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1. UVODNA POJASNILA  
 

Vlada Republike Slovenije se je 14. aprila 2016 seznanila z Okvirnim programom mednarodnega 

razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje od leta 2016 do 

2019, sklep št. 51105-3/2016/5 (v nadaljevanju: Okvirni program 16/19 ali OP 16/19). Pričujoči 

dokument predstavlja revizijo podatkov za leta 2017, 2018 in 2019, ki je potrebna zaradi sprejetja 

Proračuna Republike Slovenije za leto 2018, sprejetja Programa porabe sredstev Sklada za 

podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 ter podrobnejših podatkov o načrtovanih aktivnostih, ki 

so na voljo približno leto dni po seznanitvi Vlade z okvirnim programom. Spremembe podatkov za 

leta 2017, 2018 in 2019 so predstavljene na ravni seštevkov, večja odstopanja pa tudi opisno v 

relevantnih poglavjih. Dokument vsebuje primerjavo seštevkov med okvirnim programom in 

njegovo revizijo po posameznih državah in za humanitarne prispevke, medtem ko je seznam 

aktivnosti, vsebovanih v seštevkih pri posameznih državah, narejen v čistopisu. Za preteklo leto 

(2016) so predstavljeni preliminarni podatki o realizaciji programske pomoči ter humanitarne 

pomoči in aktivnosti na področju ozaveščanja javnosti in krepitve zmogljivosti. 

 

Za vsa podrobnejša pojasnila o okvirnem programu, njegovi pripravi in pomenu za izvajanje MRS, 

geografskih in vsebinskih prioritetah in predpisani ravni koncentracije ter metodološka pojasnila 

glej Okvirni program 16/19.  

 

Tabela 1: načrtovana in predvidena sredstva za aktivnosti uradne razvojne pomoči za obdobje od 

leta 2017 do 2019 (v EUR) – podatki iz okvirnega programa 16/19 ter revidirani podatki 

Resor 

PP 
Načrtovano 

v OP 
2016/2019 

Načrtovano 
Načrtovano 

v OP 
2016/2019 

Načrtovano 
Indikacija v 

OP 
2016/2019 

Indikacija 

    2017 2017 2018 2018 2019 2019 

MDDSZ   500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

2611-11-0005 Štipendije: državne, 
Zoisove in NTR 

130132 400.000 320.000 400.000 320.000 400.000 320.000 

2611-11-0005 Štipendije sklada za 
razvoj kadrov in štipendiranje 

9642 100.000 180.000 100.000 180.000 100.000 180.000 

MF   3.381.000 3.500.000 3.500.000 3.900.000 3.500.000 3.900.000 

1611-11-0009 - Prispevki, donacije, 
financiranje odpisa dolgov 

1206 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

5839 2.581.000 2.700.000 2.700.000 3.100.000 2.700.000 3.100.000 

MIZŠ   120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

3211-11-0015 - Mednarodno 
sodelovanje in mobilnost v 
visokem šolstvu 

964910 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

MNZ   1.401.500 839.798 1.035.000 715.844 1.035.000 740.000 

1714-11-0001 - Nadzor meje in 
izvajanje predpisov o tujcih 

6094, 7429 600.000 / 350.000 / 350.000 / 

1714-11-0003 
5569 801.500 685.000 685.000 685.000 685.000 685.000 

n.p.           55.000 

1714-11-0010 160261   74.800         

1714-16-0004 
160270, 
160271 

  79.998   30.844   
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MOP   /  1.695.000 /  1.000.000     

Sklad za podnebne spremembe – 
razvojna pomoč za podnebne 
finance v DVR  

559   1.695.000   1.000.000   
  

MORS   392.300 409.300 412.000 425.000 412.000 425.000 

1911-11-0010 - Obrambna politika 
in obrambno planiranje 

2147 70.800 70.800 75.000 75.000 75.000 75.000 

2148 48.000 48.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

5885 20.000 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

1911-11-0018 - Civilne zmogljivosti 
za mednarodne operacije 

7639 206.000 223.000 210.000 223.000 210.000 
223.000 

1911-11-0005 - Kadrovska, 
finančna, pravna in druga podpora 

3009 47.500 47.500 55.000 55.000 55.000 55.000 

MORS - URSZR   240.000 237.000 240.000 234.500 240.000 240.000 

1912-11-0014 - Mednarodno 
sodelovanje v mednarodnih 
povezavah 

8833 50.000 47.000 50.000 44.500 50.000 
50.000 

1912-11-0021 - Sofinanciranje 
programa razminiranja 

2152 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 
190.000 

MZZ   1.828.098 4.152.419 2.695.000 3.008.591 2.895.000 2.689.844 

1811-11-0001 - Bilateralno 
sodelovanje 

3663 15.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 

1811-11-0006 - Razvojno 
sodelovanje 

8270 841.000 903.000 1.080.000 945.000 1.165.000 1.030.000 

13008 100.000 100.000 120.000 68.000 120.000 120.000 

1811-11-0007 - Humanitarna 
pomoč 

8270 677.098 665.000 1.215.000 650.000 1.330.000 1.062.000 

1811-11-0013 - Osveščanje javnosti 
in krepitev kapacitet 

8270 195.000 185.000 250.000 160.000 250.000 178.000 

Instrument EU za begunce v Turčiji n.p.   2.299.419   1.155.591   224.844 

Skupaj   7.862.898 11.453.517 8.502.000 9.903.935 8.702.000 8.569.844 

 

Natančnejša razdelitev po posameznih ukrepih je indikativna in se s ciljem učinkovite in gospodarne 

izvedbe sproti spreminja1.  

 

                                                           
1
 Skladno z 31. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718, Ur.l. RS, št. 

80/2016) in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) 

neposredni proračunski uporabniki samostojno odločajo o spremembah vrednosti veljavnih ukrepov in projektov do 20 % 

njihove izhodiščne vrednosti. O spremembah nad 20 % odloča Vlada Republike Slovenije, razen, kadar veljavna vrednost 

in vrednost po predvideni spremembi posameznega projekta ne presega 100.000 EUR. 
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2. OKVIRNI  PROGRAM  MEDNARODNEGA  RAZVOJNEGA  

SODELOVANJA  IN  HUMANITARNE  POMOČI  

REPUBLIKE  SLOVENJE  ZA  OBDOBJE  OD  LETA  2016  

DO  2019  -  REVIZIJA 
 

Revizija Okvirnega programa 16/19 zajema tri segmente:  

1. programsko pomoč oziroma razvojno sodelovanje v ožjem pomenu,  

2. humanitarno in postkonfliktno pomoč, 

3. ozaveščanje javnosti in krepitev zmogljivosti.  

