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Na podlagi 17. člena Statuta Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) 

direktor CMSR dne, 10. 12. 2021 sprejme: 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK CENTRA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN RAZVOJ  

ZA IZVAJANJE PROJEKTOV MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA  

REPUBLIKE SLOVENIJE 
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Cilj mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije (MRS RS) in 

vloga Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) 

Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem Republika Slovenija prispeva k bolj 
uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za 
odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja v 
državah prejemnicah uradne razvojne pomoči, v katerih Republika Slovenija izvaja 
uradno razvojno pomoč (v nadaljevanju partnerske države), predvsem na Zahodnem 
Balkanu, v evropskem sosedstvu in Podsaharski Afriki. 
 
Republika Slovenija kot razvita, odgovorna in dejavna država v mednarodni skupnosti 
sooblikuje politike in ukrepe za spoprijemanje s svetovnimi razvojnimi izzivi. Skupaj s 
partnerji prispeva k trajnostni, pravični, vključujoči in varni prihodnosti ter si prizadeva 
za dosego miru in varnosti, blaginje ter dostojnega življenja za današnje in prihodnje 
rodove.  
 
CMSR kot izvajalec operativno-tehničnih nalog omogoča, da Slovenija v okvirih 
razpoložljivih sredstev za izvajanje MRS partnerskim državam pomaga pri financiranju 
razvojnih projektov in s tem najbolj neposredno prispeva k napredku partnerskih držav.  

 
1. člen: Pravne in vsebinske podlage 

Izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije opredeljujejo 

naslednja zakonska, strateška in izvedbena določila: 

 

▪ Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS 
(ZMRSHP),  
▪ Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS 
(ReMRSHP), 
▪ Uredba o izvajanju MRSHP, 
▪ Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike 
Slovenije do leta 2030Standardi OECD na področju uradne razvojne pomoči, 
▪ Pravilniki CMSR s področja izvajanja projektov mednarodnega razvojnega 

sodelovanja Republike Slovenije. 

 
2. člen: Identifikacija projekta 

Projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja je projekt, ki mora biti v svoji osnovi 
namenjen promociji gospodarskega razvoja in blaginje v partnerski državi. 
Mednarodno razvojno sodelovanje se ne namenja za javne ali zasebne projekte, ki bi 
morali biti komercialno izvedljivi, če bi se financirali po tržnih pogojih (komercialno 
vzdržen projekt).  
 
Posamezni projekti, za katere so namenjena sredstva MRS, so identificirani na 
podlagi:  
 
▪ dvostranskih sporazumov med Slovenijo in partnerskimi državami; 
▪ kontaktov med ministrstvi RS in partnerskimi državami; 
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▪ kontaktov CMSR s partnerskimi državami v razvoju, mednarodnimi organizacijami, 
izvajalskimi ustanovami drugih donatoric ter drugimi relevantnimi deležniki. 

 
3. člen: Finančni instrumenti 

V okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja RS preko CMSR nudi naslednje 
finančne instrumente: 
 
▪ donacije RS (nepovratna namenska sredstva),  
▪ subvencioniranje obrestne mere posojil, ki jih javni subjekti najemajo za financiranje 
ali sofinanciranje projektov. 

 
4. člen: Prejemniki donacije RS 

Prejemniki donacije RS so javni subjekti v partnerskih državah - javni subjekti so 

neposredni proračunski uporabniki (npr. vlada in ministrstva, agencije in uradi, občine 

in pokrajine) ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb v večinski lasti države.  

 
5. člen: Povabilo za zbiranje projektnih predlogov 

CMSR na spletni strani objavi povabilo za zbiranje projektnih predlogov za investicijske 
in druge projekte MRS, z navodili za pripravo, in sicer: opis postopka prijave in izbora, 
merila za oceno projektov in obrazce za oddajo projektnih predlogov.  
 
Projektni predlogi morajo biti oddani s strani subjektov, ki so opredeljeni v 4. členu. 

 
6. člen: Oddaja projektnih predlogov 

Glede na potrebe za sofinanciranje projektov v partnerskih državah ali glede na 
medsebojne dogovore o razvojnem sodelovanju, javni subjekti v partnerski državi 
pripravijo »Projektne predloge« in jih skupaj s vsebinskim in finančnim načrtom ter 
spremljajočo dokumentacijo posredujejo CMSR preko elektronske vstopne točke. 

