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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

Na podlagi 16. elena Zakona 0 drzavni upravi (Uradni list RS 113/2005 in 48/2009) v
zvezi s petim odstavkom 7. elena Zakona 0 mednarodnem razvojnem sodelovanju
Republike Slovenije (Uradni list RS 70/2006) izdajam naslednji

SKLEP
o pogojih za dodelitev sredstev pravnim osebam javnega ali zasebnega prava,
ki na podlagi javnega pooblastila izvajajo tehnicnu operativni del mednarodnega
razvojnega sodelovanja

I.

Ta sklep velja za financiranje in sofinanciranje pravnih oseb javnega in zasebnega prava (v
nadaljevanju izvajalec), katerim je na podlagi drugega odstavka 8. elena Zakona 0
mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije podeljeno javno pooblastilo za
izvajanje tehnicno operativnega dela izvajanja Resolucije 0 mednarodnem razvojnem
sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS 73/2008).

II.
Izvajalec je dolzan tehnicno operativni del mednarodnega razvojnega sodelovanja izvajati
tako, da na operativni ravni udejanja oblike mednarodnega razvojnega sodelovanja, kot jih
doloca 9. clen Zakona 0 mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije, zlasti:
• razvojne projekte z vkljucevanjem gospodarskih druzb,
• pomoc financnim institucijam, katerih cilj je spodbujanje gospodarskega razvoja v
drzavah v razvoju,
• opravljanje storitev in dobave blaga, namenjenega gospodarskemu in druzbenemu
razvoju drzav v razvoju,
• donacije izobrazevalnim, zdravstvenim, raziskovalnim, druzbenim in kulturnim
institucijam v drzavah v razvoju,
• tehnicno pomoc,
• druge podobne oblike financiranja.
Izvajalec aktivnosti tehnicno operativnega dela mednarodnega razvojnega sodelovanja
predlaga v svojem programu dela za tekoce in naslednje leto, ki ga predlozi Ministrstvu za
zunanje zadeve (v nadaljevanju MZZ) najkasneje do 15. januarja tekocega leta.

III.
MZZ financira tehnicno operativni del mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga izvaja
izvajalec v skladu z dolocbo iz prejsnje tocke.
Financiranje iz predhodnega odstavka MZZ izvaja pod naslednjimi pogoji:

•

•
•

•
•
•

da gre za programe oziroma projekte, ki se nanasajo izkljucno na mednarodno
razvojno sodelovanje po Zakonu 0 mednarodnem razvojnem sodelovanju
Republike Slovenije,
da SO programi oziroma projekti iz predhodne alineje opredeljeni V potrjenern
programu dela izvajalca,
da se programi oziroma projekti iz prve alineje izvajajo V drzavah V razvoju V
skladu z Resolucijo 0 mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije
za obdobje do leta 2015 in OECDIDAC seznamom drzav prejemnic uradne
razvojne pomoci,
da se programi oziroma projekti iz prve alineje izvajajo transparentno in v skladu z
nacelom ucinkovitosti in gospodarnosti,
da se programi oziroma projekti iz prve alineje izvajajo v skladu z roki, dolocenimi
v potrjenem programu dela izvajalca in
da so sredstva zagotovljena v financnem nacrtu MZZ.

MZZ sredstva za financiranje tehnicno operativnega dela mednarodnega razvojnega
sodelovanja, ob izpolnitvi pogojev iz predhodnega odstavka, nakaze V skladu z dinamiko,
dogovorjeno v pogodbi 0 financiranju programov oziroma projektov.
V kolikor V okviru skupnih odborov, imenovanih na podlagi sporazurnov 0 mednarodnem
razvojnem sodelovanju med Vlado RS in vladami drzav prejemnic razvojne pomoci, drzavi
ugotovita, da dolocenega programa ali projekta ni mogoce realizirati oziroma identificirata
drugacne razvojne potrebe drzave prejemnice, lahko MZZ z izvajalcem za izvedbo
dodatnih oz. novih aktivnosti sklene aneks k pogodbi 0 financiranju. Tudi v tem primeru je
podlaga za sklenitev aneksa potrjen, z novirni dogovorjenimi projekti dopolnjen program
dela izvajalca.
Visino sredstev za financiranje tehnicno operativnega dela mednarodnega razvojnega
sodelovanja MZZ doloci na podlagi potIjenega financnega nacrta MZZ in okvirnega
programa mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitame pornoci RS, ki ga sprejme
VladaRS.

IV.
Izvajalec sredstev, pridobljenih na podlagi tega sklepa, ne sme odstopiti, jih prenesti,
zastaviti ali kako drugace z njimi razpolagati v nasprotju z dolocili tega sklepa.

V.
Izvajalec ima pravico do obracuna stroskov, ki mu nastanejo pri izvajanju tehnicno
operativnega dela mednarodnega razvojnega sodelovanja, do dejanske visine nastalih
stroskov, vendar najvec v visini 9% od sredstev, ki mu jih v skladu s III. tocko tega sklepa
za posamezni program oziroma projekt doloca pogodba 0 financiranju programov oziroma
projektov.
Ce prejeta sredstva v skladu s III. tocko tega skiepa presegajo dejansko obracunane in
utemeljene stroske za obdobje izvajanja posameznega programa oziroma projekta, je
izvajalec presezek dolzan vrniti v proracun Republike Slovenije.

