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Prispevek platforme SLOGA na osnutek Odloka o
Programu porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe v letu 2019

Na podlagi dne 26. oktobra 2018 objavljenega osnutka »Odloka o Programu porabe
sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019« (v nadaljevanju: Program) podajamo
predloge na njegov del, ki se nanaša izključno na del o Mednarodni podnebni razvojni
pomoči, pri pripravi katerih so sodelovale nekatere nevladne razvojne in humanitarne
organizacije, članice platforme SLOGA. Glede preostalih področij osnutka Odloka podpiramo
predloge članic mreže PLAN B, katerih pa zaradi bistveno ožjega osredotočanja v tem
dokumentu posebej ne izpostavljamo.
Oblikovanje novega Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v
letu 2019 je za nevladne razvojne in humanitarne organizacije, ki delujemo na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči ter globalnega učenja, izredno
pomembno, saj bo to področje delovanja v okviru Deklaracije o slovenski zunanji politiki
(Uradni list RS, št. 53/15) in na podlagi Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju
in humanitarni pomoči RS (Uradni list RS, št. 54/17) ter Zakona o mednarodnem razvojnem
sodelovanju in humanitarni pomoči RS (Uradni list RS, št. 30/18) določalo dodatne usmeritve
za sodelovanje ter delovanje deležnikov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja,
humanitarne pomoči in globalnega učenja, vključno s spodbujanjem in krepitvijo
večdeležniških ter čezsektorskih partnerstev v partnerskih državah.
Mednarodno razvojno sodelovanje Evropske unije in njenih članic je izjemno pomemben
mehanizem oz. instrument odprave revščine in zmanjševanja neenakosti, s katerim v
sodelovanju s partnerskimi državam globalnega Juga krepimo njihove zmogljivosti soočenja
s podnebnimi spremembami. Zato je zelo pomembno, na kakšen način, v kakšni obliki in
kako trajnostno je takšen instrument zasnovan. Gotovo je, da mora mednarodno razvojno
sodelovanje prevzeti znanstvena spoznanja IPCC in drugih pri oblikovanju politike in
ukrepov za blaženje posledic podnebnih sprememb ter preprečevanju emisij toplogrednih
plinov.
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Pripravljavcu osnutka Programa podajamo okvirne in vsebinske predloge ter/ali priporočila
kot tudi predloge, vezane na osnutek Programa, pri čemer slednje podajamo izključno na
poglavje »Mednarodna podnebna razvojna pomoč«:
Ukrep: Mednarodni podnebni projekti – predlogi dopolnitev oz sprememb
1. Predlagamo, da se predvidena finančna sredstva za vse postavke Programa
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe določijo v odstotku (%)
proračuna sklada (in ne v absolutnih številkah), kar je ustrezneje in smiselno
glede na morebitna nihanja sredstev sklada. Takšen način bo tudi bistveno lažje
dolgoročno ohranjal vzpostavljena razmerja med različnimi ukrepi Sklada.
Soroden primer dobre prakse je vzpostavljen na področju uradne razvojne pomoči
(URP), zato ga predlagamo tudi za področje, ki bo dodatno dopolnjevalo slovensko
URP.
2. Predlagamo, da se okrepijo oz. povečajo sredstva za mednarodne podnebne
projekte v odnosu do Zelenega podnebnega sklada (Green Climate Fund –
GCF), saj se številne Sloveniji podobne države članice EU, kot so Avstrija, Estonija,
Litva, Madžarska, Malta,1 nagibajo k povečevanju sredstev za bilateralne projekte.
Možnost vključevanja nacionalnih akterjev v projekte, namenjene blaženju podnebnih
sprememb v državah v razvoju, krepi zaupanje in podporo domače javnosti tovrstnim
aktivnostim, kar posledično povečuje učinkovitost projektov, izvajanih s strani
slovenskih akterjev v tesnem sodelovanju z lokalnimi akterji.
3. Predlagamo, da se predvidi možnost vključitve oz. da se vsem akterjem, ki
delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči, omogoči kandidiranje s projekti za sredstva v okviru »Mednarodnih
podnebnih projektov«. V skladu s Strategijo mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči različni akterji, med katere spadajo podjetja,
nevladne organizacije ter vladne ustanove, sodelujejo pri izvajanju učinkovitega
razvojnega sodelovanja, kamor pa lahko spadajo tudi projekti na področju
mednarodne podnebne razvojne pomoči. Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), kot
koordinator URP, si že dalj časa prizadeva za spodbujanje partnerstev med akterji iz
različnih sektorjev, saj bo slednje povečalo prepoznavnost in učinkovitost njihovega
delovanja v partnerskih državah.
4. Predlagamo, da se vzpostavijo standardi za kandidiranje različnih akterjev na
razpisane projekte v okviru mednarodnih podnebnih projektov, ki bodo temeljili
na podlagi opravljenih analiz lokalnih potreb v državah prejemnicah in spodbujanju
partnerstev med različnimi kategorijami partnerstev (npr. nevladne organizacije,
podjetja). Različni akterji imajo različne izkušnje kot tudi cilje, ki jih zasledujejo pri
izvajanju projektov v državah v razvoju. Vzpostavitev minimalnih standardov
delovanja vseh izvajalcev mednarodnih podnebnih projektov bo izboljšala
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Povzeto po »Analysis of the use of Auction Revenues by the Member States«, ki jo je Evropska
komisija objavila leta 2017.
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učinkovitost izvedenih projektov, kot tudi povečala njihovo trajnost in učinek na
lokalni ravni.
5. Predlagamo, da Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) preuči možnosti, da bi
razpise izvajalo ločeno od URP, vendar v sodelovanju oz. koordinaciji z razpisi
MZZ v okviru URP. Povezovanje oz. koordinacija razpisodajalcev je ključnega
pomena pri zagotavljanju dolgoročnih učinkov izvajanih projektov v posamezni
partnerski državi. Glede na to, da MZZ že razpisuje sredstva v okviru URP,
predlagamo, da se razpisodajalca med seboj povežeta. Tesnejše povezovanje bo
imelo vpliv tudi na krepitev sodelovanja med različnimi izvajalskimi akterji.
6. Predlagamo, da se del sredstev podnebnega sklada nameni (rezervira) za
krepitev kapacitet nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnih
podnebnih sprememb v prednostnih državah v okviru mednarodne razvojne
pomoči RS. Nevladne organizacije so namreč eden od izvajalcev mednarodnih
projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodne
humanitarne pomoči, kot tudi na področju blaženja in odpravljanja posledic
podnebnih sprememb. Zaradi svoje neprofitne naravnanosti in dolgoletnih izkušenj v
različnih državah v razvoju so lahko zelo pomemben partner tudi v projektih
gospodarskih družb, saj si s svojim delovanjem prizadevajo za čim bolj trajnostni
način izvajanja projektov, osnovanih na lokalnih potrebah. Zaradi svoje finančne
ranljivosti v odnosu do gospodarskih družb zatorej predlagamo, da se del sredstev
nameni krepitvi najšibkejših akterjev.
7. Predlagamo, da MOP predvidi strateško podporo v obliki programskega
financiranja nevladnim organizacijam s področja mednarodnega razvojnega
sodelovanja z namenom krepitve ozaveščanja, informiranja in koordinacije
nevladnih organizacij ter drugih akterjeve s tega področja. Takšen ukrep bo
okrepil čezsektorsko sodelovanje, okrepil učinke izvedenih ukrepov, povečal
učinkovitost akterjev in okrepil njihove kapacitete.
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