 
7. člen: Ocenjevanje projektnih predlogov 

CMSR za ocenjevanje projektnih predlogov imenuje komisijo, ki oceni projektne 
predloge skladno z merili za ocenjevanje projektov in preveri, ali projektni predlogi 
ustrezajo pogojem in merilom iz 8. člena Uredbe o izvajanju MRSHP. Pri pomanjkljivih 
projektnih predlogih lahko CMSR pozove predlagatelja k potrebni dopolnitvi ter zavrne 
tiste projektne predloge, ki jih oceni kot neskladne s strateškimi dokumenti RS na tem 
področju1. CMSR lahko v procesu ocenjevanja projektnih predlogov tudi identificira 

 
1 Republika Slovenija skladno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni 
pomoči Republike Slovenije nameni vsaj 50 odstotkov razpoložljive dvostranske pomoči za programe 
in projekte, ki so prednostni po geografskem in vsebinskem merilu ter vsaj 80 odstotkov razpoložljive 
dvostranske pomoči za programe in projekte, ki so prednostni po vsaj enem od obeh meril. Ostalih 20 
odstotkov razpoložljive dvostranske pomoči nameni za projekte, ki ne sodijo v prednostne vsebine in 
geografska področja, vendar morajo biti zanje podani utemeljeni razlogi. Tudi za te projekte velja enak 
postopek odločanja o izboru projektov MRS, ki jih izvaja CMSR. 
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akterje, ki sodelujejo pri projektu ter potencialne vire financiranja. CMSR s 
prejemnikom donacije RS v partnerski državi preveri možnost sofinanciranja. V 
primeru, da prejemnik donacije RS nima zadostnih finančnih sredstev za 
sofinanciranje, CMSR obvesti SID banko o možnostih financiranja. CMSR lahko 
identificira tudi tuje donatorje ali druge potencialne vire financiranja (tudi vključevanje 
zasebnega sektorja). 

 
8. člen: Izbor predlogov projektov MRS 

CMSR predloge projektov, ki izpolnjujejo vse zahtevane kriterije, določene v pravnih 
podlagah in v merilih za ocenjevanje projektov ter dosegajo vnaprej določen prag točk, 
uvrsti v Seznam predlogov projektov MRS za določeno obdobje, ki ga pošlje 
potencialnim financerjem in nacionalnemu koordinatorju MRS RS (MZZ). 
 
Potencialni financerji MRS iz Seznama predlogov projektov izberejo prioritetne 
projekte, kakor tudi morebitne rezervne projekte in opredelijo skupno višino sredstev 
za sofinanciranje v določenem obdobju ter o izboru obvestijo nacionalnega 
koordinatorja in CMSR. CMSR na izhodiščih nacionalnega koordinatorja, ki jih le-ta 
pripravi po uskladitvi s potencialnimi financerji, DKP mrežo in bilateralnimi sektorji v 
MZZ, oblikuje Predlog programa CMSR za izvajanje MRS za določeno obdobje skupaj 
z informacijo o projektih v teku in ga pošlje članom Sveta Centra za potrditev na seji 
Sveta Centra. 
 
Predlog programa vključuje prioritetni seznam projektov, seznam rezervnih projektov 
kakor tudi vse ostale projekte, ki so dosegli zadostno število točk. 

 
9. člen: Program CMSR za izvajanje MRS 

Svet Centra na seji sprejme Program CMSR za izvajanje MRS za določeno obdobje. 
Potrjen program CMSR objavi na svoji spletni strani. Potrjeni program ne predstavlja 
zaveze Republike Slovenije za sofinanciranje potrjenih projektov. 

 
10. člen: Višina donacije RS 

Višina donacije RS je odvisna od vrednosti projekta in stopnje prioritete za slovensko 
razvojno sodelovanje v skladu z Resolucijo RS o MRSHP in drugimi strateškimi 
dokumenti RS.  

 
11. člen: Obvestilo o izbiri in sklenitev pogodbe o donaciji RS 

Nacionalni koordinator preko veleposlaništev obvesti partnersko državo o izbranih 
projektih, CMSR pa o izbranih projektih obvesti predlagatelje in po sklenitvi pogodbe o 
financiranju s strani RS z njimi sklene donatorsko pogodbo, v kateri so opredeljene 
obveznosti in odgovornosti donatorja in prejemnika donacije RS. Pogodba določa 
nadzor in spremljanje projekta, ter poročanje o napredku na projektu. 
 
