamično ali skupno prizadevanja prizadetih držav 
pogodbenic v razvoju, zlasti iz Afrike in najmanj razvitih držav, v boju proti dezertifikaciji in za ublažitev 
posledic suše; 

b) zagotavljale znatne finančne vire in druge oblike pomoči prizadetim državam pogodbenicam v razvoju, 
zlasti iz Afrike, učinkovito razvijale in izvajale svoje dolgoročne načrte in strategije za boj proti 
dezertifikaciji in ublažitev posledic suše; 

c) spodbujale zbiranje novih in dodatnih sredstev v skladu s pododstavkom b) drugega odstavka 20. člena; 

d) spodbujale zbiranje sredstev iz zasebnega sektoija in drugih nevladnih virov in 

e) širile in omogočale dostop prizadetim državam pogodbenicam, zlasti prizadetim državam 
pogodbenicam v razvoju, do ustrezne tehnologije, dognanj ter znanja in izkušenj. 

7. člen 
PREDNOST AFRIKE 

Pri izvajanju te konvencije pogodbenice namenijo prednost prizadetim afriškim državam pogodbenicam 
ob upoštevanju posebnih razmer, ki vladajo v tej regiji, vendar pri tem ne zanemarjajo prizadetih držav 
pogodbenic v razvoju iz drugih regij. 
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8. člen 
ODNOS DO DRUGIH KONVENCIJ 

1. Pogodbenice spodbujajo usklajevanje dejavnosti, ki se izvajajo po tej konvenciji in po drugih ustreznih 
mednarodnih sporazumih, če so njihove pogodbenice, zlasti po Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja in Konvenciji o biološki raznovrstnosti, da bi imele kar največ koristi od vsakega 
sporazuma, pri čemer se je treba izogibati podvajanju. Pogodbenice spodbujajo izvajanje skupnih 
programov, zlasti na področju raziskav, usposabljanja, načrtnega opazovanja ter zbiranja in izmenjave 
podatkov, kolikor take dejavnosti lahko prispevajo k doseganju ciljev iz teh sporazumov. 

2. Določbe te konvencije ne vplivajo na pravice in obveznosti katere koli pogodbenice, ki izhajajo iz 
dvostranskega, regionalnega ali mednarodnega sporazuma, ki gaje sklenila, preden je zanjo začela veljati 
ta konvencija. 

III. DEL 

PROGRAMI UKREPOV, ZNANSTVENO IN TEHNIČNO SODELOVANJE TER PODPORNI 
UKREPI 

Razdelek 1: 
PROGRAMI UKREPOV 

9. člen 
TEMELJNI PRISTOP 

1. Pri izpolnjevanju svojih obveznosti iz 5. člena prizadete države pogodbenice v razvoju in vsaka druga 
prizadeta država pogodbenica v okviru priloge o regionalnem izvajanju ali kako drugače, ki so sicer 
pisno obvestile Stalni sekretariat o svoji nameri, da bodo pripravile državni program ukrepov, kadar je to 
ustrezno, pripravijo, objavijo in izvajajo državne programe ukrepov, pri čemer uporabljajo obstoječe 
ustrezne uspešne načrte in programe in v možnem obsegu gradijo na njih, ter subregionalne in regionalne 
programe ukrepov kot osrednji sestavni del strategije za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše. 
Taki programi se sproti dopolnjujejo z nenehnim procesom sodelovanja na podlagi izkušenj s terena kot 
tudi izsledkov raziskav. Priprava državnih programov ukrepov je tesno povezana z drugimi prizadevanji 
za oblikovanje državnih usmeritev za trajnostni razvoj. 

2. Pri zagotavljanju različnih oblik pomoči po določbah iz 6. člena razvite države pogodbenice po 
dogovoru namenjajo prednost podpiranju državnih, subregionalnih in regionalnih programov ukrepov 
prizadetih držav pogodbenic v razvoju, zlasti iz Afrike, bodisi neposredno ali prek ustreznih večstranskih 
organizacij ali na oba načina. 

3. Pogodbenice spodbujajo organe, sklade in programe iz sistema Združenih narodov in druge pristojne 
medvladne organizacije, akademske ustanove, znanstvene kroge in vplivne nevladne organizacije k 
medsebojnemu sodelovanju v skladu z njihovimi pooblastili in zmožnostmi, da podprejo pripravo, 
izvajanje in spremljanje programov ukrepov. 

10. člen 
DRŽAVNI PROGRAMI UKREPOV 

1. Namen državnih programov ukrepov je določiti dejavnike, ki povzročajo dezertifikacijo, in uporabne 
ukrepe, potrebne za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše. 

2. V državnih programih ukrepov se določijo ustrezna vloga vlade, lokalnih skupnosti in uporabnikov 
zemljišč ter razpoložljivi in potrebni viri. Med drugim ti programi ukrepov: 

a) zajemajo dolgoročne strategije za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše, poudarjajo njihovo 
izvajanje in so povezani z državnimi usmeritvami za trajnostni razvoj; 
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b) omogočajo spremembe, potrebne zaradi spreminjajočih se razmer, in so na lokalni ravni dovolj 
prilagodljivi, da obvladujejo različne družbenogospodarske, biološke in geofizikalne razmere; 

c) namenjajo posebno pozornost izvajanju zaščitnih ukrepov za zemljišča, ki še niso ali so samo delno 
degradirana; 

d) povečujejo klimatološke, meteorološke in hidrološke zmožnosti države ter načine za zagotavljanje 
zgodnjega opozarjanja na sušo; 

e) uveljavljajo usmeritve in krepijo institucionalne okvire, ki razvijajo sodelovanje in usklajevanje v duhu 
partnerstva med skupnostjo, ki daje pomoč, vladami na vseh ravneh, lokalnim prebivalstvom in skupinami 
skupnosti ter lokalnemu prebivalstvu omogočajo dostop do ustreznih podatkov in tehnologije; 

.J 
f) na lokalni, državni in regionalni ravni zagotavljajo učinkovito sodelovanje nevladnih organizacij in 
lokalnega prebivalstva, tako žensk kot moških, zlasti uporabnikov virov, vključno s kmeti in pastirji in 
njihovimi predstavniškimi organizacijami, pri načrtovanju usmeritev, odločanju in izvajanju ter 
pregledovanju državnih programov ukrepov in 

g) zahtevajo reden pregled njihovega izvajanja in poročila o tem. 

3. Državni programi ukrepov med drugim lahko vključujejo nekatere ali vse od naslednjih ukrepov za 
pripravo na sušo in ublažitev njenih posledic: 

a) vzpostavitev in/ali krepitev, kadar je ustrezno, sistemov zgodnjega opozarjanja, vključno z lokalnimi in 
državnimi zmogljivostmi ter skupnimi sistemi na subregionalni in regionalni ravni, in mehanizmov za 
pomoč osebam, razseljenim zaradi okolja; 

b) krepitev pripravljenosti na sušo in njeno obvladovanje, vključno z načrti za morebitno sušo na lokalni, 
državni, subregionalni in regionalni ravni, v katerih so upoštevane napovedi glede podnebja po letnih 
časih in po letih; 

c) vzpostavitev in/ali krepitev, kadar je ustrezno, sistemov za zagotavljanje zalog hrane, vključno s 
skladiščnimi in prodajnimi prostori, zlasti na podeželju; 

d) uvedba projektov za nadomestne oblike preživljanja, ki bi lahko zagotovile dohodek na območjih, 
nagnjenih k suši, in 

e) razvoj trajnostnih programov namakanja za poljščine in živino. 

4. Ob upoštevanju razmer in zahtev, značilnih za vsako prizadeto državo pogodbenico, državni programi 
ukrepov med drugim vključujejo, kadar je ustrezno, ukrepe na nekaterih ali vseh naslednjih prednostnih 
področjih, če se nanašajo na boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše na prizadetih območjih in 
na njihovo prebivalstvo: spodbujanje nadomestnih načinov preživljanja in izboljšanje državnih 
gospodarskih razmer z namenom krepiti programe, usmerjene k izkoreninjenju revščine in zagotavljanju 
zalog hrane; demografska gibanja; trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri; trajnostni kmetijski 
postopki; razvoj različnih energetskih virov in njihova učinkovita raba; institucionalni in pravni okviri; 
krepitev zmožnosti za presojo in načrtno opazovanje, vključno s hidrološkimi in meteorološkimi 
službami, ter gradnja zmogljivosti, izobraževanje in ozaveščanje javnosti. 

11. člen 
SUBREGIONALNI IN REGIONALNI PROGRAMI UKREPOV 

Prizadete države pogodbenice se v skladu z ustreznimi prilogami za regionalno izvajanje medsebojno 
posvetujejo in sodelujejo, kadar je ustrezno, pri pripravi subregionalnih in/ali regionalnih programov 
ukrepov za uskladitev, dopolnitev in povečanje učinkovitosti državnih programov. Določbe 10. člena se s 
potrebnimi spremembami uporabljajo za subregionalne in regionalne programe. Tako sodelovanje lahko 
zajema dogovorjene skupne programe za trajnostno gospodarjenje s čezmejnimi naravnimi viri, 
znanstveno in tehnično sodelovanje ter krepitev ustreznih institucij. 
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12. člen 
MEDNARODNO SODELOVANJE 

Prizadete države pogodbenice bi morale v sodelovanju z drugimi pogodbenicami in mednarodno 
skupnostjo med seboj sodelovati pri zagotavljanju mednarodnega okolja, spodbudnega za izvajanje 
konvencije. Tako sodelovanje bi moralo zajemati tudi prenos tehnologije ter znanstvene raziskave in 
razvoj, zbiranje podatkov in njihovo Siljenje ter finančne vire. 

13. člen 
PODPORA PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU PROGRAMOV UKREPOV 

1. Ukrepi v podporo programom ukrepov v skladu z 9. členom med drugim zajemajo: 

a) finančno sodelovanje, ki bo zagotovilo predvidljivost programov ukrepov in omogočilo 
potrebno dolgoročno načrtovanje; 

b) oblikovanje in uporabo mehanizmov sodelovanja, ki omogočajo večjo podporo na lokalni 
ravni, vključno z ukrepi, ki se izvajajo prek nevladnih organizacij, za spodbujanje ponovne 
izvedbe dejavnosti iz uspešnih poskusnih programov, kadar je ustrezno; 

c) večjo prilagodljivost pri oblikovanju projektov, njihovem financiranju in izvajanju ob 
upoštevanju preskusnega interaktivnega pristopa pri sodelovanju na ravni lokalnih skupnosti, in 

d) kadar je ustrezno, upravne ali proračunske postopke, ki povečujejo učinkovitost sodelovanja 
in podpornih programov. 

2. Pri zagotavljanju takšne podpore prizadetim državam pogodbenicam v razvoju je treba dati prednost 
afriškim državam pogodbenicam in najmanj razvitim državam pogodbenicam. 

14. člen 
USKLAJEVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU PROGRAMOV UKREPOV 

1. Pogodbenice neposredno ali prek ustreznih mednarodnih organizacij tesno sodelujejo pri pripravi in 
izvajanju programov ukrepov. 

2. Pogodbenice razvijejo operativne mehanizme, zlasti na državni ravni in na terenu, da zagotovijo 
najboljše možno usklajevanje med razvitimi državami pogodbenicami, državami pogodbenicami v 
razvoju ter ustreznimi medvladnimi in nevladnimi organizacijami, da preprečijo podvajanje, uskladijo 
posege in pristope ter čim bolj povečajo učinek pomoči. V prizadetih državah pogodbenicah v razvoju bo 
imelo prednost usklajevanje dejavnosti, povezanih z mednarodnim sodelovanjem, da se čim bolj poveča 
učinkovita raba virov, zagotovi ustrezna pomoč in omogoči izvajanje državnih programov ukrepov in 
prednostnih nalog po tej konvenciji. 

15. člen 
PRILOGE ZA REGIONALNO IZVAJANJE 

Sestavni deli, ki jih je treba vključiti v programe ukrepov, se izberejo in prilagodijo 
družbenogospodarskim, geografskim in podnebnim dejavnikom v prizadetih državah pogodbenicah ali 
regijah kakor tudi njihovi stopnji razvoja. Smernice za pripravo programov ukrepov in njihova 
osredotočenost na določene subregije in regije ter njihova vsebina so opisane v prilogah za regionalno 
izvajanje. 
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Razdelek 2: 
TEHNIČNO IN ZNANSTVENO SODELOVANJE 

* 16. člen 
ZBIRANJE PODATKOV, NJIHOVA ANALIZA IN IZMENJAVA 

Pogodbenice se sporazumejo, da v skladu s svojimi ustreznimi zmožnostmi združijo in usklajujejo 
zbiranje, analiziranje in izmenjavo ustreznih kratkoročnih in dolgoročnih podatkov in informacij za 
zagotavljanje načrtnega opazovanja degradacije zemljišč na prizadetih območjih ter za boljše poznavanje 
in presojanje procesov ter posledic suše in dezertifikacije. To bi med drugim pripomoglo k uvedbi 
zgodnjega opozaijanja in predhodnega načrtovanja za obdobja negativnih podnebnih sprememb v 
primerni obliki, ki bi jo uporabniki uporabljali na vseh ravneh, med njimi zlasti lokalno prebivalstvo. V ta 
namen, kadar je ustrezno: 

a) omogočajo in krepijo delovanje svetovne mreže ustanov in zmogljivosti za zbiranje, analiziranje in 
izmenjavo podatkov ter za načrtno opazovanje na vseh ravneh, pri čemer si te med drugim: 

i) prizadevajo za uporabo združljivih standardov in sistemov; 

ii) vključujejo ustrezne podatke in postaje, vključno na odročnih področjih; 

iii) uporabljajo in širijo sodobno tehnologijo za zbiranje podatkov o degradaciji zemljišč, njihov 
prenos in presojo in 

iv) tesneje povezujejo državne, subrcgionalne in regionalne podatkovne in informacijske centre s 
svetovnimi viri podatkov; 

b) zagotavljajo, da se pri zbiranju, analiziranju in izmenjavi podatkov upoštevajo potrebe lokalnih 
skupnosti in tistih, ki odločajo, z namenom rešiti določena vprašanja ter da so v te dejavnosti vključene 
lokalne skupnosti; 

c) podpirajo in nadalje razvijajo dvostranske in večstranske programe in projekte, katerih cilj je opredeliti, 
voditi, presojati in financirati zbiranje, analiziranje in izmenjavo podatkov in informacij, med drugim 
vključno s povezanimi nizi fizikalnih, bioloških, družbenih in gospodarskih kazalcev; 

d) v celoti izkoriščajo strokovno znanje pristojnih medvladnih in nevladnih organizacij, zlasti za širjenje 
pomembnih podatkov in izkušenj med ciljnimi skupinami v različnih regijah; 

e) v celoti priznavajo pomembnost zbiranja, analiziranja in izmenjave družbenogospodarskih podatkov ter 
njihovega povezovanja s fizikalnimi in biološkimi podatki; 

f) izmenjujejo in dajejo na voljo v celoti, prosto in sproti podatke iz vseh javno dostopnih virov, ki so 
pomembni za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše, in 

g) ob upoštevanju svoje ustrezne zakonodaje in/ali usmeritev izmenjujejo podatke o lokalnem in 
tradicionalnem znanju, zagotavljajo njegovo ustrezno varovanje in lokalnemu prebivalstvu na pravični 
podlagi in medsebojno dogovorjenih pogojih zagotovijo pravično povračilo za koristi, kijih to znanje 
prinaša. 

17. člen 
RAZISKAVE IN RAZVOJ 

1. Pogodbenice se v skladu svojimi ustreznimi zmožnostmi zavežejo, da bodo širile tehnično in 
znanstveno sodelovanje na področjih boja proti dezertifikaciji in za ublažitev posledic suše prek ustreznih 
državnih, subregionalnih, regionalnih in mednarodnih institucij. V ta namen podpirajo raziskovalne 
dejavnosti, ki: 
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a) prispevajo k boljšemu poznavanju procesov, ki povzročajo dezertifikacija in sušo, ter vpliva in 
razlikovanja med vzročnimi dejavniki, tako naravnimi kot človeškimi, z namenom boja proti 
dezertifikaciji in ublažitvi posledic suše ter doseganju večje produktivnosti kakor tudi trajnostne rat^ in 
gospodarjenja z viri; 

b) se odzivajo na dobro zastavljene cilje, se ukvaijajo s posebnimi potrebami lokalnega prebivalstva in 
vodijo k iskanju in izvajanju rešitev, ki prispevajo k višjemu življenjskemu standardu ljudi na prizadetih 
območjih; 

c) varujejo, povezujejo, širijo in potijujejo tradicionalna in lokalna dognanja, znanje in izkušnje ter 
postopke in ob upoštevanju svoje ustrezne notranje zakonodaje in/ali usmeritev zagotavljajo, da bodo 
imeli imetniki teh dognanj neposredno korist na nepristranski podlagi in pri medsebojno dogovorjenih 
pogojih od kakršnega koli izkoriščanja teh dognanj v komercialne namene ali od kakršnega koli 
tehnološkega razvoja, ki izhaja iz teh dognanj; 

d) razvijajo in krepijo državne, subregionalne in regionalne raziskovalne zmožnosti v prizadetih državah 
pogodbenicah v razvoju, zlasti iz Afrike, vključno z razvojem lokalnega strokovnega znanja in krepitvijo 
ustreznih zmogljivosti, zlasti v državah s šibko raziskovalno podlago, ob posvečanju posebne pozornosti 
multidisciplinamim in participativnim družbenogospodarskim raziskavam; 

e) upoštevajo, kadar je primemo, povezavo med revščino, preseljevanjem, kiju povzročajo okoljski 
dejavniki, in dezertifikacijo; 

f) spodbujajo tako v javnem kot v zasebnem sektorju izvajanje skupnih raziskovalnih programov 
državnih, subregionalnih, regionalnih in mednarodnih raziskovalnih organizacij za razvoj izboljšanih in 
dostopnih tehnologij za trajnostni razvoj prek uspešnega sodelovanja lokalnega prebivalstva in skupnosti 
in 

g) povečujejo razpoložljivost vodnih virov na prizadetih območjih, med drugim s sejanjem oblakov 
(cloud-seeding). 

2. Raziskovalne prednostne naloge za določene regije in subregije, ki odsevajo različne lokalne razmere, 
bi morale biti vključene v programe ukrepov. Konferenca pogodbenic redno pregleduje raziskovalne 
prednostne naloge, kijih svetuje Odbor za znanost in tehnologijo. 

18. člen 
PRENOS, NABAVA, PRILAGODITEV IN RAZVOJ TEHNOLOGIJE 

1. Pogodbenice se zavežejo, da bodo, kot so se dogovorile in v skladu s svojo ustrezno notranjo 
zakonodajo in /ali usmeritvami, spodbujale, financirale prenos, nabavo, prilagoditev in razvoj okolju 
prijaznih, gospodarsko izvedljivih in družbeno sprejemljivih tehnologij, pomembnih v boju proti 
dezertifikaciji in/ali za ublažitev posledic suše, in/ali omogočale njihovo financiranje z namenom 
prispevati k doseganju trajnostnega razvoja na prizadetih območjih. Tako sodelovanje izvajajo 
dvostransko ali večstransko, kadar je ustrezno, in pri tem v celoti izkoriščajo strokovno znanje 
medvladnih in nevladnih organizacij. Pogodbenice zlasti: 

a) v celoti izkoriščajo ustrezne obstoječe državne, subregionalne, regionalne in mednarodne informacijske 
sisteme in posredovalne mehanizme za širitev podatkov o razpoložljivih tehnologijah, njihovih virih, 
njihovi nevarnosti za okolje in splošnih pogojih, pod katerimi se lahko nabavijo; 

b) pod ugodnimi pogoji, vključno s koncesijskimi in preferenčnimi pogoji, o katerih se medsebojno 
dogovorijo, ob upoštevanju potrebe po varstvu pravic intelektualne lastnine omogočajo zlasti prizadetim 
državam pogodbenicam v razvoju dostop do tehnologij, ki so najprimernejše za dejansko uporabo pri 
posebnih potrebah lokalnega prebivalstva, pri čemer posvečajo posebne pozornosti vplivu take 
tehnologije na družbo, kulturo, gospodarstvo in okolje; 

c) pospešujejo tehnološko sodelovanje med pogodbenicami iz prizadetih držav s finančno pomočjo ali na 
druge ustrezne načine; 
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d) širijo tehnološko sodelovanje s prizadetimi državami pogodbenicami v razvoju, vključno s skupnimi 
vlaganji, kadar je primerno, zlasti na področja, ki razvijajo nadomestne oblike preživljanja, in 

e) sprejmejo ustrezne ukrepe za oblikovanje razmer in pobud na domačem trgu, fiskalne ali druge, ki 
omogočajo razvoj, prenos, nabavo in prilagoditev primerne tehnologije, dognanj, znanja in izkušenj ter 
postopkov, vključno z ukrepi za zagotavljanje ustreznega in učinkovitega varovanja pravic intelektualne 
lastnine. 

