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  REPUBLIKA SLOVENIJA

           MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

         Gp.mgrt@gov.si

Številka: 542-1/2022/49

Ljubljana, 26. 09. 2022

EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog za izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja preko 

UNIDO: "Spodbujanje razvoja v gozdno-lesnem sektorju Albanije za trajnostno rabo 

naravnih virov in trajnostni industrijski razvoj 2022 - 2024" in "Vzpostavitev vozlišča 

za čezmejno več-operativno infrastrukturo v Tanzaniji 2022 - 2024" - predlog za 

obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 

- uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 

in 8. člena Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18) je Vlada Republike Slovenije na ..... seji dne .....  sprejela 

naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je potrdila izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega 

sodelovanja preko UNIDO, in sicer:

- "Spodbujanje razvoja v gozdno-lesnem sektorju Albanije za trajnostno rabo naravnih 

virov in trajnostni industrijski razvoj 2022 - 2024" in

- "Vzpostavitev vozlišča za čezmejno več-operativno infrastrukturo v Tanzaniji 2022 -

2024".

2. Vlada Republike Slovenije pooblašča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za 

izvedbo vseh postopkov za izvedbo projektov iz prejšnje točke.

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka
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Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- Ministrstvo za finance,

- Ministrstvo za zunanje zadeve,

- Generalni sekretariat Vlade RS.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v DZ z 

obrazložitvijo razlogov: /

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Jernej Salecl, generalni direktor, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in 

tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- Gregor Umek, vodja sektorja, Sektor za internacionalizacijo, Direktorat za 

internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo,

- mag. Janez Rogelj, sekretar, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/
5. Kratek povzetek gradiva:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja mednarodno razvojno sodelovanje - (v 

nadaljevanju: MRS) na način financiranja mednarodnih razvojnih projektov, ki se izvajajo preko 

Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO), skladno z ratificirano mednarodno 

pogodbo z UNIDO. MRS se preko UNIDO izvaja skladno z zakonodajo in sprejetimi kriteriji pri 

dajanju mednarodne pomoči in skladno z "Načrtom medsebojnega sodelovanja med Vlado 

Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO)", ki je bil 

podpisan dne 30. junija 2022 na Dunaju.

Skladno s 1. odstavkom 2. člena Uredbe o izvajanju dvostranskega razvojnega sodelovanja in 

humanitarne pomoči (3,. 4., 5., 6., in 11. alineje) je bil na rednem bilateralnem srečanju med 

Republiko Slovenijo in UNIDO 31. avgusta 2021 sprejet predlog o izvedbi dveh projektov

mednarodnega razvojnega sodelovanja preko UNIDO, in sicer:

- "Spodbujanje razvoja v gozdno-lesnem sektorju Albanije za trajnostno rabo naravnih virov in 

trajnostni industrijski razvoj 2022 - 2024" in

- "Vzpostavitev vozlišča za čezmejno več-operativno infrastrukturo v Tanzaniji 2022 - 2024".

PROJEKT 1: "Spodbujanje razvoja v gozdno-lesnem sektorju Albanije za trajnostno rabo 

naravnih virov in trajnostni industrijski razvoj 2022 - 2024":

Razvoj lesne industrije zahteva močan gozdarski sektor in gozdne vire v dobrem stanju. V 

gozdarskem sektorju poteka dolgotrajen proces decentralizacije, ki se v zadnjih letih krepi. Oktobra 

2020 je bila v okviru ministrstva za turizem in okolje Albanije ustanovljena nova Nacionalna agencija 

za gozdove.
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Nacionalni organ je zavezan k izpolnjevanju svojih nalog in ciljev ter kot novoustanovljeni javni organ 

potrebuje krepitev zmogljivosti in podporo na področju sodobne infrastrukture in človeškega 

kapitala. Poleg tega je močna in usposobljena gozdarska uprava na nacionalni in lokalni ravni 

ključnega pomena za izvajanje in uveljavljanje pravnega reda Skupnosti na področju okolja, kjer je 

eden od njegovih sestavnih delov dokončanje pravnega okvira za gozdarstvo.

