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SLOGA je platforma nevladnih in nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega 

razvojnega sodelovanja, globalnega učenja ter humanitarne pomoči. Namen platforme je povezovanje 

in krepitev partnerstva slovenskih nevladnih ter nepridobitnih organizacij (NVO), ki so aktivne v 

državah v razvoju in/ali ozaveščajo slovensko ter evropsko javnost o neenakomerni porazdelitvi 

svetovnega bogastva in posledičnem pomenu globalne solidarnosti ter soodvisnosti. 

Osnovna naloga platforme SLOGA je spremljanje in aktivno sodelovanje pri oblikovanju, izvajanju ter 

evalvaciji slovenske in evropske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja, s ciljem zagovarjanja 

javnega interesa na področju socialne uravnoteženosti ter odgovornosti, spoštovanja človekovih pravic, 

enakih možnosti, izobraževanja, solidarnosti, trajnostnega razvoja in večjega vključevanja ranljivih 

družbenih skupin v odločevalske procese v okviru razvojnega sodelovanja. V ta namen SLOGA sodeluje s 

političnimi odločevalci in predstavniki slovenskih medijev. 



2 
 

1 Uvod 
 

Na podlagi 21. decembra 2016 objavljenega osnutka Zakona o mednarodnem razvojnem 

sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ZMRS) podajamo predloge, pri 

pripravi katerih so sodelovale zainteresirane nevladne razvojne in humanitarne organizacije 

ter posamezniki v okviru procesa posvetovanja Delovnega področja za politike platforme 

SLOGA.  

Nastajanje novega Zakona je za nevladne organizacije, ki delujejo na področju mednarodnega 

razvojnega sodelovanja in/ali humanitarne pomoči, ključnega pomena, saj bo uokviril načine 

prihodnjega izvajanja na področju tako mednarodnega razvoja ter globalnega učenja kot tudi 

mednarodne humanitarne pomoči. Proces javnega posvetovanja izpolnjuje priporočila 

Resolucije o normativni dejavnosti o vključevanju zainteresirane javnosti v pripravo 

predpisov, a je priporočljivo, da pripravljavec začne z vključevanjem zainteresirane javnosti že 

v zgodnejših fazah priprave osnutka zakona.  

Pripravljavcu osnutka zakona podajamo okvirne in vsebinske predloge in/ali priporočila 

(poglavje 2.) kot tudi predloge, vezane na posamezne člene osnutka zakona (poglavje 3.).  

 

2 Predlogi dodatnih vsebinskih poudarkov 
 

Po pregledu osnutka Zakona in na podlagi pridobljenih nekaterih neuradnih mnenj s strani 

različnih predstavnikov pripravljavca osnutka zakona podajamo naslednje vsebinske predloge 

ter dopolnitve: 

1. Utemeljitev smotrnosti novega Zakona in zaveza k spoštovanju področnih 

mednarodno sprejetih zavez: 

Predlagamo, da pripravljavec v uvodnih utemeljitvah podrobneje pojasni, zakaj je nov 

zakon potreben, oz. na podlagi ocene obstoječe prakse pojasni želene spremembe, ki 

jih z novim zakonom želi doseči.  

- Pripravljavec naj na začetku zakona izpostavi zavezo izpolnjevanju vseh 

mednarodno sprejetih zavez (predlog dopolnitev 2. člena zakona). Skladni 

zunanjepolitični instrumenti, vključno z mednarodnim razvojnim sodelovanjem, 

in izpolnjevanje sprejetih zavez krepi ugled ter vpliv države v mednarodni 

skupnosti, vključno s partnerskimi državami. 

- Predlagamo, da pripravljavec na začetku podrobneje utemelji (oz. opredeli) 

vsebino, ki jo bo zakon pokrival, šele nato pa opredeli načine financiranja. 

 

2. Podrobnejša opredelitev koncepta strateških partnerstev in vzpostavitev 

programskega financiranja:  

Upoštevajoč že pridobljena pojasnila s strani različnih predstavnikov Ministrstva za 

zunanje zadeve (MZZ) smo mnenja, da je potrebno predlog uvajanja strateških 

partnerstev podrobneje opredeliti, tako da bo lahko imelo pozitivne posledice na 

nadaljnji razvoj nevladnih razvojnih organizacij (NVRO) in implementacijo načel 

mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) ter humanitarne pomoči (HP). Pri tem 

ocenjujemo, da je potrebno na prednostnih vsebinskih področjih izbirati izvajalce na 



3 
 

podlagi dolgoročnejših razpisov oz. zagotoviti pravno podlago za uvedbo 

programskega financiranja.  

Ker je financiranje delovanja NVRO na področju MRS in HP s stališča implementacije 

politike MRS ter HP ključnega pomena za razvoj obeh, pripravljavcu predlagamo, da 

ta koncept še dodatno podrobneje primerjalno preuči in opredeli (pred vložitvijo 

zakona v medresorsko usklajevanje).  

- Vsa partnerstva temeljijo na zaupanju in sodelovanju. Pripravljavcu predlagamo, 

da skladno s Smernicami o sodelovanju MZZ z nevladnimi organizacijami (NVO) iz 

leta 2013 v sodelovanju s platformo SLOGA še v fazi priprave zakona izvede 

pregleden in vključujoč proces nadgradnje strateškega sporazuma med MZZ ter 

NVRO,1 ki bo določil pomen NVRO, cilje krepitve razvoja NVRO s stališča MRS, 

skupna načela in prednostna vsebinska področja, potrebna dodatne krepitve.   

- »Strateška partnerstva« kot oblika trajnejšega programskega financiranja dela 

NVRO so prisotna v državah, ki namenjajo neprimerljivo več sredstev preko 

NVRO, ki imajo močne modele MRS ter neprimerno močnejše NVRO. 

- Uvajanje ohlapno opredeljenega koncepta ima lahko občutne negativne 

posledice na pluralnost sektorja civilne družbe tako v državah prejemnicah kot 

tudi v Sloveniji (slednje bi lahko vodilo v zmanjšanje števila izvajalcev in 

prejemnikov, kar kažejo tudi izkušnje NVO v državah, kjer so takšen koncept 

uvedli). 

- Uvajanje novega koncepta v osnutek zakona je lahko dobrodošla in učinkovita 

rešitev pod določenimi pogoji, in sicer, v kolikor se bodo sredstva za NVO 

občutno povečala (strateška partnerstva oz. programsko financiranje obstaja v 

modelih z občutno obsežnejšim obsegom dvostranskega razvojnega 

sodelovanja). 

- Pripravljavcu predlagamo, da poleg projektnega financiranja uvede tudi 

programsko financiranje za prednostna vsebinska področja in ključne strateške 

akterje.  

- Prav tako bi bilo smiselno vključiti varovalko, da naj sredstva, letno namenjena 

preko strateških partnerstev oz. programskega financiranja, ne presegajo 

določenega deleža sredstev, namenjenih za redne letne javne projektne razpise. 

 

3. Strateška partnerstva so potrebna za področje humanitarne pomoči:  

Predlagamo, da se člen o Strateških partnerstvih spremeni v »Strateška partnerstva 

na področju humanitarne pomoči«. 