 

2.1   PROGRAMSKA RAZVOJNA POMOČ  

 
Programska razvojna pomoč2 v okviru tega okvirnega programa zajema tisti del večletnega 

programa razvojnega sodelovanja s programsko državo, ki sega v leto 2017, projektno sodelovanje z 

vsemi drugimi državami, regionalne programe in projekte kot tudi dvostransko sodelovanje, ki se 

izvaja preko mednarodnih organizacij. Trenutno sodelovanje z vsemi državami poteka projektno, z 

izjemo Črne gore, s katero je bil program dvostranskega sodelovanja za obdobje 2016 in 2017 

podpisan 12. decembra 2016. Regionalni programi so namenjeni večjemu številu držav. Del 

sredstev, predvsem v letih 2018 in 2019, še vedno ostaja načrtovanih na ravni regije ali 

nerazporejenih in bodo naknadno usmerjena v konkretne projekte s posameznimi partnerskimi 

državami ali skupino le-teh. Glede na okoliščine, t.j. pripravo nove resolucije o mednarodnem 

razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, ki ji bo sledila priprava strategije o mednarodnem 

razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, je nekoliko večji delež nerazporejenih sredstev 

utemeljen, vendar pa mora biti načrtovanje projektov s partnerskimi državami več let vnaprej 

pomembno vodilo načrtovalcev za doseganje predvidljivosti, transparentnosti in učinkovitosti 

pomoči.  

 

V letih 2017 do 2019 je za programsko dvostransko razvojno pomoč predvidenih skupno 25.089.178 

EUR.  

 

Tabela 2: Načrtovana oz. predvidena sredstva za aktivnosti programske dvostranske razvojne 

pomoči za obdobje od leta 2017 do 2019 (v EUR) 

Načrtovano v 
OP 2016/2019 

Preliminarni 
podatki o 
realizaciji 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Indikacija v 
OP 

2016/2019 Indikacija 

2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

7.466.898 8.386.620 6.150.800 9.600.044 6.502.000 8.474.238 6.587.000 7.014.896 

                                                           
2 Predmet programiranja v tem poglavju revizije okvirnega programa sledi definiciji programske pomoči kot jo določa 

OECD DAC. Obsega dvostransko razvojno pomoč brez humanitarne pomoči, ozaveščanja o pomenu MRS, oprostitve 

šolnin, oskrbe beguncev v donatoricah ter administrativnih stroškov. Humanitarna pomoč ter ozaveščanje o pomenu MRS 

in krepitev zmogljivosti se načrtujejo v ločenih poglavjih. Načrtovanje v okvirnem programu ne vključuje večstranske 

uradne razvojne pomoči. 
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Ključne spremembe, ki vplivajo na revidiranje podatkov za leta 2017, 2018 in 2019, obsegajo:  

vključitev financiranja iz Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018 (MOP), povišanje 

sredstev za projekte dvostranske razvojne pomoči preko Centra za mednarodno sodelovanje in 

razvoj (v nadaljevanju: CMSR) (MF), podaljšanje projekta FIRST LINE v leto 2018 (MNZ), povečanje 

sredstev za sodelovanje v misiji NALT na Kosovu (MORS) ter vključitev 0,67 odstotkov prispevka za 

Instrument za begunce v Turčiji v letih 2017, 2018 in 2019 v programsko razvojno pomoč (MZZ). 

Revidiranje podatkov za leti 2018 in 2019 je potrebno tudi zaradi manjšega obsega sredstev za 

razvojne in humanitarne aktivnosti ter za ozaveščanje o pomenu MRS in krepitev zmogljivosti, ki se 

financirajo s t.i. razvojne postavke na Ministrstvu za zunanje zadeve (8270 Razvojno sodelovanje in 

humanitarna pomoč), v Proračunu RS za leto 2018 od indikacij za leto 2018, kot so bile predvidene v 

Okvirnem programu 16/19, kar pri predvidenih razpisih za večletne projekte vpliva tudi na obseg 

sredstev v kasnejših letih.   

 

2.1.1 Zahodni Balkan 

 

Tabela 3: Načrtovana in predvidena sredstva za aktivnosti razvojnega sodelovanja na Zahodnem 

Balkanu za obdobje od 2017 do 2019 (v EUR) 

Prejemnica 
Načrtovano 

v OP 
2016/2019 

Ocena 
realizacije 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 
Načrtovano 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 
Načrtovano 

Indikacija v 
OP 

2016/2019 
Indikacija 

  2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

Albanija 358.392 611.472 75.000 75.624 85.000 76.006 90.000 90.000 

Bosna in Herc. 1.004.932 1.055.608 825.000 984.980 185.000 328.055 190.000 235.000 

Črna gora 1.007.801 1.018.536 279.800 746.290 305.000 865.093 310.000 340.000 

Kosovo 879.647 735.075 731.000 712.371 745.000 708.438 750.000 728.000 

Makedonija 317.419 310.201 430.000 158.333 100.000 683.033 105.000 100.000 

Srbija 440.109 1.286.552 846.567 984.638 265.000 870.198 270.000 265.000 

Zahodni Balkan 1.464.750 461.413 1.518.433 3.231.664 1.518.000 2.462.221 1.518.000 1.438.000 

Skupaj 5.473.050 5.478.857 4.705.800 6.893.900 3.203.000 5.993.044 3.233.000 3.196.000 

 

Sredstva, načrtovana za države Zahodnega Balkana, predstavljajo v povprečju 64 odstotkov skupnih 

programskih razvojnih sredstev. Namenjena so tako aktivnostim s področja dobrega upravljanja in 

približevanja evropskim integracijam kot učinkovitemu ravnanju z energetskimi in naravnimi viri ter 

boju proti podnebnim spremembam. 

 

Načrtovana sredstva za Albanijo obsegajo naslednje aktivnosti: 

- tehnično pomoč občinam na področju EU v letu 2017 in 2018 ter tehnično pomoč s 

področja dobrega upravljanja in približevanja EU v letih 2019 v izvedbi Centra za evropsko 

prihodnost (v nadaljevanju: CEP) ter 

-  triletni projekt (2017 – 2019) »Krepitev vloge žensk v Albaniji za zagotovitev enakih 

možnosti« v izvedbi Združenja za razvoj organizacij in posameznika Ju3. 

