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Mednarodno razvojno sodelovanje je instrument 
zunanje politike, s katerim si razvite države 
prizadevajo za gospodarski, družbeni in politični 
napredek v partnerskih državah. S tem prispevajo 
k odpravi revščine in zmanjševanju neenakosti 
med državami, kar omogoča boljše sodelovanje 
mednarodne skupnosti. Slovenija si kot članica 
Evropske unije in mednarodne donatorske 
skupnosti prizadeva za reševanje največjih izzivov 
držav v razvoju in za enakopravnejši svetovni 
razvoj. 

Zahodni Balkan je prvo prednostno geografsko 
območje mednarodnega razvojnega sodelovanja, 
določeno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do 
leta 2015. Slovenija prispeva k miru, varnosti, 
stabilnosti, blaginji in razvoju ter spodbuja 

trajnostni razvoj držav Zahodnega Balkana. 
S tem krepi tudi stabilnost lastnega okolja, 
spodbuja vsestransko sodelovanje z državami in 
regijo Zahodnega Balkana ter uresničuje cilje, ki 
jih določa Deklaracija o zunanji politiki Republike 
Slovenije iz leta 2015.

Odločitev za mednarodno razvojno sodelovanje z 
državami Zahodnega Balkana izhaja iz doseženih 
političnih, gospodarskih ter diplomatskih 
odnosov ter tudi stopnje institucionalne razvitosti 
in absorpcijske sposobnosti posameznih držav 
regije. Upoštevajo se tudi zgodovinske, kulturne 
in gospodarske vezi, velikost partnerskih držav 
ter prisotnost drugih donatorjev. Z vsemi 
državami Zahodnega Balkana je Slovenija 
sklenila dvostranske sporazume o razvojnem 
sodelovanju. 

ZAHODNI BALKAN

Razdelitev dvostranske razvojne pomoči Slovenije v obdobju 2010–2015 po regijah in po državah Zahodnega 
Balkana
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V države Zahodnega Balkana je bilo v obdobju 2010–2015 namenjenih 67 odstotkov razpoložljivih 
sredstev za dvostransko mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije, in sicer več kakor 51 milijonov 
evrov. Od tega največ Makedoniji (23 odstotkov), Bosni in Hercegovini (20 odstotkov) ter Črni gori (18 
odstotkov). Sledijo projekti, ki so vključevali več držav skupaj (16 odstotkov), Srbija (10 odstotkov), 
Kosovo (10 odstotkov) in Albanija (3 odstotke).
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ZAHODNI BALKAN

S projekti mednarodnega razvojnega 
sodelovanja je Slovenija v obdobju 2010–2015 
podprla področja, za katera sta v partnerskih 
državah obstajala potreba in interes, izražena v 
nacionalnih strategijah razvoja in sta bila hkrati 
skladna z vsebinskimi prednostnimi usmeritvami 
razvojnega sodelovanja Slovenije. Med 
vsebinskimi področji se je Slovenija osredotočila 
na krepitev dobrega upravljanja in pravne 
države, s poudarkom na približevanju Evropski 
uniji, varovanje okolja, predvsem s trajnostnim 
gospodarjenjem z vodami, ter dvig ravni tehnične 
usposobljenosti uradnikov v ciljnih državah zlasti 
za usklajevanje njihove zakonodaje z zakonodajo 
Evropske unije. Vse države Zahodnega Balkana so 
bile vključene tudi v slovenski regionalni projekt 
strokovnih izobraževanj s področja javnih financ in 
centralnega bančništva. S projekti izobraževanja 
o človekovih pravicah ter pridobivanja uporabnih 
znanj in veščin je bila pozornost namenjena 
krepitvi vloge žensk in skrbi za dobrobit otrok. 
Slovenija je prispevala k odpravljanju posledic 
naravnih nesreč v regiji in je bila ena prvih 
držav, ki je ponudila pomoč ob poplavah v Bosni 

in Hercegovini ter Srbiji v letu 2014, za kar je 
prispevala milijon evrov. Študentom iz držav 
Zahodnega Balkana je bil z oprostitvijo šolnin in 
štipendijami omogočen študij na dodiplomski in 
podiplomski ravni.