- Čeprav predlog strateškega partnerstva v predlogu člena vsebinsko ne razlikuje 

med MRS in HP, je bila razlika v vsebini ter operativnosti med MRS in HP v 

razpravi zelo izpostavljena. 

- Strateško partnerstvo lahko ima posebno dodano vrednost za področje HP, kjer v 

Sloveniji deluje več humanitarnih organizacij. Sedanja pravna ureditev ne 

dopušča hitrega sproščanja finančne pomoči preko domačih organizacij za hitro 

ukrepanje v prizadetih območjih, zato Vlada Republike Slovenije posega po 

mehanizmu enkratnih pomoči mednarodnim humanitarnim organizacijam oz. 

specializiranim agencijam Združenih narodov.  

                                                             
1 Smernice o sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, nevladnih organizacije in 

mreže nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne 

pomoči. 
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- Strateško partnerstvo za potrebe hitrega humanitarnega odziva bi Vladi 

omogočila krepitev zmogljivosti humanitarnih in drugih nevladnih organizacij 

tudi na tem področju ter občutno zmanjšalo administrativno breme, povezano s 

postopkom javnega razpisa. Tega se zaveda tudi pripravljavec, saj v uvodu k 

predlogu to tudi sam izpostavi – Strateško partnerstvo bi omogočilo »hitro in 

učinkovito izvedbo pomoči, ki je v primeru humanitarnih odzivov še posebej 

pomembna«. 

 

4. Opredelitev strategije in akcijskega načrta 

Resolucijo kot krovni strateški dokument na področju MRS in MHP je potrebno 

dopolniti s strategijo za dosego v dokumentu zastavljenih ciljev (predlog dopolnitev 

4. in 5. člena zakona). 

- Oba predloga temeljita na oceni iz revizijskega poročila Računskega sodišča o 

učinkovitosti sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja (str. 27), ki 

ugotavlja, obstoječa resolucija ne konkretizira ciljev iz Zakona o mednarodnem 

razvojnem sodelovanju in da strategija MRS RS ni bila sprejeta (v času trajanja 

revizije).2 

- Tudi posebni pregled MRS v Sloveniji, ki ga je opravil Odbor za razvojno pomoč 

Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC) leta 2011 in 

objavil 2012,3 poudarja pomen posebnega strateškega dokumenta (resolucije), ki 

mora po našem mnenju imeti vse atribute strategije, kakor jih določa vladna 

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 

državnega proračuna.4 

- Med strateškimi dokumenti je potrebno predvideti tudi akcijski načrt za določitev 

aktivnosti in potrebnih finančnih sredstev zanje. 

 

5. Osredotočenost vloge nacionalnega koordinatorja za področje MRS na strateško 

načrtovanje, spremljanje in evalviranje 

V skladu s prakso (skandinavskih) držav naj se nacionalni koordinator osredotoči 

predvsem na strateško usklajevanje, spremljanje in evalviranje (vrednotenje) MRS, 

samo izvajanje pa je potrebno prepustiti v osnutku zakona predvidenim izvajalcem.  

 

6. Oblikovanje večsektorskih strateških partnerstev 

Zakon naj predvidi spodbude za oblikovanje strateških partnerstev med izvajalci iz 

različnih sektorjev (javnega, nepridobitnega in pridobitnega) z namenom skupnega 

razvoja jasnih standardov za izvajanje storitev (aktivnosti) na področju MRS in HP, ki 

bodo upoštevali identificirane potrebe ter način dela na tem področju (predlog 

dopolnitev 6. člena zakona).  

 

7. Vključitev telesa za sodelovanje zainteresirane in ekspertne javnosti (strokovnega 

sveta) 

Pripravljavcu Zakona predlagamo, da v osnutku Zakona opredeli vlogo telesa za 

sodelovanje zainteresirane in ekspertne javnosti pri načrtovanju ter evalvaciji MRS in 

                                                             
2 Računsko sodišče, http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K414588D34FC6FEC8C12578E1004868F1/$file/ 

MRP_RS_SP05-09_porocilo.pdf.  
3 Special Review of Slovenia, http://www.oecd.org/development/peer-reviews/50110911.pdf.  
4 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-3042.  

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K414588D34FC6FEC8C12578E1004868F1/$file/%20MRP_RS_SP05-09_porocilo.pdf
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K414588D34FC6FEC8C12578E1004868F1/$file/%20MRP_RS_SP05-09_porocilo.pdf
http://www.oecd.org/development/peer-reviews/50110911.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-3042
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MHP (pri čemer se lahko pripravljavec zgleduje po Zakonu o varstvu okolja – ZVO) 

(predlog dopolnitev 6. člena zakona in predlog dodatnega 6a. člena zakona). 

 

8. Nov osnutek Zakona naj izboljša položaj NVO 

Osnutek zakona naj predvidi kriterije za podelitev statusa v javnem interesu za 

nevladne organizacije (ne glede na obliko registracije) in v skladu s priporočili HLM2 iz 

Nairobija okrepi položaj NVO ter v osnutku poda zavezo za financiranje njihovih 

projektov. Ravno tako naj pripravljavec predvidi uvrstitev nacionalne platforme NVO 

med tiste, s katerimi se lahko sklepajo neposredne pogodbe (predlog dopolnitev 11. 

člena zakona in predlog dodatnega 11a. člena zakona). 
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3 Predlogi dopolnitev besedila posameznih členov zakona  
 

V nadaljevanju podajamo predloge za dopolnitev posameznih členov osnutka zakona. 

 

K 1. členu: 

Na koncu stavka se doda besedilo »in globalnim učenjem«. 

Obrazložitev: 

Globalno učenje kot spodbujanje aktivnega državljanstva in promocija vrednost, kot so 

solidarnost, strpnost ter medkulturno spoštovanje, je izjemnega pomena za krepitev podpore 

in razumevanja ciljev ter načel MRS in HP. Da je krepitev dejavnosti na področju globalnega 

učenja nujna, potrjujejo tudi rezultati Eurobarometrov na temo evropskega leta za razvoj 

2015. 

 

K 2. členu 

V podnaslov člena se doda besedilo »in načela«. 

Prvi odstavek se preoblikuje tako, da se glasi: »(1) Cilj mednarodnega razvojnega sodelovanja 

je na podlagi mednarodnih zavez povezati različne nacionalne politike, ki vplivajo na področje 

mednarodnega razvojnega sodelovanja, in vse akterje z namenom spoštovanja standardov na 

področju človekovih pravic, odprave revščine ter zmanjšanja neenakosti in pospeševanja 

trajnostnega razvoja v partnerskih državah ter skrb za socialno vključenost in pravičnost.« 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Cilj globalnega učenja je spodbujanje aktivnega 

državljanstva in promocija vrednost, kot so solidarnost, strpnost ter medkulturno 

spoštovanje. Globalno učenje ozavešča državljane o globalnih problematikah in neenakostih 

ter o pomenu odgovorne potrošnje in do okolja prijaznem delovanju.« 

V četrtem odstavku se doda besedilo »trajnostnega razvoja, spoštovanja človekovih pravic« 

in »še posebej načel transparentnosti in skladnosti politik za razvoj«, tako, da se odstavek 

glasi: »(4) Cilji iz prejšnjih odstavkov se uresničujejo ob upoštevanju mednarodno priznanih 

načel trajnostnega razvoja, spoštovanja človekovih pravic, razvojnega sodelovanja in načel 

humanitarne pomoči, še posebej načel transparentnosti ter skladnosti politik za razvoj.« 

Obrazložitev: 

Člen vsebuje osnovni niz načel in ne le ciljev, zato je potrebno to izkazati tudi v podnaslovu. 

