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1. UVODNA POJASNILA  
 

1.1 KAJ JE OKVIRNI PROGRAM IN NJEGOV POMEN ZA  IZVAJANJE 

MEDNARODNEGA RAZVOJN EGA SODELOVANJA  
 

Okvirni programi mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike 

Slovenije (v nadaljevanju: okvirni program) so instrumenti večletnega načrtovanja uradne razvojne 

pomoči1. Pripravljeni so na podlagi usmeritev iz Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju 

Republike Slovenije za obdobje do leta 20152 (v nadaljevanju: Resolucija) ter določil Zakona o 

mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije3 (v nadaljevanju: ZMRS), ki od 

ministrstev in drugih proračunskih uporabnikov zahteva usklajeno načrtovanje mednarodnega 

razvojnega sodelovanja (5. odstavek 7. člena ZMRS) in je tudi v ta namen ustanovil Medresorsko 

delovno telo za mednarodno razvojno sodelovanje (5. člen ZMRS; v nadaljevanju: MDT).  

 

Cilj okvirnih programov je zagotoviti predvidljivost uradne razvojne pomoči Republike Slovenije. 

MDT je februarja 2012 predlagal vsakoletno (t) pripravo (do) štiriletnih okvirnih programov, 

oblikovanih na podlagi potrjenih proračunov (za leti t+1 in t+2) ter potrjenih načrtov razvojnih 

programov (za leti t+3 in t+4). 

 

Okvirne programe usklajuje MDT in z njimi seznanja Vlado Republike Slovenije, ki je v preteklih letih 

že obravnavala tri okvirne programe ter dve reviziji okvirnega programa za leti 2014 in 20154. Prvi 

okvirni program je bil pripravljen in sprejet za leto 2010, že z naslednjim okvirnim programom se je 

prešlo na večletno načrtovanje, in sicer z drugim okvirnim programom za leti 2011 in 2012, s tretjim 

pa na triletni program za leta 2013, 2014 in 2015 (v nadaljevanju okvirni program 13-15), pri čemer 

se je v letu 2014 pripravila revizija za leti 2014 in 2015, v letu 2015 pa revizija za leto 2015 in načrt 

izvajanja za leto 2016. 

 

Do potrditve usmeritev za obdobje po letu 2015, ki bodo združene v novem strateškem dokumentu, 

ki bo nadomestil aktualno Resolucijo, bo načrtovanje uradne razvojne pomoči še naprej temeljilo na 

usmeritvah, ki izhajajo iz veljavne Resolucije. Odbor za zunanjo politiko Državnega zbora Republike 

Slovenije je bil s predlogom za podaljšanje veljavnosti Resolucije seznanjen na 14. redni seji 25. 

februarja 2015, kjer je bilo tudi pojasnjeno, da se bo izvajanje Resolucije podaljšalo zaradi sprejema 

nove globalne razvojne agende po letu 2015 (septembra 2015 v New Yorku), ki bo imela 

pomemben vpliv na definiranje novega strateškega dokumenta.  

 

Pričujoči dokument je poimenovan Okvirni program MRS RS za obdobje od leta 2016 do 2019, pri 

čemer zajema načrtovane izdatke za uradno razvojno pomoč v sprejetih proračunih za leto 2016 in 

                                                           
1
 Mednarodno razvojno sodelovanje zajema širši spekter sodelovanja z državami v razvoju. Poleg uradne razvojne pomoči, 

ki se financira iz javnih sredstev in je pod ugodnimi pogoji podeljena za namen spodbujanja gospodarskega razvoja in 

blaginje držav v razvoju, zajema še druge uradne tokove, kot so izvozni krediti in garancije, ter zasebne tokove, kot so tuje 

neposredne naložbe, nakazila migrantov in drugo. Uradna razvojna pomoč vključuje tudi humanitarno pomoč.  
2
 Uradni list  RS št. 73/08. 

3
 Uradni list  RS št. 70/06. 

4
 Vsi okvirni programi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve: www.mzz.gov.si. 

http://www.mzz.gov.si/
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za leto 2017, ter indikacije izdatkov (oziroma načrt izvajanja) za leti 2018 in 2019. Slednje so v 

določeni meri že vključene v načrt razvojnih programov Proračuna RS do leta 2019. Glede na 

pojasnjeno, so indikacije izdatkov okvirne in odvisne od potrditve Proračuna RS v Državnem zboru 

RS. Glede na to, da je zadnji okvirni program že vseboval indikacijo izdatkov za leto 2016, je za to 

leto pripravljena revizija. Revizija podatkov za leto 2016 vključuje in upošteva (i) spremembe v 

odnosu do držav prejemnic in (ii) spremembe v sprejetem proračunu, ki se nanašajo na sredstva za 

uradno razvojno pomoč. V idealnih razmerah bi se v prihodnje ob vsakokratnem sprejemanju 

proračunov za prihodnji dve leti opravilo zgolj revizijo že vključenih podatkov ter vključilo še 

dodatno leto.  

 

1.2 NAČRTOVANJE OKVIRNIH PROGRAMOV  
 

Za zagotavljanje večje preglednosti in učinkovitosti uradne razvojne pomoči Republike Slovenije je 

Vlada Republike Slovenije 11. aprila 2013 na predlog MDT od pristojnih ministrstev zahtevala 

usklajeno načrtovanje (sklep št. 51105-1/2013/12). Resorna ministrstva je pozvala, da se aktivno 

vključujejo v pripravo okvirnih programov. Pričujoči okvirni program v skladu s tem vključuje tudi 

prispevke drugih resornih ministrstev, ki se vključujejo v izvajanje mednarodnega razvojnega 

sodelovanja. 