Cilji sedanjega pilotnega projekta (2 leti predvidenega trajanja) so:

- Prispevati k vzpostavitvi centra za poklicno izobraževanje in usposabljanje na Fakulteti za 

gozdarske vede/Oddelek za lesno industrijo (FoFS) v Tirani, Albanija v tesnem sodelovanju z 

albanskim grozdom za lesno industrijo (WICA). Ta center za poklicno izobraževanje in 

usposabljanje si bo prizadeval za spodbujanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki 

temelji na kompetencah, za zaposlene v WICA in širše kot sredstvo za povečanje odličnosti v 

FoFS ter spodbujanje strokovnega usposabljanja in inovacij za lesno industrijo v Albaniji. 

Dolgoročno bo Center za poklicno izobraževanje in usposabljanje prispeval k povečanju vloge 

akademskih krogov v nacionalnih in regionalnih razvojnih procesih, s čimer se bo povečala 

učinkovitost delovno intenzivnih gospodarskih sektorjev, povezanih z lesno industrijo, pa tudi s 

trajnostno rabo naravnih virov.

- Pospešiti gospodarsko sodelovanje med Republiko Albanijo in Republiko Slovenijo na področju 

lesnih izdelkov, stavb in pohištva.  To bo prispevalo k trajnostnemu gospodarskemu razvoju 

Albanije.

- Izmenjava izkušenj in znanja med organizacijami grozdov v Sloveniji in Albaniji. To prispeva k 

razvoju WICA in bo omogočilo dolgoročno sodelovanje med Slovenijo in Albanijo ter trajnost 

rezultatov pilotnega projekta.

- Podpora novoustanovljeni Nacionalni agenciji za gozdove za spremljanje in spodbujanje 

trajnostnega gospodarjenja z gozdnimi viri v Albaniji ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja 

med slovenskimi in albanskimi organi za gozdove.

Med ostalimi cilji projekta je prenos znanja na področjih:

 sodobni trendi v razvoju lesnih materialov na biološki osnovi, kompozitnih materialov, 

modifikacije lesa, mehanske obdelave lesa (nove tehnologije, CNC stroji), pohištvo in notranje 

oblikovanje ter finance, upravljanje, trženje,

 sistem gospodarjenja z gozdovi, spremljanje gozdov in poročanje o njih za evropske kazalnike, 

sistem poročanja o popisu gozdov in pogozdovanje.

 odprtje novega trga za proizvajalce pohištva, lesenih elementov, interierjev, stavbno pohištvo.

 s prenosom znanja prispeva k spodbujanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja na podlagi 

kompetenc ter spodbuja poklicno usposabljanje in inovacije za lesno industrijo v Albaniji.

 Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdnimi viri na podlagi slovenskih izkušenj.

Predlagani pilotni projekt bo prispeval k trajnostnemu razvoju v Albaniji.

PROJEKT 2: "Vzpostavitev vozlišča za čezmejno več-operativno infrastrukturo v Tanzaniji 2022 -

2024":

Digitalna transformacija gospodarstva se neizogibno dotika večine stvari in ljudi v današnjem svetu. 

Večje število aktivnosti v digitalnem prostoru zahteva jasne okvire za verifikacije in varnost 

transakcij. Številne države stremijo k ponujanju digitalnih storitev, ki imajo koristi od blockchain 

tehnologije predvsem na področju varnosti. 
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Izzivi, ki so povezani z uporabo te tehnologije, izvirajo iz pomanjkanja zmogljivosti na ravni držav, 

da bi lahko zagotovili ustrezni zagon tovrstnih mrež. Ko to obravnavamo skupaj z odklanjanjem ali 

manjšim odstotkom uporabe digitalnih  javnih storitev v nekaterih regijah, se to negativno odraža 

predvsem na podjetniških aktivnostih.    

Glavni cilj projekta je zagotoviti prenos visokotehnološkega znanja, omogočiti uporabo novih 

tehnologij in t.i. tehnologij 4IR v Tanzaniji. Predlog projekta prav tako omogoča Tanzaniji dostop do 

novih trgov skozi izboljšano okolje, ki omogoča verifikacijo, interoperabilnost in zanesljivost.