Novi tretji odstavek še dodatno izpostavlja pomen globalnega pomena za krepitev 

mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.  

Dopolnitve v četrtem odstavku identificirajo štiri dodatna načela, pomembna za učinkovito in 

uspešno izvajanje MRS ter HP. Prav tako tvorijo podlago za spremljanje in evalvacijo izvajanja 

MRS ter HP. 
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K 3. členu: 

Na koncu člena se dodata novi alineji h) in i): 

»h) »nevladna razvojna organizacija« je nepridobitna in neprofitna pravna oseba zasebnega 

prava, ki jo ustanovijo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava in ki 

deluje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči. 

i) »platforma nevladnih razvojnih organizacij« je nacionalno združenje nevladnih organizacij, 

ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.« 

Obrazložitev: 

Obe dodatni definiciji sta potrebni zaradi predlaganega novega člena na temo nevladnih 

razvojnih organizacij (glej predlog novega 11a. člena). 

 

K 4. členu: 

V prvem odstavku se doda besedilo »katerega sestavni del je tudi načrt za dosego 

zastavljenih ciljev (strategija).« 

Za drugim odstavkom se doda novi odstavek, ki se glasi: 

»Strategija mora vsebovati: 

- kratko oceno stanja; 

- določitev medsebojnih razmerij med dokumenti (skladnost in konsistentnost); 

- izvedbene cilje in prikaz njihove skladnosti s strateškimi razvojnimi cilji, prednostnimi 

področji ter geografskimi območji; 

- pričakovane razvojne učinke; 

- fizični in finančni kazalniki, primerni za spremljanje uresničevanja ter merjenje doseganja 

ciljev in razvojnih učinkov; 

- načrt financiranja s prikazom skupnih stroškov in virov financiranja; 

- institucionalni okvir in organizacija izvajanja, vrednotenja ter nadzora; 

- prikaz aktivnosti za uveljavitev načela partnerstva z akterji mednarodnega razvojnega 

sodelovanja na nacionalni ravni, partnerskih državah in na prednostnih področjih.« 

Doda se novi 5 odstavek, ki se glasi: »Aktualna resolucija se uskladi s tem Zakonom v 

prehodnem obdobju enega leta po sprejemu tega Zakona.« 

Zadnji odstavek se dopolni tako, da se glasi: »Na podlagi resolucije lahko vlada sprejme tudi 

druge strateške dokumente in smernice na področju mednarodnega razvojnega 

sodelovanja.« 

Obrazložitev: 

Iz revizijskega poročila Računskega sodišča in posebnega OECD DAC pregleda MRS v Sloveniji 

izhaja, da je potrebno urediti strateško načrtovanje na državni ravni.  
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Predlagane dopolnitve določajo obvezo priprave jasnega načrta – strategije – za dosego 

zastavljenih ciljev, ki morajo biti jasno določeni in opremljeni s kazalniki ter vsemi drugimi 

atributi strateškega načrtovanja.  

Predlog določa niz potrebnih vsebin oz. atributov za načrt (strategijo), ki mora biti sestavni 

del resolucije o MRS in HP. 

Predlog novega odstavka določa obvezo, da se aktualna resolucija, v kolikor bi bila sprejeta 

pred spremembo zakona, uskladi z novim zakonom. 

Smernice so pomembno orodje, ki ga je potrebno določiti na ravni zakona. 

 

K 5. členu: 

Spremeni se podnaslov člena tako, da se doda besedilo »... in akcijski načrt«. 

Vsebina člena se dopolni tako, da se glasi: 

»(1) Okvirni program in akcijski načrt mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike 

Slovenije določata načrtovana in predvidena sredstva za dvostransko razvojno sodelovanje 

ter njihovo okvirno večletno razdelitev. Okvirni program določa ukrepe za dosego v Resoluciji 

zastavljenih ciljev, akcijski načrt pa določa aktivnosti in potrebna finančna sredstva za njihovo 

izvedbo. 

(2) Proračunski uporabniki, ki v svojih finančnih načrtih načrtujejo sredstva za izvajanje 

mednarodnega razvojnega sodelovanja, morajo za pripravo akcijskega načrta nacionalnemu 

koordinatorju najkasneje do vsakokratne objave proračuna RS v Uradnem listu Republike 

Slovenije posredovati podatke o načrtovanih sredstvih v sprejetih finančnih načrtih in 

predvidenih sredstvih za prihodnja leta. 

(3) Okvirni program in akcijski načrt sprejme vlada na predlog nacionalnega koordinatorja za 

mednarodno razvojno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: nacionalni koordinator).« 

Obrazložitev: 

K nalogi, da okvirni program določa le »načrtovana in predvidena sredstva za dvostransko 

razvojno sodelovanje«, je potrebno dodati še identifikacijo ukrepov za doseganje ciljev ter 

načrtovane aktivnosti. 

 

K 6. členu: 

V uvodnem odstavku se beseda »izvaja« nadomesti z besedo »evalvira«. 

Peta alineja se spremeni tako, da se glasi »pripravlja strateške usmeritve za ozaveščanje 

javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju«. 

Na koncu se dodata alineji, ki se glasita: 

- nacionalni koordinator skrbi za povezovanje in spodbujanje medsebojnega sodelovanja 

ter vključevanja izvajalcev mednarodnega razvojnega sodelovanja iz javnega, profitnega 

ter neprofitnega sektorja; 
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- za usklajevanje, spremljanje in evalviranje mednarodnega razvojnega sodelovanja 

nacionalni koordinator ustanovi posvetovalno telo, sestavljeno iz predstavnikov 

zainteresirane ter strokovne javnosti. 

Obrazložitev: 

Predlagamo spremembo poudarka z izvajanja na strateško usmerjanje, spremljanje in 

vrednotenje oz. evalviranje načrtovanja ter izvajanja ukrepov na področju MRS in HP. To je še 

posebej pomembno na področju izobraževanja in ozaveščanja. Dodatni alineji določata 

pomembne vsebine, potrebne posebne pozornosti in proaktivne vloge nacionalnega 

koordinatorja. 

 

Doda se nov 6.a člen, ki se glasi: 

6a. člen 

(strokovni svet) 

(1) Minister, pristojen za mednarodno razvojno sodelovanje, ustanovi Strokovni svet za 

mednarodno sodelovanje kot posvetovalno telo ministrstva. 

(2) Strokovni svet podaja mnenje na vse osnutke področnih pravnih podlag in ostalih 

strateških dokumentov, ki jih pripravlja nacionalni koordinator, ter svetuje ministrstvu glede 

mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

(3) Za člane strokovnega sveta se imenujejo: 

- predstavniki izvajalcev mednarodnega razvojnega sodelovanja; 

- predstavniki nevladnih organizacij; 

- strokovnjaki za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč; 

- predstavnik zasebnega sektorja. 