 

Okvirni programi se načrtujejo na podlagi usmeritev iz Resolucije (1. odstavek 4. člena ZMRS), ki 

poleg geografskih in vsebinskih prioritet predpisuje tudi raven koncentracije sredstev po teh 

prioritetah. Pri tem se posebna pozornost namenja tudi koncentraciji na manjše število vsebinsko 

zaokroženih, praviloma večletnih, programov in projektov, s čimer se spodbuja večjo usklajenost s 

potrebami držav prejemnic in dodatno osredotočenost na rezultate ter učinke razvojnega 

sodelovanja. V letu 2016 se načrtuje sprejem novega strateškega dokumenta za obdobje do leta 

2030, ki bo začrtal geografska in vsebinska prednostna področja za omenjeno obdobje ter raven 

koncentracije sredstev po teh prioritetah. Redna letna revizija okvirnega programa bo upoštevala 

tudi določila novega strateškega dokumenta. 

 

Geografske in vsebinske usmeritve iz Resolucije se upoštevajo za izvajanje bilateralne uradne 

razvojne pomoči v ožjem pomenu, ki ne vključuje administrativnih stroškov ter humanitarne in 

postkonfliktne pomoči – slednja ima v Resoluciji določene lastne vsebinske prioritete.  

 

Predmet programiranja v okvirnem programu v glavnem sledi definiciji programske pomoči kot jo 

določa OECD DAC. Obsega bilateralno razvojno pomoč brez humanitarne pomoči, ozaveščanja o 

pomenu MRS, oprostitve šolnin, oskrbe beguncev ter administrativnih stroškov5. Okvirni program 

tudi ne vključuje načrtovanja multilateralne uradne razvojne pomoči.  

 

Okvirni program zajema tri vsebinske sklope6: 

 mednarodno razvojno sodelovanje,  

                                                           
5
 Poleg tega so iz načrtovanja v okvirnem programu izvzeti tudi splošna proračunska podpora ter odpis in reprogramiranje 

dolga, ki se jih (i) ne more načrtovati po vsebinskih in geografskih prioritetah in (ii) niso vrsta pomoči, ki jo Slovenija izvaja. 
6
 Navedeni sklopi obenem predstavljajo ukrepe v proračunu Republike Slovenije, proračunskem programu 0303: 

Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč, podprogramu 030303: Razvojno sodelovanje in mednarodna 

pomoč. 
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 mednarodna humanitarna in postkonfliktna pomoč,  

 ozaveščanje javnosti in krepitev zmogljivosti.  

 

V prvem so obravnavane razvojne vsebine, ki so prvenstveno razporejene po državah prejemnicah, 

pri čemer se bo po sprejemu novega strateškega dokumenta poleg razporeditve po državah v 

okvirne programe vse bolj vključevala tudi porazdelitev po vsebinah pomoči in se bo na ta način še 

dosledneje sledilo dogovorjenim usmeritvam oziroma prioritetam. V skladu z usmeritvami iz 

Resolucije se v okvirnih programih humanitarno in postkonfliktno pomoč obravnava ločeno od 

ostale uradne razvojne pomoči, prav tako se ločeno obravnava tudi področje ozaveščanja javnosti in 

krepitev zmogljivosti.   

 

1.3 GEOGRAFSKE IN VSEBINS KE PRIORITETE TER PREDPISANA RAVEN 

KONCENTRACIJE  
 

Geografske prioritete  

 

Za bilateralno razvojno sodelovanje v ožjem pomenu (brez humanitarne in postkonfliktne pomoči) 

geografske prioritete obsegajo: 

 Zahodni Balkan, kjer sodelovanje s Črno goro poteka programsko, z drugimi državami 

(Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija, Kosovo in Albanija) pa projektno;  

 Vzhodna Evropa, Kavkaz in srednja Azija, kjer poteka projektno sodelovanje predvsem z 

Ukrajino in Moldavijo;  

 (Podsaharska) Afrika, kjer je bil septembra 2010 z Zelenortskimi otoki podpisan Sporazum o 

razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Zelenortski otoki, 

ki ga izvaja ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti. Bilateralno razvojno sodelovanje v 

Podsaharski Afriki sicer poteka projektno, predvsem preko nevladnih organizacij. 

 

Za humanitarno in postkonfliktno pomoč geografske prioritete niso posebej določene, skladno z 

mednarodno prakso se pri odločanju upošteva ocene globalne ranljivosti območij v krizah.  

 

Vsebinske prioritete  

 

Za bilateralno razvojno sodelovanje v ožjem pomenu (brez humanitarne in postkonfliktne pomoči) 

vsebinske prioritete7  obsegajo:  

 krepitev dobrega upravljanja in pravne države s poudarkom na približevanju EU; 

 varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda;  

 krepitev vloge žensk in skrb za dobrobit otrok kot presečna tema. 

 

Vsebinske prioritete za humanitarno in postkonfliktno pomoč obsegajo: 

 zmanjševanje revščine in lakote; 

                                                           
7
 Vsebinske prioritete razvojnega sodelovanja brez humanitarne in postkonfliktne pomoči so po Resoluciji določene 

nekoliko širše. Upoštevaje obseg razpoložljivih sredstev in primerjalne prednosti Republike Slovenije so se z okvirnim 

programom za 2010 načrtno skrčile, pri čemer se je z okvirnim programom za obdobje 2013- 2015 pri vsebinski prioriteti 

"krepitev vloge žensk" dodala še "skrb za dobrobit otrok". 
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 protiminsko delovanje; 

 pomoč otrokom v postkonfliktnih razmerah. 

 

Predpisana raven koncentracije 

 

Resolucija predpisuje, da se za razpoložljivo uradno razvojno pomoč v ožjem pomenu za aktivnosti, 

ki so prednostne po geografskem ali vsebinskem8 ključu, namenja približno 80 odstotkov 

razpoložljivih sredstev9, za aktivnosti, ki so prednostne po obeh ključih, pa najmanj 50 odstotkov 

razpoložljivih sredstev.  

