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UVOD 

Ekonomske razmere, v katerih se tako bogate kot revne države sooča-
jo z vratolomnimi varčevalnimi ukrepi, brezposelnostjo in nižanjem 
življenjskega standarda, vsekakor ne predstavljajo enostavnega sce-
narija za prihodnost slovenskega razvojnega sodelovanja, predvsem v 
smislu povečevanja njene količine in doseganja obljubljenih 0,33% BDP 
do leta 2015. Varčevalni ukrepi in krčenje javnih sredstev vplivajo tudi 
na količino uradne razvojne pomoči (URP) in sposobnost Slovenije, da 
izpolni svoje zaveze na področju količine URP. Slovenija je tako v letu 
2011 za URP namenila 0,13% BDP, od tega 13,68 milijonov evrov za bila-
teralno razvojno pomoč in 31,47 milijonov evrov za multilateralo. Od 
tega je po ocenah nevladnih organizacij tako imenovane »napihnjene 
razvojne pomoči (inflated aid)«, ki ostane v Sloveniji in ima omejen pri-
spevek k razvojnim ciljem v državi prejemnici, zgolj 3% – kar je precej-
šnje znižanje v primerjavi s prejšnjimi leti. V primerjavi z letom 2010 je 
URP sicer narasla, vendar pa projekcije v prihodnost niso spodbudne in 
kažejo na njeno obsežno krčenje. 

Medtem ko so potrebne dodatne in realistične zaveze k postopne-
mu večanju »resnične« URP, pa je na tej točki potrebno prizadevanja 
usmeriti predvsem v izboljšanje kakovosti URP in doseganje večjega 
razvojnega učinka slovenskega mednarodnega razvojnega sodelova-
nja (MRS), ki bo usmerjeno v doseganje družbenega napredka držav v 
razvoju in zmanjševanja revščine. Za doseganje tega cilja pa potrebuje 
slovenska razvojna politika bolj osredotočeno, celovito in vključujočo 
strategijo razvojnega sodelovanja ter posledično tudi bolj strateško in 
usmerjeno ter na človekovih pravicah osnovano načrtovanje razvojne-
ga sodelovanja, ki bo usmerjeno k doseganju dolgoročnim razvojnim 
rezultatom, in ne v prvi vrsti nacionalnim gospodarskim ali političnim 
interesom. Jasno je, da so nacionalni interesi v razvojnem sodelovanju 
legitimni, preveliko osredotočenje na kratkoročne interese pa pogo-
sto vodi k rezultatom, ki niso trajnostni in, ki ne prispevajo k razvojnim 
ciljem URP. 

Pri tem večje vključevanje in poudarek na do sedaj popolnoma izključe-
nih človekovih pravicah – predvsem pristopa k razvoju z vidika človeko-
vih pravic – predstavlja enega izmed neizkoriščenih potencialov za slo-
vensko URP. Gre za pristop k razvoju, ki ponuja strateški in konceptualni 
okvir ter niz konkretnih orodij za analizo razvojnih izzivov in za načrto-
vanje bolj trajnostnih in strateških projektov in programov razvojnega 
sodelovanja.

In ne nazadnje, slovensko razvojno sodelovanje potrebuje tudi pri-
stop, ki spodbuja k večji medsebojni odgovornosti in spoštovanju vseh 
akterjev, vključenih v razvojno sodelovanje, kar vključuje tudi realno 
predvidljivost finančnih tokov. Simptomatično pomanjkanje le-tega se 
v zadnjem času odraža tudi v preklicu razpisov za nevladne organizacije 
(NVO) v letu 2011 kot tudi razpisu za razvojne projekte NVO v letu 2012. Ti 
primeri ne vodijo zgolj v zmanjševanje kredibilnosti in zaupanja v Mini-
strstvo za zunanje zadeve (MZZ) kot razvojnega partnerja, ampak vpliva-
jo tudi na sposobnost nevladnih organizacij, da resno in učinkovito de-
lujejo na razvojnem področju ter sledijo zastavljenim razvojnim ciljem. 

Analiza uradne razvojne pomoči, ki je pred vami, se osredotoča na ra-
zvojno pomoč Republike Slovenije v letu 2011, v primeru, da so doseglji-
vi tudi podatki za leto 2012, se analiza nasloni tudi na te. V središču ana-
lize je predvsem kvantitativna analiza razvojne pomoči, ki so ji dodani 
nekateri elementi kvalitativne analize, vključno s transparentnostjo in 
vlogo nevladnih organizacij v MRS.

Uvod in priporočila

PRIPOROČILA

1. Večjo pozornost namenite vključevanju človekovih pravic v razvojno 
politiko, s posebnim poudarkom na razvoju z vidika človekovih pravic 
(t. i. human rights based approach), ki lahko pomembno izboljša kako-
vost programiranja razvojne pomoči, naredi programe razvojne pomoči 
bolj celovite, učinkovite in trajnostne. Pristop z vidika človekovih pravic 
bo prispeval tudi k bolj strateški in usmerjeni politiki MRS-ja. 

2. Izboljšajte proces posvetovanja z NVO in ostalimi relevantnimi dele-
žniki v vseh stopnjah strateškega načrtovanja URP, ki mora postati po-
mensko in formalizirano. Formaliziranje dialoga in mehanizmov vklju-
čevanja NVO v MRS bi pomembno prispevalo tudi k večji trajnosti dela 
in političnega angažmaja ter razvoju strokovnih kapacitet NVO sektor-
ja. Pri tem NVO vključite v pripravo strategije za globalno učenje, multi-
lateralo in humanitarno pomoč, pripravo 3-letnih programskih okvirjev 
za Črno goro in Makedonijo kot tudi pripravo nove Resolucije po 2015.

3. Prizadevajte si za bolj strateško vključevanje nevladnih organizacij v 
MRS ter spodbujajte njihova strateška partnerstva in sinergije z ostali-
mi razvojnimi akterji, vključno z zasebnim sektorjem.

4. Izboljšajte predvidljivost in fleksibilnost financiranja projektov NVO, 
vključno z zagotavljanjem vnaprejšnjega financiranja, ki bodo spošto-
vala prioritete NVO, omogočile odgovornost NVO do posameznikov in 
družb, ki jih zastopajo in imela večji poudarek na izgradnji kapacitet 
nevladnih organizacij in organiziranosti civilne družbe tako v Sloveniji 
kot – in predvsem – v državah v razvoju. 

5. Prizadevajte si za postopno zviševanje resnične URP, pri čemer pre-
nehajte napihovati razvojno pomoč s stroški beguncev, študentov in 
sredstvi namenjenimi odpisovanju dolgov, prav tako zagotovite, da se 
financiranje za podnebne spremembe (fast start climate financing) ne 
šteje kot URP, ampak se financira z drugimi – inovativnimi – viri finan-
ciranja.

