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ZADEVA: Predlog Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči 
Republike Slovenije - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14), četrtega 
odstavka 4. člena Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 70/2006) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Resolucije o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije in ga pošlje Državnemu zboru Republike 
Slovenije.

Sklep prejme: 
- Ministrstvo za zunanje zadeve

Priloga: predlog Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči 
Republike Slovenije z obrazložitvijo
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
    /
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Sabina R. Stadler, v.d. generalne direktorice Direktorata za multilateralo, razvojno 
sodelovanje in mednarodno pravo, Ministrstvo za zunanje zadeve, 

- Dubravka Šekoranja, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, 
Ministrstvo za zunanje zadeve.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
    /
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

- Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve,
- Darja Bavdaž Kuret, državna sekretarka, Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Sanja Štiglic, državna sekretarka, Ministrstvo za zunanje zadeve, 
- Sabina R. Stadler, v.d. generalne direktorice Direktorata za multilateralo, razvojno 

sodelovanje in mednarodno pravo, Ministrstvo za zunanje zadeve, 
- Dubravka Šekoranja, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, 

Ministrstvo za zunanje zadeve. 
5. Kratek povzetek gradiva:
Na podlagi četrtega odstavka 4. člena Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike 
Slovenije je Državni zbor na seji dne 11. julija 2008 sprejel Resolucijo o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015. Zaradi poteka obdobja veljavnosti te 
resolucije in sprememb v mednarodni skupnosti, predvsem sprejetja nove globalne razvojne 
paradigme Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: Agenda 2030) na vrhu 



Organizacije Združenih narodov septembra 2015, je bilo potrebno pripraviti novo resolucijo. 
Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju u humanitarni pomoči Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: Resolucija) opredeljuje cilje, izhodišča in načela mednarodnega razvojnega 
sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: MRS) in humanitarne pomoči (v nadaljnjem besedilu HP) RS.
Določa prednostna vsebinska področja MRS in HP ter prednostna geografska območja MRS. 
Vključuje usmeritve za dolgoročno načrtovanje in zagotavljanje sredstev za MRS. Poudarja pomen 
ustrezne organizacijske strukture, pri čemer je izpostavljena vloga nacionalnega koordinatorja za 
MRS. Predvideva Strategijo MRS, ki bo na podlagi Resolucije podrobno opredelila (i) prednostna 
vsebinska področja; (ii) prednostna geografska območja, vključno s kriteriji za izbor prednostnih 
partnerskih držav in usmeritvami za delovanje v izbranih programskih partnerskih državah; (iii) 
usmeritve na področju mednarodne humanitarne pomoči; (iv) usmeritve za večstransko razvojno 
sodelovanje; (v) usmeritve za sodelovanje z nevladnimi organizacijami in zasebnim sektorjem in (vi) 
usmeritve za ozaveščanje javnosti o MRS. Resolucija vključuje partnerstva za MRS s civilno družbo, 
zasebnim sektorjem in ustanovami, ki jih je Vlada RS ustanovila oziroma soustanovila za MRS na 
posameznem vsebinskem področju. Pozornost posveča tudi ozaveščanju javnosti o pomenu, ciljih in 
dosežkih MRS ter globalnemu učenju za razumevanje svetovnega dogajanja, njegovih vzrokov in 
posledic ter povezanosti lokalne in svetovne razsežnosti. Resolucija definira podlage in določa roke 
za evalvacije, na podlagi katerih se Strategijo MRS lahko revidira.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,



 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,



 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 23. september 2016. 

V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije,
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

 Sloga – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,
 Slovensko društvo evalvatorjev,
 Korona inženiring d.d.,
 Društvo Focus – društvo za sonaraven razvoj,
 2 fizični osebi.

 V okviru priprave gradiva je bilo poleg javne razprave opravljenih več predhodnih posvetovanj s 
člani Strokovnega sveta za MRS. Usklajevanje gradiva je potekalo tudi v okviru treh sej 
Strokovnega sveta in dveh sej Medresorskega delovnega telesa za MRS (MDT), v katerem 
sodelujejo predstavniki Kabineta predsednika Vlade RS, vseh ministrstev in Službe Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

V skladu s 5. in 6. členom Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS (ZMRS) predlog 
Resolucije oblikuje Strokovni svet in ga posreduje MDT, ki uskladi predlog Resolucije. V skladu s 4. 
členom ZMRS Resolucijo sprejme Državni zbor RS na predlog Vlade RS. Ministrstvo za zunanje 
zadeve (MZZ), ki je nacionalni koordinator za MRS RS, je po notranjih posvetovanjih pripravilo 
referenčni okvir nove Resolucije. Strokovni svet se je v pripravo Resolucije vključil na seji 15. januarja 
2016, MDT se je s pripravo Resolucije seznanilo na seji 1. marca 2016. Vsebine posameznih poglavij 
nove Resolucije so bile obravnavane tudi na neformalnih sestankih Strokovnega sveta, ki so potekali 
26. februarja, 23. maja in 31. maja 2016. Na tej podlagi je bil pripravljen osnutek Resolucije, ki se je 
usklajeval znotraj Strokovnega sveta in z namestniki članov MDT. Predloge so prispevale tudi
nevladne organizacije. Na podlagi prejetih predlogov je bil osnutek nadgrajen in je bil predmet 
obravnave na seji Strokovnega sveta 21. septembra 2016. Javna razprava o besedilu nove 
Resolucije je potekala med 23. septembrom in 24. oktobrom 2016. Strokovni svet je na seji 11. 
januarja 2017 sprejel predlog Resolucije, MDT je na seji 26. januarja 2017 predlog Resolucije 
dokončno uskladilo.

Prejeti predlogi in pripombe, ki so bili smiselno upoštevani oziroma so po našem mnenju že ustrezno 
zajeti v predlogu Resolucije:

1. Predlog, da se naslov Resolucije dopolni z navedbo humanitarne pomoči ter se v uvodnem delu
Resolucije opredeli tudi HP, saj temelji na posebnih humanitarnih načelih.