 

Načrtovana sredstva za Bosno in Hercegovino obsegajo naslednje aktivnosti: 

- napotitev policijskega atašeja za pomoč pri vsebinah s področja boja proti korupciji; 

- projekt za spodbujanje podjetništva med mladimi v letih 2017 in 2018 ter nadaljnjo 

tehnično pomoč s področja dobrega upravljanja in približevanja EU leta 2019 v izvedbi CEP; 
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- drugo tehnično pomoč preko programa bilateralne tehnične pomoči za usposabljanje javnih 

uslužbencev v procesu pogajanj z EU; 

- dokončanje projekta vzpostavitve referenčnega akreditacijskega laboratorija v BiH za 

proučevanje kakovosti naftnih derivatov ter predviden zagon dveh novih projektov s 

področja zaščite okolja in ljudi preko CMSR; 

- triletni projekt (2017 – 2019) »Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini« v izvedbi 

Slovenske karitas ter 

- triletni projekt (2017 – 2019) »Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za 

ženske« v izvedbi Kulturno-izobraževalnega društva PiNA.  

 

Načrtovana sredstva za Črno goro obsegajo naslednje aktivnosti: 

- večletni projekt tehnične pomoči, ki obsega svetovanje in pomoč pri preoblikovanju 

obrambnega sistema Črne gore na raven, ki bo ustrezala standardom EU, NATO in drugih 

mednarodnih organizacij, s poudarkom na oblikovanju politik, predpisov, načrtov, 

organiziranosti in delovnih procesov, predvsem pa vključevanju strokovnih in drugih 

javnosti v razprave o pomenu, vlogi in mestu obrambe v Črni gori in osveščanjem o njihovi 

vlogi, pomenu, organiziranosti ter načinu in načelih delovanja; 

- tehnično pomoč pri pogajanjih o pristopu k EU v letih 2017 in 2018, podporo pri razvoju 

politik za učinkovito rabo virov v letu 2018 ter drugo tehnično pomoč v letu 2019 v izvedbi 

CEP; 

- dvoletni projekt »Izobraževanje računovodij v javnem sektorju Črne gore« v sodelovanju z 

Emerging Donors Challenge Program v letih 2017 in 2018 ter začetek izobraževanja nove 

generacije notranjih revizorjev javnega sektorja v letih 2018 in 2019 ob sofinanciranju 

nemške vlade v okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo v izvedbi Centra za razvoj 

financ (v nadaljevanju: CEF); 

- drugo tehnično pomoč preko programa bilateralne tehnične pomoči za usposabljanje javnih 

uslužbencev v procesu pogajanj z EU ter 

- dokončanje projekta upravljanja okoljske in turistične infrastrukture v javni lasti občine 

Žabljak, predvidena realizacija dodatnega projekta v letu 2017 in zagon novega projekta v 

letih 2017 in 2018 s področja voda preko CMSR; 

- triletni projekt (2017 – 2019) »Ženske kot nosilke pozitivnih družbenih sprememb v Črni 

gori« v izvedbi Humanitarnega društva ADRA Slovenija. 

 

Načrtovana sredstva za Kosovo obsegajo naslednje aktivnosti: 

- sodelovanje predstavnikov Policije v mednarodni mirovni misiji; 

- nadaljnje svetovanje Integriranemu ministrstvu za Kosovske varnostne sile s področja financ 

in proračuna, pogodb in javnih naročil ter 

- projekt za spodbujanje podjetništva med mladimi v letih 2017 in 2018 ter nadaljnjo 

tehnično pomoč s področja dobrega upravljanja in približevanja EU leta 2019 v izvedbi CEP. 
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Načrtovana sredstva za Makedonijo obsegajo naslednje aktivnosti: 

- tehnično pomoč s področja približevanja EU v poglavju 24 preko CEP v letu 2017 in 2018 ter 

nadaljnjo tehnično pomoč s področja dobrega upravljanja in približevanja EU leta 2019 v 

izvedbi CEP; 

- drugo tehnično pomoč preko programa bilateralne tehnične pomoči na področju 

približevanja EU; 

- pomoč makedonskim oblastem pri upravljanju meja v letu 2017; 

- predviden zagon novega projekta s področja učinkovitega ravnanja z naravnimi viri (vodo) v 

letu 2018 preko CMSR ter 

- triletni (2017 – 2019) projekt »Enakopravna moč ženskam« v izvedbi Zavoda Izida Vita. 

 

Načrtovana sredstva za Srbijo obsegajo naslednje aktivnosti: 

- napotitev policijskega atašeja za tehnično pomoč pri vsebinah s področja boja proti 

korupciji; 

- tehnična pomoč v boju proti korupciji v letu 2017, projekt krepitve zmogljivosti izmenjave 

informacij preko CEP v letu 2018 ter tehnična pomoč s področja dobrega upravljanja in 

približevanja EU v letu 2019; 

- bilateralna tehnična pomoč pri pogajanjih Srbije z EU in prilagoditvi srbske zakonodaje 

zakonodaji EU; 

- slovenska udeležba v projektu tehnične pomoči s področja javnih financ/centralnega 

bančništva ob sofinanciranju Emerging Donor Challenge Program (zaključek v letu 2017) ter 

predvideno nadaljevanje v letih 2018 in 2019; 

- predviden zagon dveh infrastrukturnih projektov s področja učinkovitega ravnanja z 

naravnimi viri (čiščenje odpadnih voda) preko CMSR v letih 2018 in 2019; 

- zaključek projekta »Izboljšanje izobraževanja o otrokovih pravicah na območju južne Srbije« 

v letu 2017 v izvedbi Slovenske karitas ter 

- triletni (2017 – 2019) projekt »Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju 

jugovzhodne Srbije« v izvedbi Slovenske karitas.  

 

Načrtovana sredstva za Zahodni Balkan obsegajo naslednje aktivnosti: 

- regionalni programi usposabljanja na področju javnih financ in centralnega bančništva v 

izvedbi CEF;  

- nerazporejena sredstva v letih 2017 in 2018 za regionalni program tehnične pomoči v 

izvedbi CEP; 

- štipendije3 za podiplomski študij naravoslovja, tehnike ali medicine državljanom držav 

Zahodnega Balkana ter štipendije za srednjetehniško izobraževanje državljanov Zahodnega 

Balkana na vsebinah deficitarnih poklicev, ki jih podeljuje Javni štipendijski, razvojni, 

invalidski in preživninski sklad RS; 

- štipendije, ki jih MIZŠ podeljuje na podlagi Sporazuma o srednjeevropskem programu 

meduniverzitetne izmenjave (CEEPUS III), ki s praviloma krajšimi izmenjavami študentov in 

                                                           
3
 Višina sredstev za ta namen se letno določi s potrditvijo poslovnega in finančnega načrta sklada; za namene te revizije 

Okvirnega programa 16/19 so predvidena v višini 400.000 EUR letno, in sicer deloma s proračunske postavke 130132 in 

deloma s proračunske postavke 9642. 
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profesorjev omogoča intenzivno sodelovanje univerz, kar se spodbuja še z dodatnimi 