V skladu z nacionalnim »Petletnim razvojnim načrtom za Tanzanijo« bo projekt prispeval k 

izboljšanju tistih področij, ki so relevantna za prioritete iz naslova razvojnega načrta, kot npr. 

izboljšanje upravljanja, konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti države. Navezava na Cilje 

trajnostnega razvoja 2030 Organizacije združenih narodov (UN SDG 2030 - United Nations 

Sustainable Development Goals 2030) bo dosežena v različnih fazah izvajanja projekta, saj bo 

prispevala k prednostnim nalogam Ciljev trajnostnega razvoja 2030 in bo še posebej naslavljala 

ranljive skupine ljudi. 

Predlagani projekt bo prav tako vključeval elemente Programa za partnerstvo države (Programme 

for Country Partnership), ki je v pripravi v Tanzaniji. Projekt bo prav tako podpiral nacionalne 

razvojne načrte, kot npr. Vizija do 2025 in Razvojna vizija Zanzibarja do 2025, z namenom 

doseganja večje konkurenčnosti in povečanja kvalifikacij in kompetenc tanzanijskega gospodarstva. 

S tem se bo povečala tudi strokovna baza v Tanzaniji, še posebej na področju tehnologij, ki imajo 

potencial izboljšati vse vidike ekonomskega in socialnega življenja. 

Pričakovane koristi za Tanzanijo so v tem, da bo zagon blockchain infrastrukture prispeval k 

povečanju učinkovitosti v izvajanju javnih storitev za državljane, podjetja ter izboljšanju baze 

kompetenc v Tanzaniji. 

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih 

treh letih
DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske 

unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost 

podjetij

Obrazložitev:

Preko projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja 

Slovenija/MGRT v sodelovanju z UNIDO uresničuje cilj Evropske 

Komisije, da se poveča delovanje evropskih MSPjev na trgih izven 

EU. S tem se spodbuja slovenska podjetja, predvsem mala in 

srednje velika (SME), k širjenju ter prenosu naprednih tehnologij in 

znanja na nove prioritetne izvozne trge izven EU. Spodbuja se

iskanje nišnih trgov, tudi v oddaljenih regijah in možnosti prenosa 

novih inovativnih tehnologij. Tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo si je v svojih strateških dokumentih zastavilo cilj, da je 

potrebno povečati izvozno usmerjenost slovenskih MSPjev v 

naslednjih 5 letih, vsaj za 20 %. 

DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
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e) socialno področje
NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne 

klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

Tekoče 

leto (t)
t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) 

prihodkov državnega proračuna

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) 

prihodkov občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) 

odhodkov državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) 

odhodkov občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) 

obveznosti za druga javnofinančna sredstva

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, projekta/Naziv ukrepa, projekta
Šifra PP 

/Naziv PP

Znesek za 

tekoče leto 
(t)

Znesek za 

t+1

Ministrstvo za 

gospodarski 

razvoj in 

tehnologijo

2130-22-8101

"Razvoj gozdno-lesnega sektorja v Albaniji"

PP 603410 -

Mednarodno 

razvojno 

sodelovanje

179.324,00 

EUR

111.000,00 

EUR

Ministrstvo za 

gospodarski 

razvoj in 

tehnologijo

2130-22-8102

"Več-operativni infrastrukturni HUB v 

Tanzaniji"

PP 603410 -

Mednarodno 

razvojno 

sodelovanje

149.620,00 

EUR

47.000,00 

EUR

SKUPAJ:
328.944,00 

EUR

158.000,00 

EUR

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra ukrepa, projekta/Naziv ukrepa, projekta
Šifra PP 

/Naziv PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za 

t+1 

SKUPAJ:
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

Obrazložitev:

Gradiva ni mogoče objaviti na spletnih straneh ministrstva, dokler Vlada 

RS ne potrdi priprave obeh projektov in izvedbe projekta preko UNIDO

NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

      Matjaž Han

     m i n i s t e r

Priloge:

1. Obrazložitev predloga izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja preko 

UNIDO: "Spodbujanje razvoja v gozdno-lesnem sektorju Albanije za trajnostno rabo naravnih virov 

in trajnostni industrijski razvoj 2022 - 2024" in "Vzpostavitev vozlišča za čezmejno več-operativno 

infrastrukturo v Tanzaniji 2022 - 2024"

