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Na podlagi dne 31. avgusta 2020 objavljenega osnutka »Dolgoročne podnebne strategije 
Slovenije do leta 2050« (v nadaljevanju: osnutek strategije) podajamo predloge z našega 
delovnega področja na 10. poglavje »Mednarodni pogled«. Pri pripravi predlogov so 
sodelovale nekatere nevladne razvojne in humanitarne organizacije, članice platforme 
SLOGA. Glede preostalih področij osnutka dolgoročne podnebne strategije podpiramo 
predloge Mreže Plan B za Slovenijo.  
 
Oblikovanje novega osnutka strategije do leta 2050 je za nevladne razvojne in humanitarne 
organizacije, ki delujemo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega 
učenja in humanitarne pomoči, izredno pomembno, saj naj bi se področje Podnebne strategije 
Slovenije dopolnjevalo z Deklaracijo o slovenski zunanji politiki (Uradni list RS, št. 53/15), z 
Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS (Uradni list RS, 
št. 54/17) ter Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči 
Republike Slovenije do leta 2030 (Strategija MRS). Strategija MRS gradi na načelu skladnosti 
politik za (trajnostni) razvoj, ki Sloveniji narekuje, da morajo biti cilji in ukrepi vseh njenih politik, 
ki lahko vplivajo na države globalnega juga, torej tudi dolgoročna podnebna strategija, 
usklajeni s cilji mednarodnega razvojnega sodelovanja. Slovenija se je zavezala, da bo do 
leta 2030 za uradno razvojno pomoč namenila 0,33 % bruto nacionalnega dohodka. Zaveze 
zagotavljanja sredstev podnebnega financiranja, ki izhajajo iz Pariškega sporazuma, so nove, 
dodatne zaveze, kar mora biti v dolgoročni podnebni strategiji Slovenije zelo jasno zapisano, 
da ne bo prihajalo do dvojnega poročanja o sredstvih, ki jih kot država namenjamo za (1.) 
razvojno sodelovanje in (2.) za prilagajanje podnebnim spremembam in blaženju posledic v 
partnerskih državah. 
 
Pripravljavcu osnutka strategije podajamo predloge in priporočila, vezana na 10. poglavje 
»Mednarodni pogled«: 
 

1. Predlagamo, da se sredstva za mednarodne aktivnosti Podnebnega sklada jasno 
in nedvoumno opredeli kot dodatna in ločena od uradne razvojne pomoči, a 
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hkrati dopolnjujoča ter komplementarna sredstvom uradne razvojne pomoči ob 
upoštevanju s strani mednarodne skupnosti dogovorjenega koncepta 
zagotavljanja skladnosti politik za trajnostni razvoj. Takšna opredelitev bo 
bistveno izboljšala prepoznavnost in učinkovitost slovenske uradne razvojne pomoči, 
kot tudi njen prispevek k prilagajanju podnebnim spremembam ter blaženju in 
odpravljanju posledic, hkrati pa zagotovila transparentnost namembnosti sredstev. 
Sredstva Podnebnega sklada naj bodo v skladu s principi skladnosti politik za trajnostni 
razvoj (PCSD), ki jih hkrati zasledujejo tudi sredstva namenjena za uradno razvojno 
pomoč. 

2. Predlagamo, da se v strategiji predvidi prednostno financiranje ukrepov v
najranljivejših državah globalnega juga, pri čemer pa naj se tudi upošteva
krepitev dvostranskih odnosov s prioritetnimi državami za Slovenijo na
področju uradne razvojne pomoči. Pri tem želimo izpostaviti, da krepitev možnosti
vključevanja nacionalnih akterjev v projekte, namenjene prilagajanju podnebnim
spremembam in blaženju posledic v državah globalnega juga, krepi zaupanje in
podporo domače javnosti tovrstnim aktivnostim in posledično povečuje učinkovitost
projektov, izvajanih v tesnem sodelovanju z lokalnimi akterji. Na takšen način tudi
pomembno prispevamo k zmanjševanju podnebnih migracij.

3. Predlagamo, da se v okviru strategije določi, da bodo razpisi za mednarodne
projekte na področjih boja proti spremembi podnebja, kar med drugim vključuje
izvajanje prilagoditvenih in blažitvenih ukrepov, izvajani ločeno od razpisov
uradne razvojne pomoči, vendar skladno s cilji in načeli strategije
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Zagotavljanje
skladnosti programov in projektov v vseh fazah projektnega cikla je ključnega pomena
pri zagotavljanju dolgoročnih pozitivnih učinkov izvajanih projektov v posamezni
partnerski državi. Tesnejše čezsektorsko povezovanje bo imelo vpliv tudi na krepitev
sodelovanja med različnimi izvajalskimi akterji.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na spodnjih kontaktih. V pričakovanju, da boste naše 
predloge lahko v čim večji meri upoštevali, vas lepo pozdravljamo. 

S spoštovanjem, 

Albin Keuc 

Metelkova 6 
1000 Ljubljana 
info@sloga-platform.org 
01 434 44 02, 040 204 464 
www.sloga-platform.org, www.tuditi.si, www.skladnost-politik.si, www.globalni-cilji.si 
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