 

Za mednarodno humanitarno in postkonfliktno pomoč se namenja približno 10 odstotkov 

razpoložljivih sredstev10, tri četrtine od tega za redno humanitarno in postkonfliktno pomoč in eno 

četrtino za humanitarno pomoč v izrednih razmerah.  

 

Natančnejše umeritve na področju ozaveščanja javnosti in krepitev zmogljivosti v Resoluciji niso 

določene. 

 

2. USKLAJENOST  IN  POENOTENJE  NAČRTOVANJA  –  

METODOLOGIJA 
 

Načrtovanje mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije je podvrženo usmeritvam, 

ki jih je z Resolucijo za obdobje do leta 2015 določil Državni zbor Republike Slovenije. Izvaja se na 

podlagi metodologije Odbora za razvojno pomoč Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj 

(OECD-DAC)11. 

 

Prva okvirna programa, t.j. enoletni za 2010 in dvoletni za 2011 ter 2012, sta vključevala zgolj 

sredstva Ministrstva za zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ), nadaljnji pa že upoštevajo načrte 

nekaterih drugih ministrstev, to je Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: 

MGRT), Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: MORS), Ministrstva za notranje zadeve (v 

nadaljevanju MNZ), Ministrstva za finance (v nadaljevanju: MF), Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ). Okvirni program za obdobje od leta 2016 do 2019 dodatno 

vključuje še načrte Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter 

                                                           
8
 Za spremljanje predpisane koncentracije po vsebinskih prioritetah se ne upošteva (zoženih) vsebinskih prioritet po 

okvirnih programih temveč vsebinske prioritete po Resoluciji. Od 2011 se v letnih poročilih izvajanja mednarodnega 

razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči spremlja in ocenjuje uspešnost uresničevanja Resolucije (skupaj s 

preglednico med vsebinskimi prednostnimi usmeritvami po Resoluciji in vsebinskimi opredelitvami po OECD DAC). 

Poročila za leta 2011, 2012, 2013 in 2014 so dostopna na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve. Poročilo za leto 

2015 bo predvidoma objavljeno maja 2016.  
9
 To se nanaša na razpoložljivo bilateralno uradno razvojno pomoč v ožjem pomenu, torej bilateralno uradno razvojno 

pomoč brez administrativnih stroškov ter humanitarne in postkonfliktne pomoči. 
10

 Čeprav Resolucija govori o deležu v razvojni pomoči, je iz predloga Strategije MRS RS, ki je bil podlaga za pripravo 

Resolucije, razvidno, da so tudi tukaj bila mišljena razpoložljiva sredstva za uradno razvojno pomoč.  
11

 Enotna metodologija OECD-DAC se uporablja tudi za spremljanje in poročanje o uradni razvojni pomoči, v prihodnje pa 

naj bi se vedno bolj uporabljala tudi za vrednotenje uradne razvojne pomoči. Dodatne informacije o načrtovanju uradne 

razvojne pomoči na podlagi metodologije OECD-DAC so dostopne na spletni strani OECD DAC: http://www.oecd.org/dac/.  

http://www.oecd.org/dac/
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Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), 

Ministrstvo za zdravje ter nekatera druga ministrstva in njihovi organi v sestavi se v projekte MRS 

vključujejo preko bilateralne tehnične pomoči, za katero se sredstva zagotavljajo v finančnem 

načrtu MZZ, saj od leta 2010 dalje navedena ministrstva, zaradi delne konsolidacije sredstev pri 

MZZ, ne načrtujejo posebej sredstev za bilateralno MRS. Tudi Ministrstvo za pravosodje (MP) in 

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) v svojih finančnih načrtih ne načrtujeta posebej sredstev za MRS.  

 

Okvirni program za obdobje od leta 2016 do 2019 tako zajema načrt razporeditve sredstev za 

mednarodno razvojno sodelovanje ter humanitarno in poskonfliktno pomoč osmih ministrstev in 

Uprave RS za zaščito in reševanje, načrtovanih v okviru 14 proračunskih ukrepov, od katerih jih je 

pet uvrščenih v proračunski program 0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno 

pomoč. Po podatkih OECD DAC je bilo v letih 2013 in 2014 45 % oz. 33 % bilateralne razvojne 

pomoči Republike Slovenije programske, torej takšne, ki jo je mogoče programirati, medtem ko je 

delež dejansko programirane bilateralne pomoči v navedenih dveh letih po podatkih MZZ 20 % v 

letu 2013 in 31 % v letu 2014. Razmeroma nizek delež programske pomoči je odraz razmeroma 

velikega deleža administrativnih stroškov in oprostitve šolnin v bilateralni razvojni pomoči RS, ki se 

ne štejeta v programsko razvojno pomoč. Po drugi strani delež programirane pomoči z leti narašča, 

saj se v programiranje vključuje vse več ministrstev.      

 

Tabela 1: Načrtovana oz. predvidena sredstva za aktivnosti uradne razvojne pomoči za obdobje od 

leta 2016 do 2019 (v EUR) 

Resor PP 

Indikacija  
za leto 2016 
v OP 15/16 2016 2017 

Indikacija 
za 2018 

Indikacija 
za 2019 

MDDSZ     500.000 500.000 500.000 500.000 

n.p.
12

 9642 n.p. 400.000 400.000 400.000 400.000 

n.p. 9642 n.p. 100.000 100.000 100.000 100.000 

MF     3.471.000 3.381.000 3.500.000 3.500.000 

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

1206 / 800.000 800.000 (800.000) (800.000) 

5839 n.p. 2.671.000 2.581.000 (2.700.000) (2.700.000) 

MGRT   345.000 240.000       

2111-11-0053 - Načrt sodelovanja z UNIDO 603410 345.000 240.000       

MIZŠ     120.000 120.000 120.000 120.000 

3211-11-0015 - Mednarodno sodelovanje in 
mobilnost v visokem šolstvu 964910 n.p. 120.000 120.000 (120.000) (120.000) 