2. Sporočilo UNIDO o odobritvi obeh projektov

3. Pismo o nameri Albanije in Tanzanije UNIDO

II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto (t) Znesek za

t+1

SKUPAJ:
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Priloge v dveh ločenih datotekah:

4. Datoteka UNIDO - Albania - ČB - PRODOC 210249_Albania_ProDoc_signed 31May22

5. Datoteka UNIDO - Tanzania - ČB - PRODOC_210259_Blockchain Knowledge Hub in Tanzania 

signed 31May22
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Priloga 1

Obrazložitev predloga izvedbe dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja 

preko UNIDO: "Spodbujanje razvoja v gozdno-lesnem sektorju Albanije za trajnostno 

rabo naravnih virov in trajnostni industrijski razvoj 2022 - 2024" in "Vzpostavitev vozlišča 

za čezmejno več-operativno infrastrukturo v Tanzaniji 2022 - 2024"

A. O mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije in sodelovanje z UNIDO

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja mednarodno razvojno sodelovanje - (v 

nadaljevanju: MRS) na način financiranja mednarodnih razvojnih projektov, ki se izvajajo preko 

Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO), skladno z ratificirano mednarodno 

pogodbo z UNIDO. MRS se preko UNIDO izvaja skladno z zakonodajo in sprejetimi kriteriji pri dajanju 

mednarodne pomoči in skladno z "Načrtom medsebojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije 

in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO)", ki je bil podpisan dne 30. junija 2022 

na Dunaju.

Pravne podlage za določitev obsega, vsebine in načina izvedbe programa MRS RS so:

- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Organizacijo Združenih narodov za industrijski 

razvoj in Vlado Republike Slovenije in Upravnega dogovora o posebnih namenskih prispevkih v 

Sklad za industrijski razvoj (MSZNIR) (Uradni list RS, št. 94/05);

- Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS (Uradni list RS, št. 30/18);

- Uredba o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 74/18);

- Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije 

(ReMRSHP) (Uradni list RS, št. 54/17);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 

in 206/21 - ZDUPŠOP);

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 

99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);

- Sklep o potrditvi Načrta sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih 

narodov za industrijski razvoj (UNIDO) (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe št. 11/22). Načrt 

sodelovanja je začel veljati 29. avgusta 2022.

Predlagano mednarodno sodelovanje je skladno s Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in 

humanitarne pomoči RS do leta 2030, saj:

- bo prispevalo k trajnostnemu razvoju v Albaniji, 

- krepi prepoznavnost Slovenije in njene vloge v donatorski skupnosti kot razvojnega partnerja in 

krepi udeležbo svojih izvajalcev/deležnikov,

- podpira razvoj spodbudnega poslovnega okolja in prenos dobrih poslovnih praks, znanja in 

tehnologij  slovenskih razvojnih partnerjev v partnerske države.

Predlagano mednarodno sodelovanje zasleduje nacionalni interes skladno s strateškimi cilji Vlade RS, 

saj: 

- prispeva k povečanju deleža izvoza v naslednjih letih, ustvarjenega s strani malih in srednje

velikih podjetij (v nadaljevanju MSP) s poudarkom na visoko tehnoloških podjetjih; in se s tem 

približa povprečju ostalih evropskih držav,

- spodbuja internacionalizacijo MSP-jev, ki zaradi majhnega domačega trga in ohlajanja oz. 

upočasnjene gospodarske rasti na trgih EU, predstavlja ključni element za rast MSP-jev; 
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- krepi vključenost slovenskih visoko tehnoloških podjetij in raziskovalnih inštitutov, združenih v 

Lesarskem grozdu v razvojnem sodelovanju tudi z državami izven EU in na ta način povečuje

učinkovitost razvojnega sodelovanja z mednarodnimi partnerji, kot je  UNIDO.

Pomoč odraža slovenske prioritete in zmogljivosti ter zagotavlja podporo razvojnim prizadevanjem 

partnerskih držav. Mednarodno razvojno sodelovanje predstavlja tudi enega izmed splošnih in 

sistemskih ukrepov za izboljšanje internacionalizacije z vključevanjem zasebnega sektorja v razvojno 

sodelovanje.

