REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/2005 in 48/2009) v zvezi s
petim odstavkom 7. člena Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 70/2006) izdajam naslednji

SKLEP
o pogojih za dodelitev sredstev izvajalcem negospodarskih javnih služb za projekte s
področja mednarodnega razvojnega sodelovanja

I.
Ta sklep velja za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje projektov s področja
mednarodnega razvojnega sodelovanja izvajalcem negospodarskih javnih služb (v nadaljevanju:
izvajalec), ki izpolnjujejo pogoje za izvajalce mednarodnega razvojnega sodelovanja v skladu z 11.
členom Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS, Uradni list
RS, št. 70/2006).
II.
Izvajalec je dolžan projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja v skladu s tem sklepom izvajati
tako, da na operativni ravni udejanja oblike mednarodnega razvojnega sodelovanja, kot jih določa
9. člen Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije, zlasti:
− financiranje razvojnih projektov, ki se izvajajo v državah v razvoju (opravljanje storitev in
dobave blaga, namenjenega gospodarskemu in družbenemu razvoju držav v razvoju; donacije
izobraževalnim, zdravstvenim, raziskovalnim, družbenim in kulturnim institucijam v državah
v razvoju; druge podobne oblike financiranja);
− izobraževanje in usposabljanje posameznikov, organizacij in institucij iz držav v razvoju;
− kulturno in znanstveno sodelovanje, prenos informacij in tehnologij v dežele v razvoju;
− načrtovanje in izvajanje programov za obveščanje javnosti in krepitev zavesti v Republiki
Sloveniji o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja.
Na podlagi potrjenega finančnega načrta MZZ za tekoče leto in okvirnega programa mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči RS za posamezno koledarsko leto Vlada RS s
sklepom določi okvirno višino finančnih sredstev, ki so na proračunski postavki »Razvojna
pomoč« namenjena za projekte in programe mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo
izvajalci po tem sklepu.
III.
MZZ sofinancira projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvaja izvajalec v skladu z
določbo iz prejšnje točke.
Sofinanciranje iz predhodnega odstavka MZZ izvaja pod naslednjimi pogoji:
- da gre za projekte, ki se nanašajo na mednarodno razvojno sodelovanje po Zakonu o

1

-

-

-

mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije,
da se projekti iz prve alineje izvajajo v državah v razvoju v skladu z Resolucijo o
mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (v
nadaljevanju: Resolucija) in OECD/DAC seznamom držav prejemnic uradne razvojne
pomoči,
da so projekti usmerjeni v tiste vsebinsko prednostne naloge, za katere pri državi prejemnici
obstaja povpraševanje in so izražene v njihovih nacionalnih strategijah odpravljanja revščine
oziroma strategijah razvoja, pri čemer se upoštevajo dodatni dejavniki, kot izhajajo iz
Resolucije;
da se projekti iz prve alineje izvajajo transparentno in v skladu z načelom učinkovitosti in
gospodarnosti,
da se projekti iz prve alineje izvajajo v skladu z roki, predvidenimi v predlogu projekta
izvajalca.