2. Pogodbenice v skladu s svojimi ustreznimi zmožnostmi in ob upoštevanju svoje ustrezne notranje 
zakonodaje in/ali usmeritev varujejo, širijo in zlasti uporabljajo ustrezno tradicionalno in lokalno 
tehnologijo, dognanja, znanje in izkušnje ter postopke in se v ta namen zavežejo, da bodo: 

a) pripravile popise take tehnologije, dognanj, znanja in izkušenj ter postopkov in njihove možne uporabe 
ob sodelovanju lokalnega prebivalstva ter take podatke širile, kadar je ustrezno, v sodelovanju s 
pristojnimi medvladnimi in nevladnimi organizacijami; 

b) zagotovile, da se taka tehnologija, dognanja, znanje in izkušnje ter postopki ustrezno varujejo in da ima 
lokalno prebivalstvo neposredno korist na nepristranski podlagi, in kot se medsebojno dogovorijo, od 
vsake njihove komercialne uporabe ali od vsakega iz njih izpeljanega tehnološkega razvoja; 

c) spodbujajo in dejansko podpirajo izboljšanje in širitev takšne tehnologije, dognanj, znanja in izkušenj 
ter postopkov ali razvoj nove, na njih temelječe tehnologije in 

d) omogočajo, kadar je ustrezno, prilagoditev take tehnologije, dognanj, znanja in izkušenj ter postopkov 
za široko uporabo in njihovo povezovanje s sodobno tehnologijo, kadar je ustrezno. 

Razdelek 3 
SPREMLJAJOČI UKREPI 

19. člen 
GRADNJA ZMOGLJIVOSTI, IZOBRAŽEVANJE IN OZAVEŠČENOST JAVNOSTI 

1. Pogodbenice priznavajo pomen gradnje zmogljivosti, to je institucionalne gradnje, usposabljanja in 
razvoja ustreznih lokalnih in državnih zmogljivosti, v prizadevanjih za boj proti dezertifikaciji in 
ublažitev posledic suše. Gradnjo zmogljivosti, kadar je ustrezno, spodbujajo: 

a) s sodelovanjem na vseh ravneh, zlasti na lokalni ravni, lokalnega prebivalstva v celoti, še posebej 
žensk in mladine, ob sodelovanju nevladnih in lokalnih organizacij; 

b) s krepitvijo izobraževalnih in raziskovalnih zmožnosti na državni ravni na področju boja proti 
dezertifikaciji in suši; 

c) z ustanavljanjem in/ali krepitvijo podpornih in dislociranih služb za učinkovitejše Siljenje ustreznih 
tehnoloških sistemov in tehnik in z usposabljanjem terenskih predstavnikov in članov podeželskih 
organizacij pri načinih soodločanja za ohranitev naravnih virov in njihovo trajnostno rabo; 

d) s spodbujanjem uporabe in širitvijo dognanj, zpanja in izkušenj ter postopkov lokalnega prebivalstva v 
programih za tehnično sodelovanje, kjer koli je možno; 

e) s prilagajanjem, kadar je potrebno, ustrezne, okolju prijazne tehnologije in tradicionalnih načinov 
kmetijstva in pastirstva sodobnim družbenogospodarskim razmeram; 

f) z zagotavljanjem ustreznega usposabljanja in tehnologije pri uporabi nadomestnih virov energije, zlasti 
obnovljivih virov energije, katerih cilj je predvsem zmanjšanje odvisnosti od lesa za kurjavo; 
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g) s sodelovanjem, kot se medsebojno dogovorijo, pri krepitvi zmogljivosti pogodbenic iz prizadetih 
držav v razvoju za razvoj in izvajanje programov na področju zbiranja, analiziranja in izmenjave 
podatkov v skladu s 16. členom; 

h) z novimi načini širjenja nadomestnih virov preživljanja, vključno z usposabljanjem za nove spretnosti; 

i) z usposabljanjem tistih, ki sprejemajo odločitve, vodstva in osebja, pristojnega za zbiranje in 
analiziranje podatkov za širitev in uporabo zgodnjega opozarjanja na sušne razmere in za pridobivanje 
hrane; 

j) z učinkovitejšim delovanjem obstoječih državnih ustanov in pravnih okvirov in po potrebi z 
ustanavljanjem novih, skupaj s krepitvijo strateškega načrtovanja in gospodarjenja in 

k) s programi za izmenjavo strokovnjakov za hitrejšo gradnjo zmogljivosti v prizadetih državah 
pogodbenicah prek dolgoročnega, interaktivnega postopka učenja in proučevanja. 

2. Prizadete države pogodbenice v razvoju opravijo v sodelovanju z drugimi pogodbenicami in 
pristojnimi medvladnimi in nevladnimi organizacijami, kadar je ustrezno, interdisciplinarni pregled 
razpoložljivih zmogljivosti na lokalni in državni ravni ter možnosti za njihovo krepitev. 

3. Pogodbenice sodelujejo med seboj in prek pristojnih medvladnih kakor tudi nevladnih organizacij pri 
prevzemu in širitvi ozaveščenosti javnosti ter izobraževalnih programov tako v prizadetih državah 
pogodbenicah kot, in kadar je ustrezno, v neprizadetih državah pogodbenicah, za boljše poznavanje 
vzrokov in posledic dezertifikacije in suše ter pomena izpolnitve cilja iz te konvencije. V ta namen: 

a) organizirajo akcije za krepitev ozaveščenosti javnosti; 

b) nenehno širijo dostop javnosti do ustreznih podatkov in spodbujajo sodelovanje široke javnosti pri 
dejavnostih izobraževanja in krepitve ozaveščenosti; 

c) spodbujajo ustanavljanje združenj, ki prispevajo k ozaveščenosti javnosti; 

d) razvijajo in izmenjujejo gradivo za izobraževanje in krepitev ozaveščenosti javnosti, po možnosti v 
lokalnih jezikih, izmenjujejo in pošiljajo strokovnjake za usposabljanje osebja v prizadetih državah 
pogodbenicah v razvoju za izvajanje ustreznih izobraževalnih programov in programov za krepitev 
ozaveščenosti javnosti ter v celoti izkoriščajo ustrezno izobraževalno gradivo, kije na voljo pri pristojnih 
mednarodnih organih; 

e) ocenjujejo potrebe po izobraževanju na prizadetih območjih, pripravljajo ustrezne učne načrte ter po 
potrebi širijo izobraževalne programe in programe za opismenjevanje, ki so namenjeni vsem, zlasti pa 
dekletom in ženam, za spoznavanje, ohranjanje in trajnostno rabo naravnih virov na prizadetih območjih 
in gospodaijenje z njimi in 

f) razvijajo programe za interdisciplinarno sodelovanje, ki vključujejo ozaveščenost o dezertifikaciji in 
posledicah suše v izobraževalne sisteme in neformalne izobraževalne programe, programe za odrasle, 
programe na daljavo in praktične programe. 

4. Konferenca pogodbenic vzpostavi in/ali okrepi mrežo regionalnih centrov za izobraževanje in 
usposabljanje za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše. To mrežo usklajuje ustanova, ki se 
ustanovi ali imenuje, zato da usposablja znanstveno, tehnično in vodstveno osebje in da krepi obstoječe 
ustanove, pristojne za izobraževanje in usposabljanje v prizadetih državah pogodbenicah, kadar je 
primerno, z namenom uskladiti programe in organizirati izmenjavo izkušenj med njimi. Ta mreža tesno 
sodeluje z ustreznimi medvladnimi in nevladnimi organizacijami, da se prepreči podvajanje prizadevanj. 
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20. člen 
FINANČNI VIRI 

1. Glede na osrednji pomen financiranja za dosego cilja te konvencije in upoštevanju svojih zmogljivosti 
si pogodbenice po svojih zmožnostih prizadevajo zagotoviti ustrezne finančne vire za programe za boj 
proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše. 

2. V zvezi s tem se razvite države pogodbenice, medtem ko dajejo prednost prizadetim afriškim državam 
pogodbenicam, ne da bi pri tem zanemarjale prizadete države pogodbenice v razvoju iz drugih regij, v 
skladu s 7. členom zavežejo, da bodo: 

a) zbrale znatne finančne vire, vključno s subvencijami in ugodnimi posojili, v podporo izvajanju 
programov za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše; 

b) spodbujale zbiranje ustreznih, pravočasnih in predvidljivih finančnih virov, vključno z novim in 
dodatnim financiranjem iz Svetovnega sklada za okolje Programa Združenih narodov za razvoj (Global 
Environment Facility) dogovoijenih mejnih stroškov za tiste dejavnosti v zvezi z dezertifikacijo, ki se 
nanašajo na njegova štiri osrednja področja, v skladu z ustreznimi določbami listine, s katero se ustanovi 
Svetovni sklad za okolje; 

c) z mednarodnim sodelovanjem omogočile prenos tehnologije, dognanj ter znanja in izkušenj in 

d) v sodelovanju s prizadetimi državami pogodbenicami v razvoju proučevale nove načine in pobude za 
zbiranje in usmerjanje virov, vključno s sredstvi fundacij, nevladnih organizacij in drugih subjektov iz 
zasebnega sektotja, zlasti zamenjavo dolgov in druge nove načine, ki povečujejo financiranje z 
zmanjševanjem zunanjega dolga prizadetih držav pogodbenic v razvoju, zlasti iz Afrike. 

3. Prizadete države pogodbenice v razvoju se ob upoštevanju svojih zmogljivosti zavežejo, da bodo zbrale 
ustrezne finančne vire za izvajanje svojih državnih programov ukrepov. 

4. Pri zbiranju finančnih virov skušajo pogodbenice doseči, da se v celoti uporabljajo in nenehno 
kakovostno izboljšujejo vsi državni, dvostranski in večstranski viri ter mehanizmi za financiranje z 
uporabo konzorcijev, skupnih programov in vzporednega financiranja, ter skušajo pritegniti vire in 
mehanizme za financiranje iz zasebnega sektorja, vključno s sredstvi in mehanizmi nevladnih organizacij. 
V ta namen pogodbenice v celoti izkoristijo operativne mehanizme, razvite v skladu s 14. členom. 

5. Za zbiranje finančnih virov, ki jih prizadete države pogodbenice v razvoju potrebujejo v boju proti 
dezertifikaciji in za ublažitev posledic suše, pogodbenice: 

a) racionalizirajo in okrepijo gospodarjenje z viri, ki so že namenjeni za boj proti dezertifikaciji in 
ublažitev posledic suše, tako da jih uporabljajo učinkoviteje in uspešneje, ocenjujejo njihovo uspešnost in 
pomanjkljivosti, odstranjujejo ovire za njihovo učinkovito uporabo in po potrebi preusmeijajo programe v 
smislu skupnega, dolgoročnega pristopa, ki so ga sprejele v skladu s to konvencijo; 

b) v okviru pristojnih organov večstranskih finančnih ustanov, zmožnosti in skladov, vključno z bankami 
in skladi za regionalni razvoj, namenijo potrebno prednost in pozornost podpori pogodbenic iz prizadetih 
držav v razvoju, zlasti iz Afrike, pri dejavnostih, ki pospešujejo izvajanje konvencije, zlasti programov 
ukrepov, kijih sprejmejo v okviru prilog za regionalno izvajanje, in 

c) proučujejo načine za krepitev regionalnega in subregionalnega sodelovanja v podporo prizadevanjem, 
sprejetim na državni ravni. 

6. Druge pogodbenice se spodbujajo, da prizadetim državam pogodbenicam v razvoju prostovoljno 
priskrbijo dognanja, znanja in izkušenj ter tehnike, povezane z bojem proti dezertifikaciji, in/ali finančne 
vire. 

7. Prizadetim državam pogodbenicam v razvoju, zlasti iz Afrike, bo pri celotnem izvajanju obveznosti po 
konvenciji v veliko pomoč, če bodo razvite države pogodbenice izpolnjevale svoje obveznosti po 
konvenciji, zlasti tiste, ki se nanašajo na finančne vire in prenos tehnologije. Pri izpolnjevanju svojih 
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obveznosti bi morale razvite države pogodbenice v celoti upoštevati, da so gospodarski in družbeni razvoj 
ter izkoreninjenje revščine najpomembnejše prednostne naloge prizadetih držav pogodbenic v razvoju, 
zlasti iz Afrike. 

21. člen 
FINANČNI MEHANIZMI 

1. Konferenca pogodbenic poveča razpoložljivost finančnih mehanizmov in jih spodbuja, s čimer se skuša 
doseči čim večja razpoložljivost sredstev, da bi prizadete države pogodbenice v razvoju, zlasti iz Afrike, 
izvajale konvencijo. V ta namen Konferenca pogodbenic med drugim prouči sprejem načinov in 
usmeritev, ki: 

a) omogočajo zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev na državni, subregionalni, regionalni in svetovni 
ravni za dejavnosti v skladu z ustreznimi določbami konvencije; 

b) spodbujajo načine, mehanizme in dogovore o financiranju iz več virov in njihovo ocenjevanje v skladu 
z 20. členom; 

c) redno zagotavljajo zainteresiranim pogodbenicam in pristojnim medvladnim in nevladnim 
organizacijam podatke o razpoložljivih virih sredstev in o oblikah financiranja, da se omogoči njihovo 
medsebojno usklajevanje; 

d) omogočajo ustanavljanje, kadar je primerno, mehanizmov, kot so državni skladi za boj proti 
dezertifikaciji, vključno s tistimi, pri katerih sodelujejo nevladne organizacije, za hitro in učinkovito 
usmeijanje finančnih virov na lokalno raven v prizadetih državah pogodbenicah v razvoju in 

e) krepijo obstoječe sklade in finančne mehanizme na subregionalni in regionalni ravni, zlasti v Afriki, v 
podporo učinkovitejšemu izvajanju konvencije. 

2. Konferenca pogodbenic z različnimi mehanizmi iz sistema Združenih narodov in prek večstranskih 
finančnih ustanov tudi spodbuja zagotavljanje podpore na državni, subregionalni in regionalni ravni 
dejavnostim, ki državam pogodbenicam v razvoju omogočajo izpolnjevanje njihovih obveznosti po 
konvenciji. 

3. Prizadete države pogodbenice v razvoju uporabijo in po potrebi vzpostavijo in/ali okrepijo državne 
mehanizme usklajevanja, vključene v državne razvojne programe, ki bi zagotavljali učinkovito uporabo 
vseh razpoložljivih finančnih virov. Uporabijo tudi postopke soodločanja, ki vključujejo nevladne 
organizacije, lokalne skupine in zasebni sektor, pri zbiranju sredstev, oblikovanju in izvajanju programov 
ter zagotavljanju dostopa do sredstev skupinam na lokalni ravni. Te dejavnosti lahko tisti, ki zagotavljajo 
pomoč, okrepijo z boljšim usklajevanjem in prilagodljivimi programi. 

4. Za večjo učinkovitost in gospodarnost obstoječih finančnih mehanizmov se vzpostavi splošen 
mehanizem za spodbujanje dejavnosti, ki vodijo k zbiranju znatnih finančnih virov, vključno za prenos 
tehnologije, na podlagi subvencij in/ali koncesijskih ali drugih pogojev in njihovemu usmeijanju v korist 
prizadetih držav pogodbenic v razvoju. Ta splošni mehanizem deluje pod pristojnostjo in vodstvom 
Konference pogodbenic, kiji je odgovoren. 

5. Konferenca pogodbenic na svojem prvem rednem zasedanju določi organizacijo, v okviru katere bo 
splošni mehanizem. Konferenca pogodbenic in organizacija, ki jo je določila, se dogovorita o pogojih in 
načinih delovanja tega splošnega mehanizma, da med drugim zagotovita, da tak mehanizem: 

a) opredeljuje in sestavlja sezname ustreznih dvostranskih in večstranskih programov sodelovanja, ki so 
na voljo za izvajanje konvencije; 

b) na zahtevo pogodbenicam svetuje glede novih načinov financiranja in virov finančne pomoči ter za 
boljše sodelovanje na državni ravni; 
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c) zainteresiranim pogodbenicam in pristojnim medvladnim ter nevladnim organizacijam zagotavlja 
podatke o razpoložljivih virih finančnih sredstev in o oblikah financiranja zaradi lažjega medsebojnega 
usklajevanja in 

d) Konferenci pogodbenic poroča o svojih dejavnostih, prvič na njenem drugem rednem zasedanju. 

6. Konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju pripravi ustrezne dogovore z organizacijo, ki jo je 
določila, da v njenem okviru deluje splošni mehanizem, za opravljanje administrativnih del takega 
mehanizma in da se tako v največji možni meri izkoristijo obstoječi proračunski in človeški viri. 

7. Konferenca pogodbenic na svojem rednem tretjem zasedanju pregleda usmeritve, pogoje in načine 
delovanja ter dejavnosti splošnega mehanizma, kije Konferenci pogodbenic odgovoren v skladu s četrtim 
odstavkom, ob upoštevanju določb 7. člena. Na podlagi tega pregleda prouči in sprejme ustrezne ukrepe. 

IV. DEL 

USTANOVE 

22. člen 
KONFERENCA POGODBENIC 

1. Ustanovi se Konferenca pogodbenic. 

2. Konferenca pogodbenic je najvišji organ konvencije. V okviru svojih pooblastil sprejema odločitve, 
potrebne za širjenje njenega učinkovitega izvajanja. Zlasti: 

a) redno pregleduje izvajanje konvencije in delovanje njene institucionalne ureditve z vidika 
pridobljenih izkušenj na državni, subregionalni, regionalni in mednarodni ravni in na podlagi 
razvoja znanstvenih in tehnoloških dognanj; 

b) spodbuja in omogoča izmenjavo informacij o ukrepih, kijih sprejmejo pogodbenice, ter 
določa obliko in časovni razpored za prenos podatkov, ki jih je treba predložiti v skladu s 26. 
členom, pregleduje poročila in o njih pripravlja priporočila; 

c) ustanovi take pomožne organe, za katere meni, da so potrebni za izvajanje konvencije; 

d) pregleduje poročila, ki jih ji predložijo pomožni organi, in zagotavlja smernice zanje; 

e) dogovori se glede poslovnika in finančnih predpisov zase in za vse pomožne organe, kijih 
sprejme s soglasjem; 

f) sprejema spremembe konvencije v skladu s 30. in 31. členom; 

g) odobri program in proračun za svoje dejavnosti, vključno z dejavnostmi pomožnih organov, in 
sprejema potrebne dogovore za njihovo financiranje; 

h) kadar je ustrezno, si prizadeva za sodelovanje pristojnih organov in agencijami, bodisi 
državnih ali mednarodnih, medvladnih ali nevladnih, ter uporablja njihove storitve in podatke, ki 
jih zagotavljajo; 

i) spodbuja in krepi povezavo z drugimi ustreznimi konvencijami in pri tem preprečuje 
podvajanje prizadevanj in 

j) izvaja druge naloge, ki so lahko potrebne za dosego cilja konvencije. 
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3. Konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju soglasno sprejme svoj poslovnik, ki 
vsebuje postopke odločanja o zadevah, ki niso zajete v postopkih odločanja, določenih v tej 
konvenciji. V teh postopkih je lahko določena večina, ki je potrebna za sprejem določenih 
odločitev. 

4. Prvo zasedanje Konference pogodbenic skliče začasni sekretariat, omenjen v 35. členu, in 
poteka najkasneje v enem letu po začetku veljavnosti konvencije. Če Konferenca pogodbenic ne 
odloči drugače, potekajo drugo, tretje in četrto redno zasedanje vsako leto, naslednja redna 
zasedanja pa potem vsako drugo leto. 

5. Izredna zasedanja Konference pogodbenic potekajo takrat, ko to določi Konferenca 
pogodbenic na rednem zasedanju, ali na pisno zahtevo katere koli pogodbenice, če jo v treh 
mesecih po tem, ko stalni sekretariat obvesti pogodbenice o tej zahtevi, podpre najmanj ena 
tretjina pogodbenic. 

6. Na vsakem rednem zasedanju Konferenca pogodbenic izvoli biro. Sestava in naloge biroja se 
določijo v poslovniku. Pri imenovanju biroja se ustrezno upošteva potreba po zagotavljanju 
pravične geografske porazdelitve in ustrezne zastopanosti iz prizadetih držav pogodbenic, zlasti 
iz Afrike. 

7. Združeni narodi, njihove specializirane agencije in vsaka njihova država članica ali 
opazovalka, ki ni pogodbenica konvencije, je lahko zastopana na zasedanjih Konference 
pogodbenic kot opazovalka. Vsakemu organu ali agenciji, bodisi državni ali mednarodni, vladni 
ali nevladni, pristojni za zadeve, zajete v konvenciji, kije stalni sekretariat obvestila o svoji želji, 
da bi bila zastopana na zasedanju Konference pogodbenic kot opazovalka, se to dovoli, razen če 
je proti vsaj tretjina pogodbenic. Sprejem in udeležbo opazovalk ureja poslovnik, ki gaje 
sprejela Konferenca pogodbenic. 

8. Konferenca pogodbenic lahko od pristojnih državnih in mednarodnih organizacij, ki imajo 
ustrezno strokovno znanje, zahteva, da ji zagotovijo podatke v skladu s pododstavkom g) 16. 
člena, pododstavkom c) prvega odstavka 17. člena in pododstavkom b) drugega odstavka 18. 
člena. 