Razvojne projekte so izvajali resorna ministrstva, 
negospodarske javne službe, izvajalske ustanove 
(Center za evropsko prihodnost, Center za 
mednarodno sodelovanje in razvoj, ITF Ustanova 
za krepitev človekove varnosti, do leta 2011 tudi 
Ustanova Skupaj in do leta 2012 Center za razvoj 
e-upravljanja v jugovzhodni Evropi), mednarodna 
organizacija s sedežem v Sloveniji (Center za 
razvoj financ) ter slovenske nevladne organizacije 
(Ekvilib Inštitut; Slovenska filantropija, Združenje 
za promocijo prostovoljstva; Slovenska karitas; 
Srbski kulturni center Danilo Kiš; International 
relief and development, Global zavod za pomoč 
in razvoj; Zavod Krog, izobraževanje, razvoj, 
dobrodelnost in druge nevladne organizacije). 
Ministrstvo za zunanje zadeve je v obdobju 2010–
2015 podprlo 123 projektov slovenskih ustanov in 
31 projektov slovenskih nevladnih organizacij.

Obseg sredstev, namenjenih Zahodnemu Balkanu v obdobju 2010–2015
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Delež razpoložljivih sredstev za dvostransko mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije, namenjen 
Zahodnemu Balkanu, je bil najvišji v letu 2014, ko je presegel 80 odstotkov. 
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ALBANIJA, BOSNA IN HERCEGOVINA

Slovenija je Albaniji v obdobju zadnjih petih let 
namenila uradno razvojno pomoč v vrednosti 
1,4 milijona evrov. Z njo je podpirala aktivnosti 
Albanije za napredek pri uresničevanju prizadevanj 
za članstvo v Evropski uniji. Izvedenih je bilo 
več usposabljanj, ki so prispevala k izmenjavi 
izkušenj in dobrih praks med državama na 
področju neodvisnosti delovanja centralne volilne 
komisije. Več let zapored so se izvajali programi 
usposabljanja za krepitev usposobljenosti javnih 
uslužbencev za pridobivanje in upravljanje 
sredstev Evropske unije. Projekti so bili namenjeni 
predstavnikom državnih ustanov, lokalnih oblasti, 
nevladnih organizacij in socialnih partnerjev.

V vrtcu v kraju Korçë je bila postavljena toplotna 
črpalka voda-voda z ogrevalnim sistemom z 
močjo 20 KW. Hkrati je bila otrokom in učiteljem 
prikazana uporaba obnovljivih virov energije. V 
letu 2012 je bila v Tirani ustanovljena nevladna 
organizacija Balkanski center za sodelovanje in 
razvoj – BCCD, ki je izvedbeni partner slovenskega 
razvojnega sodelovanja z Albanijo ter promotor 
slovenskih podjetij, njihovih izkušenj in znanja. 
Zgrajen in opremljen je bil Center za poklicno 
izobraževanje in usposabljanje, ki s sodobnimi 
izobraževalnimi metodami dolgoročno prispeva 
k večji učinkovitosti kmetijstva in spodbujanju 
zaposlovanja v tem sektorju.

Krepitev demokratičnih institucij je za Albanijo kot kandidatko za članstvo v Evropski uniji izrednega 
pomena. Ker je volilni sistem eden od temeljev demokratične in pravne države, je Slovenija podprla 
reformo albanske volilne zakonodaje, predvsem z izmenjavo izkušenj in najboljših načinov ravnanja. 
Največji poudarek je bil namenjen neodvisnosti delovanja centralne volilne komisije. Glavno vlogo 
pri projektu so imeli slovenski strokovnjaki, ki so s prenosom znanj in dobrih praks s tega področja 
usposabljali predstavnike centralne volilne komisije, političnih strank, nevladnih organizacij, ki delujejo 
na tem področju, strokovnjake za volilne postopke 
in člane parlamentarne zakonodajne komisije. 
Projekt, ki ga je izvajal Center za evropsko 
prihodnost, je Slovenija podprla s 26.000 evri.