štipendijami za to regijo; 

- sekondiranje civilnega uslužbenca MORS na področju Reforme varnostnega sektorja v 

Centru za varnostno sodelovanje RACVIAC, s čimer Republika Slovenija prispeva k 

vzpostavljanju institucij demokratičnega nadzora nad obrambnim in varnostnim sistemom 

na Zahodnem Balkanu in širše; 

- v letih 2017 in 2018 dokončanje projekta »FIRST LINE« – neposredni izvajalci, ki se srečujejo 

z vprašanjem radikalizacije – Osveščanje in spodbujanje izgradnje zmogljivosti v regiji 

Zahodnega Balkana, v katerega se bodo vključili predstavniki MNZ,  

- podpora projektom oziroma aktivnostim Zdravstvene mreže Jugovzhodne Evrope; 

- v letu 2017 izvedba konference Centra za suše za udeležence z Zahodnega Balkana s 

področja podnebnih sprememb ter (so)financiranje drugih projektov na področju blaženja 

in prilagajanja na podnebne spremembe na Zahodnem Balkanu v letih 2017 in 2018,, ki se 

bodo financirali iz Sklada za podnebne spremembe.  

 

2.1.2 Vzhodna Evropa, Kavkaz in srednja Azija 

 

Tabela 4: Načrtovana in predvidena sredstva za aktivnosti razvojnega sodelovanja v Vzhodni Evropi, 

Kavkazu in srednji Aziji za obdobje od leta 2017 do 2019 (v EUR) 

Prejemnica 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 

Ocena 
realizacije 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Indikacija v 
OP 

2016/2019 Indikacija 

  2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

Moldova 525.000 69.190 1.000.000 30.000 80.000 35.000 80.000 35.000 

Vzhodna Evropa 0 6.003 30.000 520.000 35.000 720.000 35.000 45.000 

Skupaj 525.000 75.193 1.030.000 550.000 115.000 755.000 115.000 80.000 

 

Načrtovana sredstva za Moldovo so namenjena za izvedbo triletnega (2017 – 2019) projekta 

»Medgeneracijski pristop v zagovarjanju človekovih pravic« v izvedbi Slovenske filantropije. 

Dvoletni infrastrukturni projekt s področja okolja, ki je bil v Okvirnem programu 16/19 predviden 

preko CMSR, zaradi težav pri zagotovitvi sofinanciranja ne bo izveden, prav tako ne bo izveden 

program izobraževanja notranjih revizorjev javnega sektorja, predviden v izvedbi CEF. 

 

Sredstva, načrtovana za preostali del Vzhodne Evrope predstavljajo aktivnosti v Belorusiji in 

obsegajo: 

- večletni program zdravstvene rehabilitacije otrok iz Belorusije po katastrofalni jedrski 

nesreči v Černobilu4 na Debelem rtiču v višini 20.000 EUR letno5,  

- tehnična pomoč na področju volilnega sistema v izvedbi CEP v letu 2019 ter 

                                                           
4
 Skladno s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o pogojih rehabilitacije mladoletnih 

državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, 108/11). Sporazum je začel veljati 27. 10. 2011 in velja za 
obdobje 5 let, pri čemer se avtomatsko podaljša za obdobje petih (5) let, razen v primeru, da ena stran po diplomatski 
poti najmanj 12 mesecev pred pretekom veljavnosti sporazuma obvesti drugo o prekinitvi.  
5 Sredstva v višini 20.000 EUR letno so bila v Okvirnem programu 16/19 načrtovana pod humanitarno pomočjo, vendar 
zaradi velike časovne odmaknjenosti od Černobilske nesreče, rehabilitacije beloruskih otrok ne štejemo več pod 
humanitarno aktivnost.  
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- predviden infrastrukturni projekt s področja učinkovitega ravnanja z naravnimi viri (čiščenje 

odpadnih voda) v letih 2017 in 2018 preko CMSR, ki je tudi prispeval k znatnemu povišanju 

sredstev glede na Okvirni program 16/19. 

 

2.1.3 Afrika 

 

Tabela 5: Načrtovana in predvidena sredstva za aktivnosti razvojnega sodelovanja v Afriki za 

obdobje od leta 2017 do 2019 (v EUR) 

Prejemnica 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 

Ocena 
realizacije 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Indikacija v 
OP 

2016/2019 Indikacija 

  2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

Zelenort. otoki 50.000 57.367 50.000 50.000 55.000 50.000 60.000 50.000 

Afrika 152.000 186.000 116.000 131.000 195.000 150.000 245.000 180.000 

Skupaj 202.000 243.367 166.000 181.000 250.000 200.000 305.000 230.000 

 

Na Zelenortskih otokih je predvideno nadaljnje sodelovanje na področju zdravstva in medicine.  

 

Projekti v Podsaharski Afriki so usmerjeni predvsem v krepitev vloge žensk in skrb za dobrobit 

otrok, izvajajo se preko nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO). Načrtovana in predvidena 

sredstva vključujejo zaključek triletnih projektov NVO (2015 – 2017): 

- projekt »Opolnomočenje begunskih žensk v Ugandi – reči NE neenakostim, ranljivosti in 

revščini«, ki ga izvaja Zavod Krog; 

- projekt »Izboljšanje zdravja in pogojev za življenje otrok in žensk v SV Ruandi«, ki ga izvaja 

Slovenska karitas; 

- projekt »Osnovna šola v Kabingu - pravica do izobrazbe in otroštva brez nasilja«, ki ga izvaja 

Humanitarno društvo ADRA Slovenija, ter 

- projekt »Zagotovitev trajnostnih kapacitet za osnovnošolsko izobraževanje otrok iz kraja 

Nyangungu v Burundiju«, ki ga izvaja Slovenska karitas. 

 

V Severni Afriki se izvaja triletni (2017 – 2019) projekt »Izobraževanje o človekovih pravicah in 

opolnomočenje otrok v Maroku« v izvedbi Slovenske filantropije. 

 

Poleg tega je predviden nov razpis za 2 triletna projekta (2018 – 2020) NVO v Podsaharski Afriki, ki 

bosta naslavljala podnebne spremembe (200.000 EUR) in enake možnosti (200.000 EUR) ter nov 

triletni projekt "Naše pravice" (2018 – 2020) v skupni višini 45.000 EUR v izbrani afriški državi. 