2. Pripomba, da Resolucija mora zasledovati cilje trajnostnega razvoja in ne gospodarskih ciljev 
države, je že ustrezno naslovljena v Resoluciji, ki kot ključen cilj MRS opredeljuje prispevek RS k 
odpravi revščine, zmanjševanju neenakosti ter doseganju trajnostnega razvoja v partnerskih 



državah. 
3. Pripomba, da je potrebno zagotavljati skladnost politik za razvoj tudi v mednarodnih finančnih 

institucijah, se že ustrezno odraža v predlogu Resolucije, ki vključuje načelo skladnosti politik za 
razvoj, pri čemer ne izključuje delovanja na podlagi tega načela v mednarodnih finančnih 
institucijah.

4. Upoštevajoč načelo zmogljivosti in učinkovitosti MRS so bili smiselno upoštevani predlogi glede 
prednostnih vsebinskih področij MRS, in sicer na način, da prednostna vsebinska področja 
odražajo ustrezne cilje trajnostnega razvoja Agende 2030.

5. Predlog, da se v poglavju o načrtovanju MRS in poročanju o njem opredeli vsebina Strategije 
MRS, ki bo sprejeta na podlagi Resolucije.

6. Predlog, da se prednostne partnerske države v okviru prednostnih geografskih območij, vključno s 
kriteriji za njihov izbor, opredelijo v Strategiji MRS.

7. Predlog, da se v poglavju o dolgoročnem načrtovanju in zagotavljanju sredstev za MRS v skladu z 
zavezo, ki jo je RS sprejela v okviru EU, sprejme akcijski načrt o postopnem povečevanju deleža 
bruto nacionalnega dohodka (BND) za uradno razvojno pomoč, v okviru katerega si bo Slovenija 
prizadevala uresničiti zavezo, da do leta 2030 za uradno razvojno pomoč nameni 0,33 odstotka 
BND. 

8. Glede pripombe, naj se v okviru partnerstev za MRS vse deležnike obravnava enakovredno, je 
bilo pojasnjeno, da Resolucija deležnike partnerstva za MRS, vključno z nevladnimi organizacijami 
in organizacijami civilne družbe obravnava enakovredno, kar se izraža tudi v Smernicah o 
sodelovanju MZZ, nevladnih organizacij in mreže nevladnih organizacij na področju MRS in HP. 

9. Predlog, da se v poglavju o ozaveščanju javnosti nameni pozornost tudi globalnemu učenju.
10.Predlog, da se evalvacija uresničevanja Strategije MRS izvede vsake štiri leta.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso mogli biti upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

1. Predlogi, da se v Resolucijo vključi številne mednarodne dogovore in dogodke, niso mogli biti 
upoštevani zaradi preglednosti njenega besedila. Resolucija kot osrednji dokument izpostavlja 
Agendo 2030 ter se sklicuje na mednarodne dogovore in standarde na področju MRS in 
trajnostnega razvoja, ki jih RS sooblikuje v okviru mednarodnih organizacij, katerih članica je.

2. Pripomba, da so določbe Resolucije posplošene in da bi Resolucija morala imeti programsko 
strukturo, ni mogla biti upoštevana, saj je Resolucija javna politična izjava, njena vsebina pa je v 
skladu z drugim odstavkom 4. člena ZMRS.

3. Predlog, da se med prednostne partnerske države v razvoju vključi Nepal, ni mogel biti upoštevan, 
ker bodo prednostne partnerske države v okviru prednostnih geografskih območij, vključno s 
kriteriji za njihov izbor, opredeljene v Strategiji MRS. Prav tako je bila pri pripravi gradiva 
izpostavljena potreba po kontinuiteti delovanja na dosedanjih prednostnih geografskih območjih 
MRS in osredotočenosti MRS na čim manjše število partnerskih držav, saj je obseg sredstev, ki se 
ga lahko programira v skladu s prioritetami in potrebami partnerskih držav, zelo omejen. RS zaradi 
oddaljenosti in osredotočenosti na partnerske države iz drugih regij, z Nepalom nima razvitega 
MRS, dvostranskih političnih, gospodarskih in drugih odnosov ter sodelovanja. Prav tako RS v 
Nepalu nima rezidenčnega veleposlaništva, kar je nujno za poglobljeno MRS s partnersko državo. 

4. Predlog, da se spremeni zaveza glede obsega uradne razvojne pomoči tako, da RS do leta 2030 
zanjo nameni 0,70 odstotka BND, ni mogel biti upoštevan, saj je RS v okviru EU sprejela 
drugačno zavezo (0,33 odstotka BND). 

5. Predlog, da se loči med uradno razvojno pomočjo in financiranjem blaženja in prilagajanja držav v 
razvoju na podnebne spremembe, ni mogel biti upoštevan, saj RS kot članica Odbora za razvojno 
pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC) spoštuje direktive OECD 
DAC na tem področju.

Na prejete pripombe smo se odzvali pisno, preko elektronske pošte, na sestankih s predlagatelji ter
na sejah Strokovnega sveta in MDT.



10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Karl Erjavec
MINISTER



Državni zbor je na podlagi četrtega odstavka 4. člena Zakona o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 70/06) in 109. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) na seji dne .... sprejel

RESOLUCIJO
o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije 

(ReMRSHP)

Republika Slovenija kot odgovorna članica mednarodne skupnosti potrjuje svojo zavezanost 
mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, ki je ena temeljnih vsebin slovenske zunanje politike.