Obrazložitev: 

Predlagamo eksplicitno določilo o strokovnem svetu kot posvetovalnem telesu ministrstva, 

določenimi nalogami in strukturo članov. 

 

K 9. členu: 

Podnaslov člena se dopolni tako, da se glasi: »(strateško partnerstvo na področju 

humanitarne pomoči)« 

V prvem odstavku se za besed »partnerstvu« doda besedilo »na področju humanitarne 

pomoči«. 

V drugem odstavku se za besedo »partnerstvu« doda besedilo »na področju humanitarne 

pomoči«. 

V tretjem odstavku se za besedo »partnerstvu« doda besedilo »na področju humanitarne 

pomoči«. 
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Obrazložitev: 

Glej točko 3. v poglavju 2. Predlogi dodatnih vsebinskih poudarkov. 

 

K 11. členu: 

Predlagamo, da se črta četrta alineja v celoti. 

V tretjem odstavku se doda nova alineja, ki se glasi: »- kot pogodbe o financiranju s partnerji 

iz tega zakona s platformo NVRO.« 

V petem odstavku se spremeni odstotek, tako da se glasi »80 %«. 

Obrazložitev: 

Po oceni NVO iz partnerskih držav je takšen način lahko izpostavljen različnim koruptivnim 

tveganjem. 

Platforma NVRO kot mreža ima poseben položaj v primerjavi s svojimi članicami, saj je bila 

ustanovljena z namenom povezovanja in krepitev partnerstva slovenskih nevladnih ter 

nepridobitnih organizacij, ki so aktivne v državah v razvoju in/ali ozaveščajo slovensko ter 

evropsko javnost o neenakomerni porazdelitvi svetovnega bogastva in posledičnem pomenu 

globalne solidarnosti ter soodvisnosti. Temu so prilagojene tudi naloge platforme, s katerimi 

na razpisih MZZ ne konkurira svojim članicam. Zato imajo v državah, kjer poznajo programsko 

financiranje, mrežne organizacije posebno mesto. 

Povišanje odstotka avansiranja na 80 % je pomembna in stalna zahteva NVRO, ki bi zelo 

okrepila njihovo delovanje v partnerskih državah ter kredibilnost pri lokalnih partnerskih 

organizacijah. 

 

Doda se nov 11.a člen, ki se glasi: 

11a. člen 

(nevladne razvojne organizacije) 

(1) Status nevladne organizacije, ki na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in 

humanitarne pomoči deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: nevladna organizacija), 

lahko pridobi društvo, ustanova, zavod ali humanitarna organizacija, če njegovo delovanje 

presega interese članov ter deluje v splošno korist.  

(2) Nevladni organizaciji se podeli status iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje naslednje 

splošne pogoje:  

- da njeni ustanovitelji niso država, občina, druga oseba javnega prava ali politična stranka;  

- je neodvisna od organov oblasti in političnih strank; 

- izkazuje delovanje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja ali humanitarne 

pomoči;  

- je registrirana in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;  
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- ima oblikovane programe prihodnjega delovanja na področju mednarodnega razvojnega 

sodelovanja ali humanitarne pomoči.  

(3) Postopek podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu določi ministrstvo v 

posebnem pravilniku. Ministrstvo vodi in vzdržuje register nevladnih organizacij v javnem 

interesu, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja ali humanitarne 

pomoči. Podatki iz registra nevladnih organizacij so javni. 

(4) Ministrstvo delovanje nevladnih organizacij podpira s projektnim in programskim 

financiranjem.  

(5) Nevladne organizacije lahko tudi na podlagi javnega pooblastila izvajajo naloge s področja 

mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 

(6) Nevladne organizacije so zastopane v strokovnem svetu iz 6a. člena tega zakona in 

morebitnih drugih posvetovalnih telesih nacionalnega koordinatorja za področje 

mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.  

(7) Ministrstvo lahko z namenom krepitve delovanja in povezovanja nevladnih organizacij na 

podlagi neposredne pogodbe programsko financira delovanje nacionalne platforme NVRO. 

Obrazložitev: 

Vsebina predlaganega člena je predvsem vezana na možnost pridobitve statusa v javnem 

interesu. Trenutna ureditev je namreč takšna, da takšen status lahko pridobijo le društva, 

ostale organizacije pa, četudi izvajajo vsebinsko enakovredne dejavnosti in vsebine v javnem 

interesu, pa ne. Za takšno razlikovanje med društvi in drugimi ni utemeljenega razloga. Zato 

predlagamo, da ZMRSHP kot področni zakon (po vzoru velike števila drugih področnih 

zakonov) to uredi. 

Dodajamo še določilo podpore NVRO v obliki projektnega in programskega financiranja, 

možnosti pridobitve javnega pooblastila, sodelovanje v strokovnem svetu ter zaradi 

specifičnosti narave dela nacionalne platforme NVRO programsko financiranje na podlagi 

neposredne pogodbe. 

 

K 15. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: »Z namenom izboljšanja politik, programov in projektov 

mednarodnega razvojnega sodelovanja nacionalni koordinator zagotavlja triletne evalvacije 

mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, skladno s splošno sprejetimi 

smernicami evalviranja javnih politik, z aktom, ki ureja evalvacijsko politiko mednarodnega 

razvojnega sodelovanja, ki ga sprejme vlada in aktom, ki ureja evalvacijske smernice 

mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga sprejme minister pristojen za zunanje zadeve.« 

Obrazložitev: 

Z določilom najmanj triletnega evalvacijskega obdobja je nacionalni koordinator zavezan k 

rednemu izvajanju tega določila. 
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K 18. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: »Z zakonom predvideni podzakonski akti o izvajanju 

mednarodnega razvojnega sodelovanja kot tudi preostali z zakonom predvideni akti se 

sprejmejo v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona.« 

Obrazložitev: 

Predlagane spremembe  predloga zakona poleg uredbe o izvajanju MRS uvajajo dodatne 

obveznosti, ki morajo prav tako biti sprejete v šestih mesecih po sprejemu zakona. 
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4 Predlogi dopolnitev in sprememb, vstavljeni v besedilo 

predloga zakona 
 

1. člen 

(predmet urejanja) 

Ta zakon ureja področje mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu: mednarodno razvojno sodelovanje), vključno z mednarodno 

humanitarno pomočjo Republike Slovenije (v nadaljevanju: humanitarna pomoč) in 

globalnim učenjem (predlagamo, da se doda globalno učenje). 

 

2. člen 

(cilji in načela zakona)  

(1) Cilj mednarodnega razvojnega sodelovanja je na podlagi mednarodnih zavez povezati 

različne nacionalne politike, ki vplivajo na področje mednarodnega razvojnega 

sodelovanja in vse akterje z namenom spoštovanja standardov na področju človekovih 

pravic, odprave revščine in zmanjšanju neenakosti ter pospeševanju trajnostnega 

razvoja v partnerskih državah ter skrb za socialno vključenost in pravičnost. 

(predlagamo da se odstavek preoblikuje na naveden način) 

(2) Cilj humanitarne pomoči je reševanje človeških življenj, preprečevanje in lajšanje 

trpljenja ter ohranjanje človekovega dostojanstva. 