Mednarodno razvojno sodelovanje z UNIDO in metodologija UNIDO

Na podlagi Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije z UNIDO-m (glej Zakon o 

ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj in Vlado 

Republike Slovenije in Upravnega dogovora o posebnih namenskih prispevkih v Sklad za industrijski 

razvoj (MSZNIR) (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 94/05) in Priloge I, ki je sestavni del 

Sporazuma, Vlada RS daje organizaciji UNIDO posebne namenske prispevke v Sklad za industrijski 

razvoj.

Projekte, ki se financirajo iz prispevkov Vlade RS, izbereta, spremljata in potrdita UNIDO in Vlada RS 

na podlagi prednostnih meril, ki jih določi sama ter v skladu s splošnimi smernicami poslovanja sklada.

UNIDO je skladno s svojimi pravili pripravil projektno dokumentacijo (in jo uskladil z Republiko Slovenijo) 

za oba projekta, katere del je tudi razrez porabe sredstev. Projektna dokumentacija je narejena po 

mednarodnih standardih in vsebuje vse elemente, ki so navedeni v tretjem odstavku 11. člena Uredbe 

o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Mandat skupine UNIDO za vključujoč in trajnosten industrijski razvoj (Inclusive and Sustainable 

Industrial Development - ISID) temelji na tem, da države članice prepoznajo dejstvo, da je lahko 

zmanjšanje revščine doseženo edino skozi močno, vključujočo, trajnostno in odporno gospodarsko in 

industrijsko rast ter učinkovito integracijo ekonomske, socialne in okoljske dimenzije v trajnostni razvoj. 

Vključujoč in trajnostni industrijski razvoj pomeni da: 

- vsaka država doseže višjo raven industrializacije gospodarstva in koristi iz naslova globalizacije trgov 

za industrijske produkte in storitve; 

- da nikogar ne puščamo zadaj pri uživanju koristi industrijske rasti in prosperitete, ki mora biti 

porazdeljena med moške in ženske v vseh državah, 

- širša gospodarska in socialna rast se podpre v okviru okoljsko trajnostnega okvira, 

- posebna znanja in viri s strani vseh deležnikov v razvoju se kombinirajo z namenom doseči največji 

razvojni učinek ISID. 

Cilj UNIDO doseči ISID je še posebej viden, prepoznan in integriran v Agendi 2030. Skozi SDG 9, države 

članice Organizacije združenih narodov pozivajo mednarodno skupnost k "izgradnji odporne 

infrastrukture, pospešitvi vključujoče in trajnostne industrializacije ter krepitvi inovacij". ISID je zato 

ustrezno gonilo ustvarjanja novih delovnih mest in gospodarske rasti, ampak tudi prenosa tehnologij, 

investicijskih tokov in razvoja veščin in kompetenc.

Tudi drugi Cilji trajnostnega razvoja vsebujejo nekatere vidike in cilje, povezane z industrijo in z 

digitalizacijo industrijskih in storitvenih sektorjev.
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Z dnem nakazila sredstev na UNIDO za določen razvojni projekt (na podlagi Sklepa Vlade Republike 

Slovenije) UNIDO prevzame, skladno z vsebino Sporazuma, vodenje in upravljanje projekta do 

njegovega zaključka. V tem času Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v imenu Republike 

Slovenije), skladno s Sporazumom, vrši le finančni in fizični nadzor nad izvajanjem projekta. 

Tehnično upravljanje in koordinacijo obeh projektov bo zagotavljal projektni tim (projektna ekipa, 

sestavljana iz moških in žensk - strokovnjakov in strokovnjakov iz mednarodnega okolja, pod vodstvom 

UNIDO projektnega vodje). Območna enota v Albaniji in v Tanzaniji bosta imeli vlogo koordinatorja 

projektnih aktivnosti in odnosov z lokalnimi deležniki, eksperti in državnimi institucijami. Projektni tim bo 

poročal Donatorju na način že uveljavljenih praks. Poročila bodo zajemala tudi koristi in učinke, ki so bili 

doseženi projektnih aktivnosti. 