MNZ     1.318.000 1.401.500 1.090.000 1.090.000 

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

6094, 
7429   600.000 600.000 350.000 (350.000) 

1714-11-0003 - Javni red in splošna varnosti 
ljudi in premoženja 5569 n.p. 718.000 801.500 685.000 (685.000) 

                                                           
12

 N.p. pomeni, da MZZ s podatkom ne razpolaga. Zneski v oklepaju pomenijo, da gre za predvidevanje oz. indikacije 

resorjev o sredstvih za aktivnosti MRS in humanitarne pomoči, ki pa, kljub temu, da so sredstva v tabeli navedena pod 

posameznim ukrepom, v Načrtu razvojnih programov proračuna RS še niso načrtovana oz. ne v celotnem znesku.  
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MOP     1.020.000 / / / 

Sklad za podnebne spremembe – razvojna 
pomoč za podnebne finance v DVR      1.000.000 /

13
 / / 

MORS   480.000 392.300 392.300 412.000 412.000 

1911-11-0010 - Obrambna politika in 
obrambno planiranje 

2147 

128.000 

70.800 70.800 (75.000) (75.000) 

2148 48.000 48.000 (50.000) (50.000) 

5885 57.000 20.000 20.000 (22.000) (22.000) 

1911-11-0018 - Civilne zmogljivosti za 
mednarodne operacije 7639 295.000 206.000 206.000 (210.000) (210.000) 

1911-11-0005 - Kadrovska, finančna, pravna 
in druga podpora 3009   47.500 47.500 (55.000) (55.000) 

MORS - URSZR     240.000 240.000 240.000 240.000 

1912-11-0014 - Mednarodno sodelovanje v 
mednarodnih povezavah 8833 n.p. 50.000 50.000 (50.000) (50.000) 

1912-11-0021 - Sofinanciranje programa 
razminiranja 2152 n.p. 190.000 190.000 (190.000) (190.000) 

MZZ   3.611.542 1.818.098 1.828.098 2.695.000 2.895.000 

1811-11-0001 - Bilateralno sodelovanje 3663 18.000   15.000 30.000 30.000 

1811-11-0006 Razvojno sodelovanje 
8270 2.748.542 935.598 841.000 1.080.000 1.165.000 

13008 90.000 80.000 100.000 120.000 120.000 

1811-11-0007 - Humanitarna pomoč
14

 8270 560.000 607.500 (677.098) (1.215.000) (1.330.000) 

1811-11-0013 - Osveščanje javnosti in 
krepitev kapacitet 8270 195.000 195.000 195.000 (250.000) (250.000) 

Skupaj   4.436.542 9.099.398 7.862.898 8.557.000 8.757.000 

 

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

izvedbe sproti spreminja15.  

 

Razporeditev sredstev v okvirnem programu in načrtu izvajanja je primarno vezana na države 

prejemnice. V prihodnje se bo poleg razporeditve po državah v okvirne programe vse bolj 

vključevalo tudi načrtovano porazdelitev po vsebinah pomoči, ko bodo določene v novem 

strateškem dokumentu in na ta način se bo dosledneje sledilo tako vsebinskim kot geografskim 

usmeritvam iz strateškega dokumenta. 

                                                           
13

 Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za posamezno leto obravnava in potrjuje Vlada glede na 

razpoložljiva sredstva v skladu. 
14 

Podatki o sredstvih, zagotovljenih v finančnem načrtu MZZ, ne vključujejo sredstev v višini 5.228.923,25 EUR, ki bodo 

zagotovljena na posebnem ukrepu in novi proračunski postavki, in jih bo v skladu s sklepom Vlade RS št. 51105-2/2016/6 z 

dne 24. 3. 2016 Republika Slovenija prispevala v Instrument EU za begunce v Turčiji. 
15

 Skladno z 31. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, Ur.l. RS, št. 

96/15) 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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3. OKVIRNI  PROGRAM  MEDNARODNEGA  RAZVOJNEGA  

SODELOVANJA  IN  HUMANITARNE  POMOČI  

REPUBLIKE  SLOVENJE  ZA  OBDOBJE  OD  LETA  2016  

DO  2019 
 

V nadaljevanju razdelani okvirni program 2016 do 2019 zajema tri segmente:  

1. razvojno sodelovanje,  

2. humanitarno in postkonfliktno pomoč, 

3. ozaveščanje javnosti in krepitev zmogljivosti.  

 

3.1 RAZVOJNO SODELOVANJE  

 
Razvojno sodelovanje v okviru tega okvirnega programa praviloma zajema večletne programe 

razvojnega sodelovanja s programskimi državami, projektno sodelovanje z vsemi drugimi državami, 

regionalne programe in projekte kot tudi bilateralno sodelovanje, ki se izvaja preko mednarodnih 

organizacij. Zaradi zaključka obdobja Resolucije in priprave novega strateškega dokumenta se bo k 

morebitnemu sklepanju novih programov s posameznimi prioritetnimi programskimi državami 

pristopilo naknadno. Z Makedonijo večletni program zaenkrat ni predviden, medtem ko je dvoletni  

program s Črno goro v pripravi. V skladu s tem bo naslednji okvirni program ustrezno revidiran. 

Trenutno sodelovanje z vsemi državami poteka projektno, medtem ko so regionalni programi 

namenjeni večjemu številu držav, nekaj sredstev tudi ostaja načrtovanih na nivoju regije in bodo 

naknadno usmerjena v konkretne projekte s posameznimi državami prejemnicami. Glede na 

okoliščine, t.j. pripravo novega strateškega dokumenta za obdobje do leta 2030, je nekoliko večji 

delež nerazporejenih sredstev utemeljen.   

