
Nekaj podatkov o Konvenciji: 

 
Konvencija Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji/degradaciji tal (UNCCD) 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 194 držav, vključno z vsemi državami Evropske 

Unije. 

 

Cilji Konvencije je boj proti dezertifikaciji oziroma degradaciji tal, ki jo povzročajo 

spremembe v podnebju in človekov vpliv. Cilj te konvencije je boj proti širjenju puščav in 

ublažitev posledic suše v državah, ki doživljajo hudo sušo in/ali širjenje puščave, zlasti v 

Afriki, z učinkovitim ukrepanjem na vseh ravneh, podprtim z dogovori o mednarodnem 

sodelovanju in partnerstvu, v okviru skupnega pristopa, ki je v skladu z Agendo 21, katerega 

namen je prispevati k doseganju trajnostnega razvoja na prizadetih območjih. V izpolnjevanje 

tega cilja so zajete dolgoročne skupne strategije, ki so/bodo na prizadetih območjih hkrati 

usmerjene k izboljšanju donosnosti zemljišč in sanaciji, ohranjanju in trajnostnemu 

upravljanju z zemeljskimi in vodnimi viri, kar bo povzročilo izboljšanje življenjskih razmer. 

 

Pri izpolnjevanju 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 širjenju puščave in/ali ublažitev posledic suše sprejmejo ob sodelovanju prebivalstva 

in lokalnih skupnosti in da se na višjih ravneh oblikuje takšno okolje, ki omogoča 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 

osredotočiti finančne, človeške, organizacijske in tehnične vire tja, kjer so potrebni; 

 

c) pogodbenice bi morale v duhu partnerstva razvijati sodelovanje med vladami na vseh 

ravneh, skupnostmi, nevladnimi organizacijami in lastniki zemljišč, da se doseže boljše 

poznavanje narave in vrednosti zemlje ter redkih vodnih virov na prizadetih območjih in 

prizadevanje za njihovo trajnostno porabo; in 

 

d) pogodbenice bi morale v celoti upoštevati posebne potrebe in razmere v prizadetih državah 

pogodbenicah v razvoju, zlasti v najmanj razvitih med njimi. 

 

Slovenija je Konvencijo o boju proti dezertifikaciji ratificirala junija 2001, veljati pa je 

začela 28.9.2001. Slovenija se je opredelila kot prizadeta država severnega Sredozemlja 

in kot prizadeta država srednje in vzhodne Evrope. Od leta 2006 dalje se aktivnosti 

povezane s Konvencijo koordinirajo na Agenciji RS za okolje.  

Slovenijo prizadevajo tako procesi degradacije tal (onesnaženje tal, erozija, hidrogeološke 

nevarnosti, izguba tal zaradi pozidave) kot tudi suša. 

Pri izpolnjevanju 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 širjenju puščave in/ali ublažitev posledic suše sprejmejo ob sodelovanju prebivalstva 

in lokalnih skupnosti in da se na višjih ravneh oblikuje takšno okolje, ki omogoča 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 

osredotočiti finančne, človeške, organizacijske in tehnične vire tja, kjer so potrebni; 

c) pogodbenice bi morale v duhu partnerstva razvijati sodelovanje med vladami na vseh 

ravneh, skupnostmi, nevladnimi organizacijami in lastniki zemljišč, da se doseže boljše 

poznavanje narave in vrednosti tal ter redkih vodnih virov na prizadetih območjih in 

prizadevanje za njihovo trajnostno porabo; in 

d) pogodbenice bi morale v celoti upoštevati posebne potrebe in razmere v prizadetih državah 

pogodbenicah v razvoju, zlasti v najmanj razvitih med njimi. 

Pogodbenice spodbujajo usklajevanje dejavnosti, ki se izvajajo po tej konvenciji, in če so 

njihove pogodbenice, po drugih veljavnih mednarodnih sporazumih, zlasti po Okvirni 

konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in Konvenciji o biološki pestrosti, da 

čim bolj izkoristijo dejavnosti po vsakem sporazumu, ob preprečevanju podvajanja 

prizadevanj. Pogodbenice spodbujajo izvajanje skupnih programov, zlasti na področju 

raziskav, usposabljanja, načrtnega opazovanja ter zbiranja in izmenjave podatkov v takšnem 

 obsegu, da takšne dejavnosti lahko prispevajo k izpolnjevanju ciljev iz zadevnih sporazumov. 

 

Misija Konvencije.  

-  boj proti dezertifikaciji in degradaciji ter ublažitev posledic suše z učinkovitim ukrepanjem 

na vseh ravneh, podprtim z dogovori o mednarodnem sodelovanju in partnerstvu; 

- trajnostni razvoj na prizadetih območjih ter priprava dolgoročne skupne strategije za 

povečanje proizvodne sposobnosti zemljišč in sanacije, ohranjanju in trajnostnemu 

gospodarjenju s talnimi in vodnimi viri in izboljšanju življenjskih razmer. 

 

 