Ob upoštevanju sprememb v mednarodni skupnosti, ki so nastale v času po uveljavitvi 
Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 
2015 (Uradni list RS, št. 73/08), zlasti pa novih globalnih izzivov 21. stoletja,

ob zavzemanju Republike Slovenije za blaginjo in dostojanstvo vseh ljudi, trajnostni razvoj, 
spoštovanje človekovih pravic ter oblikovanje miroljubnih in vključujočih družb,

ob upoštevanju zavez Republike Slovenije v mednarodni skupnosti, zlasti v mednarodnih in 
regionalnih organizacijah, predvsem Evropski uniji, Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj ter Organizaciji združenih narodov,

ob zavzemanju za vrednote, ki jih slovenska družba visoko ceni in spoštuje: pravičnost in 
solidarnost, raznolikost, tolerantnost ter spoštovanje demokracije in človekovih pravic, vključno 
s prepovedjo diskriminacije,

ob potrditvi pomembnosti ozaveščanja o mednarodnem razvojnem sodelovanju, vključno z 
globalnim učenjem, 

ob priznavanju potrebe po učinkovitem odzivu na specifične razvojne in humanitarne potrebe ter 
prioritete partnerskih držav,

Državni zbor sprejema Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in 
humanitarni pomoči Republike Slovenije

Skupaj za blaginjo in trajnostno prihodnost

1. Republika Slovenija z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispeva k bolj uravnoteženemu 
in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in 
doseganje trajnostnega razvoja. Republika Slovenija je razvita država in donatorica uradne 
razvojne pomoči. Kot odgovorna in dejavna članica mednarodne skupnosti sooblikuje politike in 
ukrepe za reševanje globalnih razvojnih izzivov. Republika Slovenija skupaj s partnerji prispeva 
k spoštovanju človekovega dostojanstva in k trajnostni, pravični, vključujoči, varni in uspešni 
prihodnosti za vse.

2. Z mednarodno humanitarno pomočjo Republika Slovenija izraža solidarnost s prizadetimi 
državami in posamezniki, ki se soočajo z izrednimi razmerami kot posledicami naravnih in 
drugih nesreč večjih razsežnosti ali oboroženih spopadov. 

3. V skladu z veljavno Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije in Strategijo zunanje 
politike Republike Slovenije je mednarodno razvojno sodelovanje pomemben instrument 
slovenske zunanje politike. Je izraz solidarnosti in interesa Republike Slovenije, saj globalni 
razvojni izzivi in krize ogrožajo mir, varnost, stabilnost in trajnostni razvoj v svetu, s tem pa 
vplivajo na položaj in delovanje Republike Slovenije v mednarodnem okolju. Mednarodno 



razvojno sodelovanje krepi dvostranske politične in gospodarske odnose ter prepoznavnost 
Republike Slovenije v svetu. 

4. Mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije je dvostransko in večstransko. 
Dvostransko razvojno sodelovanje Republika Slovenija načrtuje in izvaja predvsem v obliki 
programskega in projektnega sodelovanja s partnerskimi državami ter z zagotavljanjem 
namenske mednarodne humanitarne pomoči. V okviru večstranskega mednarodnega 
razvojnega sodelovanja se Republika Slovenija dejavno vključuje v mednarodno razvojno 
sodelovanje Evropske unije in drugih mednarodnih institucij in organizacij, katerih članica je, 
tako na ravni oblikovanja politik in ukrepov kot tudi usmerjanja in izvajanja programov.

Cilj, izhodišča in načela

5. Ključni cilj mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije je prispevati k odpravi 
revščine, zmanjševanju neenakosti ter doseganju trajnostnega razvoja v partnerskih državah.

6. Izhodišča mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije so: 

(i) cilji zunanje politike, katere sestavni del je mednarodno razvojno sodelovanje; 

(ii) mednarodni dogovori in standardi na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
trajnostnega razvoja, ki jih Republika Slovenija sooblikuje v okviru mednarodnih organizacij, 
katerih članica je; osrednji dokument je univerzalna Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030; 

(iii) vrednote in strateške razvojne usmeritve slovenske družbe in gospodarstva; 

(iv) dosedanje izkušnje, primerjalne prednosti in zmogljivosti Republike Slovenije za izvajanje 
mednarodnega razvojnega sodelovanja.

7. Načela, ki usmerjajo mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije, so: pristop, ki 
temelji na človekovih pravicah, učinkovitost razvojnega sodelovanja, skladnost politik za razvoj, 
lastništvo držav nad lastnim razvojem ter partnerstvo za trajnostni razvoj.

8. Načela, ki usmerjajo humanitarno pomoč, so humanitarna načela in načela dobrega 
humanitarnega donatorstva.

Prednostna področja in območja mednarodnega razvojnega sodelovanja 

9. Mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije se osredotoča na prednostna 
vsebinska področja in geografska območja, kjer je lahko uradna razvojna pomoč učinkovita, 
odraža slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti ter zagotavlja podporo razvojnim 
prizadevanjem partnerskih držav. Pri tem Republika Slovenija za večjo učinkovitost spodbuja 
dialog in sodelovanje s partnerskimi državami, drugimi donatoricami in mednarodnimi 
organizacijami. 

10. Prednostna vsebinska področja so:

 spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb, s poudarkom na dobrem upravljanju, enakih 
možnostih ter kakovostnem izobraževanju; 

 boj proti podnebnim spremembam, s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi 
in energetskimi viri.

11. Prednostna geografska območja so Zahodni Balkan, evropsko sosedstvo in podsaharska 
Afrika, s poudarkom na najmanj razvitih državah.

S posameznimi izbranimi državami prednostnih geografskih območij se lahko vzpostavi 
programsko ali projektno razvojno sodelovanje, pri čemer se med drugim upoštevajo stopnja 
razvoja, stabilnost in varnostne razmere ter raven vsestranskih odnosov in sodelovanja med 
partnersko državo v razvoju in Republiko Slovenijo. 



Mednarodna humanitarna pomoč 

12. Republika Slovenija posveča posebno pozornost humanitarnemu delovanju, pri čemer se 
njen odziv usmerja in usklajuje skladno z mednarodnim humanitarnim pravom in s 
humanitarnimi načeli človekoljubnosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti, ob 
spoštovanju človekovih pravic in begunskega prava. 

