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

ZADEVA: Sklep o potrditvi Standardnega upravnega dogovora med Vlado Republike 
Slovenije in Programom Organizacije združenih narodov za razvoj – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
in devetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) je 
Vlada Republike Slovenije na ... seji  dne ... sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je potrdila Standardni upravni dogovor med Vlado Republike Slovenije in 
Programom Organizacije združenih narodov za razvoj, sklenjen 10. 12. 2021 v New Yorku. 

Sklep prejme:
- Ministrstvo za zunanje zadeve

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/ 
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

− dr. Marko Rakovec, generalni direktor Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov 
ter glavni pravni svetovalec, Ministrstvo za zunanje zadeve, 

− Mateja Štrumelj Piškur, vodja Sektorja za mednarodno pravo, Ministrstvo za zunanje zadeve. 
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/ 
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/ 
5. Kratek povzetek gradiva:
Vlada Republike Slovenije je 2. 12. 2021 sprejela sklep o prostovoljnem prispevku v Sklad 
Organizacije združenih narodov za izgradnjo miru (UNPBF) v višini 20.000 EUR. 
Način plačila in namensko porabo prostovoljnega prispevka vsebuje standardni upravni dogovor s 
Programom Organizacije združenih narodov (UNDP). UNDP oz. njegov več partnerski urad 
skrbniškega sklada (MPTF Office) deluje kot upravni agent sklada.
Dogovor je bil podpisan in začel veljati 10. 12. 2021. Velja do prejema zaključnega finančnega 
poročila sklada za 2021 oz. najkasneje do 31. 5. 2022, t. j. skrajnega roka za njegovo predložitev 
vplačnikom prostovoljnih prispevkov v sklad v 2021.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in DA/NE



naslednjih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

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



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

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

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

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,



 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Prispevek v višini 20.000 EUR je bil nakazan 30. 12. 2021 na podlagi sklepa vlade št. 51102-
15/2021/4 z dne 2. 12. 2021 (točka 23) s proračunske postavke Ministrstva za zunanje zadeve 1297 
– Članarine in kotizacije v tujini, z ukrepa 1811-11-0002 – Multilateralno sodelovanje.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,



 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Objava ni potrebna, akt je sklenjen. 
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

dr. Anže Logar
MINISTER



PREDLOG SKLEPA 

Številka: 
Datum: 

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) in devetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 
113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 
in 30/18 – ZKZaš) je Vlada Republike Slovenije na ... seji  dne ... sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je potrdila Standardni upravni dogovor med Vlado Republike 
Slovenije in Programom Organizacije združenih narodov za razvoj, sklenjen 10. 12. 2021 v New 
Yorku.

mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. GENERALNEGA SEKRETARJA

Sklep prejme: 
- Ministrstvo za zunanje zadeve



OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije je 2. 12. 2021 sprejela sklep, s katerim je namenila prispevek 
Republike Slovenije v višini 20.000 EUR v Sklad Organizacije združenih narodov za izgradnjo 
miru (UN Peacebuilding Fund, v nadaljnjem besedilu: PBF).

Za potrebe realizacije prostovoljnega prispevka je bil s Programom Organizacije združenih 
narodov za razvoj (UNDP) sklenjen standardni upravni dogovor, ki vsebuje način plačila 
prostovoljnega prispevka, njegovo namensko in transparentno porabo ter določa upoštevanje 
visokih standardov na strani agencij, koristnikov sredstev PBF.

Hkrati dogovor ureja razmerja med PBF in UNDP oz. njegovim več partnerskim uradom 
skrbniškega sklada (MPTF Office). Ta namreč deluje kot upravni agent PBF, ki je pod splošnim 
vodstvom ter navodili vodje Urada za podporo izgradnji miru (PBSO) odgovoren za upravljanje 
PBF. 

Dogovor je bil podpisan 10. 12. 2021 in velja od dneva podpisa do prejema zaključnega 
finančnega poročila sklada za 2021 oz. najkasneje do 31. 5. 2022, ki je skrajni rok za 
predložitev zaključnega poročila vplačnikom prostovoljnih prispevkov v sklad v 2021.

Gradivu je dogovor, glede na njegovo tehnično naravo in standardizirano besedilo, ki s stališča 
slovenske strani, kot vplačnika prostovoljnega prispevka, predstavlja predvsem način plačila 
prostovoljnega prispevka ter garancije za njegovo namensko in transparentno porabo, priložen 
zgolj v izvirniku.

PBF je finančni instrument Komisije za izgradnjo miru (Peacebuilding Commission – v 
nadaljnjem besedilu: PBC), ki sta jo leta 2005 ustanovila Generalna skupščina in Varnostni svet 
Organizacije združenih narodov kot medvladno svetovalno telo OZN v podporo mirovnim 
prizadevanjem v državah, ki so izšle iz konfliktov. Cilj PBC je predlagati celostne strategije za 
po konfliktno izgradnjo miru in okrevanje ter pri tem združiti vse ustrezne akterje in vire. S 
sredstvi PBF so bili doslej financirani programi za izgradnjo miru v več kot 40 državah, tudi na 
Zahodnem Balkanu. Od začetka je v sklad prispevalo že okoli 60 držav. Slovenija je v sklad 
prispevala tudi že v letih 2008 in 2009.

26. 1. 2021 je potekala donatorska konferenca za PBF. Sopredsedujoči konferenci so opozorili, 
da je treba razširiti bazo donatorjev in namesto kratkoročnega financiranja najti dolgoročne 
rešitve za bolj predvidljivo financiranje. Zasledovani cilj vplačil v podporo strategiji PBF 2020-
2024 je 1,5 milijarde USD; 39 držav je v 2020 in 2021 vplačalo ali obljubilo skupaj več kot 439 
milijonov USD.

7. in 8. 12. 2021 je potekala ministrska konferenca OZN na temo ohranjanja miru, v okviru 
katere so države predstavile konkretne zaveze kot svoj prispevek k izboljšanju mirovnih 
prizadevanj OZN. V okviru konference je z nagovorom nastopil tudi državni sekretar v 
ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislav Raščan, ki je predstavil zaveze Slovenije in najavil 
finančni prispevek v PBF za leto 2021.

Sklenitev dogovora ne zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov. 

Dogovor ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU.
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