Obseg javnega razpisa bo manjši od predvidenega zaradi manjšega obsega sredstev v sprejetem 

Proračunu RS za leto 2018 glede na predviden obseg sredstev v OP 2016/19. Skupna vrednost 

razpisa bo predvidoma 545.000 EUR, od tega 365.000 EUR v obdobju te revizije, kar vključuje tudi 

razpis za ozaveščanje javnosti o MRS v povezavi z globalnim učenjem in zagovorništvo (finančni 

podatki vključeni v tabelo 11).  
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2.1.4 Druge države 

 

Tabela 6: Načrtovana in predvidena sredstva za aktivnosti razvojnega sodelovanja z drugimi 

državami za obdobje od leta 2017 do 2019 (v EUR) 

Prejemnica 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 

Ocena 
realizacije 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Indikacija v 
OP 

2016/2019 Indikacija 

  2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

Afganistan 30.000 76.799 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 

Kitajska 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

Turčija 0 1.076.462 0 1.532.946 0 770.394 0 149.896 

Zahodni breg 55000 199.110 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

Skupaj 94.000 1.352.371 94.000 1.626.946 64.000 864.394 64.000 243.896 

 

Sredstva, načrtovana in predvidena za druge države se s to revizijo znatno povišujejo, predvsem na 

račun obveznosti vplačevanja v Instrument EU za begunce v Turčiji, ki je deloma namenjen 

razvojnim, deloma pa humanitarnim aktivnostim.  

 

Načrtovana sredstva za druge države obsegajo naslednje aktivnosti: 

- dvoletni projekt za delovanje poliklinike v Kabulu6, Afganistan, z morebitnim podaljšanjem v 

leto 2019; 

- dodeljevanje štipendij na osnovi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in 

Vlado Ljudske republike Kitajske v kulturi in izobraževanju za obdobje 2007-20147; 

- 67 odstotkov prispevka v Instrument EU za begunce v Turčiji ter 

- sodelovanje predstavnikov Policije v mednarodnih mirovnih misijah na Zahodnem Bregu. 

 

2.1.5 Države v razvoju, nerazporejeno 

 

Tabela 7: Načrtovana in predvidena sredstva za obdobje od leta 2017 do 2019, ki v času priprave te 

revizije ostajajo nerazporejena po regijah (v EUR) 

Prejemnica 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 

Ocena 
realizacije 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Indikacija v 
OP 

2016/2019 Indikacija 

  2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

DVR nerazp. 1.138.848 1.260.836 155.000 348.198 2.870.000 661.800 2.870.000 3.265.000 

Skupaj 1.138.848 1.260.836 155.000 348.198 2.870.000 661.800 2.870.000 3.265.000 

 

Znesek razvojne pomoči, ki v tem trenutku ostaja nerazporejena po državah, sestavljajo naslednje 

aktivnosti:  

- sodelovanje predstavnikov Policije v mednarodnih mirovnih misijah izven EU v letu 2019; 

                                                           
6
 Sredstva v višini 30.000 EUR letno so bila v Okvirnem programu 16/19 načrtovana pod humanitarno pomočjo, vendar je 

bil projekt glede na vsebino prestavljen pod razvojne aktivnosti.  
7
 Višina podeljenih štipendij je odvisna od interesa in prijav ter izpolnjevanja pogojev, okvirna ocena je pripravljena na 

podlagi realizacije v letu 2015.  
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- štipendije8, za študente iz partnerskih držav, ki jih dodeljuje Javni štipendijski, razvojni, 

invalidski in preživninski sklad RS, pri čemer se državo določi v sodelovanju z Ministrstvom 

za zunanje zadeve9;  

- prostovoljni prispevek za program dela OECD DAC v višini 10.000 EUR letno v celotnem 

obdobju okvirnega programa; 

- namenski prostovoljni prispevek Skladu Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA) za 

programe spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter 

- infrastrukturni projekti in investicijska tehnična pomoč zasebnega sektorja preko CMSR v 

letih 2018 (deloma) in 2019 ter opravnina za izvedbo projektov preko CMSR v celotnem 

obdobju revizije Okvirnega programa 16/19.  

 

Slovenija je 4. decembra 2013 postala članica Odbora za razvojno pomoč Organizacije za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD-DAC), vodilne mednarodne avtoritete pri postavljanju 

standardov mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS). Odbor zbira podatke o izpolnjevanju 

zavez na področju financiranja za razvoj in vodi vzajemne preglede mednarodnega razvojnega 

sodelovanja svojih članic s ciljem izboljšanja učinkovitosti razvojnega sodelovanja, osredotočenosti 

politik MRS in krepitvijo institucionalnega vidika izvajanja ter skladnosti razvojnega sodelovanja z 

mednarodno dogovorjenimi normami. Slovenija je z včlanitvijo povečala kredibilnost in vidnost v 

mednarodni skupnosti ter razširila svoj politični vpliv, ko gre za pripravo politik in postavljanje meril 

za uradno razvojno pomoč in širše mednarodno razvojno sodelovanje. Predstavniki Slovenije redno 

sodelujejo v OECD DAC delovnih telesih, zlasti v delovni skupini za učinkovitost pomoči, delovni 

skupini za statistiko in strokovno posvetovalni mreži za evalvacije. Slovenija bo skladno z dosedanjo 

prakso in prakso ostalih držav članic OECD DAC prispevala prostovoljni prispevek za izvedbo 

programa dela OECD DAC v višini do 10.000 EUR letno. Pravice porabe za ta namen so zagotovljene 

v sprejetih proračunih RS za leto 2017 in 2018, in sicer v finančnem načrtu Ministrstva za zunanje 

zadeve, proračunska postavka 8270 - razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč, ukrep 1811-11-

0006 Razvojno sodelovanje. 

 

2.2 Humanitarna in postkonfliktna pomoč  

 
Humanitarna pomoč zajema:  

a) redno humanitarno in postkonfliktno10 pomoč, vključno s humanitarnimi intervencijami 

in postkonfliktno pomočjo v dlje časa trajajočih krizah,  

b) humanitarno pomoč v izrednih razmerah. 