6. Definirajte vlogo zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju, 
vključno z razvojem strategije in jasnih okvirjev, ki bi določevali vlogo, 
kriterije in pogoje sodelovanja zasebnega sektorja v URP, s katerimi bi 
bil tudi zasebni sektor zavezan k spoštovanju načel razvojne učinkovi-
tosti in s čimer bi preprečili, da bodo že tako omejena sredstva URP vse 
bolj podrejena gospodarskim in komercialnim interesom podjetij in RS.

7. Izboljšajte transparentnost razvojne pomoči ter implementirajte 
standarde in vzpostavite sistem spremljanja in poročanja, ki temelji-
jo na standardih Mednarodne pobude za izboljšanje transparentnosti 
razvojne pomoči (IATI).
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Graf: Prikaz upada bilateralne pomoči od leta 2008 do leta 2011 v milijonih evrov  

(vir: Poročilo MZZ 2012)

Danes je razmerje med bilateralno in multulateralno razvojno pomo-
čjo okrog 30:70, kar se precej razlikuje od uveljavljenih držav donato-
ric, kjer je razmerje med multilateralnim in bilateralnim URP izrazito 
v korist bilateralnega. 

Na drugi strani se je multilaterala v primerjavi z letom 2010 poveča-
la za 15%, predvsem zaradi prvega vplačila v Evropski razvojni sklad 
(European Development Fund). Največ sredstev, kar 83% je bilo na-
menjenih v proračun EU, 9% v okviru Skupine Svetovne banke, 4% za 
agencije, sklade in komisije v okviru OZN, ostalo pa za druge članari-
ne in prispevke regionalnim razvojnim bankam. 

Glavna slabost multilateralnih institucij je, da gre vsa pomoč vladi 
države prejemnice oz. za vsak program pomoči je potrebna odobritev 
vlade. Na ta način se do določene mere zavira razvoj civilne družbe in 
kritične javnosti (Mavko, 2005). Poleg tega država donatorica ne more 
vplivati na namenskost porabe sredstev in s tem prenese odgovor-
nost za učinkovito porabo sredstev na druge institucije. Prav zato 
nevladne organizacije podpirajo povišanje sredstev za bilateralno 
pomoč, kjer bi Slovenija lahko imela več lastništva nad URP in bolj 
odgovorno razporejala proračunska sredstva, namenjena URP.

Količina uradne razvojne 
pomoči Republike Slovenije 

V letu 2011 je Slovenija za uradno razvojno pomoč namenila 45,16 mili-
jonov evrov, kar je sicer skoraj milijon evrov več kot v letu 2010, ko je ra-
zvojna pomoč znašala 44,25 milijonov evrov, pri čemer odstotek BDP-ja 
ostaja enak – 0,13%. Od tega je za bilateralno razvojno pomoč – pomoč, 
ki poteka neposredno med Slovenijo in drugo državo prejemnico – na-
menila 13.682.303 evrov, za multilateralno pomoč, ki poteka preko med-
narodnih multilateralih organizacij, pa 31.473.487 evrov. 

Bilateralna pomoč 13.682.303 ¤

Multilateralna pomoč 31.473.487 ¤

Skupaj 45.155.790 ¤

Bruto nacionalni dohodek RS 35.049.892.791 ¤

Odstotek 0,13

Tabela: Mednarodno razvojno sodelovanje RS v letu 2011 (vir: MZZ 2012)

 
Odstotek URP je do leta 2009 nenehno naraščal, potem pa je pomoč 
začela stagnirati z začetkom finančne krize, in kljub večanju realnih 
sredstev za URP v letu 2011 projekcija razpoložljive URP za 2012 kaže 
negativno sliko. Slovenija je tako precej oddaljena od tega, da bi do-
segla zaveze, ki jih je sprejela v skladu z Evropskim soglasjem o razvo-
ju1 (0,17 odstotka BND do leta 2010 in 0,33 odstotka BND do leta 2015), 
kar potrjuje tudi napoved gibanja sredstev URP Urada za makroeko-
nomske analize in razvoj (UMAR), po kateri bo razvojna pomoč rastla 
veliko počasneje, kot bi bilo to potrebno in bo do leta 2015 obsegala 
zgolj 0,13% BND (UMAR, 2012).

Slovenija se – tako kot ostale države po svetu – sooča z ekonomskimi 
in finančnimi izzivi, vendar le-ti ne bi smeli predstavljati izgovor za 
neizpolnjevanje njenih razvojnih obljub, ki so definirane kot delež 
njenega bogastva. Sredstva razvojnega sodelovanja RS dejansko 
predstavljajo izrazito majhen delež proračuna Republike Slovenije in 
krčenje URP z namenom, da se zmanjša državni deficit, je tako, kot če 
bi si »ostrigli lase v želji, da bi shujšali oziroma izgubili težo«. Veliko 
krčenje sredstev za URP ob globalni ekonomski krizi večine držav 
Evropske unije, vključno s Slovenijo, kaže jasen signal pomanjkanja 
globalne razvojne solidarnosti zgolj tri leta pred rokom za uresniče-
nje Razvojnih ciljev tisočletja, s čimer se spodkopavajo prizadevanja 
in napredek, ki je bil dosežen na tem področju v preteklih letih (Con-
cord, 2012).

Bilateralna vs. multilateralna razvojna pomoč

Zmanjševanje slovenske URP je v veliki meri posledica zmanjševanja 
bilateralne razvojne pomoči, za katero je Slovenija v letu 2011 name-
nila 13,68 milijonov evrov ali slabih 30% URP. K zmanjšanju prispeva 
izločitev Hrvaške – lansko leto največje prejemnice URP – iz uradnih 
prejemnic razvojne pomoči2 ter zmanjševanje razpoložljivih sredstev 
z rebalansom proračuna za leto 2011. Tako se je tudi leta 2011 nada-
ljeval trend krčenja bilateralne pomoči – leta 2008, je bila vrednost 
bilateralne URP kar 20,31 milijona evrov, leto kasneje 18,16 milijona 
evrov, leta 2010 samo še 16,86 milijona evrov, najmanj sredstev pa je 
bilo namenjenih zanjo v letu 2011 – 13,68 milijona evrov (MZZ, 2012). 