23. člen 
STALNI SEKRETARIAT 

1. Ustanovi se Stalni sekretariat. 

2. Naloge Stalnega sekretariata so naslednje: 

a) pripravlja zasedanja Konference pogodbenic in njenih pomožnih organov, ustanovljenih v 
skladu s konvencijo, in zagotavlja potrebne storitve zanje; 

b) zbira in pošilja poročila, ki se mu predložijo; 

c) na zahtevo omogoča pomoč prizadetim državam pogodbenicam v razvoju, zlasti iz Afrike, pri 
zbiranju in sporočanju podatkov, zahtevanih v skladu s to konvencijo; 

d) usklajuje svoje dejavnosti s sekretariati drugih ustreznih mednarodnih organov in konvencij; 

e) pod vodstvom Konference pogodbenic sklepa take upravne in pogodbene dogovore, ki so 
lahko potrebni za učinkovito izvajanje njegovih nalog; 

0 pripravlja poročila o izvajanju svojih nalog iz te konvencije in jih predloži Konferenci 
pogodbenic in 

g) opravlja druge naloge sekretariata, kijih lahko določi Konferenca pogodbenic. 
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3. Konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju imenuje Stalni sekretariat in pripravi vse 
potrebno za njegovo delovanje. 

24. člen 
ODBOR ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

1. Odbor za znanost in tehnologijo se ustanovi kot pomožni organ Konference pogodbenic, da ji 
zagotavlja podatke in nasvete v zvezi z znanstvenimi in tehnološkimi zadevami, ki se nanašajo na 
boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše. Zasedanje odbora poteka skupaj z rednimi 
zasedanji Konference pogodbenic in je multidisciplinaren ter odprt za sodelovanje vseh 
pogodbenic. Sestavljajo ga vladni predstavniki, pristojni za ustTezna strokovna področja. 
Konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju določi obseg pooblastil odbora. 

2. Konferenca pogodbenic sestavi in vzdržuje seznam samostojnih strokovnjakov s strokovnim 
znanjem in izkušnjami z ustreznih področij. Seznam temelji na predlogih za imenovanje, kijih 
pošljejo pogodbenice v pisni obliki, in upošteva potrebo po multidisciplinarnem pristopu in 
široki geografski zastopanosti. 

3. Konferenca pogodbenic po potrebi lahko imenuje ad hoc odbore, ki ji prek Odbora 
zagotavljajo podatke in svetujejo glede posebnih vprašanj, povezanih z najnovejšimi dognanji v 
znanosti in tehnologiji, pomembnimi za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše. Ti 
odbori so sestavljeni iz strokovnjakov, katerih imena so vzeta s seznama, ob upoštevanju potrebe 
po multidisciplinarnem pristopu in široki geografski zastopanosti. Ti strokovnjaki morajo imeti 
znanstveno izobrazbo in izkušnje s terena, imenuje pa jih Konferenca pogodbenic na priporočilo 
Odbora. Konferenca pogodbenic določi obseg pooblastil ter pogoje in načine delovanja teh 
odborov. 

25. člen 
POVEZOVANJE USTANOV, AGENCIJ IN ORGANOV V MREŽO 

1. Odbor za znanost in tehnologijo pod nadzorom Konference pogodbenic zagotovi izvedbo 
analize in ocene ustreznih obstoječih mrež, ustanov, agencij in organov, ki so pripravljeni postati 
enote mreže. Taka mreža podpira izvajanje konvencije. 

2. Na podlagi rezultatov analize in ocene, omenjenih v prvem odstavku, Odbor za znanost in 
tehnologijo pripravi priporočila za Konferenco pogodbenic glede načinov in sredstev, da se 
omogoči in krepi povezovanje enot na lokalni, državni in drugih ravneh v mrežo, z namenom 
posvetiti se tematskim potrebam, opisanim v členih 16 do 19. 

3. Konferenca ob upoštevanju teh priporočil: 

a) opredeli tiste državne, subregionalne, regionalne in mednarodne enote, ki so za povezovanje v 
mrežo najprimernejše, ter zanje priporoči operativne postopke in časovni okvir in 

b) opredeli enote, ki so najprimernejše za pospeševanje in krepitev takega povezovanja v mrežo 
na vseh ravneh. 
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V. DEL 

POSTOPKI 

26. člen 
SPOROČANJE PODATKOV 

1. Vsaka pogodbenica prek Stalnega sekretariata poroča o ukrepih, ki jih je sprejela za izvajanje 
konvencije, Konferenci pogodbenic, kijih nato prouči na svojih rednih zasedanjih. Konferenca 
pogodbenic določi časovni razpored za predložitev takih poročil in njihovo obliko. 

2. Prizadete države pogodbenice zagotovijo opis strategij, ki so jih sprejele v skladu s 5. členom, 
ter vseh pomembnih podatkov glede njihovega izvajanja. 

3. Prizadete države pogodbenice, ki izvajajo programe ukrepov v skladu s členi 9 do 15, 
zagotovijo podroben opis programov in njihovega izvajanja. 

4. Vsaka skupina prizadetih držav pogodbenic lahko za ukrepe, sprejete na subregionalni in/ali 
regionalni ravni v okviru programov ukrepov, pripravlja skupna poročila. 

5. Razvite države pogodbenice poročajo o ukrepih, ki so jih sprejele za pomoč pri pripravi in 
izvajanju programov ukrepov, vključno s podatki o finančnih virih, ki so jih zagotovile ali jih 
zagotavljajo v skladu s konvencijo. 

6. Podatke, sporočene v skladu s prvim do četrtim odstavkom, Stalni sekretariat čim prej pošlje 
Konferenci pogodbenic in vsem pristojnim pomožnim organom. 

7. Konferenca pogodbenic prizadetim državam pogodbenicam, zlasti iz Afrike, na njihovo 
zahtevo omogoča zagotavljanje tehnične in finančne pomoči pri zbiranju in sporočanju podatkov 
v skladu s tem členom ter opredeljevanju tehničnih in finančnih potreb, povezanih s programi 
ukrepov. 

27. člen 
UKREPI ZA REŠEVANJE VPRAŠANJ V ZVEZI Z IZVAJANJEM 

Konferenca pogodbenic prouči in sprejme postopke in institucionalne mehanizme za reševanje 
vprašanj, ki se lahko pojavijo v zvezi z izvajanjem konvencije. 

28. člen 
REŠEVANJE SPOROV 

1. Pogodbenice vse medsebojne spore v zvezi z razlago ali uporabo konvencije medsebojno 
rešujejo s pogajanji ali na drug miroljuben način po svoji izbiri. 

2. Pogodbenica, ki ni organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje, lahko ob ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi konvencije ali pristopu k njej ali kadar koli po tem v listini, ki jo predloži 
depozitarju, izjavi, da za vse spore v zvezi z razlago in uporabo konvencije priznava enega ali 
oba od naslednjih načinov za reševanje sporov kot obveznega za vsako pogodbenico, ki sprejme 
enako obveznost: 

a) arbitražo v skladu s postopki, ki jih sprejme Konferenca pogodbenic, v prilogi, kakor hitro je 
to mogoče; 

b) predložitev spora Meddržavnemu sodišču. 
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3. Pogodbenica, kije organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje, lahko da izjavo s 
podobnim učinkom glede arbitraže v skladu s postopkom, omenjenim v pododstavku a) drugega 
odstavka. 

4. Izjava, kije bila dana v skladu z drugim odstavkom, velja, dokler ne poteče v skladu s pogoji, 
ali še tri mesece po tem, ko je depozitar prejel pisno obvestilo o njenem preklicu. 

5. Prenehanje veljavnosti izjave, obvestilo o preklicu ali nova izjava nikakor ne vplivajo na 
nerešene postopke pred arbitražnim sodiščem ali Meddržavnim sodiščem, razen če se 
pogodbenice v sporu drugače dogovorijo. 

6. Če pogodbenice v sporu niso sprejele enakega postopka ali nobenega postopka v skladu z 
drugim odstavkom in če niso bile sposobne rešiti svojega spora v dvanajstih mesecih po tem, ko 
je ena pogodbenica obvestila drugo, daje med njima prišlo do spora, se za spor na zahtevo katere 
koli pogodbenice v sporu začne spravni postopek v skladu s postopki, kijih sprejme Konferenca 
pogodbenic, v prilogi, kakor hitro je mogoče. 

29. člen 
POLOŽAJ PRILOG 

1. Priloge so sestavni del konvencije, in če ni izrecno drugače predvideno, sklicevanje na 
konvencijo pomeni tudi sklicevanje na njene priloge. 

2. Pogodbenice razlagajo določbe iz prilog v skladu s svojimi pravicami in obveznostmi po 
členih te konvencije. 

30. člen 
SPREMEMBE KONVENCIJE 

1. Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe konvencije. 

2. Spremembe konvencije se sprejmejo na rednem zasedanju Konference pogodbenic. Besedilo 
vsake predlagane spremembe Stalni sekretariat sporoči pogodbenicam vsaj šest mesecev pred 
zasedanjem, na katerem se predlaga njen sprejem. Stalni sekretariat predlagane spremembe 
sporoči tudi podpisnicam konvencije. 

3. Pogodbenice si prizadevajo za dosego sporazuma glede vsake predlagane spremembe 
konvencije s soglasjem. Če so bila vsa prizadevanja za soglasje izčrpana in sporazum ni bil 
dosežen, je zadnja možnost, da se sprememba sprejme z dvotretinjsko večino glasov pogodbenic, 
ki so na zasedanju prisotne in glasujejo. Sprejeto spremembo Stalni sekretariat sporoči 
depozitaiju, ki jo pošlje vsem pogodbenicam v ratifikacijo, sprejetje, odobritev ali pristop. 

4. Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi spremembe ali pristopu k njej se deponirajo pri 
depozitaiju. Sprememba, sprejeta v skladu s tretjim odstavkom, začne veljati za tiste 
pogodbenice, ki sojo sprejele, devetdeseti dan po tem, ko depozitar prejme listino o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu vsaj od dveh tretjin pogodbenic konvencije, ki so bile 
pogodbenice med sprejetjem spremembe. 

5. Za vsako drugo pogodbenico sprememba začne veljati devetdeseti dan po tem, ko je ta 
pogodbenica deponirala pri depozitarju svojo listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi 
omenjene spremembe oziroma o pristopu k njej. 

6. V tem členu in v 31. členu "pogodbenice, ki so prisotne in glasujejo" pomeni prisotne 
pogodbenice, ki glasujejo za ali proti. 
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31. člen 
SPREJEM IN SPREMEMBA PRILOG 

1. Vsaka dodatna priloga h konvenciji in vsaka sprememba priloge se predlagata in sprejmeta v 
skladu s postopkom za spremembo konvencije, določenim v 30. členu, če pri sprejemanju 
dodatne priloge za regionalno izvajanje ali spremembe katere koli priloge za regionalno izvajanje 
večina, predvidena v omenjenem členu, vključuje dvotretjinsko večino glasov pogodbenic iz 
zadevne regije, ki so prisotne in glasujejo. Sprejem ali spremembo priloge depozitar sporoči 
vsem pogodbenicam. 

2. Priloga, ki ni dodatna priloga za regionalno izvajanje, aH sprememba priloge, ki ni sprememba 
katere koli priloge za regionalno izvajanje, kije bila sprejeta v skladu s prvim odstavkom, začne 
veljati za vse pogodbenice konvencije šest mesecev po tem, ko depozitar take pogodbenice 
obvesti o sprejetju take priloge ali spremembe, razen za tiste pogodbenice, ki so v tem času 
depozitaija pisno obvestile o zavrnitvi take priloge ali spremembe. Taka priloga ali sprememba 
začne veljati za pogodbenice, ki so umaknile svoje obvestilo, devetdeseti dan po tem, ko je 
depozitar prejel obvestilo o takem umiku. 

3. Dodatna priloga za regionalno izvajanje ali sprememba katere koli priloge za regionalno 
izvajanje, ki je bila sprejeta v skladu s prvim odstavkom, začne veljati za vse pogodbenice 
konvencije šest mesecev po tem, ko jih je depozitar obvestil o sprejetju take priloge ali 
spremembe, razen za: 

a) vsako pogodbenico, ki je depozitarja v takem šestmesečnem obdobju pisno obvestila o tem, da 
ne sprejme priloge za regionalno izvajanje ali spremembe te priloge za regionalno izvajanje; v 
tem primeru taka priloga ali sprememba začne veljati za pogodbenice, ki so umaknile svoje 
obvestilo, devetdeseti dan po tem, ko je depozitar prejel obvestilo o takem umiku, in 

b) vsako pogodbenico, ki je dala izjavo v zvezi z dodatnimi prilogami za regionalno izvajanje ali 
spremembami prilog za regionalno izvajanje v skladu s četrim odstavkom 34. člena; v tem 
primeru vsaka taka priloga ali sprememba začne veljati za tako pogodbenico devetdeseti dan po 
tem, ko je pri depozitaiju deponirala svojo listino o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi take priloge 
ali spremembe ali pristopu k njej. 

4. Če sprejem priloge ali spremembe priloge zajema spremembo konvencije, ta priloga ali 
sprememba priloge ne začne veljati, dokler ne začne veljati sprememba konvencije. 

32. člen 
PRAVICA DO GLASOVANJA 

1. Razen predvidenega v drugem odstavku ima vsaka pogodbenica konvencije en glas. 

2. Organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje za zadeve iz svojih pristojnosti 
uresničujejo svojo pravico do glasovanja s številom glasov, kije enako številu njenih držav 
članic, ki so pogodbenice konvencije. Taka organizacija ne uresničuje svoje pravice do 
glasovanja, če katera od njenih držav članic uresniči svojo pravico, in obratno. 
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VI. DEL 

KONČNE DOLOČBE 

33. člen 
PODPIS 

Ta konvencija je na voljo za podpis državam članicam Združenih narodov ali kateri koli njeni 
specializirani agenciji ali pogodbenicam Statuta Meddržavnega sodišča in organizacijam za 
regionalno gospodarsko povezovanje 14. in 15. oktobra 1994 v Parizu. Po tem bo do 13. oktobra 
1995 na voljo v podpis na sedežu Združenih narodov v New Yorku. 

34. člen 
RATIFIKACIJA, SPREJETJE, ODOBRITEV IN PRISTOP 

1. Konvencijo ratificirajo, sprejmejo, odobrijo ali k njej pristopijo države in organizacije za 
regionalno gospodarsko povezovanje. K njej se lahko začne pristopati naslednji dan po 
končanem podpisovanju. Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi in pristopu se deponirajo pri 
depozitarju. 

2. Vsaka organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje, ki postane pogodbenica 
konvencije, če nobena njena država članica ni pogodbenica konvencije, ima vse obveznosti iz 
konvencije. Kadar je ena ali več držav članic take organizacije tudi pogodbenica konvencije, 
organizacija in njene države članice določijo svoje ustrezne pristojnosti za izpolnjevanje svojih 
obveznosti iz konvencije. V takih primerih organizacija in države članice nimajo hkrati pravic iz 
konvencije. 

3. V svojih listinah o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi in pristopu organizacije za regionalno 
gospodarsko povezovanje navedejo obseg svojih pristojnosti za zadeve, kijih ureja konvencija. 
O vseh pomembnih spremembah glede obsega svojih pristojnosti takoj tudi obvestijo depozitarja, 
ki nato o tem obvesti pogodbenice. 

4. V svoji listini o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu lahko vsaka pogodbenica navede, 
da zanjo vsaka dodatna priloga za regionalno izvajanje ali vsaka sprememba katere koli priloge 
za regionalno izvajanje začne veljati šele po tem, ko je v zvezi z njo deponirala svojo listino o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu. 

35. člen 
ZAČASNA UREDITEV 

Naloge sekretariata, omenjene v 23. členu, bo do konca prvega zasedanja Konference 
pogodbenic začasno izvajal sekretariat, ki gaje ustanovila Generalna skupščina Združenih 
narodov v svoji resoluciji 47/188 z dne 22. decembra 1992. 

36. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Konvencija začne veljati devetdeseti dan po deponiranju petdesete listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu. 

2. Za vsako državo ali organizacijo za regionalno gospodarsko povezovanje, ki ratificira, 
sprejme, odobri konvencijo ali pristopi k njej po deponiranju petdesete listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne konvencija veljati devetdeseti dan po tem, ko taka država 
ali organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje deponira svojo listino o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi aH pristopu. 
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3. Za namene prvega in drugega odstavka se nobena listina, ki jo deponira organizacija za 
regionalno gospodarsko povezovanje, ne šteje za dodatno listino k tistim, kijih deponirajo 
države članice organizacije. 

37. člen 
PRIDRŽKI 

K tej konvenciji pridržki niso dopustni. 

38. člen 
ODPOVED 

1. Kadar koli po preteku treh let od začetka veljavnosti te konvencije za pogodbenico ta 
pogodbenica lahko odpove konvencijo s pisnim obvestilom depozitaiju. 

2. Vsaka taka odpoved začne veljati po preteku enega leta od dne, ko je depozitar prejel 
obvestilo o odpovedi, ali na poznejši dan, kije lahko določen v obvestilu o odpovedi. 

39. člen 
DEPOZITAR 

Generalni sekretar Združenih narodov je depozitar konvencije. 

40. člen 
VERODOSTOJNA BESEDILA 

Izvirnik, katerega besedila v angleščini, arabščini, francoščini, kitajščini, ruščini in španščini so 
enako verodostojna, se deponira pri generalnem sekretaiju Združenih narodov. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali to 
konvencijo. 

SESTAVLJENO v Parizu 17. junija tisoč devetsto štiriindevetdeset. 
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PRILOGA I 

PRILOGA ZA REGIONALNO IZVAJANJE V AFRIKI 

1. člen 
PODROČJE DELOVANJA 

Ta priloga sc uporablja za Afriko v zvezi z vsako pogodbenico in v skladu s konvencijo, zlasti 
njenim 7. členom, za boj proti dezertifikaciji in/ali ublažitev posledic suše na njenih aridnih, 
semiaridnih in suhih subhumidnih območjih. 

2. člen 
NAMEN 

Namen te priloge je na državni, subregionalni in regionalni ravni v Afriki in ob upoštevanju 
njenih posebnih razmer: 

a) opredeliti ukrepe in dogovore, vključno z vrsto in postopki pomoči, ki jih zagotavljajo razvite 
države pogodbenice v skladu z ustreznimi določbami te konvencije; 

b) poskrbeti za učinkovito in dejansko izvajanje konvencije ob upoštevanju razmer, značilnih za 
Afriko, in 

c) spodbujati postopke in dejavnosti, povezane z bojem proti dezertifikaciji in/ali ublažitvijo 
posledic suše na aridnih, semiaridnih in suhih subhumidnih območjih Afrike. 

3. člen 
POSEBNE RAZMERE AFRIŠKE REGIJE 

Pri izvajanju svojih obveznosti po konvenciji pogodbenice za izvajanje te priloge sprejmejo 
temeljni pristop, ki upošteva naslednje posebne razmere v Afriki: 

a) velik delež aridnih, semiaridnih in suhih subhumidnih območij; 

b) precejšnje število držav in prebivalcev, ki sta jih prizadela dezertifikacija in pogosto 
ponavljanje hude suše; 

c) veliko število prizadetih neobalnih držav; 

d) močno razširjeno revščino, ki vlada v najbolj prizadetih državah, med katerimi je veliko 
najmanj razvitih držav, in njihovo potrebo po znatni zunanji pomoči v obliki subvencij in posojil 
pod ugodnimi pogoji za izvajanje njihovih razvojnih ciljev; 

e) težke družbenogospodarske razmere, kijih zaostrujejo vse slabši in nestalni pogoji blagovne 
menjave, zunanja zadolženost in politična nestabilnost, kar spodbuja notranje, regionalne in 
mednarodne selitve; 

0 veliko odvisnost prebivalstva od naravnih virov za preživetje, ki skupaj s posledicami 
demografskih gibanj in dejavnikov, slabo tehnološko podlago in proizvodnimi postopki, ki niso 
skladni s trajnostnim razvojem, prispeva k resni degradaciji virov; 

g) nezadosten institucionalni in pravni okvir, slabo infrastruktumo podlago in nezadostne 
znanstvene, tehnične in izobraževalne zmogljivosti, katerih posledica so zahteve po znatni 
gradnji zmogljivosti; 
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h) osrednjo vlogo ukrepov za boj proti dezertifikaciji in/ali ublažitev posledic suše med 
prednostnimi razvojnimi nalogami na državni ravni v prizadetih afriških državah. 

4. člen 
ZAVEZE IN OBVEZNOSTI AFRIŠKIH DRŽAV POGODBENIC 

1. V skladu s svojimi ustreznimi zmogljivostmi se afriške države pogodbenice zavežejo, da bodo: 

a) sprejele boj proti dezertifikaciji in/ali ublažitev posledic suše za osrednjo strategijo v svojih 
prizadevanjih za izkoreninjenje revščine; 

b) spodbujale regionalno sodelovanje in povezovanje v duhu solidarnosti in partnerstva na 
podlagi vzajemnega interesa v programih in dejavnostih za boj proti dezertifikaciji in/ali 
ublažitev posledic suše; 

c) racionalizirale in okrepile obstoječe ustanove, ki se ukvarjajo z dezertifikacijo in sušo, ter 
pritegnile druge obstoječe ustanove, kadar je ustrezno, da povečajo njihovo učinkovitost in 
zagotovijo učinkovitejšo rabo virov; 

d) spodbujale medsebojno izmenjavo informacij o ustrezni tehnologiji, dognanjih, znanju in 
izkušnjah terpostopkih in 

e) razvijale načrte za nujne primere, da bi ublažile posledice suše na območjih, prizadetih zaradi 
dezertifikacije in/ali suše. 