 

V letih 2016 do 2019 je za razvojno sodelovanje predvidenih skupno 26.706.698 EUR. 

 

Tabela 2: Načrtovana oz. predvidena sredstva za aktivnosti razvojnega sodelovanja za obdobje od 

leta 2016 do 2019 (v EUR) 

Letno povprečje 
2010-2014 

Načrtovano 
2016 

Načrtovano 
2017 Indikacija 2018 Indikacija 2019 

 8.156.377 7.466.898 6.150.800 6.502.000 6.587.000 

 

3.1.1 Zahodni Balkan 

 

Sredstva, načrtovana za države Zahodnega Balkana, predstavljajo v povprečju 62 % celotnih 

programiranih razvojnih sredstev oz. 85 %, če ne upoštevamo nerazporejenih sredstev (DVR, 

nerazporejeno). Namenjena so predvsem infrastrukturnim projektom, s poudarkom na okolju, ter 

aktivnostim s področja dobrega upravljanja in približevanja EU. 
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Tabela 3: Načrtovana oz. predvidena sredstva za aktivnosti razvojnega sodelovanja na Zahodnem 

Balkanu za obdobje od leta 2016 do 2019 (v EUR) 

 

Država 
Povprečje 
2010-2014 

Načrtovano 
2016 

Načrtovano 
2017 

Indikacija 
2018 

Indikacija 
2019 

Črna gora 1.376.031 1.007.801 279.800 305.000 310.000 

Bosna in Hercegovina  887.267 1.004.932 825.000 185.000 190.000 

Kosovo 815.603 879.647 731.000 745.000 750.000 

Srbija 620.939 440.109 846.567 265.000 270.000 

Albanija 203.175 358.392 75.000 85.000 90.000 

Makedonija 920.486 317.419 430.000 100.000 105.000 

Zahodni Balkan 638.888 1.464.750 1.518.433 1.518.000 1.518.000 

Skupaj 5.462.389 5.473.050 4.705.800 3.203.000 3.233.000 

 

Načrtovana sredstva za Črno goro obsegajo naslednje aktivnosti: 

- dokončanje štirih infrastrukturnih projektov s področja zaščite okolja preko CMSR; 

- 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 s področja dobrega upravljanja in približevanja EU preko CEP, s področja 

javnih financ preko CEF ter drugo tehnično pomoč preko programa bilateralne tehnične 

pomoči za usposabljanje javnih uslužbencev v procesu pogajanj z EU; 

- sredstva za javni razpis za triletni projekte NVO (2017 – 2019) ter 

- dokončanje triletnega projekta »Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni 

gori«, ki ga izvaja Ekvilib. 

 

Načrtovana sredstva za Bosno in Hercegovino obsegajo naslednje aktivnosti: 

- dokončanje projekta »Krepitev sistema kakovosti tehnoloških in industrijskih proizvodov in 

storitev«, ki se izvaja preko UNIDO; 

- dokončanje štirih infrastrukturnih projektov s področja zaščite okolja, vključno z zašito 

vodnih virov preko CMSR; 

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

- tehnično pomoč s področja dobrega upravljanja in približevanja EU preko CEP;  

- dokončanje triletnega projekta »Psihosocialna pomoč otrokom in opolnomočenje žensk«, ki 

ga izvaja Slovenska karitas; 

- sredstva za javni razpis za triletne projekte NVO (2017 – 2019) ter 

- sofinanciranje dvoletnega projekta (2016 – 2017) s predvideno podporo U.S. Challenge 

Fund. 

 

Načrtovana sredstva za Kosovo obsegajo naslednje aktivnosti: 

- sodelovanje predstavnikov Policije v mednarodnih mirovnih misijah; 
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- nadaljnje svetovanje Integriranemu ministrstvu za Kosovske varnostne sile s področja financ 

in proračuna, pogodb in javnih naročil;  

- dokončanje infrastrukturnega projekta s področja zaščite vodnih virov preko CMSR; 

- tehnično pomoč s področja dobrega upravljanja in približevanja EU preko CEP; 

- sredstva za javni razpis za triletne projekte NVO (2017 – 2019) ter 

- dokončanje triletnega projekta »Za čisto vodo na Kosovu«, ki ga izvaja IRD Slovenija. 

 

Načrtovana sredstva za Srbijo obsegajo naslednje aktivnosti: 

- infrastrukturni projekt s področja okolja (čiščenje odpadnih voda) preko CMSR; 

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

korupciji; 

- tehnično pomoč s področja dobrega upravljanja in približevanja EU preko CEP ter 

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 predvidenem sofinanciranju U.S. Challenge fund v letih 2016 in 2017 ter 

morebitno nadaljevanje oz. druga faza projekta tudi v letih 2018 – 2019; 

- sredstva za javni razpis za triletne projekte NVO (2017 – 2019); 

- dokončanje triletnega projekta “Opolnomočenje žensk na trgu dela: medijska kampanja za 

boljše informiranje, izobraževanje in aktivnejšo vlogo žensk”, ki ga izvaja Srbski Kulturni 

center Danilo Kiš in se leta 2016 zaključuje, ter 

- dokončanje triletnega projekta “Krepitev okoljske in družbene zavesti med mladimi v krajih 

J, Z in V regije centralne Srbije”, ki ga izvaja Slovenska karitas se ravno tako zaključuje leta 

2016. 

 

Načrtovana sredstva za Albanijo obsegajo naslednje aktivnosti: 

- dokončanje dveh infrastrukturnih projektov s področja okolja preko CMSR; 

- tehnično pomoč s področja dobrega upravljanja in približevanja EU preko CEP ter 

- sredstva za javni razpis za triletne projekte NVO (2017 – 2019). 