Krepitev demokratičnih institucij

Usposabljanje o večji neodvisnosti volilnih 
organov
(Vir: Center za evropsko prihodnost)

>

Slovenija je Bosni in Hercegovini namenila 
skoraj 9,9 milijona evrov uradne razvojne 
pomoči. Največ sredstev je bilo namenjenih 
infrastrukturnim projektom s področja 
varovanja okolja s poudarkom na trajnostnem 

gospodarjenju z vodami, podpori reformnim 
prizadevanjem in približevanju Evropski uniji, 
spoštovanju človekovih pravic, psihosocialni 
pomoči otrok ter krepitvi vloge žensk. 

Albanija

Bosna in Hercegovina
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BOSNA IN HERCEGOVINA

Slovenija je izvedla projekte izgradnje čistilnih 
naprav in kanalizacijskih sistemov, vzpostavitve 
sistema ekoremediacij za prečiščevanje odpadnih 
voda in ozaveščanja o problematiki neodgovornega 
ravnanja z odpadki ter s tem prispevala k 
varovanju naravnih virov. Z vzpostavitvijo 
laboratorijev za dodeljevanje certifikatov 
kakovosti izdelkov podjetij, laboratorijev s 
področja nacionalne meroslovne infrastrukture 
in referenčnega akreditacijskega laboratorija 
za proučevanje kakovosti naftnih derivatov ter 
modernizacijo izkoriščanja mineralnih surovin se 
je povečalo število usposobljenih strokovnjakov 

in omogočil prodor visokotehnoloških podjetij 
iz Bosne in Hercegovine na tuje trge. Projekti so 
prispevali tudi k razvoju sodobnih tehnologij, 
odpiranju novih delovnih mest ter varnejšim 
delovnim razmeram. 

Z gradnjo in opremo otroških vrtcev, doma za 
ostarele ter večnamenskih športnih dvoran 
je Slovenija prispevala k izboljšanju pogojev 
za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 
kakovostnejšemu bivanju starostnikov ter 
k splošnemu izboljšanju življenja in boljši 
vključenosti prebivalstva v življenje v skupnosti.

V Bosni in Hercegovini je še vedno veliko območij onesnaženih z minami in drugimi neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi, kar pomeni veliko nevarnost za prebivalce. Država si prizadeva za očiščenje, vendar 
to zaradi pomanjkanja finančnih sredstev poteka počasneje od načrtovanega. Slovenija je za delovanje 
pisarne ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti v Bosni in Hercegovini v letih od 2010 do 2015 
namenila 350.000 evrov ter s tem omogočila učinkovito izvajanje projektov in programov protiminskega 
delovanja v regiji. Pisarna ITF skrbi za ustrezno delovanje organizacije in izvedbo razpisnih postopkov, 
vključena je v financiranje, nadzor in izvedbo 
projektov razminiranja, zagotavlja podporo 
nacionalnim strukturam, pripravlja ocene 
humanitarnega in družbeno-ekonomskega 
vidika projektov ter poročila za donatorje. 
Skrbi tudi za nemotene stike in usklajevanje 
med sodelujočimi na področju protiminskega 
delovanja v Bosni in Hercegovini.

Protiminsko delovanje

Delovišče razminiranja: testiranje detektorjev in 
nadzor izvajanja del
(Vir: ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti)

>

Slovenija je pomagala pri reformah na področju 
notranjih zadev in policije, kar je še posebno 
zahtevno zaradi administrativne delitve Bosne 
in Hercegovine. Posebna pozornost je bila 
namenjena tudi spodbujanju podjetništva 

zagonskih projektov med mladimi, ki imajo 
inovativne zamisli in razmišljajo o samostojni 
podjetniški karieri. Z aktivnostmi za mlade 
Slovenija izvaja svojo pobudo Pozitivna agenda 
za mlade Zahodnega Balkana.
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BOSNA IN HERCEGOVINA, ČRNA GORA