Z namenom zmanjšanja tveganja za nesreče ter doseganja trajnostnega razvoja si Republika 
Slovenija prizadeva za dopolnjujoče delovanje mednarodne humanitarne pomoči in 
mednarodnega razvojnega sodelovanja, s posebnim poudarkom na povezovanju programov 
rekonstrukcije in rehabilitacije z aktivnostmi mednarodnega razvojnega sodelovanja.

13. Mednarodna humanitarna pomoč obsega:

i) nujno pomoč, ki se namenja neodvisno od prednostnih vsebinskih področij in geografskih 
območij na podlagi humanitarnega poziva prizadete države ali mednarodne organizacije, 
upoštevajoč humanitarne potrebe, aktivnosti mednarodnih organizacij in učinkovitost odziva;
ii) pomoč po humanitarnih krizah, vključno s programi rekonstrukcije in rehabilitacije; prednostni 
vsebinski področji takšne pomoči sta:

 človekova varnost in zaščita, vključno s programi protiminskega delovanja in pomočjo 
žrtvam min;

 pomoč po oboroženih spopadih, v prvi vrsti otrokom.

iii) aktivnosti za zmanjšanje ranljivosti in tveganja za krize, preventivno delovanje ter krepitev 
odpornosti; prednostno vsebinsko področje teh aktivnosti je zagotavljanje varnosti preskrbe, 
zlasti otrok, s pitno vodo ter varno, zadostno in ustrezno hrano.

Dolgoročno načrtovanje in zagotavljanje sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje 

14. Republika Slovenija si ob upoštevanju javnofinančnih zmožnosti in makroekonomskih 
trendov prizadeva uresničevati svoje mednarodne zaveze glede obsega uradne razvojne 
pomoči. V skladu z zavezo, ki jo je Republika Slovenija sprejela v okviru Evropske unije, Vlada 
Republike Slovenije v šestih mesecih po sprejetju resolucije na predlog nacionalnega 
koordinatorja sprejme akcijski načrt o postopnem povečevanju deleža bruto nacionalnega 
dohodka za uradno razvojno pomoč, v okviru katerega si bo prizadevala uresničiti zavezo, da 
do leta 2030 za uradno razvojno pomoč nameni 0,33 odstotka bruto nacionalnega dohodka. 

15. Republika Slovenija vsaj 10 odstotkov razpoložljive dvostranske uradne razvojne pomoči 
nameni za humanitarno pomoč. 

16. S ciljem koncentracije uradne razvojne pomoči na prednostna področja in območja, ki jih 
določa ta resolucija, Republika Slovenija nameni (i) vsaj 50 odstotkov razpoložljive dvostranske 
pomoči za programe in projekte, ki so prednostni po geografskem in vsebinskem merilu; (ii) vsaj 
80 odstotkov razpoložljive dvostranske pomoči za programe in projekte, ki so prednostni po vsaj 
enem od obeh meril.

Sistem mednarodnega razvojnega sodelovanja

17. Vzdržen in učinkovit sistem mednarodnega razvojnega sodelovanja zahteva ustrezno 
strateško ureditev ter organizacijsko strukturo, ki je naravnana k uresničevanju razvojnih ciljev 
in pozitivnih razvojnih rezultatov tako za partnerske države v razvoju kot za Republiko Slovenijo 
v vlogi donatorice. 

18. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v vlogi nacionalnega koordinatorja vodi 
stalno koordinacijsko skupino za mednarodno razvojno sodelovanje, usklajuje politike 
mednarodnega razvojnega sodelovanja med ministrstvi, se posvetuje z izvajalci, zasebnim 
sektorjem, civilno družbo in drugimi deležniki mednarodnega razvojnega sodelovanja ter 
sodeluje v strokovnem svetu za mednarodno razvojno sodelovanje. 



Načrtovanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in poročanje o njem

19. Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja na podlagi te resolucije sprejme Vlada 
Republike Slovenije v roku enega leta po njenem sprejetju. Strategija podrobno opredeljuje 
predvsem: (i) prednostna vsebinska področja; (ii) prednostna geografska območja, vključno s 
kriteriji za izbor prednostnih partnerskih držav in usmeritvami za delovanje v izbranih 
programskih partnerskih državah; (iii) usmeritve na področju mednarodne humanitarne pomoči; 
(iv) usmeritve za večstransko razvojno sodelovanje, s poudarkom na delovanju v okviru 
Evropske unije; (v) usmeritve za sodelovanje z nevladnimi organizacijami in zasebnim 
sektorjem; (vi) usmeritve za ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju. 

20. Dvostransko razvojno sodelovanje se načrtuje z večletnim okvirnim programom razvojnega 
sodelovanja. 

21. O doseženih ciljih in rezultatih mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije 
Vlada Republike Slovenije redno seznanja Državni zbor Republike Slovenije v letnih poročilih in 
periodičnih evalvacijah. Poročila so podlaga za redno mednarodno poročanje o stanju in 
napredku na tem področju. 

Vključujoče in učinkovito partnerstvo za mednarodno razvojno sodelovanje

22. Partnerstvo med državo in drugimi deležniki na nacionalni, regionalni in globalni ravni, 
vključno z zasebnim sektorjem in civilno družbo, temelji na načelih univerzalnosti, solidarnosti, 
sodelovanja in vzajemne odgovornosti ter je ključnega pomena za doseganje trajnostnih 
razvojnih učinkov. 

23. Republika Slovenija poudarja pomen učinkovitosti uradne razvojne pomoči. Prizadeva si za 
čim večji učinek svoje uradne razvojne pomoči v partnerskih državah, tudi z zmanjševanjem 
administrativnih stroškov in mobilizacijo dodatnih sredstev partnerjev.

24. Republika Slovenija prepoznava vlogo zasebnega sektorja pri doseganju trajnostnega 
razvoja, zlasti prek naložb, trgovine in ustvarjanja delovnih mest, ter spodbuja partnerstva z 
zasebnim sektorjem, usmerjena v doseganje vključujoče in trajnostne rasti v partnerskih 
državah. 