 

Načrtovana sredstva za Makedonijo obsegajo naslednje aktivnosti: 

- dva infrastrukturna projekta s področja okolja in gospodarske javne infrastrukture preko 

CMSR;  

- tehnično pomoč s področja dobrega upravljanja in približevanja EU preko CEP ter drugo 

tehnično pomoč preko programa bilateralne tehnične pomoči na področju približevanja EU; 

- sredstva za javni razpis za triletne projekte NVO (2017 – 2019) ter 

- dokončanje projekta "Ekonomska krepitev žensk v regiji Vardar", ki ga izvaja IRD Global. 

 

Načrtovana sredstva za Zahodni Balkan obsegajo naslednje aktivnosti: 

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

regionalni program za usposabljanje na področju upravljanja reform ter izjemoma 

naknadno dogovorjeni bilateralni večletni programi v izvedbi CEF; 
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- štipendije16 za podiplomski študij naravoslovja, tehnike ali medicine državljanom držav 

Zahodnega Balkana, ki jih podeljuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (Sklad za 

štipendije); 

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

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

intenzivno sodelovanje univerz in izmenjavo študentov ter profesorjev (s štipendijami), tudi 

in predvsem z državami Zahodnega Balkana, 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 

zlasti na Zahodnem Balkanu in širše; 

- dvoletni projekt »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 oz. aktivnostim Zdravstvene mreže Jugovzhodne Evrope; 

- projekt »Naše pravice« ter 

- znesek administrativnih stroškov CEP, ki jih v tem trenutku ni mogoče alocirati glede na 

delež projektov v posameznih državah Zahodnega Balkana.  

 

3.1.2 Vzhodna Evropa, Kavkaz in srednja Azija 

 

Tabela 4: Načrtovana oz. predvidena sredstva za aktivnosti razvojnega sodelovanja v Vzhodni 

Evropi, Kavkazu in srednji Aziji za obdobje od leta 2016 do 2019 (v EUR) 

Država 

Letno 
povprečje 
2010-2014 

Načrtovano 
2016 

Načrtovano 
2017 

Indikacija 
2018 

Indikacija 
2019 

Moldavija 138.983  525.000 1.000.000 80.000 80.000 

Vzhodna Evropa  236.607   30.000 35.000 35.000 

Skupaj 375.590  525.000 1.030.000 115.000 115.000 

 

Načrtovana sredstva za Moldavijo obsegajo naslednje aktivnosti: 

- dvoletni infrastrukturni projekt s področja okolja preko CMSR; 

- program izobraževanja notranjih revizorjev javnega sektorja v izvedbi CEF,  

- dokončanje triletnega projekta »Krepitev vloge šole pri zmanjševanju šolskega osipa in 

posledic revščine na otroke v regiji Calarasi«, ki ga izvaja Slovenska filantropija. 

 

Načrtovana sredstva za regijo Vzhodna Evropa vključujejo načrtovani javni razpis za triletni projekt 

NVO (2017 – 2019).   

                                                           
16

 Višina sredstev za ta namen se letno določi s potrditvijo poslovnega in finančnega načrta Sklada za štipendije.  



13 

 

 

3.1.3 Afrika 

 

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

obdobje od leta 2016 do 2019 (v EUR) 

Država 

Letno 
povprečje 
2010-2014 

Načrtovano 
2016 

Načrtovano 
2017 

Indikacija 
2018 

Indikacija 
2019 

Zelenortski otoki 266.492 50.000 50.000 55.000 60.000 

Afrika 186.661 150.000 116.000 195.000 245.000 

Skupaj  453.153 200.000 166.000 250.000 305.000 

 

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

 

Projekti v Afriki so geografsko usmerjeni v Podsaharsko Afriko, vsebinsko pa predvsem v krepitev 

vloge žensk in skrb za dobrobit otrok, izvajajo se preko NVO-jev.  

 

Sredstva, načrtovana za Afriko v letih 2016 in 2017, vključujejo nadaljevanje in dokončanje 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. 

 

Poleg tega je predviden nov razpis za triletne projekte (2018-2020) NVO s področij človekovih 

pravic, vloge žensk in otrok v družbi ter infrastrukture.  

  

3.1.4 Druge države 

 

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

državami za obdobje od leta 2016 do 2019 (v EUR) 

Država 
Letno povprečje 

2010-2014 
Načrtovano 

2016 
Načrtovano 

2017 Indikacija 2018 Indikacija 2019 

Afganistan  242.374  30.000 30.000     

Egipt 6.419 18.000       

Maroko 140 18.000       

Kitajska 13.318  9.000 9.000 9.000 9.000 

Zahodni breg  49.540 55.000 55.000 55.000 55.000 

Skupaj 311.791 130.000 94.000 64.000 64.000 
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Za druge države, razen v letu 2016, se trenutno načrtuje pod 100.000 EUR razvojne pomoči letno. 

Ta bo usmerjena v: 

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

- nadaljevanje in dokončanje triletnega projekta (2015 - 2017) »S poklicnimi usposabljanji do 

ekonomsko in družbeno uspešnih Afganistank«, ki ga izvaja Zavod Krog; 

- dokončanje projekta »Naše pravice: Egipt skozi oči otroka«, ki ga izvaja Zavod krog, ter 

»Izobraževanje o človekovih pravicah in aktivnem državljanstvu v šolah v Maroku«, ki ga 

izvaja Slovenska filantropija, ter 

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

Vlado Ljudske republike Kitajske v kulturi in izobraževanju za obdobje 2007-201417. 