MZZ sredstva za sofinanciranje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ob izpolnitvi
pogojev iz predhodnega odstavka, nakaže izvajalcem v skladu z dinamiko, dogovorjeno v pogodbi
o sofinanciranju projektov, ki se z izvajalcem sklene za vsak projekt posebej. MZZ sofinancira
projekte največ do višine 80% vrednosti posameznega projekta.
Odločitev o izboru, s strani resornih ministrstev predlaganih, projektov izvajalcev opravi MZZ.
Predloge projektov za svoje področje zberejo resorna ministrstva, ki so odgovorna za posredovanje
informacij o možnosti sofinanciranja projektov izvajalcev s strani MZZ. Predloge izvajalcev
morajo resorna ministrstva posredovati MZZ najkasneje do 1. septembra vsako leto, da MZZ
opravi izbor za uvrstitev v program za naslednje leto.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izjemoma minister za zunanje zadeve izda sklep o
financiranju določenega razvojnega projekta, če izvedba projekta v naslednjem letu ne bi bila več
smiselna in je od sofinanciranja projekta odvisna sama izvedba projekta. V tem primeru mora
projekt izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka tretjega člena in prvega in drugega odstavka
četrtega člena. Skupna vrednost projektov, katerim se lahko dodelijo sredstva po tem odstavku ne
sme presegati vrednosti 20% sredstev, ki so na proračunski postavki »Razvojna pomoč«
namenjena za projekte in programe mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo izvajalci
po tem sklepu.
IV.
Predlog projekta vsebuje: podatke o predlagatelju; predhodne aktivnosti s področja mednarodnega
razvojnega sodelovanja, ki je predmet predloga; cilje projekta; neposredne rezultate projekta;
potrebne aktivnosti za dosego ciljev in rezultatov projekta s časovnico; analizo drugih izvajalcev
mednarodnega razvojnega sodelovanja; finančno konstrukcijo projekta s predvidenimi stroški;
drugimi viri za izvedbo projekta in skupno vrednostjo projekta. Predlogu mora biti priložen načrt
evalvacije projekta in dokazila o izraženem interesu države prejemnice za njegovo izvedbo.
MZZ bo projekte umestil v letni program mednarodnega razvojnega sodelovanja na podlagi:
- kvalitete projekta,
- proračuna in stroškovne učinkovitosti,
- trajnosti rezultatov projekta,
- izkušenj predlagatelja na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki je predmet
predloga.
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Izvajalec projektov, sofinanciranih s sredstvi, pridobljenih na podlagi tega sklepa, ne sme teh
odstopiti, prenesti, zastaviti ali kako drugače z njimi razpolagati v nasprotju z določili tega sklepa.
V.
Nakup opreme za potrebe izvajalca in administrativni stroški izvajalca, povezani z izvedbo
projekta niso predmet sofinanciranja po tem sklepu.
VI.
Izvajalec je dolžan za sredstva, pridobljena na podlagi tega sklepa, voditi ločeno knjigovodsko
evidenco prihodkov, odhodkov in stroškov izvajanja projektov mednarodnega razvojnega
sodelovanja na način, ki omogoča revizijsko preverjanje porabe sredstev.
VII.
Izvajalec je dolžan MZZ poročati o razmerah, zaradi katerih bi se lahko upočasnilo ali
onemogočilo izvajanje projekta, ki je v skladu s III. točko tega sklepa del pogodbe o
sofinanciranju, in sicer takoj, ko takšne razmere nastanejo.
Izvajalec je dolžan predložiti MZZ vmesna poročila, če projekt, ki se sofinancira v skladu s tem
sklepom, traja več kot eno leto. Dinamika in način poročanja se določi v pogodbi o sofinanciranju.
Izvajalec je MZZ dolžan predložiti zaključno poročilo najkasneje v 30 dneh po končanem projektu.
Zaključno poročilo vsebuje pregled dejavnosti in rezultatov, oceno doseganja ciljev projekta ter
finančni pregled o porabi dodeljenih sredstev, o prihodkih in izdatkih v zvezi z izvedenim
projektom, vključno s prikazom obračunanih in utemeljenih stroškov v skladu s V. točko tega
sklepa.
MZZ ima pravico kadarkoli zahtevati vse informacije o napredku pri konkretnem projektu, ki mu
jih je izvajalec dolžan zagotoviti v petnajstih dneh od prejema pisnega zahtevka.
VIII.
Izvajalec bo aktivnosti pri izvajanju projekta in sofinanciranju po tem sklepu izvajal na način, ki ne
bo škodoval interesom Republike Slovenije. Pri izvajanju aktivnosti bo izvajalec poskrbel za
dosledno promocijo mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, vključno z
uporabo logotipa mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije.
IX.
MZZ prekine sofinanciranje po pogodbi o sofinanciranju in tem sklepu, če ugotovi, da so bila
sredstva porabljena v nasprotju z določbami tega sklepa ali pogodbe o sofinanciranju oziroma so
bile kako drugače kršene določbe tega sklepa ali pogodbe o sofinanciranju.
MZZ prekine sofinanciranje tudi, če ugotovi, da je izvajalec nepravilno ali neresnično obveščal
ministrstvo o okoliščinah in dejstvih, pomembnih za izbiro projektov in dodelitev sredstev.
O prekinitvi sofinanciranja MZZ izvajalca nemudoma pisno obvesti. V takem primeru ima MZZ
pravico od izvajalca zahtevati vrnitev sredstev, ki mu jih je dodelilo za projekt, ta pa mu jih mora
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vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, najpozneje v petnajstih dneh od prejema pisnega
obvestila ministrstva.
MZZ ima pravico zahtevati vračilo dodeljenih sredstev tudi v primeru neizvedljivosti projekta. Če
projekt postane neizvedljiv potem, ko se je njegovo izvajanje že začelo, in za njegovo
neizvedljivost ni kriv izvajalec, mora izvajalec vrniti samo tista sredstva, ki še niso bila porabljena,
ali pa jih nameniti za druge projekte, če glede tega pridobi pisno soglasje ministrstva za zunanje
zadeve.
Prekinitev sofinanciranja in vrnitev dodeljenih sredstev za izvedbo projekta ali programa lahko
MZZ zahteva tudi, če pride do odpovedi pogodbe o sofinanciranju.
X.
Za sofinanciranje izvajalcev, za katere velja ta sklep, se na podlagi 2. točke prvega odstavka 215.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS 50/2007
in 61/2008) ne uporabljajo določbe 12. poglavja tega Pravilnika.
XI.
Za izbor projektov v letu 2011 posredujejo resorna ministrstva predloge projektov izvajalcev
ministrstvu za zunanje zadeve do 31. januarja 2011.
XII.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi na spletni strani MZZ (http://www.mzz.gov.si/).

Številka: ZRA 585/10
V Ljubljani, 22.12.2010
Samuel Žbogar
MINISTER
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