1 Evropsko soglasje o razvoju (The European Consensus), sprejeto dne 20. 12. 2005, objavljeno v Uradnem listu 

Eu, O.J.C 46/01, dne 24. 2. 2006. Dostopno na: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/european_

consensus_2005_en.pdf 

2 Seznam prejemnic uradne razvojne pomoči pripravlja Odbor za razvojno pomoč (Development Assistance 

Committee) v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Dostopno na: http://www.oecd.

org/dac/aidstatistics/48858205.pdf
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Zmanjševanje napihnjene 
pomoči –inflated aid

Poleg spremljanja gibanja količine URP nevladne organizacije že ne-
kaj let spremljamo, kolikšen delež URP predstavlja »dejansko pomoč 
(genuine aid)«, torej pomoč, pri kateri prihaja do resničnega prenosa 
sredstev v države v razvoju z namenom, da se porabijo za razvojne 
aktivnostih. Pri tej analizi so ključna vprašanja: »Kakšen del URP se 
porabi v državi donatorici? Kakšen del je usmerjen na najbolj revne 
države in ali količina URP temelji na umetno napihnjenih številkah 
razvojne pomoči?«. 

Med tako imenovano napihnjeno pomoč se štejejo izdatki za odpis 
dolga, izobraževanje študentov iz držav v razvoju znotraj Evrope, 
stroški za begunce v Evropi, vezana pomoč in obresti na posojila. 
Gre torej za stroške, ki niso namenjena državam prejemnicam, am-
pak ostanejo v državi donatorici in jih je težko povezati s neposre-
dnimi razvojnimi rezultati (Concord, 2009, 2012). 

Leta 2011 je Slovenija za izdatke, ki jih štejemo med napihnjeno po-
moč, namenila 3% ali 1,26 milijona evrov URP, kar pohvalno predsta-
vlja precejšnji upad »napihnjene pomoči« v primerjavi z letom 2010, 
ko je ta znašala 8%. Upad teh sredstev je sicer v veliki meri povezan 
z izključitvijo sredstev namenjenih za izobraževanje študentov iz 
Hrvaške – ta ni več prejemnica URP – v Sloveniji. Kljub znižanju teh 
stroškov je bilo leta 2011 še vedno 0,7 milijona evrov »napihnjene 
pomoči« v oblik študentskih stroškov, štipendij in oprostitve šolnin 
dijakom ter študentom iz partnerskih držav, med njimi največ za šti-
pendije srbskim državljanom za študij v RS 236.487 evrov ter 179.505 
evrov makedonskim državljanom. 

Stroškov povezanih z begunci je bilo okrog 0,35 milijonov evrov – gre 
predvsem za stroške delovanja Centra za tujce za prvih 12 mesecev 
namestitve beguncev v državi. 150.000 evrov je bilo leta 2011 name-
njenih kot prispevek k Svetovni banki za programe odpisa dolga. 

Je slovenska razvojna pomoč vezana pomoč?

Vezana URP je pomoč, ki vsebuje pogoj, da so vse pogodbe povezane 
z izvajanje URP, sklenjene z zasebnim sektorjem ali drugimi instituci-
jami, ki imajo sedež v državah donatoricah. Slovenija o uradni vezani 
pomoči sicer ne poroča, vendar obstaja sum številnih oblik »nefor-
malno vezane« razvojne pomoči, pri katerih se uporabljajo neuradne 
prakse, s katerimi se omogoči prednosti za sklenitev pogodbe oziro-
ma izvajanja URP s podjetji in institucijami, ki imajo sedež v Sloveniji. 
Po ocenah OECD (2012), je URP vezana na pet »kvazi-vladnih« izvajal-
cev ter NVO, ki pridobivajo sredstva prek javnih razpisov, na katere 
se lahko prijavijo zgolj NVO, registrirani v Sloveniji. Poleg teh praks 
pa velik sum neformalno vezane razvojne pomoči, predstavljajo tudi 
primeri vključevanje zasebnega sektorja v razvojno sodelovanje pre-
ko Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR). Raziskava 
narejena leta 2010 je pokazala, da je bilo – kljub objavi lokalnih jav-
nih razpisov – več kot 70% pogodb za opravljanje storitev ali dobavo 
blaga, financiranih s stran URP, sklenjenih s zasebnim podjetji iz Slo-
venije. Kljub temu, da podjetja za izvedbo projektov, vključujejo tudi 
lokalne izvajalce, pa se ta sredstva v veliki meri kanalizirajo nazaj v 
Slovenijo, in predstavljajo t. i. bumberang razvojno pomoč.

Pri tem številni strokovnjaki poudarjajo, da pomoč doseže dvojni uči-
nek, kadar ne samo financira razvojne projekte, ampak je tudi pora-
bljena lokalno, na lokalno proizvedenih dobrinah in storitvah. Doda-
tna neposredna sredstva za gospodarstva držav v razvoju prispevajo 
k izgradnji proizvodnih kapacitet, ustvarjajo delo in priložnosti za 
dohodek, ki lahko pomembno prispeva k zmanjševanju revščine med 

lokalnim prebivalstvom. Kako so izvedena javna naročila – npr. da 
tudi jezik in pogoji omogočajo konkuriranje na razpisih podjetij dr-
žav v razvoju – in s kom sklepamo pogodbe, ima velik potencial, kako 
narediti razvojno pomoč bolj učinkovito za zmanjševanje revščine in 
doseganje trajnostnega razvoja – to naj bi bil ključen cilj vseh priza-
devanj mednarodnega razvojnega sodelovanja.
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Financiranje za naslavljanje 
podnebnih sprememb – 
fast start climate financing

Transparentnost  
razvojne pomoči –
kdo dobi kaj in zakaj?

Na konferenci Združenih Narodov o podnebnih spremembah v Ko-
penhagnu 2009 (COP15), so se razvite države zavezale, da bodo priskr-
bele 30 bilijonov ameriških dolarjev, za tako imenovane »fast start 
climate financing (FTCF)«, namenjene blažitvi in adaptaciji posledic 
podnebnih sprememb. Slovenija je v letu 2011 prispevala 1,44 milijo-
nov evrov za FTCF, ki jih uvrstila ter poročala pod URP – kar dejansko 
pomeni dvojno štetje teh sredstev. 

Vključevanje FTCF pod URP je problematično, saj so države v razvoju 
zahtevale, da je ta pomoč dodeljena izven URP zavez, ki so namenje-
ne naslavljanju številnim razvojnim izzivom in v prvi vrsti zmanjševa-
nju revščine. Pri FTCF pa je fokus na zmanjševanju revščine omejen. 
Tendenca, da »recikliramo« URP tako ogroža sposobnosti partnerjev, 
da naslovijo podnebne spremembe kot tudi globalna prizadevanja 
za zmanjševanje revščine in doseganja Razvojnih ciljev tisočletja. 
NVO prelagamo, da bi namesto kanaliziranja teh sredstev skozi URP 
države morale raziskovati nove – alternativne – načine financiranja 
FTCF, med drugim z vpeljavo finančnih transakcijskih davkov, ter svo-
jo URP usmeriti predvsem v aktivnosti, ki prispevajo k zmanjševanju 
revščine najbolj ranljivih pripadnikov družbe (Concord, 2012).