2. V skladu s splošnimi in posebnimi obveznostmi, naštetimi v 4. in 5. členu konvencije, skušajo 
prizadete afriške države pogodbenice: 

a) ustrezno razporediti finančna sredstva iz svojih državnih proračunov v skladu z razmerami in 
zmožnostmi države, kar kaže, da Afrika prednostno obravnava pojav dezertifikacije in/ali suše; 

b) ohranjati in krepiti reforme, ki trenutno potekajo, za večjo decentralizacijo in pravico do virov 
ter krepiti sodelovanje lokalnega prebivalstva in skupnosti in 

c) poiskati ter pritegniti nove in dodatne državne finančne vire ter kot prednostno nalogo razširiti 
obstoječe sposobnosti in možnosti države za pritegnitev domačih finančnih virov. 

5. člen 
ZAVEZE IN OBVEZNOSTI RAZVITIH DRŽAV POGODBENIC 

1. Pri izpolnjevanju svojih obveznosti iz 4., 6. in 7. člena konvencije razvite države pogodbenice 
dajejo prednost prizadetim afriškim državam pogodbenicam in jim v zvezi s tem: 

a) pomagajo v boju proti dezertifikaciji in/ali pri ublažitvi posledic suše med drugim tako, da jim 
zagotavljajo finančne in/ali druge vire in/ali omogočajo dostop do njih ter spodbujajo in 
financirajo prenos, prilagoditev in dostop do ustreznih, okolju prijaznih tehnologij ter znanja in 
izkušenj in/ali omogočajo njihovo financiranje, kot so se medsebojno dogovorile in v skladu z 
državnimi usmeritvami ob upoštevanju dejstva, da so izkoreninjenje revščine sprejele za osrednjo 
strategijo; 

b) še naprej namenjajo znatne vire in/ali povečujejo vire za boj proti dezertifikaciji in/ali 
ublažitev posledic suše in 
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c) pomagajo pri krepitvi zmogljivosti, kar jim omogoča izboljšanje njihovih institucionalnih 
okvirov kot tudi znanstvenih in tehničnih zmožnosti, zbiranja in analiziranja podatkov ter 
raziskav in razvoja za boj proti dezertifikaciji in/ali ublažitev posledic suše. 

2. Druge države pogodbenice lahko prizadetim afriškim državam pogodbenicam prostovoljno 
zagotovijo tehnologijo, dognanja ter znanje in izkušnje v zvezi z bojem proti dezertifikaciji in/ali 
finančne vire. Prenos takšnih dognanj, znanja in izkušenj ter tehnologij se omogoči z 
mednarodnim sodelovanjem. 

6. člen 
OKVIR STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

1. Državni programi ukrepov so osrednji in sestavni del širšega postopka oblikovanja državnih 
usmeritev za trajnostni razvoj prizadetih afriških držav pogodbenic. 

2. Začne se postopek posvetovanja in soodločanja, ki na ustrezni ravni vključuje vlado, lokalno 
prebivalstvo, skupnosti in nevladne organizacije, za vodenje strategije s prilagodljivim 
načrtovanjem, ki v največji možni meri omogoča sodelovanje lokalnega prebivalstva in 
skupnosti. Kadar je ustrezno, se na prošnjo prizadete afriške države pogodbenice v ta postopek 
lahko vključijo dvostranske ali večstranske agencije za pomoč. 

7. člen 
ČASOVNI RAZPORED ZA PRIPRAVO PROGRAMOV UKREPOV 

Do začetka veljavnosti te konvencije afriške države pogodbenice v sodelovanju z drugimi 
članicami mednarodne skupnosti, kadar je ustrezno, kolikor je mogoče začasno uporabljajo tiste 
določbe konvencije, ki se nanašajo na pripravo državnih, subregionalnih in regionalnih 
programov ukrepov. 

8. člen 
VSEBINA DRŽAVNIH PROGRAMOV UKREPOV 

1. V skladu z 10. členom konvencije so v splošni strategiji državnih programov ukrepov 
poudaijeni celostni programi za lokalni razvoj na prizadetih območjih, ki temeljijo na 
mehanizmih soodločanja in na povezovanju strategij za izkoreninjenje revščine v prizadevanjih 
za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše. Programi skušajo okrepiti zmogljivosti 
lokalnih oblasti in zagotoviti dejavno vključitev lokalnega prebivalstva, skupnosti in skupin s 
poudarkom na izobraževanju in usposabljanju, pritegnitev nevladnih organizacij s preskušenim 
strokovnim znanjem ter okrepiti decentralizirane vladne strukture. 

2. Državni programi ukrepov, kadar jc primemo, vključujejo te splošne značilnosti: 

a) upoštevanje preteklih izkušenj iz boja proti dezertifikaciji in/ali za ublažitev posledic suše pri 
razvoju in izvajanju državnih programov ukrepov ob upoštevanju družbenih, gospodarskih in 
ekoloških razmer; 

b) opredelitev dejavnikov, ki prispevajo k dezertifikaciji in/ali suši, razpoložljivih in potrebnih 
virov ter zmogljivosti, ustreznih usmeritev ter institucionalnih in drugih odzivov ter ukrepov, 
potrebnih za boj proti tem pojavom in/ali za ublažitev njihovih posledic, in 

c) večje sodelovanje lokalnega prebivalstva in skupnosti, vključno z ženskami, kmeti in pastirji, 
na katere se prenese večja odgovornost za upravljanje. 

3. Državni programi ukrepov zajemajo, kadar je primerno, tudi naslednje: 

a) ukrepe za boljše gospodarske razmere z namenom izkoreniniti revščino: 
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i) povečati prihodke in možnosti za zaposlitev, zlasti za najrevnejše člane skupnosti, z: 

— razvijanjem trgov kmetijskih in živinorejskih izdelkov; 

— oblikovanjem finančnih instrumentov, primernih za lokalne potrebe; 

— spodbujanjem raznolikosti v kmetijstvu in ustanavljanjem kmetijskih podjetij in 

— razvijanjem obkmetijskih in nekmetijskih gospodarskih dejavnosti; 

ii) izboljšati dolgoročne možnosti za kmetijstvo z oblikovanjem: 

— pobud za donosne naložbe in z dostopom do delovnih sredstev in 

— cenovno in davčno politiko ter poslovnimi navadami, ki spodbujajo rast; 

iii) opredeliti in uporabiti demografsko in migracijsko politiko za zmanjšanje pritiska 
prebivalstva na zemljo in 

iv) spodbujati uporabo pridelkov, ki so odporni proti suši, in uporabljati celostne 
sisteme kmetovanja na suhih zemljiščih za zagotavljanje hrane; 

b) ukrepe za ohranjanje naravnih virov: 

i) zagotavljati celostno in trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, ki zajemajo: 

— kmetijska zemljišča in pašnike; 

— vegetacijo in prosto živeče živali; 

— gozdove; 

— vodne vire in 

— biološko raznovrstnost; 

ii) izobraževati javnost in krepiti splošno ozaveščenost ter izvajati okoljevarstvene 
izobraževalne akcije in razširjati poznavanje metod v zvezi s trajnostnim 
gospodarjenjem z naravnimi viri in 

iii) zagotavljati razvoj in učinkovito rabo različnih virov energije, spodbujati rabo 
nadomestnih virov energije, zlasti sončne energije, energije vetra in bioplina, ter 
posebne načrte za prenos, nabavo in prilagoditev ustrezne tehnologije, da se ublaži 
pritisk na neobnovljive naravne vire; 

c) ukrepe za izboljšanje institucionalne organiziranosti: 

i) opredeliti vlogo in pristojnosti centralnih vladnih in lokalnih organov v okviru politike 
načrtovanja namenske rabe prostora; 

ii) spodbujati politiko intenzivne decentralizacije, s katero se pristojnost za upravljanje 
in odločanje prenese na lokalne organe, ter spodbujati lokalne skupnosti k dajanju 
pobud in prevzemanju odgovornosti ter vzpostavljati lokalne strukture in 

iii) prilagoditi, kadar je primerno, institucionalni in normativni okvir za gospodarjenje z 
naravnimi viri, da se lokalnemu prebivalstvu zagotovi pravica do zemlje; 

d) ukrepi za boljše poznavanje dezertifikacije: 
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i) spodbujati raziskave ter zbiranje, obdelavo in izmenjavo podatkov o znanstvenih, 
tehničnih in družbenogospodarskih vidikih dezertifikacije; 

ii) izboljšati zmogljivosti v državi na področju raziskav in zbiranja, obdelave, izmenjave 
in analiziranja podatkov za boljše razumevanje in prenesti ugotovitve analiz v prakso in 

iii) spodbujati srednjeročno in dolgoročno proučevanje: 

— družbenogospodarskih in kulturnih teženj na prizadetih območjih; 

— trendov glede kakovosti in količine naravnih virov in 

— medsebojnega vpliva podnebja in dezertifikacije in 

e) ukrepe za spremljanje in presojo posledic suše: 

i) razvijati strategije za vrednotenje vplivov naravne spremenljivosti podnebja na 
regionalno sušo in dezertifikacijo in/ali upoštevati napovedi glede podnebja po letnih 
časih in po letih v prizadevanjih za ublažitev posledic suše; 

ii) izboljšati zmogljivosti za pravočasno obveščanje in odzivanje, učinkovito usmerjati 
pomoč v nujnih primerih in pomoč v hrani ter izboljšati sisteme za pripravo zalog hrane 
in za njeno porazdelitev, programe za varstvo živine in javna dela ter nadomestne načine 
preživljanja na območjih, dovzetnih za sušo, in 

iii) spremljati in presojati ekološko degradacijo za zagotovitev zanesljivega in 
pravočasnega obveščanja o poteku in hitrosti degradacije virov, da se omogoči boljše 
oblikovanje politike in odzivov. 

9. člen 
PRIPRAVA DRŽAVNIH PROGRAMOV UKREPOV IN NJIHOVO IZVAJANJE TER 

MERILA VREDNOTENJA 

Vsaka prizadeta afriška država pogodbenica imenuje ustrezen državni usklajevalni organ, ki 
usmerja pripravo, izvajanje in vrednotenje njenega državnega programa ukrepov. Ta usklajevalni 
organ ob upoštevanju 3. člena, in kadar je primerno: 

a) opredeli in pregleda ukrepe, začenši s posvetovalnimi postopki na lokalni ravni, ob vključitvi 
lokalnega prebivalstva in skupnosti, ob sodelovanju lokalnih upravnih organov, razvitih držav 
pogodbenic ter medvladnih in nevladnih organizacij na podlagi uvodnih posvetovanj 
zainteresiranih na državni ravni; 

b) opredeli in analizira omejitve, potrebe in vrzeli, ki vplivajo na razvoj in trajnostno rabo 
zemljišč, in priporoči konkretne ukrepe za preprečitev podvajanja, pri čemer v celoti izkoristi 
obstoječa prizadevanja in spodbuja upoštevanje dognanj; 

c) omogoči, oblikuje in določi projektne dejavnosti, ki temeljijo na interaktivnih, prilagodljivih 
metodah, da zagotovi dejavno sodelovanje prebivalstva na prizadetih območjih, čim bolj zmanjša 
škodljiv vpliv takih dejavnosti ter opredeli in določi vrstni red zahtev za finančno pomoč in 
tehnično sodelovanje; 

d) vpelje ustTezna izmerljiva in takoj preverljiva merila, da zagotovi presojo in vrednotenje 
državnih programov ukrepov, ki vsebujejo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe, in 
izvajanja takšnih programov, in 

e) pripravi poročila o napredku pri izvajanju državnih programov ukrepov. 
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10. člen 
ORGANIZACIJSKI OKVIR SUBREGIONALNIH PROGRAMOV UKREPOV 

1. V skladu s 4. členom konvencije afriške države pogodbenice sodelujejo pri pripravi in 
izvajanju subregionalnih programov ukrepov za osrednjo, vzhodno, severno, južno in zahodno 
Afriko in v zvezi s tem lahko prenesejo na pristojne subregionalne medvladne organizacije te 
pristojnosti: 

a) delujejo kot osrednje točke za pripravljalne dejavnosti in usklajevanje izvajanja 
subregionalnih programov ukrepov; 

b) pomagajo pri pripravi in izvajanju državnih programov ukrepov; 

c) pomagajo pri izmenjavi podatkov, izkušenj in znanja ter svetujejo pri pregledu državne 
zakonodaje in 

d) prevzamejo vse druge pristojnosti, povezane z izvajanjem subregionalnih programov ukrepov. 

2. Posebne subregionalne ustanove lahko na prošnjo zagotavljajo pomoč in/ali se jim zaupa 
odgovornost za usklajevanje dejavnosti na njihovih ustreznih področjih pristojnosti. 

11. člen 
VSEBINA IN PRIPRAVA SUBREGIONALNIH PROGRAMOV UKREPOV 

Subregionalni programi ukrepov so osredotočeni na vprašanja, ki se bolje rešujejo na 
subregionalni ravni. Po potrebi vpeljejo mehanizme za gospodarjenje s skupnimi naravnimi viri. 
Takšni mehanizmi učinkovito rešujejo čezmejne težave, povezane z dezertifikacijo in/ali sušo, in 
zagotavljajo podporo za usklajeno izvajanje državnih programov ukrepov. Prednostna področja 
subregionalnih programov ukrepov so, kadar je primerno, osredotočena na: 

a) skupne programe za trajnostno gospodarjenje s čezmejnimi naravnimi viri prek dvostranskih in 
večstranskih mehanizmov, kadar je primemo; 

b) usklajevanje programov za razvoj nadomestnih virov energije; 

c) sodelovanje pri obravnavanju in zatiranju škodljivcev ter bolezni rastlin in živali; 

d) gradnjo zmogljivosti, izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje javnosti, ki se 
bolje izvajajo ali podpirajo na subregionalni ravni; 

e) znanstveno in tehnično sodelovanje, zlasti na področju klimatologije, meteorologije in 
hidrologije, vzpostavitev mrež za zbiranje in vrednotenje podatkov, izmenjavo informacij, 
spremljanje in nadziranje projektov ter usklajevanje in določanje prednostnih raziskovalnih in 
razvojnih dejavnosti; 

f) sisteme za zgodnje opozarjanje in skupno načrtovanje za ublažitev posledic suše, vključno z 
ukrepi za reševanje težav, ki so posledica selitev zaradi okoljskih dejavnikov; 

g) proučevanje načinov za izmenjavo izkušenj, zlasti glede sodelovanja lokalnega prebivalstva in 
skupnosti, ter ustvaijanje primernih razmer za boljše gospodarjenje z zemljišči in za uporabo 
ustreznih tehnologij; 

h) krepitev zmogljivosti subregionalnih organizacij za usklajevanje in zagotavljanje tehničnih 
storitev ter za ustanavljanje, preusmeritev in krepitev subregionalnih centrov in ustanov in 
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i) razvoj usmeritev na področjih, kot je blagovna menjava, ki vplivajo na prizadeta območja in 
prebivalstvo, vključno z usmeritvami za usklajevanje regionalnih tržnih režimov in skupno 
infrastrukturo. 

12. člen 
ORGANIZACIJSKI OKVIR REGIONALNEGA PROGRAMA UKREPOV 

1. V skladu zli. členom konvencije afriške države pogodbenice skupno določijo postopke za 
pripravo in izvajanje regionalnega programa ukrepov. 

2. Pogodbenice lahko zagotovijo ustrezno podporo pristojnim afriškim regionalnim ustanovam in 
organizacijam in jim tako omogočijo, da afriškim državam pogodbenicam pomagajo pri 
izpolnjevanju njihovih obveznosti po konvenciji. 

13. Člen 
VSEBINA REGIONALNEGA PROGRAMA UKREPOV 

Regionalni program ukrepov zajema ukrepe, ki se nanašajo na boj proti dezertifikaciji in/ali 
ublažitev posledic suše na teh prednostnih področjih, kadar je primemo: 

a) razvoj regionalnega sodelovanja in usklajevanja subregionalnih programov ukrepov za dosego 
regionalnega soglasja na ključnih področjih politike, vključno z rednimi posvetovanji s 
subregionalnimi organizacijami; 

b) spodbujanje gradnje zmogljivosti za dejavnosti, ki se bolje izvajajo na regionalni ravni; 

c) iskanje rešitev skupaj z mednarodno skupnostjo za svetovna gospodarska in družbena 
vprašanja, ki vplivajo na prizadeta območja, ob upoštevanju pododstavka b) drugega odstavka 4. 
člena konvencije; 

d) spodbujanje izmenjave podatkov in ustreznih tehnologij, strokovnega znanja in ustreznih 
izkušenj med prizadetimi državami pogodbenicami iz Afrike in njenimi podregijami ter z drugimi 
prizadetimi regijami; spodbujanje znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, zlasti na področju 
klimatologije, meteorologije, hidrologije, razvoja vodnih virov in nadomestnih virov energije; 
usklajevanje subregionalnih in regionalnih raziskovalnih dejavnosti in opredeljevanje regionalnih 
prednostnih raziskovalnih in razvojnih dejavnosti; 

e) usklajevanje mrež za sistematično opazovanje in vrednotenje ter izmenjava informacij in 
njihova vključitev v svetovno mrežo in 

f) usklajevanje in krepitev subregionalnih in regionalnih sistemov za zgodnje opozarjanje ter 
načrtov za morebitno sušo. 

14. člen 
FINANČNA SREDSTVA 

* 
1. V skladu z 20. členom in drugim odstavkom 4. člena konvencije si prizadete afriške države 
pogodbenice prizadevajo, da zagotovijo makroekonomski okvir za zbiranje finančnih sredstev in 
razvijajo usmeritve ter uvajajo postopke za učinkovitejše usmeijanje sredstev v lokalne razvojne 
programe tudi prek nevladnih organizacij, kadar je primerno. 

2. V skladu s četrtim in petim odstavkom 21. člena konvencije se pogodbenice sporazumejo, da 
pripravijo popis virov financiranja na državni, subregionalni, regionalni in mednarodni ravni, da 
zaradi lažjega izvajanja programov ukrepov zagotovijo racionalno porabo obstoječih sredstev in 
ugotovijo vrzeli pri njihovem razporejanju. Popis se redno pregleduje in dopolnjuje. 
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3. V skladu s 7. členom konvencije razvite države pogodbenice še naprej namenjajo znatna in/ali 
povečana sredstva ter druge oblike pomoči prizadetim afriškim državam pogodbenicam na 
podlagi sporazumov in dogovorov o partnerstvu, omenjenih v 18. členu, in med drugim v skladu 
s pododstavkom b) drugega odstavka 4. člena konvencije posvečajo potrebno pozornost 
vprašanjem, povezanim z zadolženostjo, mednarodno blagovno menjavo in dogovori o trženju. 

15. člen 
FINANČNI MEHANIZMI 

1. V skladu s 7. členom konvencije, ki poudarja prednost prizadetih afriških držav pogodbenic, in 
ob upoštevanju posebnih razmer, ki vladajo v tej regiji, pogodbenice posebno pozornost 
namenjajo izvajanju določb pododstavkov d) in e) prvega odstavka 21. člena konvencije v Afriki, 
zlasti z: 

a) omogočanjem uvajanja mehanizmov, kot so državni skladi za boj proti dezertifikaciji, za 
usmeijanje finančnih sredstev na lokalno raven, in 

b) krepitvijo obstoječih skladov in finančnih mehanizmov na subregionalni in regionalni ravni. 

2. V skladu z 20. in 21. členom konvencije pogodbenice, ki so tudi članice organov upravljanja 
ustreznih regionalnih in subregionalnih finančnih ustanov, vključno z Afriško banko za razvoj in 
Afriškim skladom za razvoj, spodbujajo prizadevanja za to, da se namenita potrebna prednost in 
pozornost dejavnostim tistih ustanov, ki pospešujejo izvajanje te priloge. 

3. Pogodbenice skrbijo za čim učinkovitejše postopke za usmerjanje sredstev prizadetim afriškim 
državam pogodbenicam. 

16. člen 
TEHNIČNA POMOČ IN SODELOVANJE 

Pogodbenice se v skladu s svojimi zmožnostmi zavezujejo, da bodo racionalizirale tehnično 
pomoč za afriške države pogodbenice in sodelovanje z njimi, da bi povečale učinkovitost 
projektov in programov med drugim z: 

a) omejevanjem stroškov podpornih ukrepov in zniževanjem zlasti splošnih stroškov; v vsakem 
primeru morajo takšni stroški pomeniti samo ustrezno nizek odstotek celotnih stroškov projekta, 
da se tako čim bolj poveča učinkovitost projekta; 

b) dajanjem prednosti usposobljenim domačim strokovnjakom ali po potrebi usposobljenim 
strokovnjakom iz podregije in/ali regije pri oblikovanju, pripravi in izvajanju projektov ter 
razvoju domačega strokovnega znanja, kjer ga še ni, in 

c) učinkovitim upravljanjem in usklajevanjem ter učinkovitim izkoriščanjem tehnične pomoči, ki 
jo je treba zagotoviti. 

17. člen 
PRENOS, NABAVA, PRILAGODITEV IN DOSTOP DO OKOLJU PRIJAZNE 

TEHNOLOGIJE 

Pri izvajanju 18. člena konvencije, ki se nanaša na prenos, nabavo, prilagoditev in razvoj 
tehnologije, se pogodbenice zavezujejo, da bodo dajale prednost afriškim državam 
pogodbenicam in po potrebi z njimi razvile nove oblike partnerstva in sodelovanja, da bi okrepile 
gradnjo zmogljivosti na področju znanstvenih raziskav in razvoja ter zbiranja podatkov in 
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njihovega razširjanja, da jim omogočijo izvajanje njihovih strategij za boj proti dezertifikaciji in 
ublažitev posledic suše. 