25. Republika Slovenija si prizadeva za vključevanje nevladnih organizacij in civilne družbe v 
načrtovanje, izvajanje in vrednotenje mednarodnega razvojnega sodelovanja. Posebna 
pozornost namenja razvoju nevladnih razvojnih organizacij ter spodbujanju njihovega 
medsebojnega sodelovanja.

26. Posebna skupina izvajalcev so ustanove, ki jih je Vlada Republike Slovenije ustanovila 
oziroma soustanovila za mednarodno razvojno sodelovanje na posameznem vsebinskem
področju. Republika Slovenija razvija partnerstvo s temi ustanovami in spodbuja njihovo 
učinkovito delovanje in medsebojno sodelovanje. 

Ozaveščanje javnosti 

27. Republika Slovenija prepoznava vlogo globalnega učenja pri odpravi revščine in 
uresničevanju trajnostnega razvoja. Republika Slovenija spodbuja aktivnosti globalnega učenja 
za razumevanje svetovnega dogajanja, njegovih vzrokov in posledic ter povezanosti lokalne in 
svetovne razsežnosti.

28. Za celostno razumevanje mednarodnega razvojnega sodelovanja se posebna pozornost 
namenja ozaveščanju javnosti v Republiki Sloveniji o pomenu, ciljih in dosežkih na tem 
področju. 



Spremljanje in evalvacija mednarodnega razvojnega sodelovanja

29. Vsi programi in projekti mednarodnega razvojnega sodelovanja morajo vključevati jasno 
opredeljene cilje in proces spremljanja doseganja teh ciljev. 

30. Podlago za evalvacijo mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije 
predstavljata veljavna Evalvacijska politika mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jo 
sprejme Vlada Republike Slovenije, in veljavne Evalvacijske smernice mednarodnega 
razvojnega sodelovanja, ki jih določi minister za zunanje zadeve. 

31. Evalvacija uresničevanja Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja se izvede vsaka 
štiri leta. Na podlagi nje se strategija lahko revidira, pri čemer se upoštevajo tudi nacionalne in 
mednarodne okoliščine.



OBRAZLOŽITEV:

Preambula vključuje razloge za pripravo Resolucije po izteku obdobja veljavnosti Resolucije o 
mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015. 
Opredeljuje položaj MRS v okviru slovenske zunanje politike ter izpostavlja vrednote slovenske 
družbe, na katerih temeljita MRS in HP. Poudarja zavzemanje RS za blaginjo in dostojanstvo 
ljudi, trajnostni razvoj, spoštovanje človekovih pravic, oblikovanje miroljubnih in vključujočih 
družb. Izpostavlja pomen sprememb v mednarodni skupnosti in novih globalnih izzivov 21. 
stoletja ter zaveze RS v mednarodni skupnosti, zlasti v Evropski uniji, Organizaciji za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Organizaciji združenih narodov. Vključuje ključne 
elemente načela učinkovitosti MRS, zlasti z vidika učinkovitega odziva RS na razvojne potrebe 
in prioritete partnerskih držav. Prav tako potrjuje pomen ozaveščanja o pomenu MRS, vključno 
z globalnim učenjem. 

1. Uvod 

V uvodnem delu Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju u humanitarni pomoči 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Resolucija) pojasni pomen mednarodnega 
razvojnega sodelovanja (MRS) in umesti Slovenijo v mednarodno donatorsko skupnost. 

MRS je delovanje na vseh področjih, ki prispeva k odpravi revščine in trajnostnemu razvoju v 
državah v razvoju ter vključuje uradno razvojno pomoč in druge uradne tokove. Resolucija  
opredeli tudi mednarodno humanitarno pomoč, pri čemer je njen namen izraz solidarnosti z 
državami, ki so bile prizadete v humanitarnih krizah.

Skladno z Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije in Strategijo zunanje politike 
Republike Slovenija, Resolucija opredeli MRS kot pomemben instrument slovenske zunanje 
politike, ki prispeva k miru, varnosti, stabilnosti in trajnostnemu razvoju v svetu ter hkrati krepi 
dvostranske odnose in prepoznavnost Slovenije v svetu. Ob tem resolucija loči med 
dvostranskim in večstranskim razvojnim sodelovanjem, ki poteka preko mednarodnih 
organizacij in institucij.

2. Cilj, izhodišča, načela

Resolucija opredeli cilje MRS, izhodišča in načela.

Slovenija z MRS prispeva k odpravi revščine, zmanjšanju neenakosti ter doseganju 
trajnostnega razvoja v partnerskih državah. Pri tem omenjeni cilj temelji na osnovnih izhodiščih, 
ki vključujejo cilje zunanje politike, mednarodne dogovore in standarde, vrednote in usmeritve 
slovenske družbe in gospodarstva ter dosedanje izkušnje in primerjalne prednosti Slovenije. 

Med mednarodnimi dogovori in standardi je kot osrednji dokument izpostavljena Agenda za 
trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030), ki je bila sprejeta na Vrhu Organizacije Združenih 
narodov (OZN) septembra 2015. Resolucija temelji tudi na dosedanjih izkušnjah, primerjalnih 
prednostih in zmogljivostih Slovenije. Pri tem je ustrezno upoštevano dosedanje delovanje 
Slovenije na prednostnih vsebinskih področjih in geografskih območjih, predvsem v prioritetnih 
regijah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope in podsaharske Afrike, aktivnosti slovenskih 
izvajalskih ustanov in nevladnih organizacij na terenu, primeri dobrih praks ter finančne in 
administrativne zmogljivosti.