VI.
Izvajalec je dolzan za sredstva, pridobljena na podlagi tega sklepa, voditi loceno
knjigovodsko evidenco prihodkov, odhodkov in stroskov izvajanja tehnicno operativnega
dela rnednarodnega razvojnega sodelovanja na nacin, ki omogoca revizijsko preveIjanje
porabe sredstev.
VII.
Izvajalec je dolzan 0 svojih aktivnostih in porabi sredstev izdelati letno porocilo skiadno s
predpisi. Porocilo mora vsebovati predvsern pregled dejavnosti in rezultatov ter financni
pregled 0 porabi dodeljenih sredstev, 0 prihodkih in izdatkih v zvezi z vsakirn projektorn
posebej.
Letno porocilo z zgoraj navedeno vsebino je izvajalec dolzan predloziti MZZ najkasneje
do 30. januaIja tekocega leta za pretekio leto.
Izvajalec je dolzan predloziti MZZ vrnesna polletna porocila, ce projekt, ki se financira v
skiadu stem skleporn, traja vee kot eno leto.
Izvajalec je MZZ dolzan predloziti zakljucno porocilo v 30 dneh po koncanem projektu, ki
naj vsebuje pregled dejavnosti in rezultatov ter financni pregled 0 porabi dodeljenih
sredstev, 0 prihodkih in izdatkih v zvezi z izvedenim projektorn, vkljucno s prikazorn
obracunanih in uterneljenih stroskov v skiadu s V. tocko tega skiepa.
Izvajalec je dolzan MZZ porocati 0 razmerah, zaradi katerih bi se lahko upocasnilo ali
onernogocilo izvajanje programa ozirorna projekta, ki je v skiadu s III. tocko tega sklepa
del pogodbe 0 financiranju, in sicer takoj, ko taksne razmere nastanejo.
MZZ irna pravico kadarkoli zahtevati vse informacije 0 napredku pri konkretnern projektu,
ki rnujihje izvajalec dolzan zagotoviti v petnajstih dneh od prejerna pisnega zahtevka.
VIII.
Izvajalec bo aktivnosti po tern skiepu izvajal na nacin, ki ne bo skodoval interesorn
Republike Slovenije. Pri izvajanju aktivnosti po tern skiepu bo izvajalec poskrbel za
dosledno prornocijo rnednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, vkljucno z uporabo
logotipa rnednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije.
IX.
MZZ prekine fmanciranje po pogodbi 0 financiranju in tern skiepu, ce ugotovi, da so bila
sredstva uporabljena v nasprotju z dolocbami tega sklepa ali pogodbe 0 financiranju
ozirorna so bile kako drugace krsene dolocbe tega sklepa ali pogodbe 0 financiranju.
MZZ prekine financiranje tudi, ce ugotovi, da je izvajalec nepravilno ali neresnicno
obvescal rninistrstvo 0 okoliscinah in dejstvih, pornernbnih za izbiro programov ozirorna
projektov in dodelitev sredstev.

o prekinitvi financiranja MZZ izvajalca nernudorna pisno obvesti. V takern prirneru irna
MZZ pravico od izvajalca zahtevati vrnitev sredstev, ki rnu jih je dodelilo za prograrne
ozirorna projekte, v okviru katerih je krsitev nastala, ta pa rnu jih mora vrniti najpozneje v
petnajstih dneh od prejema pisnega obvestila rninistrstva, v prirneru zarnude skupaj z
zakonskirni zarnudnirni obrestmi, ki tecejo od poteka roka dalje do placila,
MZZ irna pravico zahtevati vracilo dodeljenih sredstev tudi v prirneru neizvedljivosti
prograrnov ozirorna projektov. Ce program ozirorna projekt postane neizvedljiv potern, ko
se je njegovo izvajanje ze zacelo, in za njegovo neizvedljivost ni kriv izvajalec, mora
izvajalec vrniti sarno tista sredstva, ki se niso bila porabljena, ali pa jih nameniti za druge
projekte, ce stern soglasa ministrstvo.
Prekinitev fmanciranja in vmitev dodeljenih sredstev za izvedbo programov ozirorna
projektov lahko MZZ zahteva tudi, ce pride do odpovedi pogodbe 0 financiranju.

x.
Za financiranje in sofinanciranje izvajalcev, za katere velja ta sklep, se na podlagi 2. tocke
prvega odstavka 215. elena Pravilnika 0 postopkih za izvrsevanje proracuna Republike
Slovenije (Uradni list RS 50/2007 in 61/2008) ne uporabljajo dolocbe 12. poglavja tega
Pravilnika.

Xl.
Ta sklep pricne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani MZZ
(http://www.rnzz.gov.si/) in nadornesti sklep ZRA - 202110 z dne 11.5.2010, objavljen na
spletni strani MZZ (http://www.rnzz.gov.si/).
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V Ljubljani, II. 5. 2011