18. člen 
SPORAZUMI O USKLAJEVANJU IN PARTNERSTVU 

1. Afriške države pogodbenice usklajujejo pripravo državnih, subregionalnih in regionalnih 
programih ukrepov in pogajanja o njih ter njihovo izvajanje. V ta postopek lahko, kadar je 
ustrezno, vključijo druge pogodbenice in pristojne medvladne in nevladne organizacije. 

2. Cilji takšnega usklajevanja so zagotavljati skladnost finančnega in tehničnega sodelovanja s 
konvencijo in potrebno nepretrgano rabo in upravljanje virov. 

3. Afriške države pogodbenice organizirajo posvetovalne postopke na državni, subregionalni in 
regionalni ravni. Ti posvetovalni postopki: 

a) so lahko okvir za pogajanja in sklepanje sporazumov o partnerstvu, ki temeljijo na državnih, 
subregionalnih in regionalnih programih ukrepov, in 

b) lahko določijo prispevek afriških držav pogodbenic in drugih članic posvetovalnih skupin k 
programom, opredelijo prednostne naloge ter sporazume o izvajanju, merila vrednotenja ter 
dogovore o financiranju izvajanja. 

4. Stalni sekretariat lahko na prošnjo afriških držav pogodbenic v skladu s 23. členom konvencije 
omogoči takšne posvetovalne postopke: 

a) s svetovanjem pri organiziranju učinkovitih posvetovalnih dogovorov ob upoštevanju izkušenj 
iz drugih takšnih dogovorov; 

b) z zagotavljanjem informacij pristojnim dvostranskim in večstranskim agencijam v zvezi s 
posvetovalnimi sestanki ali postopki ter spodbujanjem njihovega dejavnega sodelovanja in 

c) z zagotavljanjem drugih informacij, ki so lahko pomembne pri sklepanju ali izboljšanju 
posvetovalnih dogovorov. 

5. Subregionalni in regionalni usklajevalni organi med drugim: 

a) priporočajo ustrezne prilagoditve sporazumov o partnerstvu; 

b) spremljajo izvajanje dogovorjenih subregionalnih in regionalnih programov, ga vrednotijo in o 
njem poročajo; 

c) si prizadevajo za zagotavljanje učinkovitih stikov in sodelovanja med afriškimi državami 
pogodbenicami. 

6. V posvetovalnih skupinah lahko, kadar je primerno, sodelujejo vlada, zainteresirane skupine in 
donatorji, pristojni organi, skladi in programi sistema Združenih narodov, pristojne subregionalne 
in regionalne organizacije ter predstavniki ustreznih nevladnih organizacij. Sodelujoči v vsaki 
posvetovalni skupini določijo pogoje in načine za njeno vodenje in delovanje. 

7. V skladu s 14. členom konvencije se razvite države pogodbenice spodbujajo, da na svojo 
pobudo razvijajo neformalen postopek medsebojnega posvetovanja in usklajevanja na državni, 
subregionalni in regionalni ravni ter da na prošnjo prizadete afriške države pogodbenice ali 
pristojne subregionalne ali regionalne organizacije sodelujejo v državnem, subregionalnem in 
regionalnem posvetovalnem postopku, v katerem naj bi ocenili potrebe po pomoči in se odzvali 
nanje, da se tako omogoči izvajanje. 
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19. člen 
DOGOVORI ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA 

Izvajanje te priloge spremljajo afriške države pogodbenice v skladu s konvencijo na naslednji 
način: 

a) na državni ravni z mehanizmom, katerega sestavo bi morala določiti vsaka posamezna 
prizadeta afriška država pogodbenica in ki vključuje predstavnike lokalnih skupnosti ter deluje 
pod nadzorom državnega usklajevalnega organa, omenjenega v 9. členu; 

b) na subregionalni ravni z multidisciplinamim znanstvenim in tehničnim posvetovalnim 
odborom, katerega sestavo ter pogoje in načine delovanja določijo afriške države pogodbenice 
določene podregije, in 

c) na regionalni ravni z mehanizmi, določenimi v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe o 
ustanovitvi Afriške gospodarske skupnosti, in z Afriškim znanstvenim in tehničnim svetovalnim 
odborom. 
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PRILOGA II 

PRILOGA ZA REGIONALNO IZVAJANJE V AZIJI 

1. člen 
NAMEN » 

Namen te priloge je zagotoviti smernice in dogovore za učinkovito izvajanje konvencije v 
prizadetih državah pogodbenicah iz azijske regije ob upoštevanju njenih posebnih razmer. 

2. člen 
POSEBNE RAZMERE AZIJSKE REGIJE 

Pri izvajanju svojih obveznosti iz konvencije pogodbenice, kadar je primemo, upoštevajo 
naslednje posebne razmere, ki so v različnem obsegu v prizadetih državah pogodbenicah iz te 
regije: 

a) velik delež območij na njihovih ozemljih, ki sta jih prizadeli dezertifikacija in suša ali pa so za 
to dovzetna, in veliko raznolikost teh območjih glede podnebja, topografije, rabe tal in 
družbenogospodarskih sistemov; 

b) velik pritisk na naravne vire za preživetje; 

c) obstoj proizvodnih sistemov, neposredno povezanih s široko razširjeno revščino, ki vodijo k 
degradaciji zemljišč in pritisku na redke vodne vire; 

d) velik vpliv razmer v svetovnem gospodarstvu in družbena vprašanja, kot so revščina, slabe 
zdravstvene in prehranjevalne razmere, pomanjkanje hrane, selitve, razseljene osebe in 
demografska;gibanja; 

e) čedalje večje, vendar še vedno nezadostne zmožnosti in institucionalne okvire za reševanje 
vprašanj v zvezi z bojem proti dezertifikaciji in sušo v teh državah in 

f) njihovo potrebo po mednarodnem sodelovanju pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja, 
povezanih z bojem proti dezertifikaciji in ublažitvijo posledic suše. 

3. člen 
OKVIR ZA DRŽAVNE PROGRAME UKREPOV 

1. Državni programi ukrepov so sestavni del širših državnih usmeritev za trajnostni razvoj 
prizadetih držav pogodbenic iz regije. 

2. Prizadete države pogodbenice, kadar je primerno, razvijajo državne programe ukrepov v 
skladu s členi 9 do 11 konvencije in pri tem namenjajo posebno pozornost pododstavku f) 
drugega odstavka 10. člena. Kadar je primerno, se v ta postopek na zahtevo prizadete države 
pogodbenice lahko vključijo agencije za dvostransko in večstransko sodelovanje. 

4. člen 
DRŽAVNI PROGRAMI UKREPOV 

1. Pri pripravi in izvajanju državnih programov ukrepov lahko prizadete države pogodbenice iz 
regije v skladu s svojimi razmerami in usmeritvami, kadar je primemo, med drugim: 

a) določijo ustrezne organe, odgovorne za pripravo, usklajevanje in izvajanje njihovih programov 
ukrepov; 
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b) vključijo prizadeto prebivalstvo, vključno z lokalnimi skupnostmi, v izdelavo, usklajevanje in 
izvajanje svojih programov ukrepov prek posvetovalnega postopka na lokalni ravni s 
sodelovanjem lokalnih oblasti ter pristojnih državnih in nevladnih organizacij; 

c) proučijo stanje okolja na prizadetih območjih, da ocenijo vzroke in posledice dezertifikacije in 
določijo prednostna področja za ukrepanje; 

d) v sodelovanju s prizadetim prebivalstvom ovrednotijo pretekle in tekoče programe za boj proti 
dezertifikaciji in ublažitev posledic suše, da tako oblikujejo strategijo in podrobno določijo 
dejavnosti v svojih programih ukrepov; 

e) pripravijo tehnične in finančne programe, ki temeljijo na podatkih, pridobljenih iz dejavnosti 
iz pododstavkov a) do d); 

f) razvijajo in uporabljajo postopke in merila primerjave za ovrednotenje izvajanja svojih 
programov ukrepov; 

g) spodbujajo celostno gospodarjenje s povodji, ohranjanje tal kot naravnega vira ter povečanje 
vodnih virov in njihovo učinkovito rabo; 

h) krepijo in/ali vzpostavljajo sisteme obveščanja, vrednotenja in spremljanja ter zgodnjega 
opozarjanja na območjih, dovzetnih za dezertifikacijo in sušo, ob upoštevanju klimatoloških, 
meteoroloških, hidroloških, bioloških in drugih ustreznih dejavnikov in 

i) pri mednarodnem sodelovanju, ki vključuje finančne in tehnične vire, v duhu partnerstva 
oblikujejo ustrezne dogovore v podporo svojim programom ukrepov. 

2. V skladu z 10. členom konvencije so v splošni strategiji državnih programov ukrepov 
poudatjeni celostni programi za lokalni razvoj na prizadetih območjih, ki temeljijo na 
mehanizmih soodločanja in na vključevanju strategij za izkoreninjenje revščine v prizadevanju za 
boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše. Sektorski ukrepi v programih ukrepov se 
razporedijo v prednostna področja ob upoštevanju velike raznolikosti prizadetih območij regije, 
omenjenih v pododstavku a) 2. člena. 

S. člen 
SUBREGIONALNI IN SKUPNI PROGRAMI UKREPOV 

1. V skladu zli. členom konvencije se lahko prizadete države pogodbenice iz Azije medsebojno 
sporazumejo, da se bodo, kadar je primemo, posvetovale in sodelovale z drugimi pogodbenicami 
pri pripravi in izvajanju subregionalnih ali skupnih programov ukrepov, kadar je primemo, da 
tako dopolnijo državne programe ukrepov in povečajo učinkovitost njihovega izvajanja. V obeh 
primerih se lahko te pogodbenice skupno sporazumejo, da subregionalnim, vključno z 
dvostranskimi ali državnimi organizacijami, ali specializiranim ustanovam zaupajo pristojnosti, 
povezane s pripravo, usklajevanjem in izvajanjem programov. Takšne organizacije ali ustanove 
lahko delujejo tudi kot osrednje točke za spodbujanje in usklajevanje ukrepov v skladu s členi 16 
do 18 konvencije. 

2. Pri pripravi in izvajanju subregionalnih ali skupnih programov ukrepov prizadete države 
pogodbenice iz regije, kadar je primerno, med drugim; 

a) v sodelovanju z državnimi ustanovami določijo prednostne naloge, povezane z bojem proti 
dezertifikaciji in ublažitvijo posledic suše, ki se uspešneje izvajajo s takšnimi programi, ter 
ustrezne dejavnosti, ki bi se lahko učinkovito izvedle prek njih; 

b) ovrednotijo operativne zmogljivosti in dejavnosti pristojnih regionalnih, subregionalnih in 
državnih ustanov; 
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c) ocenijo obstoječe programe v zvezi z dezertifikacijo in sušo, ki so skupni vsem ali nekaterim 
pogodbenicam regije ali subregije, ter njihov odnos do državnih programov ukrepov in 

d) pri mednarodnem sodelovanju, ki vključuje finančne in tehnične vire, v duhu partnerstva 
oblikujejo ustrezne dvostranske in/ali večstranske dogovore v podporo svojim programom 
ukrepov. 

3. Subregionalni ali skupni programi ukrepov lahko vključujejo dogovorjene skupne programe za 
trajnostno gospodaijenje s čezmejnimi naravnimi viri, povezane z dezertifikacijo, prednostne 
naloge za usklajevanje in druge dejavnosti na področju gradnje zmogljivosti, znanstvenega in 
tehnološkega sodelovanja, zlasti sistemov zgodnjega opozarjanja na sušo, in izmenjavo 
informacij ter načine za krepitev pristojnih subregionalnih in drugih organizacij ali ustanov. 

6. člen 
REGIONALNE DEJAVNOSTI 

Regionalne dejavnosti za izboljšanje subregionalnih ali skupnih programov ukrepov lahko med 
drugim vključujejo ukrepe za krepitev ustanov in mehanizmov za usklajevanje in sodelovanje na 
državni, subregionalni in regionalni ravni in za pospešitev izvajanja členov 16 do 19 konvencije. 
Te dejavnosti lahko vključujejo tudi: 

a) pospeševanje in krepitev mrež za tehnično sodelovanje; 

b) pripravo popisov tehnologij, dognanj, znanja in izkušenj ter postopkov kakor tudi 
tradicionalnih in lokalnih tehnologij, znanja in izkušenj ter spodbujanje njihovega razširjanja in 
uporabe; 

c) vrednotenje zahtev za prenos tehnologij ter spodbujanje prilagajanja in uporabe takšnih 
tehnologij in 

d) spodbujanje programov za ozaveščanje javnosti in pospeševanje gradnje zmogljivosti na vseh 
ravneh, krepitev usposabljanja, raziskav in razvoja ter sistemov za razvoj človeških virov. 

7. člen 
FINANČNA SREDSTVA IN MEHANIZMI 

1. Pogodbenice ob upoštevanju pomembnosti boja proti dezertifikaciji in ublažitve posledic suše 
v azijski regiji v skladu z 20. in 21. členom konvencije spodbujajo zbiranje znatnih finančnih 
sredstev ter razpoložljivost finančnih mehanizmov. 

2. V skladu s konvencijo in na podlagi usklajevahiega mehanizma, predvidenega v 8. členu, in v 
skladu s svojimi državnimi razvojnimi usmeritvami prizadete države pogodbenice iz regije 
posamezno ali skupno: 

a) sprejemajo ukrepe za racionalizacijo in krepitev mehanizmov za zagotavljanje finančnih 
sredstev s pomočjo javnih in zasebnih naložb z namenom doseči določene rezultate v boju proti 
dezertifikaciji in za ublažitev posledic suše; 

b) opredeljujejo zahteve za mednarodno sodelovanje v podporo državnim prizadevanjem, zlasti 
finančno, tehnično in tehnološko, in 

c) spodbujajo udeležbo finančnih ustanov za dvostransko in/ali večstransko sodelovanje z 
namenom zagotavljati izvajanje konvencije. 

3. Pogodbenice, kolikor je mogoče, racionalizirajo postopke za usmerjanje finančnih sredstev 
prizadetim državam pogodbenicam iz regije. 
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8. člen 
MEHANIZMI ZA SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE 

1. Prizadete države pogodbenice prek ustreznih organov, določenih v skladu s pododstavkom a) 
prvega odstavka 4. člena, in druge pogodbenice iz regije lahko, kadar je primemo, vzpostavijo 
mehanizem, katerega namen je med drugim: 

a) izmenjava informacij, izkušenj, dognanj in znanja; 

b) sodelovanje in usklajevanje ukrepov, vključno z dvostranskimi in večstranskimi dogovori, na 
subregionalni in regionalni ravni; 

c) spodbujanje znanstvenega, tehničnega, tehnološkega in finančnega sodelovanja v skladu s 
členi 5 do 7; 

d) opredelitev zahtev za zunanje sodelovanje in 

e) spremljanje in vrednotenje izvajanja programov ukrepov. 

2. Prizadete države pogodbenice prek ustreznih organov, določenih v skladu s pododstavkom a) 
prvega odstavka 4. člena, in druge pogodbenice iz regije se lahko tudi, kadar je primemo, 
medsebojno posvetujejo glede državnih, subregionalnih in skupnih programov ukrepov in jih 
usklajujejo. V ta postopek lahko, kadar je primemo, vključijo druge pogodbenice in pristojne 
medvladne in nevladne organizacije. Cilj takega usklajevanja je med drugim doseči sporazum o 
možnosti za mednarodno sodelovanje v skladu z 20. in 21. členom konvencije, spodbuditi 
tehnično sodelovanje in usmeriti vire tako, da se porabijo učinkovito. 

3. Prizadete države pogodbenice iz regije imajo redne usklajevalne sestanke, Stalni sekretariat pa 
lahko na njihovo prošnjo v skladu s 23. členom konvencije omogoči sklic takšnih usklajevalnih 
sestankov: 

a) s svetovanjem pri organiziranju učinkovitih usklajevalnih dogovorov ob upoštevanju izkušenj 
drugih takšnih dogovorov; 

b) z zagotavljanjem informacij pristojnim dvostranskim in večstranskim agencijam v zvezi z 
usklajevalnimi sestanki ter spodbujanjem njihovega dejavnega sodelovanja in 

c) z zagotavljanjem drugih informacij, ki so lahko pomembne pri uvajanju ali izboljšanju 
usklajevalnih dogovorov. 
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PRILOGA III 

PRILOGA ZA REGIONALNO IZVAJANJE V LATINSKI AMERIKI IN NA KARIBIH 

1. člen 
NAMEN 

Namen te priloge je zagotoviti splošne smernice za izvajanje konvencije v latinskoameriški in 
karibski regiji ob upoštevanju njenih posebnih razmer. 

2. člen 
POSEBNE RAZMERE LATINSKOAMERIŠKE IN KARIBSKE REGIJE 

Pogodbenice v skladu z določbami konvencije upoštevajo naslednje posebne razmere te regije: 

a) njeno veliko prostranstvo, nagnjeno k dezertifikaciji in/ali suši, in ki sta jih ta dva pojava že 
močno prizadela, na katerih se lahko odvisno od območja, kjer se pojavljata, opazijo raznolike 
značilnosti; ta kumulativen in vse intenzivnejši proces ima negativne družbene, kulturne, 
gospodarske in okoljske posledice, ki so toliko resnejše zaradi tega, ker je regija eden največjih 
virov biološke raznovrstnosti na svetu; 

b) pogosto prakso, ki ni skladna s trajnostnim razvojem, na prizadetih območjih zaradi 
zapletenega medsebojnega delovanja fizikalnih, bioloških, političnih, družbenih, kulturnih in 
gospodarskih dejavnikov, vključno z mednarodnimi gospodarskimi dejavniki, kot so zunanja 
zadolženost, vse slabši pogoji blagovne menjave in trgovinskega poslovanja, ki vplivajo na trge 
kmetijskih, ribiških in gozdarskih izdelkov, in 

c) veliko zmanjšanje produktivnosti ekosistemov, kije glavna posledica dezertifikacije in suše in 
se kaže v znižanju donosa v kmetijstvu, živinoreji in gozdarstvu ter v izgubi biološke 
raznovrstnosti; z družbenega vidika so posledice šiijenje revščine, selitve, notranji premiki 
prebivalstva ter poslabšanje kakovosti življenja; regija bo zato morala sprejeti celosten pristop k 
reševanju težav, povezanih z dezertifikacijo in sušo, s spodbujanjem tistih modelov trajnostnega 
razvoja, ki so v skladu z okoljskim, gospodarskim in družbenim položaj v vsaki državi. 

3. člen 
PROGRAMI UKREPOV 

1. V skladu s konvencijo, zlasti njenimi členi 9 do 11, in v skladu s svojimi državnimi razvojnimi 
usmeritvami prizadete države pogodbenice iz regije, kadar je primemo, pripravijo in izvajajo 
državne programe ukrepov za boj proti dezertifikaciji in ublažitev posledic suše kot sestavni del 
svojih državnih usmeritev za trajnostni razvoj. Subregionalni in regionalni programi se lahko 
pripravijo in izvajajo v skladu z zahtevami regije. 

2. Pri pripravi svojih državnih programov ukrepov prizadete države pogodbenice iz regije 
namenijo posebno pozornost pododstavku f) drugega odstavka 10. člena konvencije. 

4. člen 
VSEBINA DRŽAVNIH PROGRAMOV UKREPOV 

Ob upoštevanju svojih ustreznih razmer lahko prizadete države pogodbenice iz regije pri razvoju 
svojih državnih strategij za ukrepanje v boju proti dezertifikaciji in/ali za ublažitev posledic suše 
v skladu s 5. členom konvencije med drugim upoštevajo naslednja tematska vprašanja: 

a) povečanje zmogljivosti, izobraževanje in ozaveščanje javnosti, tehnično, znanstveno in 
tehnološko sodelovanje ter finančna sredstva in mehanizmi; 

15. maj 2001 97 poročevalec, št. 39 



b) izkoreninjenje revščine in izboljšanje kakovosti življenja; 

c) zagotavljanje hrane in trajnostni razvoj ter vodenje kmetijskih, živinorejskih, gozdarskih in 
večnamenskih dejavnosti; 

d) trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, zlasti racionalno gospodaijenje s povodji; 

e) trajnostno gospodaijenje z naravnimi viri na visoko ležečih območjih; 

f) racionalno gospodaijenje s tlemi kot naravnim virom in njihovo ohranjanje.ter izkoriščanje in 
učinkovita raba vodnih virov; 

g) oblikovanje in uporaba načrtov za ublažitev posledic suše v izrednih razmerah; 

h) krepitev in/ali vzpostavitev sistemov obveščanja, vrednotenja in spremljanja ter zgodnjega 
opozaijanja na območjih, dovzetnih za dezertifikacijo in sušo, ob upoštevanju klimatoloških, 
meteoroloških, hidroloških, bioloških, talnih, gospodarskih in družbenih dejavnikov; 

i) razvoj in učinkovita raba različnih virov energije, vključno s spodbujanjem rabe nadomestnih 
virov in gospodaijenje z njimi; 

j) ohranjanje in trajnostna raba biološke raznovrstnosti v skladu z določbami Konvencije o 
biološki raznovrstnosti; 

k) upoštevanje demografskih vidikov, povezanih z dezertifikacijo in sušo, in 

1) uvajanje ali krepitev institucionalnega in pravnega okvira, ki omogoča uporabo konvencije in 
katerega namen je med drugim decentraliziranje upravnih struktur in nalog, povezanih z 
dezertifikacijo in sušo, ob sodelovanju prizadetih skupnosti in družbe na splošno. 