Slovenija in Črna gora sta sklenili tri programe 
mednarodnega razvojnega sodelovanja, prek 
katerih je Slovenija Črni gori namenila 9 milijonov 
evrov pomoči. Skladno s temi meddržavnimi 
dogovori se je mednarodno razvojno sodelovanje 
osredotočalo na energetiko, ekologijo, varovanje 
okolja in trajnostni razvoj najmanj razvitih delov 
države, usposabljanje o približevanju Evropski 
uniji in usklajevanje z zakonodajo Evropske 
unije. Med prednostne naloge gospodarske 
politike Črne gore sodi tudi razvoj kakovostne 
turistične ponudbe in ekoturizma še posebno v 

severnem delu države. To je Slovenija upoštevala 
ob načrtovanju razvojnega sodelovanja, zato se 
je v okviru večletnega projekta usmerila v razvoj 
gorskega turizma v občini Žabljak. S projekti v 
tej občini, ki je del Narodnega parka Durmitor, 
je Slovenija vzpostavila turistično in okoljsko 
infrastrukturo, kar omogoča vsesplošni razvoj 
občine. Prispevala je tudi k uvedbi trajnostnega 
veslaškega režima na reki Tari, kar je prispevalo 
k vključitvi lokalnih skupnosti v razvoj turizma in 
spodbujanju podjetništva v povezavi s športnimi 
aktivnostmi in varstvom okolja.

Gorski turizem

Skladno s prednostnimi nalogami gospodarske politike Črne gore je Slovenija veliko pozornost 
namenila razvoju gorskega turizma v občini Žabljak na najmanj razvitem severu Črne gore. Občini je s 
projekti, ki jih je usklajeval Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, namenila skoraj 3,5 milijona 
evrov uradne razvojne pomoči. Obnovljen je bil hotel Gorske oči, zgrajeni športna dvorana, prestrezni 
kanal za prečiščevanje odpadnih voda in sortirnica za odpadke ter sanirano odlagališče odpadkov. Z 
vzpostavitvijo sodobne okoljske in turistične infrastrukture so nastale 
številne možnosti za dvig turistične ponudbe na raven mednarodnih 
standardov in ustvarjeni pogoji za nadaljnjo krepitev gospodarstva, še 
zlasti turizma.

Sortirnica na Žabljaku
(Vir: Center za mednarodno 
sodelovanje in razvoj )

>

Športna dvorana na Žabljaku 
(Vir: Center za mednarodno 
sodelovanje in razvoj )

<

Leta 2014 se je Slovenija odzvala na potrebe Bosne 
in Hercegovine pri odpravljanju posledic poplav. 
Z donacijo je podprla nakup specializiranega 
komunalnega vozila za učinkovitejše komunalne 
storitve v občini Cazin. Poplave so povzročile 
premik min z neočiščenih predelov, zato sta bila 

izvedena pregled stanja in ponovno čiščenje 
minskih polj v občinah Brčko, Lopare in Travnik. 
V kraju Vidovice so bili obnovljeni zdravstveni in 
gasilski dom, infrastruktura treh osnovnih šol in 
cestna infrastruktura. 

Črna gora
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ČRNA GORA, KOSOVO

S projektom ekoremediacije je Slovenija omogočila 
obnovo in preventivno zaščito degradiranih 
naravnih virov v Črni gori. Z uvedbo sistema 
ločenega zbiranja odpadkov v občini Hercegnovi 
se je zmanjšala količina odpadkov. Slovenija 
je opremila otroško igrišče v Baru, športno 
dvorano na Policijski akademiji v Danilovgradu 
ter zgradila in opremila Agencijo za zdravila in 
medicinska sredstva Črne gore. Šestdeset otrok iz 
socialno ogroženih družin s podeželskih območij 
severa države je bilo poslanih na rehabilitacijo v 
Slovenijo, kjer se je z interaktivnimi delavnicami 
in družabnimi aktivnostmi prispevalo k 
izboljšanju njihovega psihofizičnega počutja. 
Predstavniki civilne družbe in javnih ustanov 
so bili usposobljeni za strokovno svetovanje 
in izobraževanje na področju politike enakosti 
spolov in pravic žensk. Slovenija dejavno podpira 

