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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Sklep o potrditvi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za
obnovo in razvoj za Sklad najmanj razvitih držav za podnebne spremembe – 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 Sporazum med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za
obnovo in razvoj za Sklad najmanj razvitih držav za podnebne spremembe, sklenjen 11. 1. 2022 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 za
najmanj razvite države (LDCF), s katerim upravlja Sklad za globalno okolje (GEF) v višini 50.000
EUR.
LDCF najmanj razvitim državam pomaga obravnavati njihove potrebe za krepitev odpornosti in
zmanjšanje ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.
Republika Slovenija sodeluje pri polnitvah GEF že vse od pridobitve statusa donatorice, medtem ko v
njegov LDCF doslej še ni prispevala. Zato je morala za realizacijo prvega prispevka podpisati
standardni upravni sporazum. Ta je podlaga za realizacijo tudi morebitnih prihodnjih prispevkov.

Sporazum je bil podpisan in začel veljati 11. 1. 2022.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih – sredstva črpana iz proračuna 2021
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije
c)
administrativne posledice
č)
gospodarstvo, zlasti m a l a in srednja podjetja ter
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e)
socialno področje
f)
dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi
razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne
dokumente
Evropske
unije
in
mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE

DA/NE

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 50.000 EUR je bil nakazan 30. 12. 2021 na podlagi sklepa vlade št. 5110215/2021/4 z dne 2. 12. 2021 (točka 13) 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.
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,

DA/NE



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:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

dr. Anže Logar
MINISTER

DA/NE
DA/NE

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 Sporazum med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko
za obnovo in razvoj za Sklad najmanj razvitih držav za podnebne spremembe, sklenjen 11. 1.
2022 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 50.000 EUR v Sklad za najmanj razvite države za podnebne
spremembe (Least Developed Countries Fund for Climate Change, v nadaljnjem besedilu:
LDCF) pri Svetovnem skladu za okolje (Global Environment Facility, v nadaljnjem besedilu:
GEF). Njegov skrbnik je Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD).
Republika Slovenija sodeluje pri polnitvah GEF že vse od pridobitve statusa donatorice
(trenutno potekajo pogajanja za osmo polnitev), medtem ko v njegov LDCF doslej še ni
prispevala. Zato je morala ob priložnosti prvega prispevka podpisati standardni upravni
sporazum, ki je podlaga tako za realizacijo prvega kot tudi morebitnih prihodnjih prispevkov.
S sporazumom med Republiko Slovenijo in IBRD kot skrbnikom LDCF se Slovenija zavezuje k
plačilu nepovratnega finančnega prispevka v višini 50.000 EUR, skladno s sklepom Vlade
Republike Slovenije z dne 2. 12. 2021, ter sprejema standardna določila glede prispevkov v
LDCF. Slovenija s podpisom sporazuma potrjuje izvedbo plačila na račun pri banki, kot jo je
skrbnik opredelil v zahtevku za plačilo, in navedbo v dogovoru določenega sklica. Sporazum
tudi identificira kontakte pri obeh podpisnikih za koordinacijo vseh zadev, povezanih z
implementacijo sporazuma, opredeljuje možnosti za spreminjanje sporazuma s pisno privolitvijo
obeh podpisnic (medtem ko je za spreminjanje standardnih določb, ki so v prilogi sestavni del
sporazuma, potrebno soglasje vseh donatoric v LDCF) ter razkritje podatkov skladno s politiko
Svetovne banke, katere del je IBRD, o dostopu do informacij.
Standardne določbe, ki se nanašajo na prispevke v LDCF, veljajo za vse donatorje in se deloma
sklicujejo na upravni sporazum za LDCF in na Instrument ustanovitve prenovljenega Sklada za
svetovno okolje. Vsebujejo določbe o upravljanju sredstev s strani IBRD, naložbe sredstev pred
njihovim izplačilom ter kritje administrativnih stroškov, upravičeno uporabo sredstev LDCF,
postopke za upravljanje uporabe sredstev, pravila javnega naročanja, računovodske in finančne
izkaze, revidiranje, razkritje podatkov, omejitev odgovornosti, način obveščanja o morebitnih
dodatnih prispevkih, možnosti za spreminjanje standardnih določb, možnosti za prekinitev
upravnega sporazuma za LDCF ter veljavnost standardnih določb za donatorja, ki je z dnem
podpisa sporazuma med donatorico in skrbnikom. V zvezi s standardno določbo, ki se nanaša
na kritje stroškov revizije in opredeljuje možnost kritja stroškov revizije s strani donatoric je
skrbnik dodatno pojasnil, da LDCF sledi enotni reviziji skrbniških skladov Svetovne banke in
posledično posebni stroški revizije ne nastajajo. V primeru, da bi želel kateri koli donator
pridobiti ločeno revizijo LDCF, bi donator, ki bi zanjo zaprosil, nosil tudi stroške takšne revizije.
Skrbnik je pojasnil še, da v dosedanji praksi ni prišlo do takšnega primera.
Gradivu je sporazum, 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.
Sporazum je bil podpisan 11. 1. 2022 in velja od dneva podpisa.
Sklenitev sporazuma ne zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov.
Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU.