5. člen 
TEHNIČNO, ZNANSTVENO IN TEHNOLOŠKO SODELOVANJE 

V skladu s konvencijo, zlasti njenimi členi 16 do 18, in na podlagi usklajevalnega mehanizma, 
predvidenega v 7. členu, prizadete države pogodbenice iz regije posamezno ali skupno: 

a) spodbujajo krepitev mrež za tehnično sodelovanje ter državnih, subregionalnih in regionalnih 
sistemov obveščanja kakor tudi njihovo vključevanje v svetovne vire podatkov, kadar je 
primerno; 

b) pripravijo popis razpoložljivih tehnologij ter znanja in izkušenj ter spodbujajo njihovo 
razširjanje in uporabo; 

c) spodbujajo uporabo tradicionalne tehnologije, dognanj, znanja in izkušenj ter postopkov v 
skladu s pododstavkom b) drugega odstavka 18. člena konvencije; 

d) opredeljujejo zahteve po prenosu tehnologij in 

e) spodbujajo razvoj, prilagoditev, sprejem in prenos ustreznih obstoječih in novih, okolju 
prijaznih tehnologij. 

6. člen 
FINANČNA SREDSTVA IN MEHANIZMI 
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V skladu s konvencijo, zlasti njenim 20. in 21. členom, na podlagi usklajevalnega mehanizma, 
predvidenega v 7. členu, in v skladu s svojimi državnimi razvojnimi usmeritvami prizadete 
države pogodbenice iz regije posamezno ali skupno: 

a) sprejemajo ukrepe za racionalizacijo in krepitev mehanizmov za zagotavljanje finančnih 
sredstev s pomočjo javnih in zasebnih naložb z namenom doseči določene rezultate v boju proti 
dezertifikaciji in za ublažitev posledic suše; 

b) opredeljujejo zahteve za mednarodno sodelovanje v podporo državnim prizadevanjem in 

c) spodbujajo udeležbo finančnih ustanov za dvostransko in/ali večstransko sodelovanje z 
namenom zagotavljati izvajanje konvencije. 

7. člen 
INSTITUCIONALNI OKVIR 

1. Za uveljavitev te priloge prizadete države pogodbenice iz regije: 

a) ustanovijo in/ali krepijo osrednje točke v državi za usklajevanje ukrepov v boju proti 
dezertifikaciji in/ali za ublažitev posledic suše in 

b) vzpostavijo mehanizem za usklajevanje osrednjih točk v državi: 

i) izmenjavo informacij in izkušenj; 

ii) usklajevanje dejavnosti na subregionalni in regionalni ravni; 

iii) spodbujanje tehničnega, znanstvenega, tehnološkega in finančnega sodelovanja; 

iv) opredelitev zahtev za zunanje sodelovanje in 

v) spremljanje in vrednotenje izvajanja programov ukrepov. 

2. Prizadete države pogodbenice iz regije imajo redne usklajevalne sestanke. Stalni sekretariat 
lahko na njihovo prošnjo v skladu s 23. členom konvencije omogoči sklic takšnih usklajevalnih 
sestankov: 

a) s svetovanjem pri organiziranju učinkovitih usklajevalnih dogovorov ob upoštevanju izkušenj 
iz drugih takšnih dogovorov; 

b) z zagotavljanjem informacij pristojnim dvostranskim in večstranskim agencijam v zvezi z 
usklajevalnimi sestanki ter spodbujanjem njihovega dejavnega sodelovanja in 

c) z zagotavljanjem drugih informacij, ki so lahko pomembne pri uvajanju ali izboljšanju 
usklajevalnih dogovorov. 
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PRILOGA IV 

PRILOGA ZA REGIONALNO IZVAJANJE V SEVERNEM SREDOZEMLJU 

1. člen 
NAMEN 

Namen te priloge je zagotoviti smernice in dogovore, potrebne za učinkovito izvajanje 
konvencije v prizadetih državah pogodbenicah iz sevemosredozemske regije ob upoštevanju 
njenih posebnih razmer. 

2. člen 
POSEBNE RAZMERE SEVERNOSREDOZEMSKE REGIJE 

Posebne razmere sevemosredozemske regije, omenjene v I. členu, vključujejo: 

a) semiaridne podnebne razmere, ki so na velikih območjih, sezonske suše, zelo veliko 
spremenljivost padavin ter nenadne in zelo intenzivne padavine; 

b) nerodovitna tla, nagnjena k eroziji, ki na površini oblikujejo skorjo; 

c) neraven relief s strmimi pobočji in zelo raznoliko pokrajino; 

d) veliko zmanjšanje poraščenosti z gozdovi zaradi pogostih požarov; 

c) krizne razmere v tradicionalnem kmetijstvu, povezane z opuščanjem zemljišč in poslabšanjem 
struktur za ohranjanje tal in vode; 

f) izkoriščanje vodnih virov, ki ni skladno s trajnostno rabo, kar povzroča veliko škodo okolju, 
vključno s kemičnim onesnaževanjem, salinizacijo in izkoriščanjem vodnih virov, in 

g) osredotočanje gospodarske dejavnosti na obalna območja zaradi urbanizacije, industrijske 
dejavnosti, turizma in namakalnega poljedelstva. 

3. člen 
OKVIR ZA STRATEŠKO NAČRTOVANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

1. Državni programi ukrepov so osrednji in sestavni del okvira za strateško načrtovanje 
trajnostnega razvoja prizadetih držav pogodbenic iz severnega Sredozemlja. 

2. Začne se postopek posvetovanja in in soodločanja, ki na ustrezni ravni vključuje vlado, 
lokalne skupnosti in nevladne organizacije za vodenje strategije s prilagodljivim načrtovanjem, ki 
v največji možni meri omogoča lokalno sodelovanje v skladu s pododstavkom f) drugega 
odstavka 10. člena konvencije. 

4. člen 
OBVEZNOST PRIPRAVE DRŽAVNIH PROGRAMOV UKREPOV IN ČASOVNI 

RAZPORED 

Prizadete države pogodbenice iz sevemosredozemske regije pripravijo državne programe 
ukrepov, in kadar je primemo, subregionalne, regionalne ali skupne programe ukrepov. Takšni 
programi se pripravijo čim hitreje. 
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5. člen 
PRIPRAVA IN IZVAJANJE DRŽAVNIH PROGRAMOV UKREPOV 

Pri pripravi in izvajanju državnih programov ukrepov v skladu z 9. in 10. členom konvencije, 
kadar je primerno, vsaka prizadeta država pogodbenica iz regije: 

a) določi ustrezne organe, odgovorne za pripravo, usklajevanje in izvajanje njenega programa; 

b) vključi prizadeto prebivalstvo, vključno z lokalnimi skupnostmi, v izdelavo, usklajevanje in 
izvajanje programa prek posvetovalnega postopka na lokalni ravni ob sodelovanju lokalnih 
oblasti in pristojnih nevladnih organizacij; 

c) prouči stanje okolja na prizadetih območij, da oceni vzroke in posledice dezertifikacije in 
določi prednostna področja za ukrepanje; 

d) v sodelovanju s prizadetim prebivalstvom ovrednoti pretekle in tekoče programe, da oblikuje 
strategijo in podrobno določi dejavnosti v programu ukrepov; 

e) pripravi tehnične in finančne programe, ki temeljijo na podatkih, pridobljenih iz dejavnosti iz 
pododstavkov a) do d), in 

f) razvija in uporablja postopke in merila primerjave za spremljanje in ovrednotenje izvajanja 
programa. 

6. (len 
VSEBINA DRŽAVNIH PROGRAMOV UKREPOV 

Prizadete države pogodbenice iz regije lahko v svoje državne programe ukrepov vključijo 
ukrepe, ki se nanašajo na: 

a) zakonodajna, institucionalna in upravna področja; 

b) načine rabe tal, gospodarjenje z vodnimi viri, ohranjanje tal, gozdarstvo, kmetijske dejavnosti 
ter gospodarjenje s pašniki; 

c) gospodarjenje s prosto živečimi živalmi in njihovo ohranjanje ter druge oblike biološke 
raznovrstnosti; 

d) varovanje pred gozdnimi požari; 

e) spodbujanje nadomestnih načinov preživljanja in 

f) raziskave, usposabljanje in ozaveščanje javnosti. 

7. člen 
SUBREGIONALNI, REGIONALNI IN SKUPNI PROGRAMI UKREPOV 

1. Prizadete države pogodbenice iz regije lahko v skladu zli. členom konvencije pripravijo in 
izvajajo subregionalne in/ali regionalne programe ukrepov, da dopolnijo in povečajo učinkovitost 
državnih programov ukrepov. Podobno se lahko dve ali več prizadetih držav pogodbenic iz regije 
dogovorijo, da pripravijo skupni program ukrepov. 

2. Določbe 5. in 6. člena se smiselno uporabljajo za pripravo in izvajanje subregionalnih, 
regionalnih in skupnih programov ukrepov. Poleg tega lahko taki programi vključujejo 
raziskovalne in razvojne dejavnosti, povezane z izbranimi ekosistemi na prizadetih območjih. 
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3. Pri pripravi in izvajanju subregionalnih, regionalnih ali skupnih programov ukrepov, kadar je 
primerno, prizadete države pogodbenice iz regije: 

a) v sodelovanju z državnimi ustanovami določijo državne cilje v zvezi z dezertifikacijo, ki se 
uspešneje izvajajo s takimi programi, ter ustrezne dejavnosti, ki bi se lahko učinkovito izvedle 
prek njih; 

b) ovrednotijo operativne zmogljivosti in dejavnosti pristojnih regionalnih, subregionalnih in 
državnih ustanov in 

c) ocenijo obstoječe programe, povezane z dezertifikacijo v pogodbenicah regije, ter njihov 
odnos do državnih programov ukrepov. 

8. člen 
usklajevanje subregionalnih, regionalnih in skupnih programov 

UKREPOV 

Prizadete države pogodbenice, ki pripravljajo subregionalne, regionalne ali skupne programe 
ukrepov, lahko ustanovijo usklajevalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki posameznih 
prizadetih držav pogodbenic, da pregleda napredek v boju proti dezertifikaciji, uskladi državne 
programe ukrepov, pripravi priporočila v različnih fazah priprave in izvajanja subregionalnih, 
regionalnih ali skupnih programov ukrepov ter deluje kot osrednja točka za spodbujanje in 
usklajevanje tehničnega sodelovanja v skladu s členi 16 do 19 konvencije. 

9. člen 
NEUPRAVIČENOST DO FINANČNE POMOČI 

Pri izvajanju državnih, subregionalnih, regionalnih in skupnih programov ukrepov prizadete 
razvite države pogodbenice iz regije niso upravičene do prejemanja finančne pomoči iz te 
konvencije. 

10. člen 
USKLAJEVANJE Z DRUGIMI SUBREGIJAMI IN REGIJAMI 

Subregionalni, regionalni in skupni programi ukrepov v severnosredozemski regiji se lahko 
pripravijo in izvajajo skupaj s programi drugih subregij ali regij, zlasti s programi subregije 
severne Afrike. 
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3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbita Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo-in prehrano Republike Slovenije. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - 
Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Zakona o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji v tistih 
državah, ki doživljajo hudo sušo in/ali dezertifikacijo, zlasti v Afriki 

Konvencija Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji v tistih državah, ki doživljajo hudo 
sušo in/ali dezertifikacijo," zlasti v Afriki (Konvencija o boju proti dezertifikaciji) je bila 
sprejeta 17. junija 1994 v Parizu, veljati pa je začela 90 dni po ratifikaciji 50. države, to je 26. 
decembra 1996. Do sedaj jo je ratificiralo 171 držav, vključno z vsemi državami Evropske 
Unije. 

Bistveni elementi konvencije: 
Podlaga za pripravo konvencije so bile odločitve in dokumenti sprejeti na Konferenci 
združenih narodov o okolju in razvoju v Riu de Janeiru leta 1992. 12. poglavje Agende 21, ki 
opredeljuje boj proti suši in dezertifikaciji, narekuje pripravo takšne konvencije ter uveljavitev 
trajnostnega načina kmetovanja in načrtne izrabe kmetijskih zemljišč. Konvencija, ki ima 
značaj krovne konvencije z aneksi za posamezna regionalna območja, se vsebinsko navezuje 
in dopolnjuje z Okvirno konvencijo o spremembi podnebja in Konvencijo o biološki 
raznovrstnosti, ter tudi drugimi okoljevarstvenimi konvencijami. Namen konvencije je boj 
proti dezertifikaciji oziroma degradaciji tal, ki jo povzročajo spremembe v podnebju in 
človekov vpliv. Najočitnejša posledica dezertifikacije je degradacija pašnih površin in 
zmanjšanje pridelave hrane, ter s tem povezani revščina in lakota. Zaradi takšne oblike 
degradacije je danes neposredno prizadetih več kot 250 milijonov ljudi. Z učinkovitim 
ukrepanjem na vseh ravneh, podprtim z dogovori o mednarodnem sodelovanju in skladno z 
Agendo 21, je namen prispevati k doseganju trajnostne rabe zemljišč na prizadetih območjih. 

Konvencija opredeljuje štiri glavne kategorije obveznosti: 
- skupne obveznosti vseh pogodbenic: obveznosti, ki se v večini nanašajo na mednarodno 

sodelovanje pri izvajanju konvencije na vseh ravneh, še posebej na področju zbiranja 
informacij, analiz in izmenjave informacij, raziskovanja, prenosa tehnologije, 
institucionalne krepitve in ozaveščanja, finančnih mehanizmov, ki veljajo tudi za tiste 
pogodbenice, kijih dezertifikacija direktno ne zadeva. 

- obveznosti držav, ki jih dezertifikacija neposredno zadeva (države v Afriki, Aziji, 
Latinski Ameriki in Karibih ter v severnem Sredozemlju): njihova poglavitna obveznost je 
priprava nacionalnega akcijskega programa, ki opredeljuje ukrepe za boj proti 
dezertifikaciji in ukrepe za ublažitev posledic suše. Opredeljeno je tudi sodelovanje na 
regionalni in subregionalni ravni, z namenom uskladitve in povečanja učinkovitosti 
programov. 

- obveznosti drugih prizadetih držav (skupina v katero sodi tudi Slovenija): pogodbenice 
lahko pripravijo državni program ukrepov ter opredelijo prioritete za omejevanje 
degradacije tal in erozije. Priprava takih državnih programov je tesno povezana z ostalimi 
prizadevanji države za uveljavitev trajnostnega razvoja. 

- posebne obveznosti razvitih držav: te države imajo obveznost, da podpirajo države 
pogodbenice, ki jih dezertifikacija neposredno zadeva (države v razvoju) tako, da 
zagotavljajo finančne vire in druge oblike pomoči, dostop do ustreznih tehnologij in 
prenos znanja. 
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Vse pogodbenice so v skladu s 26. členom dolžne redno poročati o ukrepih in državnih 
programih, ki so jih sprejele za izvajanje konvencije. 

Vpliv ratifikacije na domačo zakonodajo: 
Tla so v slovenskem pravnem redu opredeljena kot naravni vir, potreben za pridelavo hrane, 
industrijskih surovin in pridobivanje energetskih virov, so pa tudi kot naravna vrednota, ki jo 
je treba varovati. Kot naravni vir, naravna vrednota in kot nosilec prostora, so za obstoj in 
razvoj človeštva nenadomestljiva. V Sloveniji so kazalci razsežnosti fizičnih degradacij okolja 
nazorni in opozorilni. Eroziji je izpostavljenega skoraj 48% površja države in samo s tem se 
izgublja letno 2,5 milijona m3 zemljin. Plazovitih zemljišč je okoli 7290 km2. Ohranitev 
naravnega vira tal pred fizičnim uničenjem in onesnaževanjem ter ohranitev ravnovesja med 
tlemi in ostalimi deli ekosistema je danes ena od pomembnejših aktivnosti v slovenskem 
prostoru. V ta namen je Vlada RS leta 1996 sprejela Uredbo o vnosu nevarnih snovi in 
rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96) ter Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih 
imisijskih vrednostih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96), ki sta v skladu z načelom 
preventive naravnani tako, da se tla, kot naravni vir, ohranjajo v največji možni meri. S 
sprejetjem Nacionalnega programa varstva okolja v Državnem zboru v septembru 1999 
(Uradni list RS, št. 83/99) pa so na področju varstva tal opredeljeni ukrepi države do leta 
2003, med drugim tudi priprava programa za sanacijo degradiranih tal in uveljavitev 
trajnostne rabe kmetijskih zemljišč. Glede na navedeno ocenjujemo, da izvajanje Konvencije 
o dezertifikaciji v Sloveniji ne bo problematično. 

Razlogi za ratifikacijo: ' 
Z vidika Slovenije, ki ne spada v skupino neposredno prizadetih držav, ima konvencija 
izrazito politični značaj, predvsem v smislu solidarnosti do neposredno prizadetih držav. 
Slovenija lahko z vključitvijo naših strokovnjakov v Odbor za znanost in tehnologijo aktivno 
sodeluje pri pretoku znanja in tehnologije v države, ki so takšne pomoči potrebne. Vsaka 
pogodbenica ima dostop do znanja in tehnologije ter njune izmenjave (izmenjava podatkov, 
informacij in izkušenj s prizadetimi državami v drugih regijah), predvsem z vključevanjem 
naših strokovnjakov v imenik strokovnjakov, ki bodo člani ad hoc skupin za znanstvene in 
tehnične zadeve. 

Finančne in druge posledice 
Izvajanje konvencije ne bo bistveno povečalo obsega strokovnega in upravnega dela. Deloma 
lahko računamo na finančno in tehnično pomoč Sekretariata konvencije. Članarino plačujejo 
pogodbenice v skladu z lestvico Organizacije Združenih Narodov, ki določa prispevke 
posameznih držav v mednarodne organizacije. Višino zneska posamezne države, ki je odvisna 
tudi od števila in identitete pogodbenic, določa Konferenca pogodbenic. Na Ministrstvu za 
okolje in prostor smo na podlagi razpoložljivih podatkov izračunali okvirno vrednost 
članarine, ki je 6000 USD, ter v proračunu RS za naslednje leto na postavki 1600: 
Mednarodne članarine in prispevki mednarodnim organizacijam predvideli sredstva za ta 
namen v višini 1.500.000,00 SIT. Članarino bomo kot pogodbenica začeli plačevati po tem, 
ko bo konvencija za Slovenijo začela veljati, to pa je tri mesece po tem, ko bomo pri 
depozitarju deponirali svojo listino o ratifikaciji. Sredstva za pripravo državnega programa 
ukrepov za omejevanje degradacije tal in erozije, so bila v skladu s sprejetim Nacionalnih 
programom varstva okolja zagotovljena s proračunom za leto 2000, predvidena pa so tudi v 
proračunu za leto 2001. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 
S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta 

Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji v tistih 
državah, ki doživljajo hudo sušo in/ali dezertifikacijo, zlasti v Afriki 

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega sporazuma o pridružitvi 

a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki s^ nanašajo na predloženo 
gradivo: 
- 70. in 71. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 
- v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
98/216/EC Odločba Sveta z dne 9. 3. 1998 o sprejemu Konvencije Združenih narodov o 
boju proti dezertifikaciji v tistih državah, ki doživljajo hudo sušo in/ali dezertifikacijo, 
zlasti v Afriki; 
V celoti usklajeno. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri 
ES (leto) 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
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7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, Komisija ES, države članice 
ES, SIGMA, OECD, Univerza...) 
- sodelovanja neodvisnih strokovnjakov ni bilo. 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka 
za uskladitev 

Vodja pravno sistemske 
službe za varstvo okolja: 

DUŠTCNnPICHLER 

/\NIV. V. 
i " ' 

P ^ 

vy 

A Minister 
za okolje in prostor 

mag. JANEZ KOPAČ 
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POROČILA RAČUNSKEGA SODIŠČA 

0 REPUBLIKE SLOVENIJE O REVIZIJI 

POSLOVANJA ORGANIZATORJEV 

VOLILNE KAMPANIJE (III.DEL) 

Na podlagi drugega odstavka 24.b člena zakona o volilni 
kampaniji (Ur. list RS, št. 62/94 in 17/97) objavljamo poročila 
Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji poslovanja 

organizatorjev volilne kampanije za redne volitve poslancev v 
državni zbor 15.10.2000, ki so 19.4.2001,30.4.2001 in 4.5.2001 
postala dokončna. 

O 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

I. del poročila Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji 
poslovanja organizatorjev volilne kampanije, je bil objavljen v 
Poročevalcu št. 10, dne 17. februarja 2001, II. del poročila pa v 
Poročevalcu št. 28, dne 21. aprila 2001. 

