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" Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt EU Predsedovanja 2020-2022" 

 

 

Danijel Krivec, vodja poslanske skupine SDS 
Jožef Horvat, vodja poslanske skupine NSi - krščanski demokrati 
Gregor Perič, vodja poslanske skupine SMC 
 
Šubičeva ulica 4 
1000 Ljubljana 
 
 
 
 

Ljubljana, 10. november 2021 
 
 
 

Zadeva: Predlog amandmajev na predloga sprememb proračuna Republike 
Slovenije za leto 2022 (EPA 2154-VIII) in predloga proračuna Republike 
Slovenije za leto 2023 (EPA 2155-VIII) 

 
 
Spoštovane vodje poslanskih skupin SDS, NSi – krščanski demokrati in SMC! 

 

Včeraj smo vam posredovali letošnje poročilo glede uradne razvojne pomoči (URP) AidWatch, ki na ravni 
držav članic EU podaja priporočila za dodatni dvig učinkovitosti uradne razvojne pomoči. Še posebej 
smo izpostavili nujo po ohranjanju zaveze držav članic EU13 za doseganje 0,33% bruto nacionalnega 
dohodka (BND) za URP. Gre za jasno zavezo Republike Slovenije, da bo to izpolnila do leta 2030. 
Trenutno slovenska uradna razvojna pomoč znaša približno 76 milijonov EUR (preliminarni podatek), 
oz. 0,17 % slovenskega BND.  

Na podlagi tega stanja smo kot platforma nevladnih organizacij Vladi oz. Ministrstvu za zunanje zadeve 
priporočili, da mora Slovenija: 

• povečati svojo uradno razvojno pomoč, da bi dosegla dogovorjene cilje, pa tudi da bi se 
spopadla z izzivom Covida-19, in sicer s povečanjem uradne razvojne pomoči na cilj 0,33 % in 
0,2 % za najmanj razvite države;  

• povečati mora dvostransko uradno razvojno pomoč, dokler ta ne bo predstavljala vsaj polovico 
celotne uradne razvojne pomoči;  

• okrepiti mora tudi finančno podporo nevladnim razvojnim organizacijam. 

Na žalost predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za 2022 in predlog proračuna Republike 
Slovenije za 2023 ne prinašata povečanja sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje (in 
humanitarno pomoč), ampak po naši oceni sredstva celo znižujeta. V času covid-19, ko so države 
Globalnega Juga še bolj izpostavljene posledicam neenakosti, podnebnih sprememb, prisilnim 
migracijam, naraščanju lakote bi Republika Slovenija morala sredstva za izvajanje programov in 
projektov v partnerskih državah Globalnega Juga nujno povečati. 

Skladno s priporočili in nujnostjo situacije, vam posredujemo predloga amandmajev k: 

 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran?uid=8808641D10D473D8C12587600047A16F&db=pre_akt&mandat=VIII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran?uid=48E10CE21995C02EC12587600047CDBB&db=pre_akt&mandat=VIII
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(a) predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (EPA 2154-VIII) in  

(b) predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (EPA 2155-VIII), 

s prošnjo, da jih ob upoštevanju načela izkoreninjenja revščine, neenakosti in socialne izključenosti ter 
zavezanosti h globalni solidarnosti, vložite v postopek skladno s Poslovnikom Državnega zbora. 

 

*** 

 

Besedilo amandmaja 1: 

AMANDMA k dopolnjenemu Predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022), EPA 
2154-VIII 

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve (030303) 

Pri uporabniku 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve se v okviru politike 03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE v okviru glavnega programa 0303 Mednarodno razvojno 
sodelovanje in humanitarna pomoč poveča podprogram 030303 Razvojno sodelovanje in mednarodna 
pomoč za 2.000.000 EUR (II. Posebni del Predloga sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 
2022, str. 12 od 49)1 

Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru politike 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI v okviru glavnega programa 2304 Sredstva za financiranje epidemij zmanjša podprogram 
230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19 za 2.000.000 EUR (II. Posebni del Predloga 
sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022, str. 9 od 49). 

Obrazložitev: 
Povečanje sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje je v času covid-19 nujen pogoj za uspešno 
soočanje z učinki in posledicami pandemije v partnerskih državah, skladno z Resolucijo o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije. Povečanje sredstev na postavki 
030303 bo omogočilo okrepljene dejavnosti Ministrstva za zunanje zadeve pri zagotavljanju uradne 
razvojne pomoči (URP) skozi programe in projekte, ki jih v partnerskih državah, predvsem sub-saharske 
Afrike, ki je tudi najbolj ranljiva na posledice pandemije, izvajajo civilno-družbene organizacije. S 
povečanjem sredstev bo Republika Slovenija prispevala k izpolnjevanju zaveze, da bo za URP do leta 
2030 namenila 0,33 % bruto nacionalnega dohodka (BND) – trenutno dosegamo 0,17 % BND za URP. 
Prav tako se je zavezala, da bo razvojno sodelovanje izvajala v skladu z mednarodno sprejetimi načeli 
razvojne učinkovitosti in tako prispevala k zmanjševanju globalne revščine ter neenakosti. Z dvigom 
sredstev za URP in povečanjem prisotnosti v partnerskih državah globalnega Juga, bo pomembno 
prispevala k ublažitvi socialnega in ekonomskega vpliva covid-19, zlasti na opolnomočenje žensk in 
deklic v partnerskih državah, ki so tudi ena od programskih prioritet Slovenije. Hkrati dodatna sredstva 
krepijo zmogljivosti civilnodružbenih organizacij, ki bodo na ta način tudi lažje vstopale v strateška 
partnerstva in projektne povezave na ravni EU ter z uspešnimi programi in projekti okrepile prisotnost 
Republike Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

