
 

 

 

Področje 13: Varstvo okolja v razvojnem sodelovanju 
 

UVOD 
Slovenija je z vstopom v EU tudi uradno postala država, ki je donator na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja. Številni projekti in dejavnosti, ki jih v tem okviru spodbujamo in sofinanciramo, imajo različne 
vplive na okolje – nekaj je takšnih, ki vplivajo na izboljšanje stanja okolja, vendar pa je veliko več takšnih, ki 
imajo negativen vpliv na okolje. Zato je pomembno, da v politiki razvojnega sodelovanja obstajajo okoljska 
merila, ki omogočajo, da razvojno sodelovanje zmanjša negativne in poveča pozitivne vplive na okolje.  

 

NABOR INDIKATORJEV 
13.1 Okoljska komponenta v politikah razvojnega sodelovanja 
13.2 Izdatki za okoljske projekte  
13.3 Okoljski kriteriji v projektih razvojnega sodelovanja 

 
 

PROFILI INDIKATORJEV 

 

Profil indikatorja  
Naziv indikatorja 13.1 Okoljska komponenta v politikah razvojnega sodelovanja 

Tip indikatorja Odzivi 

Cilj glede na vladni program, 

zakonodajo… 

Zakon o razvojnem sodelovanju postavlja kot enega izmed ciljev 
"zagotavljanje trajnostnega razvoja, ki uravnoteženo vključuje cilje 
ohranjanja okolja, varstvo naravnih virov, ekonomsko rast in vzdržnost, ter 
skrb za socialno vključenost in pravičnost". 

Obrazložitev izbora indikatorja  Glede na to, da je zagotoviti okoljsko trajnost eden od milenijskih razvojnih 
ciljev, je okoljska komponenta od sprejetja omenjenih ciljev našla pot v 
politike razvojnega sodelovanja. Ker pa pogosto obstaja na deklarativni 
ravni, je naloga pričujočega indikatorja, da preveri, ali je okoljska 
komponenta zadostno integrirana v slovensko politiko razvojnega 
sodelovanja. Gre za indikator odziva. 

Metodologija:   

Merska enota /način podajanja integriranost oz. neintegriranost okoljske komponente v politiki razvojnega 
sodelovanja 

Referenčne vrednosti, če obstajajo politika razvojnega sodelovanja na Finskem 

Pogostnost merjenja enkrat na dve leti 

Znani viri podatkov Ministrstvo za zunanje zadeve 

 



 

Profil indikatorja  
Naziv indikatorja 13.2 Izdatki za okoljske projekte  

Tip indikatorja Odzivi 

Obrazložitev izbora indikatorja Projekti razvojnega sodelovanja naslavljajo različne razvojne izzive in sicer 
ponavadi v skladu z milenijskimi razvojnimi cilji. 7. milenijski razvojni cilj 
pravi, da je potrebno okolje varovati z različnih vidikov.  Zato je upravičeno 
pričakovati, da se določen del sredstev za razvojno sodelovanje nameni tudi 
podpori okoljskih projektov. Indikator meri, kolikšen del sredstev je 
namenjeno okoljskim projektom, ter tako prikazuje raven podpore enemu 
izmed milenijskih razvojnih ciljev.   

Metodologija:   
Merska enota /način podajanja delež (%) sredstev, ki se namenijo za okoljske projekte, glede na vsa 

sredstva, ki so namenjena razvojnemu sodelovanju 

Referenčne vrednosti, če obstajajo stanje na začetku mandata 

Pogostnost merjenja enkrat na dve leti 

Znani viri podatkov Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za finance 

 
 
 

Profil indikatorja  
Naziv indikatorja 13.3 Okoljski kriteriji v projektih razvojnega sodelovanja 

 

Tip indikatorja Odzivi 

Obrazložitev izbora indikatorja  Indikator meri izvajanje načelnih usmeritev v praksi – preverja namreč, ali 
so v projektih razvojnega sodelovanja prisotni okoljski kriteriji, s pomočjo 
katerih se predvidi povečanje pozitivnega oz. zmanjšanje negativnega 
vpliva projekta na okolje.  

Metodologija:   

Merska enota /način podajanja obstoj oz. neobstoj okoljskih kriterijev v projektih razvojnega sodelovanja 

Referenčne vrednosti, če obstajajo stanje na začetku mandata  

Pogostnost merjenja enkrat na dve leti 

Znani viri podatkov Ministrstvo za zunanje zadeve 

 
 
 