evropsko prihodnost Črne gore, pridruževanje 
države Evropski uniji ter prevzemanje pravnega 
reda, standardov in vrednot Evropske unije. Od 
leta 2012 redno namenja sredstva za pomoč pri 
pristopnem procesu glede na izražene potrebe 
Črne gore. Pri tem je bil najbolj uspešen projekt 
bilateralne tehnične pomoči pri pogajanjih o 
pristopu k Evropski uniji, v katerem so slovenski 
strokovnjaki svetovali črnogorskim državnim 
uradom v posameznih fazah (pregled usklajenosti 
zakonodaje, razumevanje zakonodaje Evropske 
unije, akcijski programi za doseganje pogojev, 
pomoč pri pripravi pogajalskih izhodišč itd.). 
Tudi po ocenah črnogorske strani je projekt 
pripomogel k uspešnosti pogajalskega procesa. V 
sklopu približevanja Evropski uniji so bili uspešno 
izvedeni tudi drugi projekti, ki so bili namenjeni 
usposabljanju na različnih področjih.

Slovenija je Kosovu namenila 5,1 milijona evrov 
razvojne pomoči. S projekti je spodbujala evropsko 
prihodnost Kosova, pomagala pri krepitvi reform 
ter pri izpolnjevanju pogojev za približevanje 
Evropski uniji. Več let zapored so se izvajali 
projekti krepitve institucij in strokovnega dela 
posameznih organov na področju liberalizacije 

vizumske ureditve. Izvedena so bila usposabljanja 
za učinkovitejšo javno upravo. Javni uslužbenci 
so bili deležni številnih usposabljanj o nadzoru 
nad mejami, nezakonitih migracijah in postopkih 
s tujci. Slovenija je namenila uradno razvojno 
pomoč tudi kosovskim občinam, in sicer pri 
sodelovanju v mednarodnih razvojnih projektih.

Dobri medetični odnosi

Projekt preprečevanja medvrstniškega nasilja v šolah in razvijanje 
dobrih medetičnih odnosov med mladimi, ki ga je v obdobju 2011–
2013 Slovenska filantropija izvajala na Kosovu, je Slovenija podprla 
s 96.000 evri. Projektne aktivnosti so bile usmerjene v usposabljanje 
učiteljev za vzgojno in psiho-pedagoško delo, s katerim se preprečuje 
medvrstniško nasilje, razvijajo dobri odnosi ter strpnost in solidarnost 
med učenci. Projekt je prispeval k ustvarjanju dobrih odnosov v 
razredu, razvijanju prostovoljnega dela in vzpostavitvi sodelovanja 
med skupinami učiteljev in učencev različnih etničnih skupin. 
Sodelovalo je deset osnovnih šol z območij Prizrena, Ferizaja/
Uroševca in Lipljana/Lipjana, kjer poleg večinskega albanskega 
prebivalstva živi več manjšin. Učenci med delavnicami

(Vir: Slovenska filantropija)

<

Kosovo
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KOSOVO, MAKEDONIJA

Slovenija in Makedonija sta podpisali tri 
programe razvojnega sodelovanja, prek katerih je 
Slovenija Makedoniji namenila 11,6 milijona evrov 
uradne razvojne pomoči. Skladno z meddržavnim 
dogovorom se je razvojno sodelovanje med 
državama osredotočalo na varovanje okolja, zlasti 
zaščito vodnih virov in gospodarjenje z odpadnimi 
vodami, ter energetsko učinkovitost. Poseben 
poudarek je bil namenjen krepitvi gospodarskega 
razvoja, uravnoteženemu regionalnemu razvoju, 
posodobitvi javne uprave in približevanju Evropski 
uniji. 