Transparentnost je ključen element za izboljšanje učinkovitosti in 
kakovosti pomoči, saj donatorjem in državam partnericam omogoča, 
da lahko bolje načrtujejo razdeljevanje in porabo pomoči, državlja-
nom – tako držav v razvoju kot držav donatoric – pa, da lahko bolje 
spremljajo kako je porabljen davkoplačevalski denar (Concord, 2011).

Kljub pozitivnemu napredku RS in Ministrstva za zunanje zadeve – 
predvsem na področju priprave letnega poročila in objave dokumen-
tov na spletni strani – ostaja na področju transparentnosti še precej 
prostora za izboljšave, saj npr. kljub večji preglednosti poročil, števil-
ne osnovne informacije o razvojnih aktivnostih, kot je njihov naslov, 
cilji in namen, proračun, časovni okvir ali kontaktne osebe in direktni 
prejemniki projekta, še vedno niso dostopne slovenskim davkoplače-
valcem. Prav tako niso vsi dokumenti prevedeni v tuje jezike, s čimer 
bi omogočili dostop do njih tudi partnerjem v državah v razvoju. 

Velik in najpomembnejši izziv pa predstavlja predvsem preglednost 
in transparentnost dodeljevanja sredstev oziroma podatki o tem, 
kako se sprejemajo odločitve in kdo in zakaj dobi sredstva URP. Po slo-
venski zakonodaji se lahko sredstva URP dodelijo na osnovi program 
dela, lastne pobude, sklepa Vlade RS ali javnega razpisa, pri čemer pri 
prvih treh obstaja veliko tveganje, da sredstva ne bodo dodeljena pre-
gledno in učinkovito, na kar je opozorilo tudi Računsko sodišče RS. Te 
tri oblike dodeljevanja sredstev pri URP prevladujejo, saj so ministr-
stva v letih od 2007 do 2009 izvajalcem dodelila kar 95% sredstev brez 
javnih razpisov. Javni razpisi so bili namenjeni zgolj financiranju NVO 
in nekaterim gospodarskim družbam (Glej Računsko sodišče, 2011).

Korak do večje transparentnosti

Večja zaveza k transparentnosti je ena izmed pomembnih zavez Vi-
sokega Srečanja o razvojni učinkovitosti v Busanu, sprejeta v zaključ-
nem dokumentu tega srečanja (Busan Partnership for Effective Deve-
lopment Cooperation)1. V okviru tega so se: 
•	 razvojni akterji zavezali, da transparentnosti predstavlja skupno 

načelo in osnovo za učinkovito razvojno pomoč; (§ 11d)
•	 donatorji zavezali, da bodo do leta 2015 popolnoma razkrili svoje 

informacije z uporabo skupnega standarda (§ 23c)
•	 donatorji zavezali, da bodo do leta 2013 izboljšali predvidljivosti 

razvojne pomoči (§ 24)

Kot nadaljevanje busanskega procesa so donatorji zbrani v OECD De-
lovni skupini za učinkovitost razvojne pomoči (Working Party on Aid 
Effectiveness) sprejeli sporazum o Skupnih standardih na področju 
transparentnosti razvojne pomoči, ki se v veliki meri naslanjajo na 
standarde poročanja OECD Odbora za učinkovitost razvojne pomoči 
(DAC) in standarde Mednarodne pobude za transparentnost razvoj-
ne pomoči (IATI)2 za objavljanje trenutnih in prihodnjih informacij o 
razvojni pomoči. Ta zaveza predstavlja enega redkih konkretnih in 
časovno zavezujočih korakov in konkreten rezultat post-busanskega 
procesa, ki velja za vse države Evropske unije, torej tudi Slovenijo – ta 
mora do konca leta 2012 objaviti časovni načrt, kako bo vzpostavila 
skupen sistem spremljanja in poročanja ter do leta 2015 popolnoma 
razkriti obsežne informacije o slovenski razvojni pomoči.

1 Busan Partnership for Effective Development Cooperation (2011). 1.12.2012. Dostopno na: http://www.fao.

org/fileadmin/user_upload/capacity_building/Busan_Effective_Development_EN.pdf

2 IATI (Interantional Aid transparency Initiative) ali Mednarodna pobuda za izboljšanje transparentnosti 

razvojne pomoči je iniciativa različnih deležnikov, ki si prizadevajo za izboljšanje dostopnosti in kakovosti 

informacij o razvojni pomoči. Pobuda združuje donatorje, partnerske države, organizacije civilne družbe 

in ostale uporabnike informacij o razvojni pomoči, z namenom, da se sporazumejo in uskladijo o skupnih 

standardih, ki bi določali transparentnost tokov razvojne pomoči. Te informacije naj bi bile tako bolj 

razumljive in enostavne za primerjavo in uporabo (http://www.aidtransparency.net/).
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Skladno z Resolucijo je prva geografska prioriteta slovenskega MRS 
Zahodni Balkan. V Črni gori in Makedoniji se razvojno sodelovanje 
izvaja programsko, z ostalimi državami v regiji pa projektno. Z vsemi 
državami regije, razen s Hrvaško, je RS sklenila bilateralne sporazu-
me o MRS. Slovenija je v letu 2011 namenila največ sredstev Črni gori, 
in sicer 1,73 milijonov evrov ali 25 odstotkov vseh sredstev za Zaho-
dni Balkan. Sledijo ji Makedonija (1,26 milijonov evrov ali 18 odstot-
kov), Bosna in Hercegovina (1,07 milijonov evrov ali 15 odstotkov), Sr-
bija (958.930 EUR ali 14 odstotkov), regionalni programi (930.502 ali 13 
odstotkov), Kosovo (767.572 EUR ali 11 odstotkov), Albanija (167.912 
EUR ali 2 odstotka) in Turčija (156.006 EUR ali 2 odstotka) (MZZ, 2012).
Druga geografska prioriteta je Vzhodna Evropa, Kavkaz in srednja 
Azija. Prioritetna država v tej regiji je Moldavija, s katero je Slovenija 
sklenila bilateralni sporazum o MRS. Tretje prioritetno območje je 
Afrika, kjer je razpršenost sredstev največja. Slovenija ima z Zelenort-
skimi otoki sklenjen bilateralni sporazum o MRS (MZZ, 2012).

Graf: Razporeditev bilateralne URP Slovenije po regijah, leto 2011 (vir: MZZ 2012)

Večina slovenske razvojne pomoči gre torej v države s srednje viso-
kim prihodkom, zgolj 10% ali 1,07 milijona evrov pomoči pa je name-
njene najmanj razvitim državam, največ v Afganistan (0,44 milijonov 
evrov) (MZZ, 2012), kar ni v skladu z evropskimi zavezami Republike 
Slovenije, ki poudarjajo, da mora biti razvojna pomoč usmerjena 
predvsem v države z najnižjo stopnjo razvoja. 