(3) Cilj globalnega učenja je spodbujanje aktivnega državljanstva in promocija vrednost, 

kot so solidarnost, strpnost in medkulturno spoštovanje. Globalno učenje ozavešča 

evropske državljane o globalnih problematikah in neenakostih ter o pomenu odgovorne 

potrošnje in do okolja prijaznem delovanju. 

(Predlagamo, da se doda nov odstavek 4. člena.) 

(4) Cilji iz prejšnjih odstavkov se uresničujejo ob upoštevanju mednarodno priznanih načel 

trajnostnega razvoja, spoštovanja človekovih pravic (predlagamo, da se doda: 

»trajnostnega razvoja, spoštovanja človekovih pravic«), razvojnega sodelovanja in 

načel humanitarne pomoči, še posebej načel transparentnosti in skladnosti politik za 

razvoj 

(predlagamo, da se na koncu doda »… še posebej načel transparentnosti in 

skladnosti politik za razvoj«).  

 

3. člen 

(opredelitev pojmov) 

Pojmi in izrazi uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen: 

a) »mednarodno razvojno sodelovanje« je delovanje izvajalcev na vseh področjih, ki 

prispevajo k odpravi revščine in trajnostnemu razvoju držav v razvoju ter vključuje 
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uradno razvojno pomoč, vključno s humanitarno pomočjo in ozaveščanjem javnosti, 

ter druge uradne tokove. 

b) »dvostransko razvojno sodelovanje« je mednarodno razvojno sodelovanje države 

donatorice ali več držav donatoric s partnersko državo. Izvaja se med državami ali 

preko mednarodnih organizacij in institucij, mednarodnih finančnih institucij in 

mednarodnih skladov ali drugih institucij, pri čemer se določita namen in ciljna država 

ali regija. 

c) »večstransko razvojno sodelovanje« je mednarodno razvojno sodelovanje, ki poteka 

preko Evropske unije, drugih mednarodnih organizacij in institucij, mednarodnih 

finančnih institucij in mednarodnih skladov, zlasti s prispevki, članarinami in vplačili 

kapitala. 

d) »humanitarna pomoč« so odzivni ukrepi in aktivnosti na podlagi ugotovljenih potreb v 

primeru naravnih in drugih nesreč ali oboroženega spopada oziroma v drugih nujnih 

primerih v državi v razvoju, katerih namen je zaščita življenj, preprečevanje in lajšanje 

človeškega trpljenja in ohranjanje človekovega dostojanstva, ter ukrepi krepitve 

zmogljivosti in preprečevanja nastanka takšnih situacij, ko je to potrebno, če so oblasti 

in lokalni akterji nezmožni ali niso pripravljeni ukrepati. 

e) »partnerska država« je država ali ozemlje, ki je uvrščeno na seznam držav prejemnic 

uradne razvojne pomoči Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj, v katero Republika Slovenija usmerja svojo uradno razvojno 

pomoč in druge uradne tokove. 

f) »financer« je proračunski uporabnik, ki z izvajalcem sklene pogodbo o financiranju iz 

13. člena tega zakona. 

g) »proračunski uporabnik« je posredni ali neposredni uporabnik državnega ali 

občinskega proračuna, ki ima v svojem finančnem načrtu načrtovana sredstva za 

mednarodno razvojno sodelovanje. 

h) »nevladna razvojna organizacija« je nepridobitna in neprofitna pravna oseba zasebnega 

prava, ki jo ustanovijo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava 

in ki deluje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči. 

i) »platforma nevladnih razvojnih organizacij« je nacionalno združenje nevladnih 

organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in 

humanitarne pomoči. 

 

4.  člen 

(resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju) 

(1) Krovni strateški dokument mednarodnega razvojnega sodelovanja je resolucija o 

mednarodnem razvojnem sodelovanju (v nadaljevanju: resolucija), katerega sestavni 

del je tudi načrt za dosego zastavljenih ciljev (strategija). 

(Predlagamo, da se doda »… katerega sestavni del je tudi načrt za dosego 

zastavljenih ciljev (strategija)«.) 

(2) Resolucija temelji na ciljih, ki jih določa ta zakon, in je skladna z usmeritvami 

mednarodne skupnosti, h katerim se je na področju mednarodnega razvojnega 

sodelovanja zavezala Republika Slovenija. Vključuje prednostna področja ter usmeritve 

za načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja. 
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(3) Strategija mora vsebovati: 

- kratko oceno stanja; 

- določitev medsebojnih razmerij med dokumenti (skladnost in konsistentnost); 

- izvedbene cilje in prikaz njihove skladnosti s strateškimi razvojnimi cilji, 

prednostnimi področji in geografskimi območji; 

- pričakovane razvojne učinke; 

- fizični in finančni kazalniki, primerni za spremljanje uresničevanja ter merjenje 

doseganja ciljev in razvojnih učinkov; 

- načrt financiranja s prikazom skupnih stroškov in virov financiranja; 

- institucionalni okvir in organizacija izvajanja, vrednotenja ter nadzora; 

- prikaz aktivnosti za uveljavitev načela partnerstva z akterji mednarodnega 

razvojnega sodelovanja na nacionalni ravni, partnerskih državah in na 

prednostnih področjih. 

(Predlagamo, da se doda nov 3. odstavek.) 

(4) Resolucijo sprejme Državni zbor na predlog vlade. 

(5) Aktualna resolucija se uskladi s tem Zakonom v prehodnem obdobju enega leta po 

sprejemu tega Zakona.  

(Predlagamo, da se doda: »rok za uskladitev nove Resolucije s tem členom Zakona.) 

(6) Na podlagi resolucije lahko vlada sprejme tudi druge strateške dokumente in smernice 

na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.  

(Predlagamo, da se doda: »in smernice«.) 

 

5.  člen 

(okvirni program in akcijski načrt) 

(Predlagamo, da se spremeni ime člena, in sicer v »okvirni program in akcijski načrt«) 

(1) Okvirni program in akcijski načrt mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike 

Slovenije določata načrtovana in predvidena sredstva za dvostransko razvojno 

sodelovanje ter njihovo okvirno večletno razdelitev. Okvirni program določa ukrepe za 

dosego v Resoluciji zastavljenih ciljev, akcijski načrt pa določa aktivnosti in potrebna 

finančna sredstva za njihovo izvedbo. 

(2) Proračunski uporabniki, ki v svojih finančnih načrtih načrtujejo sredstva za izvajanje 

mednarodnega razvojnega sodelovanja, morajo za pripravo akcijskega načrta 

nacionalnemu koordinatorju najkasneje do vsakokratne objave proračuna RS v 

Uradnem listu Republike Slovenije posredovati podatke o načrtovanih sredstvih v 

sprejetih finančnih načrtih in predvidenih sredstvih za prihodnja leta. 