Največji delež sredstev je bil namenjen 
infrastrukturnim projektom za trajnostno 
oskrbo prebivalstva s kakovostno pitno vodo, 
preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi 

ter spodbujanje družbenega in gospodarskega 
razvoja. Z gradnjo čistilnih naprav za odpadne 
vode v občinah Štip, Probištip in skopski občini 
Gjorče Petrov je bilo poskrbljeno za trajnostno 
oskrbo prebivalstva s kakovostno pitno vodo. 

Eden od najbolj uspešnih in vidnih projektov v 
Makedoniji je bila gradnja modularne šole za 
250 učencev v občini Ilinden, pri kateri so bile 
uporabljene nove tehnologije, ki prispevajo k 
varovanju življenjskega okolja in energetski 
učinkovitosti. Pri izvedbi projekta so sodelovala 
slovenska podjetja, ki so z vidika ekologije in 
energetske učinkovitosti v svetovnem vrhu. 
Občina Ilinden je poleg šolskih prostorov z 
energetsko učinkovito zasnovo dobila tudi boljše 
pogoje za izobraževanje.

Učinkovite javne finance

Center za razvoj financ je v sodelovanju z ameriškim Skladom za nove donatorice (Emerging Donors 
Challenge Fund) v Makedoniji uspešno izvedel projekt izobraževanja notranjih revizorjev v javnem 
sektorju. Prispevek Slovenije za izvedbo projekta je znašal okrog 130.000 evrov. Osrednji cilj projekta 
je bil izboljšati upravljanje javnih financ ter povečati 
odgovornost, transparentnost in učinkovitost 
javnega sektorja. Program izobraževanja je vplival 
na izboljšanje zmogljivosti javnih uslužbencev in 
hkrati pripomogel k izvedbi institucionalnih reform, 
ki jih Makedonija potrebuje za uspešna pogajanja o 
priključitvi Evropski uniji.

Slavnostna podelitev certifikatov za program 
izobraževanja notranjih revizorjev in 
računovodij javnega sektorja v Makedoniji
(Vir: Center za razvoj financ)

>

Pozornost je bila namenjena prenosu dobrih 
praks pri usklajevanju in programiranju strateških 
usmeritev na nacionalni ravni ter izvajanju 
konkretnih projektov na lokalni ravni. V okviru 
sodelovanja med Švico, Avstrijo, Lihtenštajnom 
in Slovenijo je Slovenija pristopila k tretji fazi 

projekta v občini Djakovica ter podprla projekt za 
izboljšanje bivalnih razmer in večje vključevanje 
romskih, aškalskih in egipčanskih skupnosti v 
družbo. Podprla je tudi projekt preprečevanja 
medvrstniškega nasilja v šolah in razvijanja 
dobrih medetničnih odnosov med mladimi.

Makedonija
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MAKEDONIJA, SRBIJA

Slovenija je Makedoniji pomagala tudi pri 
usklajevanju zakonodaje s pravnim redom 
Evropske unije. Poseben poudarek je bil 
namenjen krepitvi dobrega upravljanja in pravne 
države, razvoju podeželja, regionalnemu razvoju, 
kohezijski politiki in strukturnim instrumentom, 
financam, carinam, preprečevanju pranja 
denarja, pravosodja, notranjih zadev, okolja, 
zdravja, veterinarskih in fitosanitarnih zadev ter 
boju proti drogam. Zelo uspešni so bili projekti 
vzpostavitve statistične zbirke podatkov za trajni 
razvoj občin vzhodne planinske regije, zgodnjega 
odkrivanja raka, izboljšanja zmogljivosti dela 

organov na mejnih prehodih in izvajanja 
schengenskega pravnega reda na področju 
policijskega sodelovanja. 

Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije 
z Makedonijo je prispevalo tudi k ozaveščanju 
mladine o sprejemanju drugačnosti in sodelovanju 
med mladostniki različne etnične, verske in 
kulturne pripadnosti, z odprtjem rokodelskega 
središča na podeželskem območju Vardarja pa je 
bila tamkajšnjim ženskam omogočena prodaja 
rokodelskih izdelkov, s čimer se je izboljšal njihov 
ekonomski in družbeni položaj.