Poti razdeljevanja sredstev

Pri poteh dodeljevanja gre za neposredne prejemnike bilateralne ra-
zvojne pomoči. Največ sredstev, kar 61%, so prejele javne institucije, 
kamor spadajo neposredni proračunski uporabniki (policija, center 
za tujce, Ministrstvo za obrambo), zasebni zavodi z javnim pooblasti-
lom (CMSR), donacije državam prejemnicam ter posredni proračunski 
uporabniki (Ad futura, CMEPIUS, IZUM). 28% razpoložljive bilaterale je 
bilo usmerjene prek zasebnih institucij. Sem spadajo nekatere izva-
jalske ustanove Vlade (CEF, CEP, ITF), nevladne organizacije in uvelja-
vljene mednarodne nevladne organizacije (IFRC, ICRC). 7% so preje-
le neuveljavljene mednarodne organizacije ter zasebna podjetja. 
Naslednja skupina so uveljavljene mednarodne organizacije za MRS, 
ki jih kot take priznava OECD, prejele pa so 3% razpoložljive bilatera-
le. Najmanj so prejela javno-zasebna partnerstva (CeGD), in sicer 1% 
(MZZ, 2012). Od vseh sredstev URP so zgolj sredstva za nevladne orga-
nizacije dodeljena na osnovi javnega razpisa, medtem ko dodelitev 
ostalih sredstev poteka nepregledno in v odsotnosti jasnih kriterijev 
za njihov izbor in dodelitev sredstev (Računsko sodišče, 2011). 

Podjetja in uradna razvojna pomoč

Na evropski in slovenski ravni se zasebna podjetja vse bolj vključuje-
jo ter so prepoznana kot akterji mednarodnega razvojnega sodelova-

Kam in zakaj namenjamo 
slovensko razvojno pomoč? 

nja, prav tako so bili kot razvojni partnerji potrjeni tudi na 4. visokem 
srečanju v Busanu o učinkovitosti razvojne pomoči. Kljub vedno večji 
prisotnosti, ki jo imajo podjetja v mednarodnem razvojnem sodelo-
vanju, pa so okvirji ter vizija, kako lahko zasebni sektor držimo od-
govornega za spoštovanje in implementacijo načel razvojne učinko-
vitosti, šibki in nedorečeni. Vključevanje zasebnega sektorja v URP 
Republike Slovenije poteka prek zasebnega zavoda z javnim poobla-
stilom Vlade RS za vključevanje zasebnega sektorja v mednarodno 
razvojno sodelovanje – Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj 
(CMSR), po katerem se je v letu 2011 usmerilo 2.030.000 EUR ali kar 20 
odstotkov razpoložljive bilateralne uradne razvojne pomoč (MZZ, 
2012). Slovenski zasebni sektor v URP sodeluje predvsem v naložbah 
s hitro merljivimi in takojšnjimi učinki, kot je projektiranje, izgradnja 
in zagon komunalne čistilne naprave za odpadne vode v Makedoniji, 
razvoj IT sistema infrastrukture energetskega sektorja v Črni gori ali 
modernizacija izkoriščanja mineralnih surovin v rudnikih v Bosni in 
Hercegovini.

Zasebni sektor in podjetja imajo lahko – v kolikor upoštevajo družbe-
ne in okoljske kriterije, ki ustvarjajo dostojno delo in spodbujajo zele-
no rast – v razvojnem sodelovanju pomembno vlogo pri ustvarjanju 
zaposlitev ter pri spodbujanje trajnostnega ekonomskega in družbe-
nega razvoja. Vendar pa je potrebna strategija in jasni okvirji, ki bi do-
ločevali vlogo, kriterije in pogoje sodelovanja zasebnega sektorja v 
URP, s katerimi bi bil tudi zasebni sektor zavezan k spoštovanju načel 
razvojne učinkovitosti in s čimer bi preprečili, da bodo že tako ome-
jena sredstva URP vse bolj podrejena gospodarskim in komercialnim 
interesom podjetij v Sloveniji. 

Sektorska razdelitev sredstev

V okviru bilaterale je v letu 2011 bilo največ sredstev namenjenih za 
tehnično pomoč, kar 43% razpoložljive bilaterale – 4,41 milijonov 
evrov. Konkretno je šlo za napotitev slovenskih strokovnjakov v drža-
ve v razvoju – 2,5 milijonov evrov ter za tehnično pomoč v RS – 1,9 mi-
lijona evrov. Tehnična pomoč po ocenah Odbora za razvojno pomoč 
OECD znaša med 20 in 50% celotne URP. Pri tem je problematično dej-
stvo, da tehnično pomoč določijo in kontrolirajo države donatorice, 
pri čemer gre za njihovo lastno vizijo razvoja in prioritete, ki jih sami 
postavijo. Pogosto je tehnična pomoč predmet kritike zaradi neeko-
nomičnosti, saj se donatorice prevečkrat poslužujejo storitev med-
narodnih konzultantov, ki pa velikokrat niso učinkoviti pri soočanju z 
izzivi države prejemnice in ne gradijo na krepitvi lokalnih kapacitet. 

Na drugem mestu so preostali projekti, 33% razpoložljive bilateralne 
pomoči ali 3,38 milijona evrov ki so bili v večini usmerjeni prek CMSR 
in z neposrednimi donacijami državam prejemnicam. Sledijo bilaterla-
ni prispevki za posebne programe mednarodnih vladnih in nevladnih 
organizacij – 14% ali 1,45 milijonov evrov. V zadnji skupini so štipendi-
je in šolnine, ki štejejo 7% razpoložljive bilaterale ali 0,7 milijona evrov.

Kaj financiramo skozi razvojno pomoč v Črni gori

Črna gora je v letu 2011 predstavljala državo prejemnico, za katero 
je bil leta 2011 namenjen največji delež URP, in sicer 1,73 milijonov. 
Slovenija je skozi URP v Črni gori financirala številne projekte, med 
katerimi je bilo 634.260 EUR ali 37 odstotkov namenjenih v prvi vrsti 
okoljski infrastrukturi in izobraževanju (MZZ, 2012), ta je bila v veliki 
meri kanalizirana skozi izvajanje tehnične pomoči. Pomoč, namenje-
na družbenim storitvam, ki je ena izmed prioritet MRS ali promociji 
človekovih pravic, je omejena. 