15. maj 2001 109 poročevalec, št. 39 



9 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 3. odstavka 39. člena Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1, Ur. list RS, št. 
11/01), 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 23. člena Po- 
slovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) izdajam 

PREDHODNO POROČILO O REVIZIJI 

kije bila izvedena pri organizatoiju volilne kampanje: 

ZELENI SLOVENIJE 

za listo kandidatov: 

ZDRUŽENI ZELENI - ZELENI SLOVENIJE IN ZELENA ALTERNATIVA 

in seje nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-26/00-12 

Ljubljana, 4. april 2001 

POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

DNF 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

- Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 
Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 
Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 
Zakon o volitvah v državni zbor ZVDZ (Uradni list RS, št. 44/ 
92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 

- Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 
Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 
Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki 
RVK, št. 1-4/96-3/00, z dne 9.11.2000); 
Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 
Povprečna plača I - VII 2000, http://www.pov.si/zrs/podatki/ 
hitri/od. html: 
Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-26/00-3, je bil izdan dne 
17.01.2001. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedli Felicita šalej, 
strokovna sodelavka in Melita Matčz, revizijska asistentka. 
Revizija je potekala deloma pri organizatorju volilne kampanje in 
deloma v prostorih Računskega sodišča. Pregled pri organizatorju 
volilne kampanje se je pričel 17.01.2001 in končal 16.02.2001. 

Politična stranka Zeleni Slovenije je za redne volitve poslancev v 
Državni zbor, 15.10.2000, v smislu ZVolK, organizirala volilno 
kampanjo v osmih volilnih enotah za listo kandidatov ZDRUŽENI 
ZELENI - ZELENI IN ZELENA ALTERNATIVA SLOVENIJE. Na 
listi kandidatov so bili kandidati stranke Zelenih Slovenije in stranke 
Zelena alternativa Slovenije. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. ali je organizator volilne kampanje upravičen do delnega 
povračila stroškov volilne kampanje. 

Republiška volilna komisija je izdala poročilo' o izidu volitev, po 
katerem listi kandidatov ZDRUŽENI ZELENI - ZELENI IN ZELENA 
ALTERNATIVA SLOVENIJE niso pripadli mandati v državnem 
zboru. S takim izidom glasovanja si organizator volilne kampanje 
ni pridobil pravice do delnega povračila stroškov za organiziranje 
volilne kampanje po prvem odstavku 21. člena ZVolK. Prav tako 
si ni pridobila pravice do delnega povračila stroškov za 
organiziranje in financiranje volilne kampanje po drugem odstavku 
21. člena ZVolK, saj na volitvah ni dobila 6% glasov od skupnega 
števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2% od skupnega 
števila oddanih glasov v vsej državi. 

Revidiranje je bilo izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
razpoložljivi dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne 
kampanje, za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. 

Revizija je temeljila na pregledu poslovne dokumentacije, ki jo je 
organizator volilne kampanje v zvezi z volilno kampanjo vodil in 
predložil za pregled. 

Organizator volilne kampanje Računskemu sodišču ni mogel 
predložiti celotne zahtevane dokumentacije, ker mu je bil 4. 
novembra 2000 del dokumentacije odtujen, o čemer je bil sestavljen 
zapisnik varnostne službe. O dogodku je bila obveščena tudi 
policija. Po navedbah organizatorja se odtujena dokumentacija in 
tudi druga potrebna dokumentacija nahaja pri gospodu Dušanu 
Puhu. Poleg tega gospod Dušan Puh poseduje tudi dokumentacijo, 
ki se nanaša na tri posebne žiro račune za volilno kampanjo. V 
teku revizije je organizator volilne kampanje in potem še Računsko 
sodišče pisno pozvalo gospoda Puha, da predloži manjkajočo 
dokumentacijo, česar pa ni storil. 

V stranki Zeleni Slovenije že nekaj časa potekajo notranji spori. 
Spori se rešujejo tudi na sodišču, vendar do sedaj še niso rešeni. 
Spori so se pred parlamentarnimi volitvami nekoliko umirili, tako 
da se je stranka skupaj s stranko Zelena alternativa Slovenije 
dogovorila za sodelovanje na volitvah in tudi vložila skupno 
kandidatno listo za volitve poslancev v Državni zbor. 

Ker zaradi razmer znotraj stranke Zelenih Slovenije organizator 
volilne kampanje ni mogel predložiti vse potrebne dokumentacije 
za izvedbo revizije, pridobljena spoznanja ne omogočajo, da se v 
skladu z mednarodnimi standardi revidiranja2 oblikuje mnenje o 
zaključnem poročilu organizatorja volilne kampanje in o skladnosti 
finančnega poslovanja v zvezi z volilno kampanjo s predpisi. V 
poročilu se navajajo samo ugotovitve, ki so bile ugotovljene na 
podlagi predložene, vendar pomanjkljive dokumentacije. 

Za izvedbo volilne kampanje je bil odgovoren Kukovec Ivan3. 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 
* Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
' Dopis Zelenih Slovenije z dne 13.10.2000. 
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2 UGOTOVITVE 

2.1 Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 
Ugotovljeno je bilo, da organizator ni poslal eno, temveč dve 
vmesni poročili, vendar nobeno poročilo ni vsebovalo vseh 
podatkov, določenih v obrazcu 1. Organizator je poslal tudi dve 
zaključni poročili, od katerih eno ni vsebovalo vseh podatkov o 
volilni kampanji, ki so določeni z obrazcem 2. Poleg tega je 
zaključno poročilo poslala tudi Zelena alternativa Slovenije, ki je 
vsebovalo vse potrebne podatke. 

Preverjalo se je tudi, ali je organizator volilne kampanje v primeru, 
da je prenesel na posebni (volilni) žiro račun sredstva s katerega 
od svojih drugih računov, predložil k vmesnemu in zaključnemu 
poročilu tudi poročilo o poslovanju prek računov, s katerih so bila 
sredstva prenesena, in sicer poročilo za obdobje šestih mesecev 
pred dnevom glasovanja, kot to določata 18a. člen in 2. odstavek 

Kot je razvidno iz tabele 1 so bili za volilno kampanjo s strani 
stranke Zelenih Slovenije odprti štirje žiro računi in s strani stranke 
Zelena alternativa Slovenije en žiro račun. Vsi žiro računi so bili 
odprti pravočasno, pravočasno zaprta, to je do vključno 
15.01.2001, pa sta bila dva žiro računa. 

Organizator volilne kampanje za kandidatno listo ZDRUŽENI 
ZELENI - ZELENI IN ZELENA ALTERNATIVA SLOVENIJE bi moral 
v skladu z 18a. in 19. člena ZVolK predložiti eno vmesno in eno 
zaključno poročilo o volilni kampanji in poslovati preko enega 
posebnega žiro računa. Vsa finančna sredstva, namenjena za 
financiranje volilne kampanje, bi moral zbrati na tem posebnem 
žiro računu in izključno s tega žiro računa tudi poravnavati vse 
stroške volilne kampanje, tako da bi bila razvidna skupna višina 
porabljenih in zbranih sredstev. 

Organizator je poslal dve različni vmesni poročili in dve različni 
zaključni poročili. Poleg tega je zaključno poročilo predložila tudi 
stranka Zelena alternativa Slovenije. 

Organizator volilne kampanje ni upošteval določil 18. člena ZVolK, 
ker je volilno kampanjo financiral preko petih posebnih žiro računov. 
Poleg tega ni upošteval določil 18a. in 19. člena istega zakona, ker 

19. člena ZVolK. Ugotovljeno je bilo, da organizator volilne 
kampanje k zaključnemu poročilu ni predložil poročila o poslovanju 
prek računa, iz katerega je prenesel sredstva na posebni žiro 
račun za volilno kampanjo. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje predložil 
zaključno poročilo Računskemu sodišču v predpisanem roku, to 
je najpozneje v tridesetih dneh po dnevu glasovanja, kot določa 
19. člena ZVolK. Zadnji dan za oddajo poročila je bil 14.11.2000. 
Ugotovljeno je bilo, da je bilo eno zaključno poročilo organizatorja 
predloženo Računskemu sodišču RS v predpisanem roku, eno 
pa z enodnevno zamudo. Zelena alternativa Slovenije je zaključno 
poročilo predložila pravočasno. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
odprl poseben žiro račun. Organizator je bil skladno z določili 18. 
člena ZVolK dolžan odpreti poseben žiro račun najkasneje 45 dni 
pred dnevom glasovanja, to je najkasneje 31.8.2000. Na podlagi 
podatkov Agencije Republike Slovenije za plačilni promet je 
Računsko sodišče ugotovilo, da so bili za volilno kampanjo liste 
kandidatov ZDRUŽENI ZELENI - ZELENI IN ZELENA 
ALTERNATIVA SLOVENIJE odprti žiro računi, navedeni v tabeli 
1. 

ni predložil enega vmesnega in enega zaključnega poročila, v 
katerih bi bila izkazana skupna višina zbranih in porabljenih 
sredstev za volilno kampanjo za kandidatno listo ZDRUŽENI 
ZELENI - ZELENI IN ZELENA ALTERNATIVA SLOVENIJE. 

Organizator je pojasnil4, da zaradi neurejenih odnosov znotraj 
stranke ni vedel za odprtje še dveh posebnih žiro računov za 
volitve na Ptuju in v Kopru, niti ni vedel, da je tudi Zelena alternativa 
Slovenije odprla posebni volilni žiro račun. 

2.2 Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega 
in zaključnega poročila o volilni kampanji. 

* Dopis Zelenih Slovenije z dne 25.01.2001 

TABELA 1: POSEBNI ŽIRO RAČUNI ZA VOLILNO KAMPANJO 

Zap. 
št. 

IMETNIK ŽIRO RAČUNA ŠTEVILKA ŽIRO 
RAČUNA 

DATUM 
ODPRTJA 

DATUM 
ZAPRTJA 

1 ZELENI SLOVENIJE 50101-678-803208 30.08.2000 31.01.2001 
2 ZELENI SLOVENIJE 50101-678-803094 16.08.2000 15.01.2001 
3 ZELENI SLOVENIJE - 

OBČINSKI ODBOR KOPER 
51400-679-91160 31.08.2000 - 

4 ZELENI PTUJA 52400-679-94045 31.08.2000 28.12.2000 
5 ZELENA ALTERNATIVA 

SLOVENIJE 
50101-678-803208 31.08.2000 
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Organizator volilne kampanje je Državnemu zboru predložil dve 
različni vmesni poročili. Višine zbranih in porabljenih sredstev iz 
vmesnih poročil ni bilo mogoče preizkusiti, ker organizator ni 
predložil ustrezne in zadostne dokumentacija iz v uvodu 
navedenih razlogov. 

Na podlagi zaključnih poročil je do 14.11.2000 skupna višina 
zbranih sredstev znašala 766.667 SIT in skupna višina porabljenih 
sredstev 1.657.331 SIT. 

Pri preizkušanju popolnosti in točnosti, predloženih poročil je bilo 
ugotovljeno, da je organizator predložil le del dokumentacije, ki je 
ostala na sedežu stranke po vlomu v prostore dne 4.11.2000. 
Računsko sodišče ni moglo ugotoviti dejanske višine zbranih in 
porabljenih sredstev za volilno kampanjo, ker mu ni bila predložena 
vsa dokumentacija v zvezi z volilno kampanjo in poslovanjem 
preko naslednjih žiro računov: 

- posebni žiro račun za volitve v Državni zbor, št. 50101-678- 
803094, 
posebni žiro račun za volitve v Državni zbor, št. 50101-678- 
803208, 

- posebni žiro račun za volitve v Državni zbor, št. 51400-679- 
91160 (Območni odbor Koper) in 
posebni žiro račun za volitve v Državni zbor, št. 52400-679- 
94045. 

Računsko sodišče je lahko preverilo točnost podatkov o višini 
zbranih in porabljenih sredstev samo za stranko Zelena alternativa 
Slovenije. Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je stranka 
dejansko zbrala sredstva za volilno kampanjo v višini 206.667 
SIT in porabila sredstva v višini 200.143 SIT, kot je navedla v 
zaključnem poročilu. 

Računsko sodišče bi moralo preizkusiti tudi poslovanje preko 
računa, s katerega so bila sredstva za volilno kampanjo 
prenesena na posebni račun, in sicer za obdobje šestih mesecev 
pred dnevom glasovanja, vendar pa preizkusa ni bilo mogoče 

Organizator volilne kampanje je predložil dve različni zaključni 
poročili. Poleg tega pa je zaključno poročilo predložila tudi Zelena 
alternativa Slovenije. Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne 
kampanje za kandidatno listo Združenih zelenih je razvidna iz 
tabele 3. 

izvesti, ker je bil tudi večji del te dokumentacije odtujen iz sedeža 
stranke Zelenih Slovenije dne 4.11.2000. 

2.3 Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizator volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in Z Vol K. 

ZVolK predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje 
uporabljajo določila zakona, ki ureja financiranje strank (ZPoIS), 
če ta zakon ne določa drugače (17. člen ZVolK). Preverjalo se je 
upoštevanje določil ZPoIS v zvezi s pridobivanjem sredstev. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo ni bilo mogoče 
odkriti odstopanj od predpisov, ki urejajo pridobivanje in porabo 
sredstev za volilno kampanjo, ker predložena dokumentacija ni 
bila popolna. Računsko sodišče iz tega razloga ni moglo pridobiti 
ustrezne in zadostne dokaze, da ni bilo napak pri pridobivanju in 
porabi sredstev za volilno kampanjo. 

Po oceni Računskega sodišča je imel organizator na dan 1.2.2001 
še za približno en milijon SIT neporavnanih obveznosti iz naslova 
volilne kampanje za volitve v Državni zbor. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne smejo presegati 95.174.100 SIT, vključno s popusti. Računsko 
sodišče ocenjuje, da organizator volilne kampanje dovoljene višine 
stroškov za izvedbo volilne kampanje ni presegel. 

TABELA 3 : IZVLEČEK IZ ZAKLJUČNIH POROČIL ORGANIZATORJA 

VOLILNE KAMPANJE IN ZELENE ALTERNATIVE SLOVENIJE 
(OBRAZEC ŠT. 2) 

Zap. 
št. Opis Znesek 

v SIT 
1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 766.667 
2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 1.657.331 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno 

mesečno plačo na delavca v RS za to leto 0 

4 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo trikratno povprečno 
mesečno plačo na delavca v RS za to leto 0 

5 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 
zbranih sredstev, čas odloga pa je daljši od 30 dni 0 

Vir: Zaključni poročili organizatorja volilne kampanje in zaključno poročilo Zelene alternative Slo- 
venije. 
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3. MNENJE 

Računsko sodišče je pri reviziji ugotovilo naslednje formalne 
nepravilnosti: 

Organizator je predložil dve vmesni in dve zaključni poročili, 
kar pomeni, da ni upošteval določil 18a. in 19. člena ZVolK, 
ker ni predložil enega vmesnega in enega zaključnega 
poročila, v katerih bi bila izkazana skupna višina zbranih in 
porabljenih sredstev za volilno kampanjo za kandidatno listo 
ZDRUŽENI ZELENI - ZELENI IN ZELENA ALTERNATIVA 
SLOVENIJE. 

Eno zaključno poročilo je organizator predložil Računskemu 
sodišču RS z enodnevno zamudo, kar ni v skladu s prvim 
odstavkom 19. člena ZVolK. 

- Organizator je volilno kampanjo financiral preko petih posebnih 
žiro računov in tako ni upošteval določil 18. člena ZVolK. 

Organizator volilne kampanje k zaključnemu poročilu ni 
predložil poročila o poslovanju prek rednega računa stranke, 
iz katerega so bila prenesena sredstva na posebni žiro račun 
za volilno kampanjo, kot to določa drugi odstavek 19. člena 
ZVolK. 

Organizator volilne kampanje zaradi razmer znotraj stranke Zeleni 
Slovenije Računskemu sodišču ni predložil zadostne 
dokumentacije, zato Računsko sodišče ni moglo ugotoviti 
dejanske višine zbranih in porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo, niti ni moglo ugotoviti, ali je organizator volilne kampanje 
pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z ZPoIS 
in ZVolK. 

Zaradi razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, Računsko 
sodišče ne more Izreči mnenja. 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odstavkom 24. člena zakona o računskem 
sodišču vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve. Pripombe se 
vložijo pisno na Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenska 50. 

Dr. Janez Gabrijelčič, l.r. 
Vrhovni državni revizor 
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8 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 3. odstavka 39. člena Zakona o računskem sodišču (ZracS-1, ur. list RS, št. 
11/01), 2. odstavka 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 
25. členom Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
20/95) in 24a. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) prvo- 
stopenjski senat (v nadaljevanju senat I) v sestavi: 

SIMONA VAJS, JOSIPDOL 4, 2364 RIBNICA NA POHORJU 

Mag. Silva Jamnik, pooblaščena revizorka, predsednica 
Dr. Janez Gabrijelčič, poročevalec 

Zdenka Vidovič, pooblaščena revizorka, članica 

izdaja 

POROČILO O REVIZIJI 

kije bila izvedena pri organizatorki volilne kampanje: 

za listo kandidatov: 

NEODVISNI KANDIDAT - PLANINŠIČ FRANC 

in seje nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORKE VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-37/00-13 

Ljubljana, 29. marec 2001 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 
Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 
Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 
Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95 in 14/96, 67/97 in 70/00); 
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 
Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 
Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 
Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 
Povprečna plača I - VII 2000, httD://www.oov.si/zrs/Dodatki/ 
hitri/od.html: 
Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Seznam kratic 

ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-37/00-3 je bil izdan dne 
18.1.2001. Na podlagi pooblastila je revizijo izvedel Ivan Tement, 
strokovni sodelavec. Revizija je potekala deloma pri organizatorki 
volilne kampanje in deloma v prostorih Računskega sodišča. 
Pregled se je pričel 22.1.2001 in bil končan 2.2.2001. 

Po opravljeni reviziji je član Računskega sodišča, dr. Janez 
Gabrijelčič izdal predhodno poročilo št. 1217-37/00-7 z dne 
16.2.2001. Revidirana oseba je v zakonitem roku poslala pripombe 
na predhodno poročilo, zato je bil s sklepom predsednika 
Računskega sodišča sklepa št. 1217-37/00-9 z dne, 7.3.2001 
imenovan senat I v sestavi: 

Mag. Silva Jamnik, pooblaščena revizorka, predsednica 
Dr. Janez Gabrijelčič, poročevalec in 
Zdenka Vidovič, pooblaščena revizorka, članica. 

Senat I je proučil pripombe in izdelal poročilo tako, da je povzel 
neutemeljene pripombe in nanje odgovoril ter privzet kot veljavne 
ugotovitve, na katere ni bilo pripomb. 

Za neodvisnega kandidata za poslanca Franca Planinšiča, za 
redne volitve poslancev v Državni zbor, 15. X. 2000, je volilno 
kampanjo v smislu ZVolK v V. volilni enoti organizirala Simona 
Vajs, Josipdol, 2364 Ribnica na Pohorju. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preizkusilo: 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 

sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 

3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do 
katerega je organizator volilne kampanje upravičen. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo1 o izidu volitev, 
po katerem neodvisni kandidat Franc Planinšič ni bil izvoljen za 
poslanca. S takim izidom glasovanja organizatorka volilne 
kampanje ni pridobila pravice do delnega povračila stroškov za 
organiziranje volilne kampanje po prvem odstavku 21. člena ZVolK. 
Prav tako si ni pridobila pravice do delnega povračila stroškov za 
organiziranje in financiranje volilne kampanje po drugem odstavku 
21. člena ZVolK, saj Franc Planinšič na volitvah ni dobil 6% glasov 
od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2% 
od skupnega števila oddanih glasov v vsej državi. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. Revizija je 
temeljila na celotnem pregledu poslovne dokumentacije, ki jo je 
revidiranka v zvezi z volilno kampanjo vodila in predložila za 
pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodno 
priznanimi standardi revidiranja2 poda mnenje o zaključnem 
poročilu in o pravilnosti finančnega poslovanja v zvezi z volilno 
kampanjo. 

2 UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo ter 
pravočasnost pošiljanja poročil Državnemu zboru in Računskemu 
sodišču. 

Preverilo se je, ali je organizatorka volilne kampanje predložila 
vmesno poročilo Državnemu zboru v predpisanem roku, t.j. enajsti 
dan pred dnevom volitev, kot določa 18a. člen ZVolK. Vmesno 
poročilo je bilo Državnemu zboru predloženo pravočasno, 
4.10.2000. 

Prav tako je dne, 14.11.2000 v skladu z 19. členom ZVolK 
revidiranka predložila državnemu zboru končno poročilo o volilni 
kampanji, ne pa tudi računskemu sodišču. Računskemu sodišču 
je bilo zaključno poročilo predloženo v teku revizije. Zaključno 
poročilo je bilo predloženo računskemu sodišču dva meseca in 
devet dni prepozno. 

Revidiranka je v pripombah pojasnila, da je po Molitvah oddala 
zaključno poročilo Državnemu zboru. Iz Zakona o volilni kampanji 
je razumela, da se poročilo pošlje Računskemu sodišču 
Državnega zbora. Zato je bila mnenja, da je ravnala v skladu z 
zakonom. 

1 Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 
2 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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Senat I ugotavlja, da se je revidiranka pred izvajanjem organizacije 
volilne kampanje nenatančno seznanila z ZvolK. 

Vmesno in zaključno poročilo nista vsebovali vseh podatkov, kot 
je predpisano z 19. in 18a. členom ZvolK in Odredbo o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 

Revidiranka je pripomnila, da je bilo v predhodnem poročilu 
ugotovljeno, da podatki niso bili podani na zato ustreznih 
predpisanih obrazcih, kljub temu, pa sta poročiti vsebovali vse 
zahtevane podatke, kar je razvidno po njenem mnenju iz točke 2. 
ugotovitev. 

