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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 46. seji, 4. 12. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Poročilu o mednarodnem razvojnem sodelovanju
Republike Slovenije za leto 2013
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 46. seji, 4.12.2014
obravnavala Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije
za leto 2013, ki ga je Vlada RS posredovala Drţavnemu zboru na podlagi drugega
odstavka 15. člena Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS
št. 70/06).
Uvodno predstavitev je podal veleposlanik Mitja Štrukelj, predstavnik Ministrstva za
zunanje zadeve, ki je predstavil aktivnosti Slovenije na področju mednarodnega
razvojnega sodelovanja (v nadaljevanju: MRS). MRS je v Sloveniji uvrščeno med
zunanje politične prednostne usmeritve. Slovenija je od leta 2004 donatorica uradne
razvojne pomoči. Po včlanitvi v OECD leta 2010 se je Slovenija vključila v delo
Odbora za razvojno sodelovanje (OECD DAC). Za Slovenijo je zagotavljanje uradne
razvojne pomoči mednarodna zaveza. Člani komisije so bili seznanjeni, da Slovenija
še vedno ne uresničuje mednarodnih zavez glede višine sredstev, namenjenih za
MRS. EU je odločila, da bo leto 2015 evropsko leto razvoja in tej pobudi se pridruţuje
tudi Slovenija.
Člani komisije ocenjujejo, da je nacionalni koordinator pripravil dovolj izčrpno in
pregledno poročilo. Poročilo vsebuje podatke, ki omogočajo ustrezno razumevanje
dejavnosti Slovenije kot drţave donatorke.
Člani komisije izpostavljajo navedbo iz poročila, da se je bilateralna uradna razvojna
pomoč od leta 2012 povečevala in da gre večino povečanja pripisati večjim
administrativnim stroškom. Člani komisije so bili seznanjeni, da med izvajanje MRS
prištevamo tudi administrativne stroške, ki jih oceni MZZ. Smernice OECD za druge
administrativne stroške določajo sorazmeren deleţ stroškov ministrstev, povezanih z
izvajanjem MRS.
Člani komisije soglašajo, da je MRS pomemben instrument razvoja političnih in
gospodarskih odnosov z drţavami v razvoju in razvitimi drţavami. Menijo, da bi
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morali pri usmerjanju MRS bolj upoštevati gospodarske interese Slovenije kot drţave
donatorke. Pri tem izhajajo iz primerjave praks delovanja drugih drţav donatork.
Čeprav je bilo pojasnjeno, da je razvojna pomoč Slovenije vezana tudi na
spodbujanje naloţb in krepitev gospodarskega sodelovanja, bi morali biti gospodarski
subjekti po mnenju članov komisije, v ospredju izvajanja MRS. V ta namen bi morali
spodbujati udeleţbo in sposobnost slovenskih gospodarskih subjektov za
sodelovanje pri izvedbi posameznih konkretnih projektov.
Člani komisije ocenjujejo, da je eden od pomembnih elementov za izvajanje in
usklajevanje razvojne pomoči, uspešnost izvedenih aktivnostih. Komisija poziva MZZ
kot nacionalnega koordinatorja, da vključi v MRS kot izvajalce tudi zbornice s
področja gospodarstva. S tem bi lahko koristili znanja in izkušnje gospodarskih
subjektov pri učinkovitejšem izvajanju projektov MRS.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela sklep, da
se je seznanila s Poročilom o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike
Slovenije za leto 2013.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Bojan Kekec.
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