68 %

Zahodni Balkan

Bližnji vzhod

Južna in Srednja Amerika

vzhodna in jugozahodna Azija

Afrika

Nerazporejeno

15%

5%

5%
3% 2% 2%
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TEHNIČNA POMOČ
 426.380 EUR (25%)

DRUGE OBLIKE POMOČI
1.141.225 EUR (66%)

PREOSTALA SREDSTVA
166.810 EUR (9%)

Izdelava vzorčne študije temeljnih meril 
za projektiranje malih hidroelektrarn 
100.000 EUR (CMSR).

Donacijo programske opreme za 
črnogorsko carino (moduli SAT in SPP) 
850.523 EUR (Carinska uprava RS).

Oprostitev šolnin na dodiplomski 
in podiplomski ravni za črnogorske 
državljane v RS (82.080 EUR).

Izdelavo študije izvedljivosti za 
mehansko-biološko in termično obdelavo 
komunalnih odpadkov v mestu Berane 
ter študije izvedljivosti za daljinsko 
ogrevanje tega mesta 100.000 EUR (CMSR).

Zaključno fazo izvajanja sporazuma o 
energetski skupnosti in razvoj IT-sistema 
infrastrukture energetskega sektorja v 
Črni gori 250.000 EUR (CMSR).

Štipendije črnogorskim državljanom za 
študij v RS (69.731 EUR).

Napotitev policijskega atašeja v Črno 
goro 85.098 EUR (Policija).

Nadaljevanje projekta Cobiss.Net 12.445 
EUR (IZUM).

Podpora programu MONDEM za 
uničevanje presežkov osebnega 
in lahkega orožja ter zalog 
konvencionalnega streliva v Črni gori v 
okviru OVSE (15.000 EUR).

Napotitev obrambnega svetovalca v Črno 
goro 49.002 EUR (Ministrstvo za obrambo).

Začetek triletnega projekta »Od okolja 
do družine – usposabljanje strokovnega 
kadra, otrok in učiteljev, kampanja ter 
rehabilitacija otrok iz Črne gore« 28.257 
EUR (Zavod Krog).

Izdelavo študije izvedljivosti za projekt 
energetske sanacije javnih zgradb v 
Mojkovcu 33.000 EUR (Eko Ideja).

Udeležbo iz Črne gore na strokovnih 
izobraževanjih s področij upravljanja 
javnih financ in centralnega bančništva 
25.702 EUR (CEF).

Izobraževanje na temo menedžmenta 
javnih postaj v digitalni dobi 11.573 EUR 
(CEP);

Drugi manjši projekti tehnične pomoči 
22.005 EUR

Tabela 1: Aktivnosti sofinancirane skozi URP v Črni gori (vir: Prilagojeno po MZZ (2012))

Pogled na financirane aktivnosti pokaže veliko razdrobljenost in sek-
torsko raznolikost financiranih aktivnosti, ki pomembno spodkopa-
vajo doseganje večjega učinka MRS ter njenega vidnejšega prispevka 
k trajnostnem razvoju Črne gore in njene družbe. 

Priprava novih 3-letnih programov s programskimi državam Črno 
goro tako predstavljata pomembno priložnost za bolj osredoto-
čeno – na človekovih pravicah temelječo – in strateško usmerjeno 
razvojno pomoč Republike Slovenije, ki bo bolj usmerjeno v dosega-
nje dolgoročnih razvojnih rezultatov ter prispevku k družbenemu 
razvoju in zmanjševanju revščine pri prebivalcih Črne gore, in ne 
toliko nacionalnim gospodarskim in političnim interesom RS. Pri 
tem se je prav tako potrebno zavedati, da medtem ko so nacionalni 
interesi v razvojnem sodelovanju legitimni, preveliko osredotočenje 
na kratkoročne nacionalne interese pogosto vodi v rezultate, ki niso 

trajnostni. Bolj kakovostna in usmerjena pomoč bo ob enem dose-
gla tudi večjo vidnost, vpliv in spoštovanje RS kot partnerice držav 
v razvoju. 

Pri tem je pri pripravi programa ključno tudi, da se opravi situacij-
ska analiza ter da se v samo pripravo načrta vključijo tudi pripadni-
ki civilne družbe, tako v Sloveniji kot v državi prejemnici. Nadalje 
lahko večja usmerjenost programov na področja človekovih pravic 
in uporaba orodij za načrtovanje razvojnih projektov z vidika člove-
kovih pravic (HRBA programing) pri pripravi programov pomembno 
prispeva k bolj usmerjenem, trajnostnem, vključujočem in celovitem 
načrtovanju razvojnih programov ter slovenskemu prispevku v URP. 
Hkrati pa naredi Slovenijo bolj prepoznavno in napredno donatorico 
ter kot primer dobre prakse, kako z omejenimi sredstvi učinkovito in 
transparentno izvajati razvojno politiko in programe. 
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Pristop z vidika človekovih pravic – konceptualni 
okvir in orodje za bolj učinkovito načrtovanje ra-
zvojnih programov

Slovenija, kot vse članice EU, je zavezana k številnim političnim in 
pravnim obveznostim, ki se navezujejo na njihovo vlogo donatorjev 
razvojne pomoči. Te obveze vključujejo veliko različnih zavez, tako s 
področja količine kot tudi kakovosti razvojne pomoč, vključno z zave-
zo, da prepoznamo medsebojno povezanost in komplementarno na-
ravo razvojnega sodelovanja in človekovih pravic. Ta povezava je pre-
poznana v Deklaraciji o pravici do razvoja, Milenijski deklaraciji kot 
tudi številnih ostalih političnih dokumentih Evropske unije, vključno 
z Evropskim soglasjem o razvoju ter Sporazumu iz Cotonoua. Ključen 
napredek na tem področju je tudi junija 2012 sprejeti Strateški okvir 
za človekove pravice in demokracijo ter akcijski načrt za izvajanje, v 
katerem je zapisano, da bo na »Na področju razvojnega sodelovanja, 
uporabljen pristop k razvoju z vidika človekovih pravic, z namenom, 
da EU okrepi svoja prizadevanja pri pomoči partnerskim državam pri 
implementiranju njihovih mednarodnih obveznosti človekovih pra-
vic« (Council of the European Union, 2011) 1. 

Osnovna ideja pristopa je na vključevanju človekovih pravic in nji-
hovih ključnih načel v razvojno načrtovanje ter s tem spodbujanje 
konceptualnega premik od zunanje oblikovane – na dobrodelnosti 
temelječe – razvojne pomoči pasivnim prejemnikom, k razumeva-
nju razvoja kot procesa, ki opolnomoča tako ljudi (nosilce pravic) kot 
tudi države (nosilce dolžnosti). Osredotoča se na opolnomočenje 
vseh udeležencev v razvojnem procesu, promovira nediskriminacijo, 
participacijo in si prizadeva za vključevanje najbolj ranljivih posame-
znikov v razvojni proces. 