(3) Okvirni program in akcijski načrt sprejme vlada na predlog nacionalnega koordinatorja 

za mednarodno razvojno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: nacionalni koordinator). 
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6.  člen 

(nacionalni koordinator) 

Nacionalni koordinator je ministrstvo pristojno za zunanje zadeve. Nacionalni koordinator 

načrtuje, usklajuje in evalvira (predlagamo, da se besedo »izvaja« nadomesti z besedo 

»evalvira«) mednarodno razvojno sodelovanje, pri čemer opravlja naslednje naloge: 

- načrtuje politike mednarodnega razvojnega sodelovanja; 

- usklajuje politike mednarodnega razvojnega sodelovanja z drugimi politikami na 

nacionalni in mednarodni ravni;  

- pripravlja strateške dokumente in načrte izvajanja mednarodnega razvojnega 

sodelovanja; 

- pripravlja in usklajuje okvirne programe mednarodnega razvojnega sodelovanja; 

- ozavešča javnost o mednarodnem razvojnem sodelovanju (predlagamo, da se ta 

alineja spremeni v »pripravlja strateške usmeritve za ozaveščanje javnosti o 

mednarodnem razvojnem sodelovanju«); 

- pripravlja poročila o izvajanju in doseganju ciljev mednarodnega razvojnega 

sodelovanja, h katerim se je zavezala Republika Slovenija; 

- načrtuje in usklajuje evalvacije mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike 

Slovenije; 

- skrbi za skladnost nacionalnih politik za razvoj; 

- skrbi za povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov na področju mednarodnega 

razvojnega sodelovanja; 

- skrbi za transparentnost načrtovanja, izvajanja in evalvacije mednarodnega 

razvojnega sodelovanja; 

- nacionalni koordinator skrbi za povezovanje in spodbujanje medsebojnega 

sodelovanja in vključevanja izvajalcev MRS iz javnega, profitnega ter neprofitnega 

sektorja (predlagamo, da se doda alineja: »Nacionalni koordinator skrbi za 

povezovanje in spodbujanje medsebojnega sodelovanja in vključevanja izvajalcev 

MRS iz javnega, profitnega in neprofitnega sektorja«); 

- za usklajevanje, spremljanje in evalviranje mednarodnega razvojnega sodelovanja 

nacionalni koordinator ustanovi posvetovalno telo, sestavljeno iz predstavnikov 

zainteresirane in strokovne javnosti (predlagamo da se doda alineja: »za 

usklajevanje, spremljanje in evalviranje mednarodnega razvojnega sodelovanja 

nacionalni koordinator ustanovi posvetovalno telo, sestavljeno iz predstavnikov 

zainteresirane in strokovne javnosti«) 

 

Predlagamo, da se vstavi nov člen s podnaslovom »strokovni svet«. 

6a. člen 

(strokovni svet) 

 (1) Minister, pristojen za mednarodno razvojno sodelovanje, ustanovi Strokovni svet za 

mednarodno sodelovanje kot posvetovalno telo ministrstva. 
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(2) Strokovni svet podaja mnenje na vse osnutke področnih pravnih podlag in ostale strateške 

dokumente, ki jih pripravlja nacionalni koordinator ter svetuje ministrstvu glede 

mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

(3) Za člane strokovnega sveta se imenujejo: 

- predstavniki izvajalcev mednarodnega razvojnega sodelovanja; 

- predstavniki nevladnih organizacij; 

- strokovnjaki za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč; 

- predstavnik zasebnega sektorja. 

7. člen 

(izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja) 

Republika Slovenija izvaja dvostransko in večstransko razvojno sodelovanje v skladu s 

prednostnimi področji in usmeritvami iz resolucije. Oblike in načine izvajanja mednarodnega 

razvojnega sodelovanja določi vlada z uredbo o izvajanju mednarodnega razvojnega 

sodelovanja.  

 

8. člen 

(izvajalci) 

(1) Mednarodno razvojno sodelovanje lahko izvajajo:  

1-državni organi in samoupravne lokalne skupnosti; 

2-pravne osebe javnega in zasebnega prava ali samostojni podjetniki;  

3-mednarodne organizacije in drugi subjekti, navedeni v točkah b) in c) a tega zakona. 

(2) Izvajalcem iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena se sredstva za izvajanje 

dodelijo skladno s 11. členom tega zakona. 

 

9. člen 

(strateško partnerstvo na področju humanitarne pomoči) 

(1) Proračunski uporabnik lahko za uresničevanje posameznih dolgoročnih ciljev 

mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa 

sklene pogodbo o strateškem partnerstvu na področju humanitarne pomoči z izbranim 

strateškim partnerjem (v nadaljevanju: partnerjem), ki je pravna oseba zasebnega 

prava. Proračunski uporabnik lahko sklene tudi večstransko pogodbo o strateškem 

partnerstvu z več partnerji. 

(2) Obvezne sestavine pogodbe o strateškem partnerstvu na področju humanitarne 

pomoči so: 

- naziv in naslov proračunskega uporabnika in partnerja; 

- določba o področju ali namenu, za katerega se sklepa strateško partnerstvo; 

- določba o načinu nadzora nad izvajanjem strateškega partnerstva; 
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- protikorupcijska klavzula v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje 

korupcije; 

- določba, da je pogodba o strateškem partnerstvu sklenjena za določen čas, največ 

petih let; 

- drugo, kar sledi iz notranjih aktov in usmeritev proračunskih uporabnikov glede 

obvezne vsebine pogodb. 

(3) Pogodba o strateškem partnerstvu na področju humanitarne pomoči partnerja 

zavezuje, da:  

- poroča o razmerah, zaradi katerih bi se lahko upočasnilo ali onemogočilo izvajanje 

strateškega partnerstva za področje ali namen, za katerega je bila sklenjena 

pogodba o strateškem partnerstvu; 

- predloži periodična poročila o izvajanju strateškega partnerstva; 

- vodi evidenco in shranjuje dokazila o sodelovanju za celotno pogodbeno obdobje; 

- omogoči, da proračunski uporabnik kadarkoli preveri knjigovodske evidence, 

dokazila in druge dokumente o izvajanju strateškega partnerstva in zagotovi 

potrebne informacije v zvezi s partnerstvom; 

- prispeva k ugledu slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja,  

- spoštuje cilje in zaveze mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne 

pomoči Republike Slovenije na nacionalni in mednarodni ravni. 

(4) Pogodba o strateškem partnerstvu mora vsebovati tudi določbo o odstopu od pogodbe 

o strateškem partnerstvu in prekinitvi financiranja po veljavnih pogodbah o 

financiranju sklenjenih med proračunskim uporabnikom in partnerjem ter o obveznosti 

partnerja za vračilo dodeljenih sredstev po veljavnih pogodbah o financiranju, skupaj z 

zakonskimi zamudnimi obrestmi, ali predčasno odplačilo posojila, če: 

- je partner nepravilno ali neresnično obveščal o okoliščinah in dejstvih, 

pomembnih za izvajanje strateškega partnerstva ali dodelitev sredstev ali o 

okoliščinah in dejstvih o uporabi sredstev po katerikoli pogodbi o financiranju, ki 

je bila sklenjena med proračunskim uporabnikom in partnerjem v času trajanja 

strateškega partnerstva; 

- partner huje krši pogodbo o strateškem partnerstvu ali je huje kršil katerokoli 

pogodbo o financiranju sklenjeno med proračunskim uporabnikom in partnerjem 

v času trajanja strateškega partnerstva; 

- se strateško partnerstvo ne more izvesti za področje ali namen za katerega je bilo 

sklenjeno; 

- se partner ne odziva na pozive proračunskega uporabnika po spoštovanju zavez iz 

tretjega odstavka tega ali drugega odstavka 13. člena tega zakona. 