 

3.1.5 Države v razvoju, nerazporejeno 

 

Tabela 7: Načrtovana oz. predvidena sredstva za obdobje od leta 2016 do 2019, ki v času priprave 

tega okvirnega programa ostajajo nerazporejena po regijah (v EUR) 

Država 

Letno 
povprečje 
2010-2014 

Načrtovano 
2016 

Načrtovano 
2017 

Indikacija 
2018 

Indikacija 
2019 

DVR, nerazporejeno  1.321.690 1.138.848
18

 155.000
19

 2.870.000 2.870.000 

 

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

naslednje aktivnosti:  

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

letih 2018 in 2019, ki naj bi po obsegu ostali na približno enaki ravni kot v letih 2016 in 

2017; 

- sofinanciranje projektov na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe v 

državah v razvoju,, ki se bodo predvidoma financirali iz Sklada za podnebne spremembe; 

- štipendije, za študente iz držav, ki so prejemnice razvojne pomoči, ki jih dodeljuje Javni 

sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (Sklad za štipendije) 20, pri čemer se državo določi v 

sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve;  

- sodelovanje predstavnikov Policije v mednarodnih mirovnih misijah izven EU ter  

- projekti s področja človekovih pravic.  

                                                           
17

 Višina podeljenih štipendij je odvisna od interesa in prijav ter izpolnjevanja pogojev, okvirna ocena je pripravljena na 

podlagi realizacije v letu 2015.  
18

 Vlada RS je potrdila program porabe Podnebnega sklada za leto 2016, ki predvideva  1.000.000 EUR za projekte pomoči 

na področju podnebnih sprememb v državah v razvoju; Program porabe sredstev Podnebnega sklada potrjuje letno vlada 

RS v odvisnosti od letno razpoložljivih sredstev Sklada. Sredstva Podnebnega sklada se namreč letno spreminjajo v 

odvisnosti od cene kupona za tono CO2. 
19

 Višino sredstev v letih 2017-2019 iz Podnebnega sklada Slovenije za sofinanciranje projektov na področju blaženja in 

prilagajanja na podnebne spremembe v okviru podnebnih financ v državah v razvoju (ki jih predvideva okvirna Konvencija 

ZN o spremembi podnebja) bo letno določila Vlada v okviru porabe sredstev Podnebnega sklada. Glede na navedeno bo 

relevantni znesek za leta 2017-2019 dodan v reviziji Okvirnega programa.      

 
20

 Višina sredstev za ta namen se letno določi s potrditvijo poslovnega in finančnega načrta Sklada za štipendije.  
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3.2 Humanitarna in postkonfliktna pomoč  

 
Humanitarna pomoč zajema:  

a) redno humanitarno in postkonfliktno21 pomoč, vključno s humanitarnimi intervencijami 

in postkonfliktno pomočjo v dlje časa trajajočih krizah,  

b) humanitarno pomoč v izrednih razmerah. 

 

Tabela 8: Načrtovana oz. predvidena sredstva za humanitarno in postkonfliktno pomoč za obdobje 

od leta 2016 do 2019 (v EUR)22 

Letno povprečje 
2010-2014 

Načrtovano 
2016 

Načrtovano 
2017 Indikacija 2018 Indikacija 2019 

1.528.751 1.437.500 1.517.098 1.805.000 1.920.000 

 

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 organizacij23 v skladu z ocenami globalne ranljivosti območij v krizah in ocenami 

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

 

3.2.1 Redna humanitarna in postkonfliktna pomoč  

 

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

predvidenih 6.297.500 EUR, od tega 5.077.500 preko neposrednega bilateralnega sodelovanja ter 

                                                           
21

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

nadaljnji razvoj. 
22 Prispevek 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 v načrtovana sredstva v Okvirnem 

programu ni vključen, saj v tem trenutku še ni znano, v kolikšni meri bodo sredstva namenjena humanitarnim aktivnostim 

in v kolikšni meri bo prispevek priznan za uradno razvojno pomoč, saj se po smernicah OECD za uradno razvojno pomoč 

nekatere aktivnosti ne štejejo v uradno razvojno pomoč (npr. preživljanje beguncev po zaključenih 12 mesecih bivanja ter 

aktivnosti za spodbujanje asimilacije beguncev v gospodarstvo gostujoče države). 
23

 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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1.220.000 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 oz. predvidena sredstva redno humanitarno in postkonfliktno pomoč za 

obdobje od leta 2016 do 2019 preko neposrednega bilateralnega sodelovanja (v EUR) 

Regija Načrtovano 2016 Načrtovano 2017 Indikacija 2018 Indikacija 2019 

Zahodni Balkan 310.000 310.000 410.000 410.000 

Vzhodna Evropa 75.000 75.000 80.000 80.000 

Podsaharska Afrika   45.000 50.000 55.000 

Bližnji vzhod ter Afganistan 212.500 265.000 395.000 405.000 

DVR, nerazporejeno 600.000 600.000 350.000 350.000 

Skupaj 1.197.500 1.295.000 1.285.000 1.300.000 

 

V podporo protiminskim prizadevanjem na Zahodnem Balkanu je v letih 2016 in 2017 predvidenih 

po 260.000 EUR letno, v letih 2018 in 2019 pa 360.000 EUR letno.  

 

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

 

Za humanitarno in postkonflikno pomoč, zlasti otrokom v Vzhodni Evropi, ter pomoč pri odpravi 

posledic jedrske nesreče v Černobilu je v obdobju okvirnega programa predvidenih skupno 310.000 

za: 

- rehabilitacijo otrok iz Ukrajine in krepitev njihove psihosocialne dobrobiti ter  

- zdravstveno rehabilitacijo otrok iz Belorusije24.  

 

Za humanitarni projekt NVO v Podsaharski Afriki je predviden javni razpis za triletni projekt (2017-

2019) v skupni višini 150.000 EUR v treh letih25.  