Pristop k razvoju z vidika človekovim pravic ima tako tri ključne 
komponente: 
1. ko so politike in programi oblikovani, je njihov ključni cilj izpolnje-
vanje človekovih pravic;
2. pristop identificira nosilce pravic ter njihove pravice in korespon-
denčne nosilce dolžnosti in njihove obveznosti in si prizadeva za 
izgradnjo kapacitet nosilcev pravic, da lahko zahtevajo svoje pravice, 
in nosilcev dolžnosti, da lahko izpolnijo svoje obveznosti in
3. načela in standardi, ki so izpeljani iz mednarodnih pogodb člo-
vekovih pravic, morajo usmerjati politike in programe v vseh fazah 
procesa (UN, 2001).

1 Council of the European Union (2011). EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and 

Democracy. Dostopno na: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/

foraff/131181.pdf

Pristop k razvoju z vidika človekovih pravic kot 
orodje za načrtovanje razvojnih projektov in pro-
gramov

Poleg konceptualnega okvira, ki ga ponuja takšen pristop, pa je ključ-
no, da pristop k razvoju z vidika človekovih pravic ponuja praktičen 
okvir in orodja za analizo razvojnih izzivov, ki lahko vodijo v boljše 
razumevanje specifične situacije in problemov, ki jih moramo na-
sloviti ter nam pomaga identificirati bolj učinkovite, vključujoče in 
trajnostne rešitve za te probleme. Uporaba orodja, ki nam pomagajo 
izvesti analizo problema (problemsko drevo, ocena kapacitet nosil-
cev dolžnosti in nosilcev pravic, ocena ranljivosti, itd.), identificirati 
ustrezne strategije (trije stebri programa) ter vzpostaviti participa-
tivno spremljanje in evalvacijo, lahko pomembno prispevajo k temu, 
da so naši programi in intervencije legitimne, bolj osredotočene, po-
menske, učinkovite in naslavljajo resnične razvojne izzive ter vodijo 
k doseganju boljših razvojnih rezultatov. Glede na majhna sredstva 
in razpršenost slovenske URP, lahko vključevanje takšnega pristopa 
pomembno prispeva k vidnosti in kakovosti naših prizadevanj za bolj 
enakopraven globalen razvoj. 
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Nevladne organizacije kot 
strateški razvojni partnerji

V letu 2011 so slovenske nevladne organizacije prejele 712.089 evrov 
ali 7% razpoložljive bilateralne pomoči, vsa sredstva pa so bila kana-
lizirana prek javnih razpisov. V primerjavi s prejšnjim letom gre za 
upad sredstev namenjenih NVO, katerim je bil v letu 2010 namenjen 
slab milijon evrov. Projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja 
so nevladne organizacije v letu 2011 izvajale v okrog 30-ih državah, 
na področjih, ki se raztezajo od Balkana in vzhodne Evrope, do Afrike, 
Azije in Latinske Amerike.

Po relativno spodbudnih ukrepih Ministrstva za zunanje zadeve, o 
povečani vlogi NVO v razvojnem sodelovanju – npr. s financiranjem 
dvo- ali tri-letnih projektov v vrednosti 870.000 EUR v začetku leta 
2011 – smo bili v drugi polovici leta 2011 in v letu 2012 priča zaskrblju-
jočemu trendu pomanjkanja odgovornosti MZZ do svojih razvojnih 
partnerjev, kamor MZZ šteje tudi NVO. Med takšne primere lahko uvr-
stimo preklice razpisov za nevladne organizacije, tako Javni razpis 
za financiranje programov povezovanja, koordiniranja in izgradnje 
kapacitet razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij Republi-
ke Slovenije, globalnega učenja in ozaveščanja širše javnosti o med-
narodnem razvojnem sodelovanju, ki je bil preklican septembra 2011, 
kot tudi Javni razpis za financiranje projektov nevladnih organizacij s 
področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v letu 2012.

Preklici že objavljenih razpisov ne vodijo zgolj v zmanjševanje kre-
dibilnosti in zaupanja v MZZ kot razvojnega partnerja nevladnih 
organizacij, ampak tudi na sposobnost NVO, da kredibilno, resno in 
učinkovito delujejo na razvojnem področju ter zasledujejo zastavlje-
ne razvojne cilje. 
 
Skupna vizija

Prav tako je potrebna skupna vizija, kakšna je vloga nevladnih orga-
nizacij v razvojnem procesu ter večji poudarek na strategiji, mehaniz-
mih in medsebojne odgovornosti, kako podpirati NVO v vsej njihovi 
raznolikosti. Podpiranje NVO in civilne družbe ni politično nevtralno 
dejanje, ampak strateška odločitev, ki mora najti svoje mesto v vla-
dnih politikah in programih. 

To vključuje tudi pomensko vključevanje NVO v politični dialog in po-
membne strateške odločitve. Ključno pomanjkljivost delovanja slo-
venskih NVO na področju MRS predstavlja tudi – in predvsem – neu-
rejenost formalnih mehanizmov z MZZ, ki bi civilni družbi omogočili 
aktivno sodelovanje in kakovosten prispevek pri pripravi in izvajanju 
ciljev in programov slovenske MRS. Kljub nekaterim pozitivnim tren-
dom sodelovanja, sodelovanje in vključevanje NVO še vedno poteka 
popolnoma na »ad-hoc bazi« in odvisno od »dobre volje« in kapacitet 
Ministrstva za zunanje zadeve.

Razvojna učinkovitost nevladnih organizacij

Na drugi strani si NVO prav tako prizadevamo za izboljšanje lastne 
učinkovitosti in odgovornosti v razvojnem procesu, tako skozi naci-
onalno platformo, ki spodbuja koordinacijo, dialog in medsebojno 
učenje med raznolikimi organizacijami nevladnega sektorja kot tudi 
z vzpostavitvijo samo-regulacijskih mehanizmov ter modelov samo-
-evalvacije in izvedbe pilotnih evalvacij na nekaterih projektih, ki jih 
financira MZZ. 

Pilotna evalvacija1 na projektih, ki jih podpira MZZ v Črni gori in Bosni 
in Hercegovini je pokazala potencial NVO-jev, da z relativno majhni-
mi sredstvi: 
1. dosežejo najmanj razvite predele posameznih držav ter neposre-
dno vključijo najbolj zapostavljene in socialno ogrožene skupine 
posameznikov; 
2. dosežejo medijsko podporo in podporo javnosti projektom in nji-
hovim donatorjem;
3. povezujejo in vključujejo različne akterje od civilne družbe do jav-
nih ustanov, kot so šole, lokalne uprave, centre za socialno delo, za 
aktivnejše delovanje na pomembnih socialnih vprašanjih in vpraša-
njih človekovih pravic, ki so drugače popolnoma izključene iz MRS; 
4. delujejo na družbenih področjih, ki niso usmerjeni zgolj k dosega-
nju »hitrih« kratkoročnih rezultatov (kot je postavitev infrastruktu-
re), ampak k dolgoročnejšim in bolj trajnostnim družbenim spre-
membam.