Senat I ni mogel upoštevati pripombe revidiranke, saj Odredba o 
obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo v 1. členu jasno predpisuje obrazce, na katerih morajo 
organizatorji volilne kampanje predložiti poročila o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo v skladu z ZvolK. 
Organizatorka volilne kampanje bi morala predložiti poročilo v 
obliki in vsebini, ki jo predpisuje navedena odredba. 

Preverilo se je, ali je organizatorka volilne kampanje pravočasno 
(do 31.8.2000) odprla poseben žiro račun (18. člen ZVolK). 

Revidiranka je dne, 30. 8. 2000 pri A banki odprla posebni račun 
številka 50100-620-05-807001-1430654122, z oznako "Simona 
Vajs", s čimer je ravnala v skladu z 18. členom ZVolK. Revidiranka 
je v času revizijskega pregleda predložila dopis A banke d.d. 
Ljubljana, Ekspozitura Slovenj Gradec, iz katerega je razvidno, 
da je bil posebni žiro račun zaprt pravočasno, 8.11.2000. 

2.2 Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega 
in zaključnega poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila 
popolnost in točnost predloženih poročil. 

Ugotovljeno je bilo, da so podatki navedeni v vmesnem poročilu, 
točni. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 
organizator volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu je 
razvidna iz Tabele 1. 

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorke volilne kampanje (Obrazec št. 2) 

Zap. 
Št. 

Opis 
Znesek 

v SIT 

I Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 395.030 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 395.030 
Vir: Zaključno poročilo organizatorke volilne kampanje 

Podlaga za prikazane podatke v zaključnem poročilu so 
verodostojne listine. 

Ugotovljeno je bilo, da so podatki v zaključnem poročilu točni. 

2.3 Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizatorka volilne 
kampanje pridobila in porabila sredstva za volilno kampanjo v 
skladu z ZPoIS in ZVolK. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo niso bila odkrita 
odstopanja od predpisov, ki urejajo pridobivanje in porabo sredstev 
za volilno kampanjo. 

Organizatorka volilne kampanje je vsa sredstva zbrala in vse 
stroške volilne kampanje poravnala s posebnega žiro računa za 
volilno kampanjo, kot zahteva 18. člen ZVolK. 

Stroški organizatorke volilne kampanje za izvedbo volilne 
kampanje ne bi smeli presegati 12.280.860 SIT. Organizatorka 
volilne kampanje ni presegla dovoljene višine stroškov za izvedbo 
volilne kampanje. 

3 MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorki volilne kampanje, za 

poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnen|e s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Zaključno poročilo je bilo predloženo Računskemu sodišču 
dva meseca in 9 dni prepozno, kar je v nasprotju z 19. členom 
ZVolK; 
Vmesno in zaključno poročilo nista bila posredovana v obliki 
in vsebini, ki je predpisana z Odredbo o obrazcih poročil o 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, kar je v 
nasprotju z 19. čl. ZvolK. 

Pravni pouk: Zoper poročilo je v skladu s 3. odstavkom 24. člena 
ZracS možno vložiti ugovor. Ugovor se posreduje pisno v roku 
30 dni od dneva vročitve na Računsko sodišče Republike 
Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana. 

Mag. Silva Jamnik, l.r. 
Predsednica Senata I 
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8 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 3. odstavka 39. člena ZracS-1 (Ur. list Rs. št. 11/01), 2. odstavka 24. člena 
Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), 25. členom Poslovnika Račun- 
skega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95) in 24a. člena Zakona o 
volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) prvostopenjski senat (v nadaljeva- 
nju senat I) v sestavi: 

Mag. Ana Praprotnik, pooblaščena revizorka, predsednica 
Dr. Janez Gabrijelčič, poročevalec 

Zdenka Vidovič, pooblaščena revizorka, članica 

izdaja 

POROČILO O REVIZIJI 

kije bila izvedena pri organizatoiju volilne kampanje: 

MILAN ROBIČ, KOŠENINOVA 6, 2342 RUŠE 

za listo kandidatov: 

Milan Robič 

i 
in se je nanašala na: 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-35/00-13 

Ljubljana, 30. marec 2001 

POROČILO JE POSTALO 00 

DNF 30- fOM 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

* Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/94); 
* Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95); 
* Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97); 
* Zakon o političnih strankah - ZPolS (Uradni list RS, št. 62/94, 1/99 in 70/00); 
* Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 14/96, 

67/97 in 70/00); 
* Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo 

(Uradni list RS, št. 39/97); 
* Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 67/00); 
* Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah in volilnih okrajih, Re- 

publiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/2-00, z dne 13.9.2000; 
* Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki RVK, št. 1-4/96- 

3/00, z dne 9.11.2000; 
* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 17/00); 
* Povprečna plača I - VII 2000, http://www.gov.si/zrs/nodatki/hitri/od.html; 
* Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 98/00). 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPolS - Zakon o političnih strankah 
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1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. člena ZVolK. Sklep o iz- 
vedbi revizije, št. 1217-35/00-3 je bil izdan dne 18.1.2001. Na podlagi pooblastila je 
revizijo izvedel Ivan Tement, strokovni sodelavec. Revizija je potekala deloma pri or- 
ganizatorju volilne kampanje in deloma v prostorih Računskega sodišča. Pregled se je 
pričel 19.1.2001 in bil končan 26.1.2001. 

Po opravljeni reviziji je član Računskega sodišča, dr. Janez Gabrijelčič izdal predhodno 
poročilo št. 1217-35/00-7 z dne 5. februarja 2001. Revidirana oseba je v zakonitem roku 
poslala pripombe na predhodno poročilo, zato je bil s sklepom predsednika Računskega 
sodišča št. 1217-35/00-9 z dne 14.2.2001 imenovan senat I v sestavi: 

- Mag. Ana Praprotnik, pooblaščena revizorka, predsednica 
- Dr. Janez Gabrijlčič, poročevalec in 
- Zdenka Vidovič, pooblaščena revizorka, članica. 

Senat I je proučil pripombe in izdelal poročilo tako, daje povzel neutemeljene pripombe 
in nanje odgovoril ter privzel kot veljavne ugotovitve, na katere ni bilo pripomb. 

Za neodvisnega kandidata za poslanca Milana Robiča, je volilno kampanjo v VII. volil- 
ni enoti za volitve poslancev v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu zakona o volilni 
kampanji (ZVolK) organiziral Milan Robič, Košeninova 6, 2342 Ruše (revidiranec). 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo poslovanja v zvezi s financi- 
ranjem volilne kampanje, s katero je preizkusilo: 
1. višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
2. ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna sredstva za volilno 

kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil pri tem dolžan upoštevati; 
3. ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel podatke; 
4. višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je organizator vo- 

lilne kampanje upravičen. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo1 o izidu volitev, po katerem neo- 
dvisni kandidat Milan Robič ni bil izvoljen za poslanca, kar pomeni, da organizator vo- 
lilne kampanje v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZVolK nima pravice do povrnitve 
stroškov volilne kampanje. Prav tako si ni pridobil pravice do delnega povračila stroš- 
kov za organiziranje in financiranje volilne kampanje po drugem odstavku 21. člena 
ZvolK, saj na volitvah ni dobil 6 % glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni 
enoti ali najmanj 2 % od skupnega števila oddanih glasov v vsej državi. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v dokumentaciji, ki se je nanašala na 
< financiranje volilne kampanje, za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. 

Revizija je temeljila na celotnem pregledu poslovne dokumentacije, ki jo je revidiranec v 
zvezi z volilno kampanjo vodila in predložila za pregled. 

1 Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, Št. 98/00). 
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Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodno priznanimi standardi re- 
vidiranja2 poda mnenje o zaključnem poročilu in o pravilnosti finančnega poslovanja v 
zvezi z volilno kampanjo. 

2 UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter odprtje in zaprtje posebnega 
žiro računa 

Preverjalo seje, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse podatke določene z ob- 
razcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo ter pravočasnost pošiljanja poročil Državnemu zboru in Računskemu 
sodišču. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje predložil vmesno poročilo Državne- 
mu zboru v predpisanem roku, t.j. enajsti dan pred dnevom volitev, kot določa 18a. člen 
ZVolK. Vmesno poročilo je bilo Državnemu zboru predloženo 9.10.2000, 5 dni prepoz- 
no in ni vsebovalo potrebnih podatkov, ki jih zahteva Odredba o obrazcih poročil o 
zbranih in porabljenih sredstev. 

Dne 17.10.2000 je revidiranec predložil Računskemu sodišču zaključno poročilo. 19. 
člen ZVolK določa, da mora organizator predložiti poročilo najpozneje v tridesetih dneh 
po dnevu glasovanja, kar pomeni, daje bil zadnji dan za oddajo poročila 14.11.2000. 
Zaključno poročilo je bilo predloženo v roku. 

Zaključno poročilo ni bilo posredovano v obliki predpisanega obrazca in ni vsebovalo 
potrebnih podatkov, ki jih zahteva Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstev. 

Revidirana oseba v pripombah navaja, da je na Računskem sodišču dobil informacijo, 
da mu ni potrebno oddati zaključnega poročila na predpisanem obrazcu. V nadaljeva- 
nju navaja, da za primer, ko organizator volilne kampanje nima nič prihodkov in od- 
hodkov ni posebne Odredbe. 

Senat I ni mogel upoštevati pripombe revidiranca, saj Odredba o obrazcih poročil 
o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo v 1. členu jasno predpisuje 
obrazce, na katerih morajo organizatorji volilne kampanje predložiti poročila o 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo v skladu z ZvolK. Ne glede 
na dejstvo, da za izvedbo volilne kampanje ni bilo pridobljeno in porabljeno nič 

2 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je predpisala mednarodna orga- 
nizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, kijih ne urejajo re- 
vizijski standardi INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 1FAC (izdal 
Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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sredstev, bi organizator mora! predložiti poročilo v obliki in vsebini, ki jo predpi- 
suje navedena odredba. 

Preverilo seje, ali je organizator volilne kampanje pravočasno (do 31.8.2000) odprl po- 
seben žiro račun (18. člen ZVolK). 

Na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (APP) se je 
ugotovilo, daje bil žiro račun št.: 51800-685-72002, z oznako " Milan Robič - za volil- 
no kampanjo", odprt in zaprt pravočasno. 

2.2 Zbrana in porabljena sredstva za volilno kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega in zaključnega poročila 
o volilni kampanji. Preizkušena je bila popolnost in točnost predloženih poročil. 

Ugotovljeno je bilo, da so podatki navedeni v vmesnem poročilu, točni. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je organizator volilne 
kampanje izkazal v zaključnem poročilu je razvidna iz Tabele 1. 

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje 
Zap. 
Št. Opis 

Znesek 
V SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 0 
2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 0 

Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje 

Organizator volilne kampanje je tako v vmesnem kot zaključnem poročilu izkazal, da ni 
zbral in porabil nobenih finančnih sredstev za volilno kampanjo. Na podlagi podatkov 
APP o kumulativnem prometu na posebnem žiro računu in na podlagi podatkov, ki smo 
jih pridobili od medijev glede stroškov oglaševanja smo preizkusili pravilnost v poroči- 
lih izkazanih podatkov. Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

2.3 Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil 
sredstva za volilno kampanjo v skladu z ZPolS in ZVolK. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo niso bila odkrita odstopanja od predpi- 
sov, ki urejajo pridobivanje in porabo sredstev za volilno kampanjo, saj organizator vo- 
lilne kampanje ni zbral in ni porabil nobenih finančnih sredstev. 
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3 MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za poslovanje v zvezi s finan- 
ciranjem volilne kampanje za volitve v Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridrž- 
kom. 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

• Vmesno poročilo je bilo predloženo Državnemu zboru 5 dni prepozno. 
• Vmesno in zaključno poročilo nista bila predložena v obliki in vsebini, ki je predpi- 

sana z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo, kar je v nasprotju z 19. čl. ZvolK. 

Pravni pouk: Zoper poročilo je v skladu s 3. odstavkom. 24. člena ZRacS možno vlo- 
žiti ugovor. Ugovor se posreduje pisno v roku 30 dni od dneva vročitve na Računsko 
sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana. 

Obrazložitev 

***** 
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POROČILO JE POSTALO DOKOM 
4. 5. 2001 DNE. 

RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 3. odstavka 39. člena Zakona o računskem sodišču (ZRac S-l, Ur. list RS, 
št. 11/01), 2. odstavka 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94) 
in v skladu s 25. členom Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95) in 24a. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97) prvostopenjski senat (v nadaljevanju Senat I) v sestavi: 

Zdenka Vidovič, pooblaščena revizorka, predsednica 
Dr. Janez Gabrijelčič, poročevalec 
Nadja Žnidarčič-Ferrari, članica 

izdaja 

POROČILO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

KOMUNISTIČNI PARTIJI SLOVENIJE 

za listo kandidatov: 

KOMUNISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE 

in se je nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-30/00-14 

Ljubljana, 29. marec 2001 
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Pomembnejši predpisi in akti za to revizijo 

Zakon o računskem sodišču - ZRacS (Uradni list RS, št. 48/ 
94); 
Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 20/95); 
Zakon o volilni kampanji - ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 
17/97); 
Zakon o političnih strankah - ZPoIS (Uradni list RS, št. 62/94, 
1/99 in 70/00); 
Zakon o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 
44/92, 60/95, 14/96, 67/97 in 70/00); 
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo (Uradni list RS, št. 39/97); 
Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 67/00); 
Javna objava števila volivcev po posameznih volilnih enotah 
in volilnih okrajih, Republiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/ 
2-00, z dne 13.9.2000; 
Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki 
RVK, št. 1-4/96-3/00, z dne 9.11.2000); 
Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 
Povprečna plača I - VII 2000, http://www.oov.si/zrs/podatki/ 
hitri/od.html: 
Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

preizkusilo: 
višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
ali je organizator volilne kampanje pridobil in porabil finančna 
sredstva za volilno kampanjo v skladu s predpisi, ki jih je bil 
pri tem dolžan upoštevati; 
ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 
ali je organizator volilne kampanje upravičen do delnega 
povračila stroškov volilne kampanje. 

Republiška volilna komisija je izdala poročilo' o izidu volitev, po 
katerem je listi kandidatov Komunistične partije Slovenije niso 
pripadli mandati za poslance v državnem zboru. S takim izidom 
glasovanja Komunistična partija Slovenije, kot organizator volilne 
kampanje, ni pridobila pravice do delnega povračila stroškov za 
organiziranje volilne kampanje po prvem odstavku 21. člena ZVolK. 
Prav tako ni pridobila pravice do delnega povračila stroškov za 
organiziranje in financiranje volilne kampanje po drugem odstavku 
21. člena ZvolK, saj na volitvah ni dobila 6 % glasov od skupnega 
števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 % od skupnega 
števila oddanih glasov v vsej državi. 

Revidiranje je izvedeno s preizkušanjem podatkov v 
dokumentaciji, ki se je nanašala na financiranje volilne kampanje, 
za kar so bili sestavljeni ustrezni revizijski programi. Revizija je 
temeljila na celotnem pregledu poslovne dokumentacije, ki jo je 
revidiranec v zvezi z volilno kampanjo vodil in predložil za pregled. 

Pridobljena spoznanja omogočajo, da se v skladu z mednarodno 
priznanimi standardi revidiranja2 poda mnenje o zaključnem 
poročilu in o pravilnosti finančnega poslovanja v zvezi z volilno 
kampanjo. 

Za izvedbo volilne kampanje je bil odgovoren Marek Lenardič. 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije št. 1217-30/00-3 je bil izdan dne 
19.1.2001. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedla Jelka Zimšek, 
revizijska sodelavka in Emil Sinanoski, revizijski asistent. Revizija 
le potekala v prostorih Računskega sodišča. Pregled se je pričel 
19.1.2001 in končal 7.2.2001. 

Po opravljeni reviziji je član Računskega sodišča, dr. Janez 
Gabrijelčič izdal predhodno poročilo št. 1217-30/00-8 z dne 16. 
februarja 2001. Revidirana oseba je v zakonitem roku poslala 
Pripombe na predhodno poročilo, zato je bil s sklepom predsednika 
Računskega sodišča št. 1217-30/00-10 z dne 28.02.2001 
imenovan senat I v sestavi: 

Zdenka Vidovič, pooblaščena revizorka, predsednica, 
dr. Janez Gabrijelčič, poročevalec in 
Nadja Žnidarčič-Ferrari. 

Senat I je proučil pripombe in izdelal poročilo tako, da je povzel 
neutemeljene pripombe in nanje odgovoril ter vzel kot veljavne 
ugotovitve, na katere ni bilo pripomb. 

Politična stranka Komunistična partija Slovenije je za redne volitve 
Poslancev v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu zakona o volilni 
kampanji (ZVolK), organizirala volilno kampanjo v treh volilnih 
enotah, za listo kandidatov Komunistične partije Slovenije. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
Poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 

2 UGOTOVITVE 

2.1. Formalna pravilnost predloženih poročil ter 
odprtje in zaprtje posebnega žiro računa 

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke določene z obrazcema št. 1 in 2 iz Odredbe o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo ter 
pravočasnost pošiljanja poročil Državnemu zboru in Računskemu 
sodišču. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje predložil 
vmesno poročilo Državnemu zboru v predpisanem roku, t.j. enajsti 
dan pred dnevom volitev, kot določa 18a. člen ZVolK. Vmesnega 
poročila revidiranec ni predložil Državnemu zboru. 

Revidirana oseba je v pripombah pojasnila, da je vmesno poročilo 
pomotoma predložila Računskemu sodišču. 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 
2 Računsko sodišče izvaja revizije v skladu z revizijskimi standardi, ki jih je 
predpisala mednarodna organizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, ki jih ne urejajo revizijski standardi 
INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil 
IFAC (izdal Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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Senat I ugotavlja, da pojasnilo revidirane osebe ne vpliva na 
ugotovitev, da vmesno poročilo nI bilo posredovano 
Državnemu zboru. 

Dne 7.11.2000 je revidiranec predložil Računskemu sodišču 
zaključno poročilo. ZvolK v 19. členu določa, da mora organizator 
predložiti poročilo najpozneje v tridesetih dneh po dnevu 
glasovanja, kar pomeni, da je bil zadnji dan za oddajo poročila 
14.11.2000. Zaključno poročilo je bilo predloženo v skladu s 
predpisanim rokom. 

Zaključno poročilo ni vsebovalo vseh podatkov, ki jih prepisuje 
19. člen ZVolK in Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstev za volilno kampanjo. 

Revidiranec je v pripombah navedel, da je zaključno poročilo 
vsebovalo vse bistvene podatke o zbranih in porabljenih sredstvih. 

Senat I nI mogel upoštevati pripombe revidiranca, saj 
Odredba o obrazcih poročil o zbranih In porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo v 1. členu jasno predpisuje 
obrazce, na katerih morajo organizatorji volilne kampanje 
predložiti poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo v skladu z ZvolK. Ne glede na dejstvo, da 
za izvedbo volilne kampanje ni bilo pridobljeno in porabljeno 
nič sredstev, bi organizator moral predložiti poročilo v obliki 
In vsebini, ki jo predpisuje navedena odredba. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
(do 31.8.2000) odprl in zaprl poseben žiro račun (18. in 19. člen 
ZVolK). 

Na podlagi podatkov Probanke d.d., Maribor smo ugotovili, da je 
bil žiro račun št.: A0458872111350018, z oznako »KPS - za 
volilno kampanjo«, odprt in zaprt pravočasno. 

na posebnem žiro računu in na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili 
od medijev glede stroškov oglaševanja smo preizkusili pravilnost 
v zaključnem poročilu izkazanih podatkov. Nepravilnosti niso bile 
ugotovljene. 

2.3 Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo, ali je organizator volilne 
kampanje pridobil in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu 
z ZPoIS in ZVolK. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo niso bila odkrita 
odstopanja od predpisov, ki urejajo pridobivanje in porabo sredstev 
za volilno kampanjo, saj organizator volilne kampanje ni zbral in ni 
pridobil nobenih finančnih sredstev. 

3 MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Vmesno poročilo ni bilo predloženo Državnemu zboru, kar je 
v nasprotju z 18a. členom ZVolK. 
Zaključno poročilo ni bilo posredovano v obliki in vsebini, ki je 
predpisan z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, kar je v nasprotju 
z 19. čl. ZVolK. 

2.2 Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Računsko sodišče je preizkušalo točnost podatkov iz vmesnega 
in zaključnega poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila 
popolnost in točnost predloženih poročil. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je 
organizator volilne kampanje izkazal v zaključnem poročilu znaša 
0,00 SIT. 

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu izkazal, 
da ni zbral in porabil finančnih sredstev za volilno kampanjo. Na 
podlagi podatkov Probanke d.d., Maribor o kumulativnem prometu 

Pravni pouk: Zoper poročilo je v skladu s 3. odstavkom 24. 
člena ZRacS možno vložiti ugovor. Ugovor se posreduje pisno v 
roku 30 dni od dneva vročitve na Računsko sodišče Republike 
Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana. 

Zdenka Vidovič, l.r. 
Predsednica Senata I 
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j NAROČILNICA 

I Ime in priimek:   | 

| Naslov:   

i Telefon: Poštna številka:  , 

. Podjetje:  I 

' Davčna številka:  I 

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE | 

| Datum:    

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. I 
L 1 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubioeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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