(5) Proračunski uporabnik lahko sklepa pogodbe o strateških partnerstvih z mednarodnimi 

organizacijami in institucijami, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe tega člena. 

 

10.  člen 

(javno pooblastilo za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja) 

(1) Pravnim osebam, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, lahko 

vlada na predlog nacionalnega koordinatorja, v skladu z določbami zakona, ki ureja 
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državno upravo, podeli javno pooblastilo za izvajanje mednarodnega razvojnega 

sodelovanja. Čas trajanja javnega pooblastila in naloge njegovega prejemnika določi 

vlada v uredbi o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja iz 7. člena tega 

zakona. 

(2) Ministrstvo, ki ima v svojem finančnem načrtu predvidena sredstva za mednarodno 

razvojno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) lahko financira ali sofinancira 

programe in projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja nosilcev javnih pooblastil 

iz prejšnjega odstavka.  

(3) Ministrstvo javno objavi vsebinska izhodišča na svojih spletnih straneh z javnim 

pozivom nosilcem javnega pooblastila za izvajanje mednarodnega razvojnega 

sodelovanja za oddajo ponudb oziroma predlogov za izvedbo projekta ali programa.  

(4) Ko ministrstvo nosilce javnega pooblastila obvesti o izboru projektov ali programov za 

financiranje ali sofinanciranje in nosilec javnega pooblastila z ministrstvom uskladi 

podrobnosti programa ali projekta, ki ga financira ali sofinancira ministrstvo, ter ga 

sprejme, je to podlaga za sklenitev pogodbe o financiranju ali sofinanciranju programa 

ali projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja. Natančnejša merila in druge 

pogoje financiranja ali sofinanciranja programov ali projektov določi vlada z uredbo o 

izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja iz 7. člena tega zakona. 

(5) Nosilcu javnega pooblastila se sredstva zagotavljajo v skladu s pogoji, določenimi v 

pogodbi o financiranju.  

(6) O podaljšanju in odvzemu javnega pooblastila odloči vlada na predlog nacionalnega 

koordinatorja. Nosilcu javnega pooblastila se  javno pooblastilo odvzame zaradi 

nezakonitega, nepravilnega ali nepravočasnega izvajanja nalog po javnem pooblastilu. 

 

11. člen 

(dodeljevanje sredstev za izvajanje dvostranskega razvojnega sodelovanja) 

(1) Dodeljevanje sredstev za izvajanje dvostranskega razvojnega sodelovanja poteka po 

naslednjih postopkih: 

- z javnimi razpisi in javnimi pozivi; 

- s sklepanjem neposrednih pogodb iz tretjega odstavka tega člena; 

- prispevki preko mednarodnih organizacij, skladov in drugih organizacij, ki so 

upravičene izvajati mednarodno razvojno sodelovanje v skladu s pogoji Odbora za 

razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, pri čemer se za ta 

sredstva določita namen in ciljna država; 

- z neposrednimi prispevki partnerskim državam v obliki proračunske podpore 

(predlagamo, da se ta alineja črta, saj je po oceni NVO iz partnerskih držav takšen 

način lahko izpostavljen različnim koruptivnim tveganjem.);  

- z drugimi postopki, ki jih predvidevajo zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in 

urejajo dodeljevanje subvencij, posojil, ipd. 

(2) Proračunski uporabnik lahko sodeluje z drugimi izvajalci v partnerskih državah, 

vključno s svojimi finančnimi sredstvi, pri projektih, ki so bili izbrani na javnem razpisu 

ali po drugem postopku, ki ga je izven Republike Slovenije izvedel drug sodelujoči 

donator. 

(3) Neposredne pogodbe se lahko sklepajo: 
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- kot pogodbe o financiranju delovanja in programa dela ustanov iz 12. člena tega 

zakona za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja; 

- izkazuje delovanje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja ali 

humanitarne pomoči; (predlagamo spremembo poudarka na reference NVRO) 

- kot pogodbe o financiranju z nosilci javnega pooblastila iz 10. člena tega zakona; 

- kot pogodbe o financiranju s partnerji iz 9. člena tega zakona in s platformo NVRO. 

(predlagamo, da se doda: »in s platformo NVRO«) 

(4) Postopek za dodeljevanje sredstev preko javnega poziva določi vlada v uredbi o 

izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja iz 7. člena tega zakona. 

(5) V primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena lahko financer predvidi 

predplačila do višine 80 % (predlagamo, da se odstotek avansiranja dvigne na 80 %) 

predvidenih pogodbenih obveznosti dvostranskega razvojnega sodelovanja. 

 

(Predlagamo, da se doda nov člen s podnaslovom nevladne razvojne organizacije.) 

11a. člen 

(nevladne razvojne organizacije) 

(1) Status nevladne organizacije, ki na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in 

humanitarne pomoči deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: nevladna 

organizacija), lahko pridobi društvo, ustanova, zavod ali humanitarna organizacija, če 

njegovo delovanje presega interese članov in deluje v splošno korist.  

(2) Nevladni organizaciji se podeli status iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje naslednje 

splošne pogoje:  

- da njeni ustanovitelji niso država, občina, druga oseba javnega prava ali 

politična stranka;  

- je neodvisna od organov oblasti in političnih strank; 

- je ustanovljena zaradi delovanja na področju mednarodnega razvojnega 

sodelovanja in humanitarne pomoči;  

- je registrirana in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev 

statusa;  

- ima oblikovane programe prihodnjega delovanja.  

(3) Postopek podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu določi ministrstvo v 

posebnem pravilniku. Ministrstvo vodi in vzdržuje register nevladnih organizacij v 

javnem interesu, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja ali 

humanitarne pomoči. Podatki iz registra nevladnih organizacij so javni. 

(4) Ministrstvo delovanje nevladnih organizacij podpira s projektnim in programskim 

financiranjem.  

(5) Nevladne organizacije lahko tudi na podlagi javnega pooblastila izvajajo naloge s 

področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 
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(6) Nevladne organizacije so zastopane v strokovnem svetu iz 7. člena tega zakona in 

morebitnih drugih posvetovalnih telesih nacionalnega koordinatorja za področje 

mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.  

(7) Ministrstvo lahko z namenom krepitve delovanja in povezovanja nevladnih organizacij na 

podlagi neposredne pogodbe programsko financira delovanje nacionalne platforme 

NVRO. 

 

12. člen 

(ustanove) 

(1) Ministrstvo lahko z ustanovo, katere ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je 

Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanova), na podlagi sprejetega programa 

dela, sklene neposredno pogodbo o financiranju oziroma sofinanciranju delovanja in 

programa dela ustanove, če je ustanova ustanovljena za opravljanje storitev splošnega 

pomena na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja ali humanitarne pomoči. 