B. Predlog izvedbe projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja preko UNIDO: 

"Spodbujanje razvoja v gozdno-lesnem sektorju Albanije za trajnostno rabo naravnih virov 

in trajnostni industrijski razvoj 2022 - 2024"

Ozadje za izvedbo projekta v Albaniji

Gozdovi in les so naravni in obnovljivi viri, ki lahko z ustrezno gospodarsko rabo pomembno prispevajo 

k blažitvi podnebnih sprememb in doseganju ciljev trajnostnega gospodarstva. Za to je treba razviti 

poslovno podporno okolje v naši gozdarski industriji, za kar potrebujemo podporo z znanjem in 

izkušnjami na tem področju razvitejših držav, kot je Slovenija.

Po nekaterih podatkih, o katerih je poročalo albansko ministrstvo za okolje, gozdove in vode, letni posek 

v albanskih gozdovih zaostaja za možnim in predstavlja tretjino sedanjega letnega prirastka. To pomeni, 

da imamo še vedno nekaj neizkoriščenih naravnih virov za gospodarski razvoj. Albanska 

lesnopredelovalna industrija je sestavljena iz treh ducatov velikih podjetij in na stotine malih in srednjih 

podjetij, ki se ukvarjajo z več tehničnimi in organizacijskimi težavami. Razvoj tega sektorja zahteva poleg 

politične podpore tudi naložbe v proizvodno tehnologijo in usposabljanje zaposlenih.

Razvoj lesne industrije zahteva močan gozdarski sektor in gozdne vire v dobrem stanju. V gozdarskem 

sektorju poteka dolgotrajen proces decentralizacije, ki se v zadnjih letih krepi. Oktobra 2020 je bila v 

okviru ministrstva za turizem in okolje Albanije ustanovljena nova Nacionalna agencija za gozdove. 

Nacionalni organ je zavezan k izpolnjevanju svojih nalog in ciljev ter kot novoustanovljeni javni organ 

potrebuje krepitev zmogljivosti in podporo na področju sodobne infrastrukture in človeškega kapitala. 

Poleg tega je močna in usposobljena gozdarska uprava na nacionalni in lokalni ravni ključnega pomena 

za izvajanje in uveljavljanje pravnega reda Skupnosti na področju okolja, kjer je eden od njegovih 

sestavnih delov dokončanje pravnega okvira za gozdarstvo.

Predlagani pilotni projekt bo prispeval k trajnostnemu razvoju v Albaniji.

Cilji in namen

Cilji sedanjega pilotnega projekta (2 leti predvidenega trajanja) so:

- Prispevati k vzpostavitvi centra za poklicno izobraževanje in usposabljanje na Fakulteti za gozdarske 

vede/Oddelek za lesno industrijo (FoFS) v Tirani, Albanija v tesnem sodelovanju z albanskim 

grozdom za lesno industrijo (WICA). Ta center za poklicno izobraževanje in usposabljanje si bo 

prizadeval za spodbujanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na kompetencah, za 

zaposlene v WICA in širše kot sredstvo za povečanje odličnosti v FoFS ter spodbujanje strokovnega 

usposabljanja in inovacij za lesno industrijo v Albaniji. Dolgoročno bo Center za poklicno 

izobraževanje in usposabljanje prispeval k povečanju vloge akademskih krogov v nacionalnih in 
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regionalnih razvojnih procesih, s čimer se bo povečala učinkovitost delovno intenzivnih gospodarskih 

sektorjev, povezanih z lesno industrijo, pa tudi s trajnostno rabo naravnih virov.

- Pospešiti gospodarsko sodelovanje med Republiko Albanijo in Republiko Slovenijo na področju 

lesnih izdelkov, stavb in pohištva.  To bo prispevalo k trajnostnemu gospodarskemu razvoju Albanije.

- Izmenjava izkušenj in znanja med organizacijami grozdov v Sloveniji in Albaniji. To prispeva k razvoju 

WICA in bo omogočilo dolgoročno sodelovanje med Slovenijo in Albanijo ter trajnost rezultatov 

pilotnega projekta.

- Podpora novoustanovljeni Nacionalni agenciji za gozdove za spremljanje in spodbujanje 

trajnostnega gospodarjenja z gozdnimi viri v Albaniji ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med 

slovenskimi in albanskimi organi za gozdove.