Podporno okolje za nevladne organizacije –  
enabling environment

Na drugi strani je pilotna evalvacija prav tako pokazala močno odvi-
snost uspeha projektov nevladnih organizacij od zunanjih dejavni-
kov, ki pomembno vplivajo na (ne)zmožnosti nekega projekta, da do-
seže zastavljene cilje in rezultate – t. i. podpornega okolje/enabling 
environment. Podporno okolje predstavlja zbir zunanjih dejavnikov, 
ki so kolektivno oblikovani s strani donatorjev in tudi partnerskih 
držav, in ki lahko pomembno izboljšajo kapacitete in zmožnosti NVO, 
da dosežejo pozitivne spremembe v življenju revnih in marginalizi-
ranih žensk in moških. Podporno okolje se med drugim navezuje na 
stopnjo spoštovanja in promocije človekovih pravic in minimalnih 
standardov dobrega upravljanja ter na politike, prakse in ukrepe, ki 
so posebej namenjeni in prilagojeni NVO (Open Forum for CSO Deve-
lopment Effectivenes, 2011). 

Pilotna evalvacija je jasno pokazala velik (negativen) vpliv, ki ga ima-
jo zunanji dejavniki na učinkovito izvedbo projektov razvojnega so-
delovanja, med njimi predvsem: 
1. finančni tok na osnovi »povračila stroškov« ter togost finančnega 
mehanizma, ki pomembno vpliva na zamude pri izvajanju in iskanju 
alternativnih (omejenih) finančnih virov nevladnih organizacij; 
2. neupoštevanje prioritet NVO-jev pri pripravi razpisnih pogojev in 
razpisne dokumentacije, ki pogosto vodijo v ustvarjanje »umetno« 
vzpostavljanje partnerstev ter aktivnosti, ki bi zadostile projektne 
kriterije.

Podpirajoče zakonodajno, politično, kulturno, administrativno in fi-
nančno okolje tako ostaja pomemben pogoj, da lahko NVO realizirajo 
svojo razvojno učinkovitost. Pri čemer pa prizadevanje za vzpostavi-
tev podpornega okolja za delovanje NVO ni samo način, kako lahko 
izboljšamo učinkovitost NVO kot razvojnih akterjev, ampak predsta-
vlja razvojni cilj sam po sebi. 

1 Avgusta 2012 je nacionalna platforma Sloga naročila pripravo priročnika in modela izvajanja participatorne 

evalvacije ter izvedbo dveh pilotnih evalvacij na projektnih NVO-jev v Zahodnem Balkanu. Namen tega procesa 

je spodbuditi medsebojno učenje in zavezo k evalvaciji slovenskih nevaldnih organizacij. Model je trenutno 

v pripravi.



11

Zaključek 
in priporočila 

Kratka zgodovina MRS, relativna majhnost, skupaj z omejenimi člo-
veškimi viri in nizko stopnjo javne osveščenosti o pomenu mednaro-
dnega sodelovanja in pomoči, vpliva na sposobnosti Slovenija, da iz-
polnjuje svoje mednarodne zaveze, tako na področju količine razvoje 
pomoči kot tudi njene kakovosti. Kljub temu, da si mora Slovenija 
resno prizadevati, za povečanje svoje URP, pa je enako pomembno, 
da svoja omejena sredstva usmeri bolj strateško in učinkovito. 

1. Večjo pozornost namenite vključevanju človekovih pravic v ra-
zvojno politiko, s posebnim poudarkom na razvoju z vidika človeko-
vih pravic (t. i. human rights based approach), ki lahko pomembno 
izboljša kakovost programiranja razvojne pomoči, naredi programe 
razvojne pomoči bolj celovite, učinkovite in trajnostne. Pristop z vi-
dika človekovih pravic bo prispeval tudi k bolj strateški in usmerjeni 
politiki MRS-ja. 

2. Izboljšajte proces posvetovanja z NVO in ostalimi relevantnimi de-
ležniki v vseh stopnjah strateškega načrtovanja URP, ki mora postati 
pomensko in formalizirano. Formaliziranje dialoga in mehanizmov 
vključevanja NVO v MRS bi pomembno prispevalo tudi k večji trajno-
sti dela in političnega angažmaja ter razvoju strokovnih kapacitet 
NVO sektorja. Pri tem NVO vključite v pripravo strategije za globalno 
učenje, multilateralo in humanitarno pomoč, pripravo 3-letnih pro-
gramskih okvirjev za Črno goro in Makedonijo kot tudi pripravo nove 
Resolucije po 2015.

3. Prizadevajte si za bolj strateško vključevanje nevladnih organiza-
cij v MRS ter spodbujajte njihova strateška partnerstva in sinergije z 
ostalimi razvojnimi akterji, vključno z zasebnim sektorjem.

4. Izboljšajte predvidljivost in fleksibilnost financiranja projektov 
NVO, vključno z zagotavljanjem vnaprejšnjega financiranja, ki bodo 
spoštovala prioritete NVO, omogočile odgovornost NVO do posame-
znikov in družb, ki jih zastopajo, in imela večji poudarek na izgradnji 
kapacitet nevladnih organizacij in organiziranosti civilne družbe, 
tako v Sloveniji, kot – in predvsem – v državah v razvoju. 

5. Prizadevajte si za postopno zviševanje resnične URP, pri čemer pre-
nehajte napihovati razvojno pomoč s stroški beguncev, študentov in 
sredstvi namenjenimi odpisovanju dolgov, prav tako zagotovite, da 
se financiranje za podnebne spremembe (fast start climate finan-
cing) ne šteje kot URP, ampak se financira z drugimi – inovativnimi – 
viri financiranja.

6. Definirajte vlogo zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju, 
vključno z razvojem strategije in jasnih okvirjev, ki bi določevali vlo-
go, kriterije in pogoje sodelovanja zasebnega sektorja v URP, s kate-
rimi bi bil tudi zasebni sektor zavezan k spoštovanju načel razvojne 
učinkovitosti in s čimer bi preprečili, da bodo že tako omejena sred-
stva URP vse bolj podrejena gospodarskim in komercialnim intere-
som podjetij in RS.

7. Izboljšajte transparentnost razvojne pomoči ter implementirajte 
standarde in vzpostavite sistem spremljanja in poročanja, ki temelji-
jo na standardih Mednarodne pobude za izboljšanje transparentno-
sti razvojne pomoči (IATI).
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