CMSR lahko od prejemnikov donacij RS kadarkoli zahteva dodatne informacije v zvezi 
s projekti, ki so potrebne za analize, poročila oziroma evalvacije. 
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CMSR ima kot donator s pogodbo opredeljeno diskrecijsko pravico, da finančnega 
transfera ne izvrši, ali pa zahteva vračilo donacije RS v primeru, ko je prišlo do kršitve 
pogodbe ali ko se izvajani projekt znatno razlikuje od odobrenega projektnega 
predloga. 

 
12. člen: Izbira izvajalca projekta 

Prejemnik donacije RS v partnerski državi ali CMSR v RS izvede postopek izbire 
izvajalca/ev v skladu z zakonodajo, ki ureja javne finance in javna naročila. Ob sklenitvi 
pogodbe z izvajalcem projekta (izvajalske pogodbe) CMSR o tem obvesti financerja. 
 
V kolikor CMSR kot donator, v dogovoru s prejemnikom donacije RS, izbere izvajalca 
le-to izvede v skladu s slovensko zakonodajo s področja javnih financ in javnih naročil. 

 
13. člen: Poročanje in spremljanje projektov 

CMSR spremlja in nadzira izvajanje projektov od sklenitve donacijske pogodbe do 
končne realizacije projekta.  
 
Obveznost prejemnika donacije je izvedba projekta in poročanje o poteku in rezultatih 
projekta.  
 
Prejemnik se z donacijsko pogodbo zaveže k rednemu poročanju o izvajanju projekta 
ter zagotovitvi ogledov projekta na terenu. Podrobne zahteve o poročanju so 
opredeljene v donacijski pogodbi in v navodilih. 
 
Stalni nadzor vključuje preverjanje pogodbeno opredeljenih ciljev, stroškov in 
realizacije. 
 
Spremljanje vsakega projekta se opravlja na osnovi dostavljenih dokumentov/poročil 
prejemnika in ogledov na terenu. CMSR o vsakem projektu pripravi letna poročila in 
po potrebi tudi vmesna poročila, ki vsebujejo pregled aktivnosti in rezultatov, finančni 
pregled in oceno uspešnosti. Po zaključenem projektu CMSR pripravi zaključno 
poročilo za izvedeni projekt. 

 
14. člen: Nakazila donacijskih sredstev RS 

CMSR izvaja nakazila donacijskih sredstev na podlagi pisnih zahtevkov prejemnikov 
donacij RS, katerim mora biti priložena ustrezna dokumentacija. 
 
Sredstva se izplačajo po pregledu in odobritvi predloženih poročil in računov. 

 
15. člen: Ogledi na terenu 

Namen ogledov na terenu je preveriti, ali se projekti izvajajo v skladu z odobrenimi  
projektnimi predlogi in predloženimi poročili o izvajanju projektov. Z ogledi na terenu 
se preverja rezultate projekta. Za vsak ogled na terenu se izdela poročilo. O stanju na 
terenu se redno obvešča financerja RS. 
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16. člen: Evalvacije projektov 
 
Za posamezne izbrane projekte se lahko opravi evalvacija projekta. Evalvacija je 
sistematična in objektivna ocena trajajočega oziroma zaključenega projekta (priprave, 
izvedbe in rezultatov).  
 
Evalvacija projekta se opravi na zahtevo financerja, ustanovitelja CMSR ali po presoji 
CMSR. Stroške izvedbe evalvacije projekta nosi tisti, ki jo zahteva. 

 
17. člen: Vidljivost 

Prejemniki donacij RS v partnerskih državah v vseh komunikacijah v zvezi s projekti 
navajajo, da je bil projekt sofinanciran s sredstvi donacije RS. 
 
Financerji MRS, CMSR in prejemniki donacij RS v partnerski državi na svojih spletnih 
straneh objavijo seznam sofinanciranih projektov MRS s ključnimi informacijami o 
projektih (naslov projekta, partnerska država, vsebina, obdobje izvajanja, višina 
sredstev ipd.) ter pri tem vedno in dosledno uporabljajo logotip mednarodnega 
razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. 
 
CMSR pri prejemnikih donacij RS skrbi za dosledno promocijo mednarodnega 
razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. 
 

18. člen: Veljavnost pravilnika 

Ta pravilnik prične veljati in se uporabljati z dnem 10. 12. 2021. Z dnem veljavnosti 

tega pravilnika preneha veljati Pravilnik Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj 

za izvajanje uradne razvojne pomoči, sprejet 15. januarja 2008. 

 

 

 

 