Koristi za državo upravičenko

 Na Fakulteti za gozdarske vede/Oddelek za lesno industrijo (FoFS) bodo prejeli nov program 

usposabljanja za MSP, potrjen v praksi, s katerim bodo okrepili svojo podporo razvoju albanskega 

lesnega in pohištvenega sektorja v skladu z njihovimi strateškimi usmeritvami.

 Albanski pohištveni sektor bo okrepil podporno poslovno okolje, da bi zagotovil večjo podporo za 

njihov razvoj, uvedbo trajnostnih poslovnih in okoljskih načel ter krepitev izvoza.

 Zadevne zainteresirane strani in raven politike v Albaniji bodo bolje razumeli potrebe albanske lesne 

industrije in celotne lesne verige, kar bo omogočilo razvoj boljših podpornih ukrepov za nadaljnjo 

blaginjo.

 Albanski pohištveni sektor bo okrepil vezi z državami EU, s poudarkom na Sloveniji. Te povezave 

bodo pospešile prenos znanja, razvoj in krepitev poslovnih vezi, kar bo privedlo do večjega obsega 

trgovine s tujimi državami.

 Novoustanovljena albanska Nacionalna agencija za gozdove bo okrepila svoje vezi z državami EU, 

s poudarkom na Sloveniji. Te povezave bodo pospešile prenos znanja in razvoj infrastrukture, kar 

bo privedlo do trajnostnega gospodarjenja z gozdnimi viri.

Prenos znanja in tehnologije in ugodnosti za Slovenijo

Osnovni cilj projekta je prenos znanja na področjih:

 sodobni trendi v razvoju lesnih materialov na biološki osnovi, kompozitnih materialov, modifikacije 

lesa, mehanske obdelave lesa (nove tehnologije, CNC stroji), pohištvo in notranje oblikovanje ter 

finance, upravljanje, trženje,

 sistem gospodarjenja z gozdovi, spremljanje gozdov in poročanje o njih za evropske kazalnike, 

sistem poročanja o popisu gozdov in pogozdovanje.

 odprtje novega trga za proizvajalce pohištva, lesenih elementov, interierjev, stavbno pohištvo.

 s prenosom znanja prispeva k spodbujanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja na podlagi 

kompetenc ter spodbuja poklicno usposabljanje in inovacije za lesno industrijo v Albaniji.

 Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdnimi viri na podlagi slovenskih izkušenj.

Partnerji iz Albanije (upravičenci)

 Kmetijska univerza v Tirani, Fakulteta za gozdarske vede/Oddelek za lesno industrijo (FoFS)

 Lesni industrijski grozd Albanije (WICA)

 Albanska nacionalna agencija za gozdove (NFA)

Partnerji iz Slovenije

 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (UL BF)

 Zavod za gozdove Slovenije (SFS)

 Gozdarski inštitut Slovenije (SFI)

 Lesarski grozd Slovenija (WIC)
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Pozitivni učinki

 Albanski pohištveni sektor bo okrepil svoje podporno okolje, da bi zagotovil večjo podporo za njihov 

razvoj, uvedbo trajnostnih poslovnih in okoljskih načel ter krepitev izvoza.

 Zadevne zainteresirane strani in raven politike v Albaniji bodo bolje razumeli potrebe albanske 

gozdne industrije in celotne lesne verige kar bo omogočilo razvoj boljših podpornih ukrepov za 

nadaljnjo blaginjo.

 Albanski gozdno-lesni sektor bo okrepil vezi z državami EU, s poudarkom na Sloveniji. Te povezave 

bodo pospešile prenos znanja, razvoj in krepitev poslovnih vezi, kar bo privedlo do večjega obsega 

trgovine s tujimi državami.