 

                                                           
8
 Višina sredstev za ta namen se letno določi s potrditvijo poslovnega in finančnega načrta sklada; za namene tega 

okvirnega programa je predvidena v okvirni višini 100.000 EUR letno.  
9 

Od leta 2009 so bile razpisane štipendije za Kosovo, Zelenortske otoke, Egipt, Tunizijo, Afganistan, Ukrajino, Palestino in 

Gruzijo. 
10

 Postkonfliktna pomoč vključuje pomoč neposredno po zaključku konflikta oziroma krize in pomoč, ki ustvarja pogoje za 

nadaljnji razvoj. 

http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/141/32888/
http://www.oecd.org/dac/
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/improvingpartnershipsforeffectivedevelopmenttheworkingpartyonaideffectiveness.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/
http://www.oecd.org/dac/stats/
http://www.oecd.org/development/evaluation/
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Tabela 8: Načrtovana oz. predvidena sredstva za humanitarno in postkonfliktno pomoč za obdobje 

od leta 2017 do 2019 (v EUR) 

Načrtovano v 
OP 2016/2019 

Preliminarni 
podatki o 
realizaciji 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Indikacija v 
OP 

2016/2019 Indikacija 

2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

1.528.751 2.043.049 1.517.098 1.668.473 1.805.000 1.269.697 1.920.000 1.376.948 

 

V okvirnih programih se skladno z usmeritvami iz Resolucije načrtuje samo redno humanitarno in 

postkonfliktno pomoč, vključno s humanitarnimi intervencijami in postkonfliktno pomočjo v dlje 

časa trajajočih krizah. Če se tovrstna pomoč usmerja preko mednarodnih organizacij, Vlada 

Republike Slovenije ob seznanitvi s tem dokumentom daje soglasje k predlagani razporeditvi. 

 

Humanitarna pomoč v izrednih razmerah se v okvirnih programih praviloma ne načrtuje oz. se 

podrobneje ne določa. Sredstva za tovrstno pomoč se na podlagi pozivov mednarodne skupnosti 

praviloma zagotavlja iz proračunske rezerve, kar se potrjuje z ločenimi sklepi Vlade Republike 

Slovenije, kot je predvideno v 48. členu Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, 79/99 s spremembami in 

dopolnitvami). Pomoč v izrednih humanitarnih razmerah in kriznih situacijah se praviloma usmerja 

preko mednarodnih organizacij11 v skladu z ocenami globalne ranljivosti območij v krizah in ocenami 

humanitarnih potreb v pozivih ter preko aktivnosti Uprave RS za zaščito in reševanje. 

 

Ključne spremembe, ki so vplivale na revizijo podatkov iz Okvirnega programa 16/19 vsebujejo: 

umik načrtovanih stroškov za oskrbo beguncev in migrantov v Sloveniji iz načrtovanja v okvirnem 

programu, prestavitev projekta izgradnje in delovanja Poliklinike v Kabulu ter zdravstvene 

rehabilitacije beloruskih otrok pod razvojne vsebine, umik nekaterih predvidenih projektov na 

področju razminiranja na Zahodnem Balkanu in rehabilitacije na Zahodnem bregu ter znižanje 

predvidenih prispevkov za humanitarne krize preko mednarodnih organizacij zaradi manjšega 

obsega sredstev v Proračunu RS za leto 2018 od predvidenih v Okvirnem programu 16/19. Znižanje 

sredstev za humanitarne namene je deloma nadomestilo upoštevanje prispevka Republike 

Slovenije v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 51105-2/2016/6 z dne 24. 3. 2016 v višini 

5.228.923,25 EUR v letih 2016 do 2019 v Instrument EU za begunce v Turčiji, saj se je medtem na 

podlagi delovanja EU v Turčiji pridobilo podatek, da je približno tretjina sredstev namenjena za 

humanitarno pomoč v materialu in storitvah. Na podlagi podatka za leto 2016 se tudi v prihodnjih 

letih okvirno načrtuje 0,33 odstotkov prispevka v okviru humanitarne pomoči.  

 

2.2.1 Redna humanitarna in postkonfliktna pomoč  

 

Za redno humanitarno in postkonfliktno pomoč je v obdobju trajanja te revizije okvirnega programa 

predvidenih 4.315.118 EUR za redno humanitarno in poskonfliktno pomoč, od tega 3.235.118 preko 

                                                           
11

 Med mednarodne organizacije (vladne in nevladne) sodijo Agencija Združenih narodov za pomoč palestinskim 

beguncem na Bližnjem vzhodu (UNRWA), Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), 

Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC), Mednarodni sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF), Svetovna zdravstvena 

organizacija (WHO), Svetovni program za hrano (WFP), Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev 

(UNOCHA), Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) ter druge mednarodne organizacije, ki so ustrezno 

usposobljene, da v primeru izrednih humanitarnih razmer in kriznih situacij hitro in učinkovito ukrepajo. 
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dvostranskega sodelovanja ter 1.080.000 EUR za humanitarne intervencije in postkonfliktno pomoč 

preko mednarodnih organizacij.  

 

Glavne regije po prioritetnih vsebinah so: 

- Zahodni Balkan, predvsem na področju protiminskega delovanja; 

- Vzhodna Evropa, Bližnji Vzhod in Afganistan, predvsem na področju zdravstvene in 

psihosocialne rehabilitacije otrok v postkonfliktnih razmerah ter pomoči beguncem; 

- Podsaharska Afrika, predvsem na področju zmanjševanja lakote otrok in delovanja na 

področju varnosti preskrbe s hrano. 

 

Tabela 9: Načrtovana in predvidena sredstva redno humanitarno in postkonfliktno pomoč za 

obdobje od leta 2017 do 2019 preko neposrednega bilateralnega sodelovanja (v EUR) 

Regija 
Načrtovano 

v OP 
2016/2019 

Ocena 
realizacije 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 
Načrtovano 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 
Načrtovano 

Indikacija v 
OP 

2016/2019 
Indikacija 

  2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

Zahodni Balkan 310.000 491.927 310.000 307.000 410.000 304.500 410.000 322.000 

Vzhodna Evropa 75.000 75.000 75.000 55.000 80.000 55.000 80.000 70.000 

Pods. Afrika   175.717 45.000 45.000 50.000 50.000 55.000 55.000 

Bližnji vzhod 212.500 182.366 265.000 235.000 395.000 245.000 405.000 175.000 

Turčija   516.356   766.473   385.197   74.948 

DVR, nerazp. 600.000 166.684 600.000 /  350.000 /  350.000 /  

Skupaj 1.197.500 1.608.050 1.295.000 1.408.473 1.285.000 1.039.697 1.300.000 786.948 

 

V podporo protiminskim prizadevanjem na Zahodnem Balkanu je v letih 2017 in 2018 predvidenih 

po 260.000 EUR letno, leta 2019 pa 172.000 EUR. Dodatno k temu je za sodelovanje Uprave RS za 

zaščito in reševanje v okviru Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za 

jugovzhodno Evropo (DPPI SEE) predvidenih še 47.000 EUR leta 2017, 44.500 EUR leta 2018 ter 

50.000 EUR leta 2019, in sicer za letno članarino kot tudi udeležbo na aktivnostih v okviru pobude.   

 

Za humanitarno in postkonflikno pomoč v Vzhodni Evropi je v obdobju te revizije okvirnega 

programa predvidenih skupno 180.000 EUR za krepitev psihosocialne dobrobiti in zdravstveno 

rehabilitacijo otrok iz Ukrajine. Sredstva za zdravstveno rehabilitacijo otrok iz Belorusije, ki so bila v 

OP 2016/19 načrtovana v tem okviru, so bila prestavljena pod razvojne aktivnosti. 