(2) Ministrstvo lahko financira delovanje ustanove na področju mednarodnega razvojnega   

sodelovanja in projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja. Na podlagi vsebinskih 

izhodišč, ki jih pripravi ministrstvo, ustanova pripravi predlog programa dela za 

področje mednarodnega razvojnega sodelovanja. Ko ustanova uskladi program dela z 

ministrstvom na področju, ki ga financira ministrstvo, ga ustanova sprejme. Program 

dela predstavlja podlago za sklenitev pogodbe o financiranju ali sofinanciranju 

programa dela ustanove za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

Natančnejša merila in druge pogoje financiranja ustanov določi vlada v uredbi o 

izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja iz sedmega člena tega zakona.   

(3) Ustanovi se sredstva zagotavljajo v skladu z veljavnimi predpisi in s pogoji, določenimi v 

pogodbi o financiranju ali sofinanciranju. 

(4) V ustanove lahko državni ali drug organ napoti svojega uslužbenca, pri tem se smiselno 

uporabljajo določbe zakona, ki ureja napotitev oseb v mednarodne civilne misije in 

mednarodne organizacije. 

(5) Na ustanove se lahko z neposredno pogodbo brezplačno prenese premično 

premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če je njegova knjigovodska 

vrednost nič in je izločeno iz uporabe in so bili postopki razpolaganja na podlagi drugih 

metod neuspešni, za te prenose pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja stvarno 

premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

 

13.  člen 

(pogodba o financiranju) 

(1) Financer lahko sklene tudi večstransko pogodbo o financiranju z več izvajalci. Za 

dodelitev sredstev se sklene pogodba o financiranju. Obvezne sestavine pogodbe so: 

- naziv in naslov financerja in izvajalca; 

- namen, za katerega so sredstva dodeljena; 

- višina dodeljenih sredstev; 
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- okvirni terminski načrt porabe sredstev; 

- način nadzora nad namensko porabo sredstev; 

- protikorupcijska klavzula v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in 

preprečevanje korupcije; 

- določba, da lahko financer zmanjša obseg financiranja, če se v proračunu 

zmanjšajo sredstva za namen, za katerega so bila dodeljena; 

- drugo, kar sledi iz notranjih aktov in usmeritev financerjev glede obvezne vsebine 

pogodb. 

(2) Pogodba o financiranju izvajalca zavezuje, da:  

- dodeljena sredstva porabi izključno za namen opredeljen v pogodbi, sicer mora 

dodeljena sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi;  

- porablja sredstva v skladu z načelom ekonomičnosti in učinkovitosti; 

- poroča o razmerah, v katerih bi se lahko upočasnilo ali onemogočilo izvajanje 

projekta, za katerega so bila sredstva dodeljena; 

- predloži poročila o izvajanju projekta; 

- vodi potrebno evidenco in shranjuje dokazila, ki omogočajo revizijsko preverjanje 

porabe sredstev; 

- omogoči, da financer kadarkoli preverja knjigovodske evidence, dokazila in druge 

dokumente o izvajanju projekta in preverjanje na kraju njegovega izvajanja ter 

zagotovi potrebne informacije v zvezi s projektom; 

- predloži zunanje revizijsko poročilo, vključno s preverjeno namensko porabo, ki 

se nanaša na finančna sredstva po pogodbi o financiranju. 

(3) Pogodba o financiranju mora vsebovati tudi določbo o odstopu od pogodbe o 

financiranju in prekinitvi financiranja in o obveznosti izvajalca za vračilo dodeljenih 

sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ali predčasno odplačilo posojila v 

naslednjih primerih: 

- če je izvajalec nepravilno ali neresnično obveščal o okoliščinah in dejstvih, 

pomembnih za dodelitev sredstev ali o okoliščinah in dejstvih o uporabi sredstev; 

- če izvajalec huje krši pogodbo o financiranju; 

- če je proračunski uporabnik odstopil od pogodbe o strateškem partnerstvu na 

podlagi katere je bila sklenjena pogodba o financiranju; 

- če se projekt ne more izvesti. Če postane neizvedljiv potem, ko se je njegovo 

izvajanje že začelo, in za njegovo neizvedljivost ni kriv izvajalec, je treba vrniti 

samo tista sredstva, ki še niso bila porabljena, ali jih dodeliti za druge projekte, če 

s tem soglaša financer; 

- če organi Evropske unije zahtevajo vrnitev sredstev, ker financiranje projekta ni v 

skladu s predpisi Evropske unije. 

(4) Sredstev, pridobljenih s pogodbo o financiranju, izvajalec ne sme odstopiti, jih prenesti, 

zastaviti ali kako drugače z njimi razpolagati v nasprotju s pogodbo, niti ne sme 

prepustiti izvedbe projekta drugi organizaciji ali posamezniku.  

(5) Pri predplačilih se mora financer v pogodbi o financiranju z izvajalcem dogovoriti, da se 

izvajalec zavezuje, da bo prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, 

vrnil, če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo neupravičeno izvršeno.  
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14.  člen 

(poročanje) 

(1) Proračunski uporabniki in druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki iz svojih 

finančnih načrtov v skladu s tem zakonom zagotavljajo financiranje mednarodnega 

razvojnega sodelovanja morajo nacionalnemu koordinatorju posredovati podatke o 

realizaciji sredstev po posameznih aktivnostih. 

(2) Nacionalni koordinator letno poroča vladi o programih in projektih ter porabi sredstev 

za mednarodno razvojno sodelovanje za preteklo leto, vključno z oceno uspešnosti 

uresničevanja ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja. Vlada s poročilom seznani 

Državni zbor.  

 

15.  člen 

(evalvacije) 

Z namenom izboljšanja politik, programov in projektov mednarodnega razvojnega 

sodelovanja nacionalni koordinator zagotavlja triletne (predlagamo, da se doda »triletne«) 

evalvacije mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, skladno s splošno 

sprejetimi smernicami evalviranja javnih politik  (predlagamo, da se doda: »s splošno 

sprejetimi smernicami evalviranja javnih politik«), z aktom, ki ureja evalvacijsko politiko 

mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga sprejme vlada in aktom, ki ureja evalvacijske 

smernice mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga sprejme minister pristojen za zunanje 

zadeve. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

16. člen  

(veljavnost javnih pooblastil) 

Javna pooblastila za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki so bila podeljena 

pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi do njihovega izteka, vendar največ 2 leti od 

uveljavitve tega zakona.  

 

17.  člen 

(uporaba slovničnih oblik) 

Izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 
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18. člen 

(roki za sprejem podzakonskih aktov)  

Z zakonom predvidene podzakonske akte (predlagamo, da se doda »Z Zakonom predvidene 

podzakonske akte…«) o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja (predlagamo, da se 

doda: »kot tudi preostali z zakonom predvideni drugi akti«) se sprejmejo v roku 6 mesecev 

po uveljavitvi tega zakona. 

19. člen 

(prenehanje veljavnosti in nadaljnja veljavnost) 

 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o mednarodnem razvojnem 

sodelovanju Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 70/06). Do uveljavitve uredbe iz 

prejšnjega člena se še naprej smiselno uporabljajo določbe prej navedenega zakona.  

 

(2) Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 
xx/xx) ostane v veljavi do sprejetja resolucije iz četrtega člena tega zakona. 

 

20. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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