 

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

usposabljanjem zdravstvenega osebja ter pomoči beguncem v državah Bližnjega vzhoda je v 

obdobju tega okvirnega programa predvidenih 1.277.500 EUR, in sicer za: 

                                                           
24

 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.  
25

 Preostanek do skupnega seštevka za Afriko je opredeljen v delu humanitarne intervencije in poskonfliktne pomoči 
preko mednarodnih organizacij.  
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- psihosocialno pomoč žrtvam konfliktov, pomoč na področju celostne rehabilitacije ter 

pomoč pri izgradnji zmogljivosti v Palestini; 

- regionalni projekt pomoči sirskim otrokom in mladostnikom v Libanonu in Jordaniji; 

- vzpostavitev Rehabilitacijskega centra na Zahodnem bregu; 

- vzpostavitvi in delovanju poliklinike v Kabulu; 

- dodaten projekt ITF za soočanje s sirsko begunsko krizo; 

- dokončanje dvoletnega projekta Zavoda krog »Moja skupnost Ein El Helwah – Psihosocialna 

podpora sirskim in palestinskim beguncem, otrokom in ženskam v Ein El Helwah”; 

- izvedbo javnega razpisa za NVO za triletna projekta (2017 - 2019) na Bližnjem vzhodu, 

vključno s temami, vezanimi  na begunsko problematiko; 

 

Dodatno k temu MNZ za potrebe soočanja z begunsko problematiko in migracijami v delu, ki se 

šteje za uradno razvojno pomoč, načrtuje po 600.000 EUR letno v letih 2016 in 2017 ter po 350.000 

EUR letno v letih 2018 in 2019.  

 

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 tega okvirnega 

programa predviden 1.220.000 EUR, ki se bo usmerjal: 

- za pomoč ob krizi v Siriji preko Mednarodnega odbora rdečega križa po 40.000 EUR letno v 

letu 2016 in 2017 ter preko izbrane mednarodne organizacije 100.000 v letu 2018 in 130.000 

v letu 2019;  

- za pomoč ob krizah v regiji Bližnjega vzhoda preko izbrane mednarodne organizacije po 

60.000 EUR v letu 2016, 30.000 EUR v letu 2017 , 150.000 EUR v letu 2018 ter 180.000 EUR v 

letu 2019;  

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

(30.000 EUR v 2016, 50.000 EUR v 2017, 80.000 EUR v letu 2018 in 100.000 EUR v letu 2019); 

- preko Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu 

(po 50.000 EUR letno v 2016 in 201726 ter po 100.000 EUR letno v letih 2018 in 2019) ter 

- za pomoč ob krizah v regiji Podsaharske Afrike preko izbrane mednarodne organizacije po 

30.000 EUR letno v letih 2016 in 2017 ter po 50.000 EUR letno v letih 2018 in 2019. 

 

Tabela 10: Načrtovana oz. predvidena sredstva humanitarne intervencije in postkonfliktno pomoč 

za obdobje od leta 2016 do 2019 (v EUR) 

Regija/ 
medn. organizacija Načrtovano 2016 Načrtovano 2017 Indikacija 2018 Indikacija 2019 

Bližnji vzhod 60.000 30.000 150.000 180.000 

Podsaharska Afrika 30.000 30.000 50.000 50.000 

ICRC – Sirska kriza 40.000 40.000   

WFP 30.000 50.000 80.000 100.000 

UNRWA 50.000 50.000 100.000 100.000 

Skupaj 210.000 200.000 380.000 430.000 

 

                                                           
26

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

terenu se bo humanitarna intervencija in postkonfliktna pomoč v dlje časa trajajočih krizah 

praviloma usmerila preko mednarodnih organizacij. Posebni (dodatni) sklepi Vlade Republike 

Slovenije za usmerjanje te pomoči preko izbranih mednarodnih organizacij v delu, ko je v prejšnjem 

odstavku že določena bodisi država/regija prejemnica ali mednarodna organizacija, preko katere so 

bo pomoč nudila, niso predvideni.  

 

3.2.2 Humanitarna pomoč v izrednih razmerah 

 

Za humanitarno pomoč v izrednih razmerah sredstev praviloma ni mogoče načrtovati v okviru 

rednega proračuna, temveč se sredstva praviloma zagotavlja iz proračunske rezerve. Nerazporejena 

sredstva za humanitarno pomoč preko mednarodnih organizacij, ki bi se lahko uporabila v ta 

namen, po tem okvirnem programu znašajo 30.000 EUR v letu 2016, 22.098 EUR v letu 2017, 

140.000 EUR v letu 2018 in 190.000 EUR v letu 2019.   

 

V aktivnosti humanitarne pomoči v izrednih razmerah, predvsem na Zahodnem Balkanu, se redno 

vključuje Uprava RS za zaščito in reševanje. Nudenja in financiranja pomoči drugim državam ob 

naravnih in drugih nesrečah (pomoč 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). 

 

3.3 OZAVEŠČANJE JAVNOSTI IN KREPITEV ZMOGLJIVOSTI  
 

Izobraževanje za razvoj in ozaveščanje o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja sta 

pomembna elementa v podporo evropskim in nacionalnim politikam na tem področju. V Sloveniji se 

precejšen poudarek namenja izgradnji zmogljivosti za učinkovito izvajanje mednarodnega 

razvojnega sodelovanja ter spodbujanju aktivne udeležbe zainteresiranih akterjev pri oblikovanju 

političnih usmeritev s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. 

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

 

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

zmogljivosti za obdobje od leta 2016 do 2019 (v EUR) 

Letno povprečje 
2010-2014 

Načrtovano 
2016 

Načrtovano 
2017 Indikacija 2018 Indikacija 2019 

54.220 195.000 195.000 250.000 250.000 

 

Za ozaveščanje javnosti in krepitev zmogljivosti je v obdobju tega okvirnega programa predvidenih 

890.000 EUR, ki se bodo usmerjala v:     

- krepitev zmogljivosti slovenskih nevladnih organizacij in drugih subjektov v okviru sheme za 

sofinanciranje projektov, izbranih v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči EU; 
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- globalno učenje; 

- ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju;  

- druge načine krepitve zmogljivosti NVO; 

- vrednotenje slovenskega razvojnega sodelovanja ter 

- organizacijo Slovenskih razvojnih dni. 