 

V Podsaharski Afriki se bo v obdobju 2017 do 2019 v Ugandi izvajal triletni humanitarni projekt 

»Večja varnost preskrbe s hrano in pitno vodo med begunskim in lokalnim prebivalstvom v Ugandi 

navkljub humanitarnim krizam« v izvedbi Foruma za enakopraven razvoj v skupni vrednosti 150.000 

EUR.  

 

Za pomoč otrokom ter skrbi za njihovo dobrobit, krepitev rehabilitacijskih zmogljivosti, zlasti z 

usposabljanjem zdravstvenega osebja ter pomoči beguncem na Bližnjem vzhodu je v obdobju te 

revizije Okvirnega programa 16/19 predvidenih 655.000 EUR, in sicer za: 
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-  psihosocialno pomoč žrtvam konfliktov, pomoč na področju celostne rehabilitacije ter 

pomoč pri izgradnji zmogljivosti v Palestini v celotnem obdobju te revizije Okvirnega 

programa 16/19 v izvedbi ITF;  

- regionalni projekt »Izobraževanje o nevarnostih min in eksplozivnih ostankov vojne (EOV) 

za sirske begunce v Jordaniji« v letih 2017 in 2018 ter predvideno nadaljevanje regionalnega 

projekta pomoči sirskim otrokom in mladostnikom v izvedbi ITF tudi v letu 2019;  

- triletni(2017 -2019) humanitarni projekt »Ekonomsko in psihosocialno opolnomočenje 

žensk begunk v libanonskem Ein El Hawah« v izvedbi Zavoda Krog v Libanonu ter 

- triletni (2017 – 2019) humanitarni projekt »Z opolnomočenjem mater in otrok do boljše 

prihodnosti sirskih družin v Jordaniji« v izvedbi Zavoda krog v Jordaniji. 

 

Predvidena humanitarna pomoč za Turčijo predstavlja 0,33 odstotka prispevka RS v Instrument EU 

za begunce v Turčiji. 

 

Tabela 10: Načrtovana in predvidena sredstva humanitarne intervencije in postkonfliktno pomoč za 

obdobje od leta 2017 do 2019 (v EUR) 

Regija 
Načrtovano 

v OP 
2016/2019 

Preliminarni 
podatki o 
realizaciji 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 
Načrtovano 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 
Načrtovano 

Indikacija 
v OP 

2016/2019 
Indikacija 

  2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

Bližnji vzhod 60.000 25.000 30.000 30.000 150.000 0 180.000 100.000 

Sirija 40.000 90.000 40.000 40.000   40.000   50.000 

Jemen   30.000   30.000   30.000   40.000 

Palestina/UNRWA 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 100.000 100.000 

Irak   30.000   30.000   30.000   100.000 

Podsah. Afrika 30.000 60.000 30.000 30.000 50.000 30.000 50.000 100.000 

WFP 30.000 50.000 50.000 50.000 80.000 50.000 100.000 100.000 

Nepredvideno/nenačrtovano 30.000 100.000 22.000   140.000   190.000   

Skupaj 240.000 435.000 222.000 260.000 520.000 230.000 620.000 590.000 

 

Za humanitarne intervencije in postkonfliktno pomoč v dlje časa trajajočih krizah predvsem 

(vendar ne izključno) na območju Afrike in Bližnjega vzhoda je v obdobju trajanja te revizije 

Okvirnega programa 16/19 predvidenih 1.080.000 EUR, ki se bodo usmerjala: 

- za pomoč ob krizah v regiji Bližnjega vzhoda, in sicer 30.000 EUR preko Mednarodnega 

odbora rdečega križa (ICRC) za Jordanijo v letu 2017 ter 100.000 EUR preko izbrane 

mednarodne organizacije v letu 2019;  

- za pomoč ob krizi v Siriji 40.000 EUR v letu 2017 preko Mednarodnega odbora rdečega križa 

(ICRC) v višini, 40.000 EUR v letu 2018 preko Visokega komisariata Združenih narodov za 

begunce (UNHCR), ter 50.000 EUR v letu 2019 preko Visokega komisariata Združenih 

narodov za begunce (UNHCR); 

- za pomoč ob krizi v Jemnu preko UNICEF po 30.000 EUR v letih 2017 in 2018 ter 40.000 EUR 

v letu 2019; 
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- preko Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev 

(UNRWA) na Bližnjem vzhodu po 50.000 EUR v letih 201712 in 2018 ter 100.000 EUR v letu 

2019; 

- za pomoč ob krizi v Iraku preko Visokega komisariata Združenih narodov za begunce 

(UNHCR) 30.000 EUR v letu 2017 na podlagi zaveze na donatorski konferenci julija 2016 v 

Washingtonu ter preko izbrane mednarodne organizacije 30.000 EUR v letu 2018 in 100.000 

EUR v letu 2019; 

- za pomoč ob krizah v regiji Podsaharske Afrike, in sicer za Južni Sudan preko Svetovnega 

programa (WFP) za hrano 30.000 EUR v letu 2017, preko izbrane mednarodne organizacije 

30.000 EUR v letu 2018 ter 100.000 EUR v letu 2019 ter 

- preko Svetovnega programa za hrano (WFP), skladno s Konvencijo o podpori pri preskrbi s 

hrano 50.000 EUR v letu 2017, od katerih 30.000 EUR za Somalijo, 50.000 EUR v letu 2018 in 

100.000 EUR v letu 2019. 

 

Upoštevaje geografsko oddaljenost ter zahteve po hitri odzivnosti in ustrezni infrastrukturi na 

terenu se bo nujna humanitarna pomoč usmerila predvsem preko mednarodnih organizacij. 

Posebni (dodatni) sklepi Vlade Republike Slovenije za usmerjanje te pomoči v letu 2018 preko 

izbranih mednarodnih organizacij v delu, ko je v prejšnjem odstavku že določena bodisi partnerska 

država / regija ali mednarodna organizacija, preko katere se bo pomoč nudila, niso predvideni. 

 

V letu 2017 je bila večina humanitarnih prispevkov že realizirana na podlagi sklepa Vlade RS št. 