Resolucija opredeli tudi načela, ki usmerjajo MRS ter jih loči od načel mednarodne humanitarne 
pomoči. Ob tem je posebna pozornost namenjena:

1. pristopu, ki temelji na človekovih pravicah (opolnomočenje posameznikov in institucij za 
spoštovanje, zaščito in uresničevanje človekovih pravic);

2. učinkovitosti razvojnega sodelovanja (upoštevanje prioritet, zmogljivosti in primerjalnih 
prednosti MRS RS, spoštovanje razvojnih prioritet in potreb partnerskih držav v razvoju, 
osredotočenost na rezultate, vključujoče razvojno partnerstvo ter transparentnost in 
odgovornost);

3. skladnosti politik za razvoj (upoštevanje ciljev razvojnega sodelovanja pri vseh politikah, 
ki imajo lahko vpliv na države v razvoju);



4. lastništvu držav nad lastnim razvojem (spoštovanje razvojnih načrtov in potreb 
partnerskih držav);

5. partnerstvu za trajnostni razvoj (spodbujanje partnerstev različnih deležnikov na 
nacionalni in mednarodni ravni).

Mednarodno humanitarno pomoč usmerjajo štiri humanitarna načela in sicer:
1. Humanost (prizadevanje za zmanjšanje človeškega trpljenja kjerkoli je to potrebno);
2. Nevtralnost (nudenje humanitarne pomoči neodvisno od sprtih strani v konfliktu, pomoč 

je vsem namenjena pod enakimi pogoji);
3. Nepristranskost (nudenje pomoči ne glede na razlike med skupinami prizadetih ljudi, kot 

so spol, starost, rasa, religija, itd.);
4. Neodvisnost (nudenje pomoči neodvisno od političnih, gospodarskih, vojaških in drugih 

ciljev).

Mednarodno humanitarno pomoč dodatno usmerja tudi 23 načel dobrega humanitarnega 
donatorstva, ki so osredotočena na spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava, krepitev 
kapacitet za učinkovit odziv na humanitarne krize, zagotavljanje učinkovitega financiranja in 
izvajanja pomoči ter transparentno poročanje.

3. Prednostna področja in območja MRS

Slovensko razvojno sodelovanje se osredotoča na prednostna vsebinska področja in 
geografska območja. Le ta so bila oblikovana v sodelovanju z različnimi deležniki. Pri tem so 
bile upoštevane pretekle izkušnje, slovenske primerjalne prednosti ter finančne in 
administrativne zmogljivosti. Posebna pozornost je bila namenjena spoštovanju načel, s 
poudarkom na učinkovitosti MRS ter kontinuiteti naših prizadevanj v partnerskih državah in na 
prioritetnih vsebinskih področjih.

Slovenija bo s posameznimi partnerskimi državami vzpostavila projektno ali programsko 
razvojno sodelovanje, pri čemer bodo upoštevani kriteriji, vključno s stopnjo razvoja, 
stabilnostjo, varnostnimi razmerami, ravnijo vsestranskih odnosov in sodelovanja. Le te bo 
podrobneje opredelila Strategija MRS.

4. Humanitarna pomoč

Resolucija namenja posebno mesto mednarodni humanitarni pomoči, ki jo je pričela Slovenija, 
tudi ob upoštevanju številnih humanitarnih kriz in naraščanja humanitarnih potreb, krepiti. Pri 
tem Resolucija poudarja pomen spoštovanja humanitarnih načel, mednarodnega 
humanitarnega prava, človekovih pravic in begunskega prava. Pri oblikovanju prioritetnih 
področij Resolucija upošteva tudi zaključke prvega Svetovnega humanitarnega vrha, ki je 
potekal maja 2016 v Istanbulu, nacionalne zaveze Slovenije v okviru omenjenega vrha 
(predvsem s področja spoštovanja humanitarnih norm, krepitve vloge žensk in deklic ter 
humanitarnega financiranja) ter določila Akcijskega okvira za zmanjšanje tveganja nesreč po 
letu 2015, ki je bil sprejet v Sendaju marca 2015.

Z namenom preprečevanja nesreč ter hitrejšega doseganja trajnostnega razvoja Resolucija še 
posebej poudari krepitev povezovanja med humanitarno pomočjo in MRS, na kar se nanaša 
tudi ena izmed 22 nacionalnih zavez Slovenije na Svetovnem humanitarnem vrhu.

Resolucija predvideva delitev mednarodne humanitarne pomoči na nujno pomoč, aktivnosti na 
področju rekonstrukcije in rehabilitacije ter preventivno delovanje, zmanjšanje tveganja nesreč 
in krepitev odpornosti na krize. Pri tem je nujna pomoč namenjena neodvisno od geografskih in 
vsebinskih prioritet, preostali dve kategoriji pa se usmerjata na izbrana vsebinska prednostna 
področja in na geografska območja, kot jih določa Resolucija. Pri tem vsebinska prednostna 
področja odražajo dosedanje dobre prakse izvajalskih ustanov in nevladnih organizacij, potrebe
na področju humanitarne pomoči in zmogljivosti Slovenije. 

Omenjena delitev humanitarne pomoči bo omogočala tako naslovitev najnujnejših potreb 
prizadetega prebivalstva v krizah, kakor tudi učinkovitejše povezovanje z mednarodnim 
razvojnim sodelovanjem in preprečevanje nadaljnjih tveganj nesreč. Omogočena bo krepitev 



vloge Slovenije kot donatorice mednarodne humanitarne pomoči v donatorski skupnosti ter 
krepitev vloge izvajalcev v prihodnje.

5. Dolgoročno načrtovanje in zagotavljanje sredstev za MRS

Resolucija predvideva ukrepe za postopno povečanje uradne razvojne pomoči ter koncentracijo 
sredstev za mednarodno humanitarno pomoč in za določena prednostna vsebinska področja in 
geografska območja. 

EU je leta 2005 sprejela kolektivno zavezo, da bo do leta 2015 za uradno razvojno pomoč
(URP) namenila 0,70 % bruto nacionalnega dohodka (BND). Države, ki so se EU pridružile pred
letom 2002 so se individualno zavezale, da bodo dosegle 0,70 % BND za URP do leta 2015. 
Države, ki so se EU pridružile po letu 2002 so se individualno zavezale, da si bodo prizadevale 
doseči 0,33 % BND za URP do leta 2015. Slovenija teh mednarodnih zavez ni uresničila. 