Slovenija je Srbiji namenila 5,3 milijona evrov 
uradne razvojne pomoči. Mednarodno razvojno 
sodelovanje s Srbijo se je usmerilo v varovanje 
okolja, krepitev vloge žensk, dobrobit otrok 
in krepitev državnih ustanov pri približevanju 
Evropski uniji. Projekte so izvajale slovenske 
nevladne organizacije in ustanove, ki delujejo 
na tem področju, dvostransko tehnično pomoč 

pa so izvedli javni uslužbenci iz ministrstev in 
drugih državnih organov. V okviru slednje je 
Slovenija prispevala h krepitvi srbskih institucij v 
procesu vključevanja v Evropsko unijo. Slovenski 
javni uslužbenci so s prenosom svojih izkušenj 
in znanja pomagali srbski administraciji pri 
pogajanjih z Evropsko unijo.

Lesnopredelovalna industrija
Občina Medvedja je zelo gozdnata, zato se tam v zadnjih letih 
razvija lesnopredelovalna industrija. Slovenija je z donacijo v 
vrednosti 290.000 evrov podprla gradnjo in opremo tovarne za 
proizvodnjo lesnih briketov iz lesne biomase. Odprt je bil obrat 
za pridobivanje energije iz biomase, ki je za okolje bolj prijazna 
od klasičnih goriv. Pri proizvodnji briketov (skupne zmogljivosti 
8000 ton letno) se uporabljajo tudi lesni ostanki industrije, ki 
jih v novozgrajeni tovarni predelajo v lesne brikete. S projektom 
se je spodbudil gospodarski razvoj območja s spremljevalno 
gospodarsko infrastrukturo in zmanjšala brezposelnost. V 
novem obratu se je zaposlilo petnajst delavcev, nova aktivnost 
pa bo spodbudila tudi zaposlovanje v podpornih podjetjih. 
Projektne aktivnosti, ki jih je usklajeval Center za mednarodno 
sodelovanje in razvoj, so izvajala slovenska podjetja. 

Srbija

Tovarna za proizvodnjo lesnih briketov iz lesne biomase v občini Medvedja
(Vir: Center za mednarodno sodelovanje in razvoj)

<
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SRBIJA

V občini Medvedja so bila sredstva namenjena 
gradnji tovarne briketov za proizvodnjo lesne 
biomase. V mestih Niš, Aleksinac in Leskovac so 
bili izvedeni seminarji in usposabljanja za učitelje 
ter delavnice za učence in dijake s področja 
okoljevarstvene problematike in medkulturnega 
dialoga. Šole, kjer so se izvajale okoljevarstvene 
delavnice in so sodelovale v nagradnih natečajih, 
so bile opremljene z zabojniki za ločeno zbiranje 
odpadkov. V okviru projekta so bila popisana 
vsa divja odlagališča v Niškem in Jablaniškem 
okrožju.

Slovenski strokovnjaki so sodelovali s srbsko 
policijo pri preprečevanju, odkrivanju in 

preiskovanju organiziranega kriminala in pri delu 
prometne policije. Slovenija je krepila tudi razvoj 
prostovoljnih reševalnih služb.

Slovenija se je v letu 2014 odzvala na potrebe 
Srbije pri odpravljanju posledic uničujočih poplav 
in  v letu 2015 za občino Obrenovac donirala 
komunalno vozilo za učinkovitejše zbiranje 
odpadkov ter hitrejšo sanacijo posledic vodne 
ujme. Obnovljena sta bila osnovna šola v Bariću 
in del cestne infrastrukture v občini Krupanj. 
Opravljen je bil ponovni pregled posameznih že 
očiščenih območij, kamor so se zaradi poplav 
premaknila eksplozivna sredstva s še neočiščenih 
minskih polj. 
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