51105-3/2016/5 z dne 14. aprila 2016, s katerim se je Vlada RS seznanila z Okvirnim programom 

16/19 in potrdila razdelitev humanitarnih prispevkov v letu 2017 v višini do 200.000 EUR. Dodatno k 

temu je v okviru izhodišč za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za zunanje zadeve Darje 

Bavdaž Kuret na konferenci z naslovom "Podpora prihodnosti Sirije in regije", ki je potekala 5. aprila 

2017, Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 51103-17/2017/3 z dne 4. aprila 2017 potrdila 

prispevek Republike Slovenije Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC) za Jordanijo v višini 

30.000 EUR za leto 201713. Poleg tega je v letu 2017 predviden še prispevek za Jemen preko UNICEF 

v višini 30.000 EUR, ki ga bo Vlada Republike Slovenije  obravnavala na podlagi posebnega gradiva. 

Jemen se namreč trenutno sooča z eno najhujših humanitarnih katastrof v zgodovini. Gre za krizo 

najvišje stopnje (level 3). Pomoč potrebuje rekordnih 18,8 milijonov ljudi, kar predstavlja 80% 

populacije. Poleg tega Jemnu grozi lakota, na kar je opozoril tudi generalni sekretar OZN.  

 

Skupna vrednost načrtovanih prispevkov preko mednarodnih organizacij v letu 2017 tako znaša 

260.000 EUR. Za leto 2018 je predlagana razdelitev humanitarnih prispevkov v skupni višini 230.000 

EUR, pravice porabe so zagotovljene v finančnem načrtu Ministrstva za zunanje zadeve, 

proračunska postavka 8270 - razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč, ukrep 1811-11-0007 

Humanitarna pomoč. 

 

                                                           
12

 Sklep Vlade Republike Slovenije št. 51103-40/2014/3 z dne 9. oktober 2014. Republika Slovenija je na podlagi sklepa na 
mednarodni donatorski konferenci za Palestino in obnovo Gaze, ki je potekala 12. oktobra 2014 v Kairu napovedala 
pomoč v višini 150.000 EUR, ki bo realizirana v letih 2015 – 2017 (po 50.000 EUR letno).    
13 

S sklepom št. 51103-17/2017/3 z dne 4. Aprila 2017 je Vlada RS potrdila tudi prispevek Uradu Visokega komisariata ZN 

za begunce v višini 40.000 EUR v letu 2018 ter 50.000 EUR v letu 2019 za humanitarno pomoč prizadetemu prebivalstvu v 

Siriji in regiji, ki sta vključena v tabelo 10.  
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2.2.2 Nepredvidena (izredna) nujna humanitarna pomoč 

 

Nepredvidene (izredne) nujne humanitarne pomoči se v okvirnih programih ne načrtuje oz. se je 

podrobneje ne določa, saj slednje zaradi narave humanitarnih kriz ni mogoče. Sredstva za tovrstno 

pomoč se sicer na podlagi pozivov mednarodne skupnosti praviloma zagotavljajo iz proračunske 

rezerve, kar se potrjuje z ločenimi sklepi Vlade Republike Slovenije, kot je predvideno v 48. členu 

Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, 79/99 s spremembami in dopolnitvami). Pomoč v izrednih 

humanitarnih razmerah in kriznih situacijah se praviloma usmerja preko mednarodnih organizacij v 

skladu z ocenami globalne ranljivosti območij v krizah in ocenami humanitarnih potreb v pozivih ter 

preko aktivnosti Uprave RS za zaščito in reševanje. Tudi nudenja in financiranja pomoči drugim 

državam ob naravnih in drugih nesrečah v obliki reševalnih enot in strokovnjakov ali materialnih 

sredstev ni mogoče načrtovati. Število naravnih nesreč se iz leta v leto povečuje, zato je v prihodnje 

pričakovati tudi porast zaprosil za mednarodno pomoč prizadetim državam in večje število 

mednarodnih reševalnih operacij. Osnovno vodilo odziva RS na nesreče v tujini mora biti solidarnost 

oziroma spoštovanje humanitarnih načel, upoštevaje nujnost in potrebe prizadetega prebivalstva, 

kar določa tudi Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah 

(Uradni list RS, št. 19/10). 

 
V trenutku priprave te revizije Okvirnega programa 16/19 je v postopku obravnave predlog 

posebnega sklepa Vlade RS za zagotovitev prerazporeditve iz proračunske rezerve za potrebe 

humanitarnega odziva na posledice uničujočega ciklona Enawo, ki je 7. marca 2017 zajel 

Madagaskar. Ministrstvo za zunanje zadeve bo v primeru pozitivne odločitve Vlade RS prispevek 

usmerilo preko Mednarodnega odbora rdečega križa. 

 

2.3 OZAVEŠČANJE JAVNOSTI IN KREPITEV ZMOGLJIVOSTI  
 

Ozaveščanje o pomenu MRS in globalno učenje sta pomembna elementa v podporo globalnim, 

evropskim in nacionalnim politikam na področju MRS in humanitarne pomoči. V Sloveniji se 

precejšen poudarek namenja izgradnji zmogljivosti za učinkovito izvajanje MRS ter spodbujanju 

aktivne udeležbe zainteresiranih akterjev pri oblikovanju političnih usmeritev s področja MRS 

Republike Slovenije. Pomembno vlogo pri tem igrajo Slovenski razvojni dnevi v organizaciji MZZ. 

 

Tabela 11: Načrtovana in predvidena sredstva za aktivnosti ozaveščanja javnosti in krepitev 

zmogljivosti za obdobje od leta 2017 do 2019 (v EUR) 

Načrtovano v 
OP 2016/2019 

Preliminarni 
podatki o 
realizaciji 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Načrtovano 
v OP 

2016/2019 Načrtovano 

Indikacija v 
OP 

2016/2019 Indikacija 

2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

195.000 135.000 195.000 185.000 250.000 160.000 250.000 178.000 

 

Za ozaveščanje javnosti in krepitev zmogljivosti je v obdobju te revizije okvirnega programa, ki 

zajema triletno obdobje, predvidenih 518.000 EUR, ki bodo usmerjeni v:     

-  krepitev zmogljivosti slovenskih NVO in drugih subjektov v okviru sheme za sofinanciranje 

projektov, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči EU po 90.000 EUR 

v letih 2017 in 2018 ter v višini 100.000 EUR v letu 2019; 
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- ozaveščanje javnosti o MRS v povezavi z globalnim učenjem in zagovorništvo v obdobju 

2018 do 2010 v izvedbi NVO, izbrane na javnem razpisu v skupni vrednosti 100.000 EUR;  

- sodelovanje z vsebinami MRS na Kulturnem bazarju v celotnem obdobju te revizije; 

- izvedbo ene evalvacije slovenskega razvojnega sodelovanja letno - v letu 2017 je to 

evalvacija MRS RS v Črni gori za obdobje 2013 do 2016, ter 

- organizacijo Slovenskih razvojnih dni v celotnem obdobju tega okvirnega programa. 