V pripravah na Agendo 2030 so bili 26. maja 2015 sprejeti sklepi Sveta EU o globalnem 
partnerstvu za izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj po letu 2015, s katerimi je bila 
obnovljena kolektivna zaveza EU za dosego cilja 0,70 % BND za URP v časovnem okviru 
agende (t.j. do leta 2030). Države, ki so postale članice EU po letu 2002, so se zavezale, da si 
bodo v istem časovnem obdobju prizadevale povečati svojo URP na 0,33 % BND. Skladno s 
tem Resolucija predvideva pripravo akcijskega načrta, v okviru katerega si bo Slovenija 
prizadevala uresničiti svojo individualno zavezo. Načrt bo opredelil postopen in konkreten 
napredek v obsegu URP po letih proti zastavljenemu cilju (t.j. 0,33 % BND leta 2030) in načine 
za njegovo doseganje. 

Priprava akcijskega načrta bo temeljila na konsenzu vladnih resorjev glede prihodnjega trenda 
in načinov financiranja URP. Omogočil bo večjo dolgoročno predvidljivost obsega URP, sprotno 
preverjanje uspešnosti napredka ter postopno prilagajanje in izgradnjo zmogljivosti za 
učinkovito nudenje uradne razvojne pomoči ob hkratnem povečevanju obsega.

Zastavljen delež razpoložljive dvostranske uradne razvojne pomoči s predlogom nove resolucije 
ostaja na ravni doslej veljavne resolucije in preteklega večletnega povprečja. Namen je nadalje 
krepiti stabilnost financiranja humanitarne pomoči z izogibanjem izrazitim nihanjem v obsegu, ki 
smo jim bili priča v preteklosti. 

Slovenija je kot majhna donatorica lahko prepoznavna in učinkovita le, če bo svojo URP 
koncentrirala na manjše število partnerskih držav in prednostnih vsebin, kjer izkazuje visoko 
zmogljivost in primerjalno prednost. Pri tem se za vsaj polovico razpoložljive dvostranske URP 
predvideva, da bo usmerjena v prednostne vsebine v prednostnih državah. Z vidika nadaljnje 
krepitve prepoznavnosti Slovenije kot donatorice in učinkovitosti nudenja URP je smiselno trend 
koncentracije nadaljevati, pri čemer bo Strategija MRS zožila prednostna območja na 
prednostne partnerske države in konkretizirala prednostna vsebinska področja. 

6. Sistem MRS

Resolucija poudarja pomen urejene organizacijske strukture kot stebra učinkovitega 
mednarodnega razvojnega sodelovanja ter vlogo koordinacije med posameznimi resornimi 
ministrstvi. 

Kot nacionalni koordinator Ministrstvo za zunanje zadeve vodi stalno koordinacijsko skupino, ki 
usklajuje politike na nacionalni ravni ter hkrati zagotavlja spoštovanje načela skladnosti politik 
za razvoj. Stalna koordinacijska skupina nadaljuje delo Medresorskega delovnega telesa, ki je 
bilo vzpostavljeno z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju. Prav tako nacionalni 
koordinator nadaljuje z delom v Strokovnem svetu za MRS.

7. Načrtovanje MRS in poročanje o njem

Resolucija predvideva sprejem Strategije MRS ter nadaljevanje dosedanjih praks načrtovanja 
dvostranskega razvojnega sodelovanja ter poročanja o rezultatih v letnih poročilih in 
evalvacijah.



Strategija MRS bo namenjena podrobnejši opredelitvi posameznih vsebinskih področij 
resolucije ter operacionalizaciji nadaljnjega delovanja na področju MRS. Določila bo cilje, 
kazalnike in izvajalce za obe izmed prednostnih vsebinskih področij ter kriterije za izbor 
prednostnih partnerskih držav, ki bodo temeljili na spoštovanju načel, stopnji razvoja, ravni 
dvostranskih odnosov, dosedanjih izkušnjah, dobrih praksah in zmogljivostih. Na podlagi 
kriterijev bo strategija opredelila načine delovanja, cilje in kazalnike v prednostnih geografskih 
območjih, s posebnim poudarkom na izbranih programskih državah. 

Strategija bo posebno pozornost namenila mednarodni humanitarni pomoči, pri čemer bo 
podrobneje opredelila humanitarna načela in cilje humanitarne pomoči, smernice za načrtovanje 
humanitarne pomoči in odziva ter tri področja humanitarne pomoči, vključno z načini 
dodeljevanja, cilji in kazalniki. 

Dodaten element strategije bodo predstavljale usmeritve za večstransko razvojno sodelovanje,
ki bodo vključevale tako sodelovanje z organizacijami in programi v okviru OZN ter
mednarodnimi finančnimi institucijami, kakor tudi delovanje v okviru EU ter njenih finančnih 
mehanizmov in programov.

Kot pomemben del Resolucije bo Strategija podrobneje opredelila tudi področje globalnega 
učenja in ozaveščanja javnosti, vključno s cilji, mehanizmi in kazalniki. Dodane bodo tudi 
posodobljene usmeritve za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (NVO), ki so bile sprejete 
leta 2013, ter usmeritve za sodelovanje z zasebnim sektorjem.

V nadaljevanju Resolucija predvideva načrtovanje dvostranskega razvojnega sodelovanja. 
Okvirni program MRS predstavlja uveljavljen instrument večletnega načrtovanja dvostranskega 
razvojnega sodelovanja, ki vključuje načrtovane (1) razvojne aktivnosti, (2) aktivnosti 
humanitarne pomoči ter (3) aktivnosti za ozaveščanje in krepitev zmogljivosti. V načrtovanje se 
vključuje vse več ministrstev, z zadnjim okvirnim programom (2016-2019) se je prešlo na 
štiriletno načrtovanje z rednimi letnimi revizijami glede na sprejete proračune. Večletno 
načrtovanje krepi predvidljivost, transparentnost, usklajenost in s tem učinkovitost pomoči.