 

                                                           
1 Predlog je pripravljen na podlagi nam dostopnega predloga proračuna za 2022 z dne 30.9.2021. 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran?uid=8808641D10D473D8C12587600047A16F&db=pre_akt&mandat=VIII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran?uid=48E10CE21995C02EC12587600047CDBB&db=pre_akt&mandat=VIII
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=66886A23D437102EC12587610033A745&db=pre_akt&mandat=VIII&tip=doc
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Besedilo amandmaja 2: 

AMANDMA k dopolnjenemu Predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023), EPA 
2154-VIII 

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve (030303) 

Pri uporabniku 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve se v okviru politike 03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE v okviru glavnega programa 0303 Mednarodno razvojno 
sodelovanje in humanitarna pomoč poveča podprogram 030303 Razvojno sodelovanje in mednarodna 
pomoč za 4.000.000 EUR (II. Posebni del Predloga sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 
2023, str. 7 od 31)2 

Pri uporabniku 2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se v okviru politike 23 
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI v okviru glavnega programa 2304 Sredstva za financiranje 
epidemij zmanjša podprogram 230401 Sredstva za financiranje epidemije COVID-19 za 4.000.000 EUR 
(II. Posebni del Predloga sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2023, str. 9 od 49). 

Obrazložitev: 
Nadaljevanje povečanja sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje je v času covid-19 nujen pogoj 
za uspešno soočanje z učinki in posledicami pandemije v partnerskih državah, in tudi skladno z 
Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, ki 
izpostavlja pomen krepitve uradne razvojne pomoči (URP) s stališča zunanjepolitičnih ciljev države. 
Povečanje sredstev na postavki 030303 bo omogočilo okrepljene dejavnosti Ministrstva za zunanje 
zadeve pri zagotavljanju URP skozi programe in projekte, ki jih v partnerskih državah, predvsem sub-
saharske Afrike, ki je tudi najbolj ranljiva na posledice pandemije, izvajajo civilno-družbene organizacije. 
S povečanjem sredstev bo Republika Slovenija prispevala k izpolnjevanju zaveze, da bo za URP do leta 
2030 namenila 0,33 % bruto nacionalnega dohodka (BND) – trenutno dosegamo 0,17 % BND za URP. 
Prav tako se je zavezala, da bo razvojno sodelovanje izvajala v skladu z mednarodno sprejetimi načeli 
razvojne učinkovitosti in tako prispevala k zmanjševanju globalne revščine ter neenakosti. Z dvigom 
sredstev za URP in povečanjem prisotnosti v partnerskih državah globalnega Juga, bo pomembno 
prispevala k ublažitvi socialnega in ekonomskega vpliva covid-19, zlasti na opolnomočenje žensk in 
deklic v partnerskih državah, ki so tudi ena od programskih prioritet Slovenije. Hkrati dodatna sredstva 
krepijo zmogljivosti civilnodružbenih organizacij, ki bodo na ta način tudi lažje vstopale v strateška 
partnerstva in projektne povezave na ravni EU ter z uspešnimi programi in projekti okrepile prisotnost 
Republike Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

 

*** 

Na koncu še enkrat poudarjamo pomen ustreznega povečevanja uradne razvojne pomoči v prihodnjih 
letih za verodostojnost Republike Slovenije v mednarodnem prostoru. Spoštovanje zavez in danih besed 
gotovo prispevajo k temu. Slednje bi bilo zelo smiselno udejanjiti s postopnim, a kontinuiranim 
povečevanjem načrtovanih izdatkov v okviru proračunov vse do leta 2030.  

Naj ob tej priložnosti izrazimo prošnjo za uradno srečanje pred prihajajočimi volitvami, na katerem bi 
vam lahko podrobneje predstavili čemu in zakaj je potrebno povečati uradno razvojno pomoč Republike 
Slovenije. 

                                                           
2 Predlog je pripravljen na podlagi predloga proračuna za 2023 z dne 30.9.2021, kot je objavljen na spletni strani 
Državnega zbora. 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=01ED4442C63B62F9C1258761003D52F7&db=pre_akt&mandat=VIII&tip=doc
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Za dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti albin.keuc@sloga-platform.org 
oz. telefonu 041 749 468. 
 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
 

 
 

Albin Keuc 
direktor 

mailto:albin.keuc@sloga-platform.org
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Projekt "Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu - Projekt predsedovanja EU 2020-2022" financira 
Evropska Unija in ga izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), 
portugalska Platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma Portuguesa das ONGD), Platforma NVO za 
razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (SLOGA) in Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in 
razvoj (CONCORD). Projekt sofinancirata ministrstvi za javno upravo in zunanje zadeve Republike Slovenije. 
Vsebina odraža le poglede avtorjev in ne uradnih stališč financerjev. 

 
 

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč 
Povšetova 37 (pisarna: Metelkova 6), 1000 Ljubljana, Slovenija 
T: +386 1 434 44 02, M: +386 40 204 464 
www.sloga-platform.org 
info@sloga-platform.org 

http://www.sloga-platform.org/
mailto:info@sloga-platform.org
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