Skladno z dosedanjo prakso Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) kot nacionalni koordinator na 
podlagi prispevkov financerjev URP pripravlja letna poročila o MRS v preteklem letu, ki jih 
sprejme Vlada RS in z njimi seznani Državni zbor. V poročilu zbrani podatki predstavljajo 
podlago za poročanje EU in Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o 
izvedenih aktivnostih MRS v preteklem letu. Na podlagi Resolucije bo poseben poudarek v 
prihodnje namenjen prehodu s poročanja o vloženih sredstvih in njihovi koncentraciji na 
dosežene cilje in rezultate, pri čemer bo predhodno oblikovan okvir za merjenje ciljev in 
rezultatov MRS. Pogoj za tovrsten prehod na merjenje doseženih ciljev in rezultatov bo prav 
koncentracija pomoči na manjše število partnerskih držav in vsebin. Do tedaj bo poročanje še 
naprej temeljilo na zbranih podatkih o vloženih sredstvih, kar je tudi osnova trenutnega 
poročevalskega sistema OECD (vložena sredstva po državah in vsebinah).

8. Vključujoče in učinkovito partnerstvo za MRS

Resolucija poziva k vključujočemu in učinkovitemu partnerstvu za MRS, ki se, skladno z 
univerzalnostjo Agende 2030, nanaša na številne partnerje na nacionalni in mednarodni ravni, 
vključno z zasebnim sektorjem, nevladnimi organizacijami (NVO) in izvajalskimi ustanovami.

Za zasebni sektor so države v razvoju atraktivno naraščajoče tržišče za naložbe, proizvodnjo in 
trgovino. Akcijska agenda iz Adis Abebe, sprejeta na konferenci OZN o financiranju za razvoj 
julija 2015, vključuje načine in sredstva implementacije Agende 2030, ki bodo poleg finančnih 
vidikov vključevali tudi druge politike in ukrepe, med njimi finance in angažma zasebnega 
sektorja. Novo partnerstvo med državami in ostalimi akterji, vključno z zasebnim sektorjem, bo 
ključnega pomena za uresničitev transformacijskih razvojnih učinkov Agende 2030 v praksi. 
Sprememba, h kateri pozivajo Akcijska agenda iz Adis Abebe, Agenda 2030 in Pariški podnebni 
sporazum, zahteva stimuliranje naložb zasebnega sektorja in prenos novih tehnologij, kar 
spodbuja trajnostno rast in delovna mesta ter zagotavlja boljše življenjske pogoje v državah v 
razvoju. V tem kontekstu pridobiva na pomenu vključevanje zasebnega sektorja v MRS, saj 



podjetja prispevajo h gospodarski rasti, zagotavljajo delovna mesta in sodijo med ključne 
dejavnike razvoja ter boja proti revščini.

NVO ostajajo partner na področju MRS tako na nacionalni ravni kot v partnerskih državah. MZZ
si prizadeva za nadaljnji razvoj in nadgradnjo partnerskega sodelovanja z NVO pri načrtovanju 
politik in izvajanju MRS, kot izhaja iz Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju do leta 
2015 in Smernic o sodelovanju z NVO, sprejetih leta 2013. NVO so pomemben partner MZZ
tudi na področju ozaveščanja javnosti o pomenu MRS in globalnega učenja. 

Pomembnega partnerja pri izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja predstavljajo
izvajalske ustanove, vključno z ITF Ustanovo za krepitev človekove varnosti, Centrom za 
evropsko prihodnost (CEP), Centrom za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) in Centrom 
za razvoj financ (CEF), ki ima od 1. januarja 2015 status mednarodne organizacije. Z 
omenjenimi se nadaljuje in krepi partnerstvo tudi v prihodnje, pri čemer njihovo delovanje v 
preteklosti in dobre prakse predstavljajo temelj za delovanje na prednostnih vsebinskih 
področjih in geografskih območjih. 

9. Ozaveščanje javnosti

Resolucija izpostavlja pomen globalnega učenja in ozaveščanja javnosti pri uresničevanju 
trajnostnega razvoja.

Resolucija prepoznava globalno učenje kot del MRS, saj prispeva k razumevanju svetovnega 
dogajanja, njegovih vzrokov in posledic, povezanosti in soodvisnosti v svetu ter spodbuja k 
odgovornemu ravnanju vseh. S tem globalno učenje prispeva k razumevanju MRS ter k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. 

Ozaveščanje javnosti predstavlja pomemben segment MRS. Z boljšim poznavanjem se dviguje 
zavest o njegovem pomenu, kar posledično poveča podporo javnosti in dodatno prispeva k 
pozitivnim učinkom MRS. Z namenom krepitve ozaveščenosti javnosti MZZ pripravlja letna 
poročila, ozavešča preko spletne strani MZZ in socialnih omrežij, izdaja brošure in organizira 
Slovenske razvojne dni. Del sredstev MRS namenja tudi za (so)financiranje projektov NVO na 
tem področju.

10. Spremljanje in evalvacija MRS

Po normativih in standardih Odbora za razvojno pomoč OECD so evalvacije sistematičen in 
objektiven vpogled v tekočo ali zaključeno politiko, program ali projekt ter njihovo pripravo, 
izvedbo in rezultate. Z evalvacijami se ugotavlja njihova ustreznost in doseganje ciljev ter 
ocenjuje uspešnost, učinkovitost, vpliv in trajnost razvojnih dejavnosti. Glavni namen evalvacije 
je izboljšati prihodnje politike, programe in projekte MRS, saj se znanje, pridobljeno z 
evalvacijami, uporabi za izboljšanje postopkov odločanja in oblikovanja politik, s katerimi se 
poveča ustreznost, učinkovitost in uspešnost MRS. Glavni uporabniki rezultatov evalvacij so  
MZZ in diplomatska predstavništva RS v tujini, druga ministrstva in partnerji ter osebje in 
deležniki v partnerskih državah, ki so neposredno povezani z dejavnostmi, ki so predmet 
evalvacij. Zanimive so tudi za širšo javnost, druge razvojne organizacije in raziskovalce 
razvojnih vprašanj.
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