Predlog finančne projekcije v EUR

naslov študije "Spodbujanje razvoja v gozdno-lesnem sektorju 

Albanije za trajnostno rabo naravnih virov in 

trajnostni industrijski razvoj 2022 - 2024"

država prejemnica pomoči Albanija

trajanje projekta/študije 24 mesecev

ocenjena vrednost celoten projekt v EUR 290.324,00

Viri financiranja (v EUR):

- predlog financiranje RS MGRT (PP) v 2022

- predlog financiranje RS MGRT (PP) v 2023

179.324,00

111.000,00

SKUPAJ financiranje v EUR v 2022

SKUPAJ financiranje v EUR v 2023

179.324,00

111.000,00

SKUPAJ financiranje iz proračuna RS v EUR 290.324,00

sodelovanje slovenskih podjetij (brez 

njihovega finančnega prispevka)

Lesarski grozd, Univerza v Ljubljani, Biotehnična 

fakulteta

vodenje projekta/študije in nadzor UNIDO Dunaj

Viri in dinamika:

MGRT: PP 603410 Mednarodno razvojno sodelovanje

2022: 179.324,00 EUR

2023: 111.000,00 EUR

Ekonomska klasifikacija odhodkov na MGRT:

- na kontu 4142 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini, 

- na kontih podskupine kontov 414299 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujino – drugo

C. Predlog izvedbe projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja preko UNIDO: 

"Vzpostavitev vozlišča za čezmejno več-operativno infrastrukturo v Tanzaniji 2022 - 2024"

Ozadje za izvedbo projekta v Tanzaniji

Digitalna transformacija gospodarstva se neizogibno dotika večine stvari in ljudi v današnjem svetu. 

Večje število aktivnosti v digitalnem prostoru zahteva jasne okvire za verifikacije in varnost transakcij. 

Številne države stremijo k ponujanju digitalnih storitev, ki imajo koristi od blockchain tehnologije 

predvsem na področju varnosti. 
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Izzivi, ki so povezani z uporabo te tehnologije, izvirajo iz pomanjkanja zmogljivosti na ravni držav, da bi 

lahko zagotovili ustrezni zagon tovrstnih mrež. Ko to obravnavamo skupaj z odklanjanjem ali manjšim 

odstotkom uporabe digitalnih  javnih storitev v nekaterih regijah, se to negativno odraža predvsem na 

podjetniških aktivnostih.    

Rešitev je lahko v tem, da se s tehnologijo omogočijo enostavne verifikacije, ki temeljijo na nacionalni 

blockchain mreži. Projekt predvideva uporabo strokovne pomoči s strani slovenskih partnerjev, kot npr. 

SI-Chain, ki je bila vzpostavljena kot blockchain testna infrastruktura, ki pomaga slovenskim podjetjem 

razviti tehnološke rešitve z uporabo blockchain tehnologije in jih testirati na SI-Chain infrastrukturi, kar 

na drugi strani bistveno pospešuje proces razvoja in uporabe te tehnologije, kot tudi zagotavlja 

zadostitev zahtevam varnosti in verificiranja.  

Blockchain tehnologija je ena najbolj obetavnih tehnologij v obdobju 4IR, saj obsega več elementov, kot 

so transakcije, verifikacija in varnost. Predlagani partner SI-Chani, slovenska nacionalna blockchain 

infrastruktura bo ponudil potrebno strokovno znanje in opremo z namenom vzpostavitve in testiranja 

blockchain infrastrukture na nacionalni ravni v Tanzaniji. V sodelovanju z inštitutom za informacijsko 

tehnologijo na univerzi Dar es Salaam, se posledično lahko vzpostavi nacionalno vozlišče znanja, ki bo 

izvajalo programe usposabljanja in s tem omogočilo dostop Tanzaniji do blockchain tehnologije.    

Glavni cilj projekta je zagotoviti prenos visokotehnološkega znanja, omogočiti uporabo novih tehnologij 

in t.i. tehnologij 4IR v Tanzaniji. Predlog projekta prav tako omogoča Tanzaniji dostop do novih trgov 

skozi izboljšano okolje, ki omogoča verifikacijo, interoperabilnost in zanesljivost.

V skladu z nacionalnim »Petletnim razvojnim načrtom za Tanzanijo« bo projekt prispeval k izboljšanju 

tistih področij, ki so relevantna za prioritete iz naslova razvojnega načrta, kot npr. izboljšanje upravljanja, 

konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti države. Navezava na Cilje trajnostnega razvoja 2030 

Organizacije združenih narodov (UN SDG 2030 - United Nations Sustainable Development Goals 2030) 

bo dosežena v različnih fazah izvajanja projekta, saj bo prispevala k prednostnim nalogam Ciljev 

trajnostnega razvoja 2030 in bo še posebej naslavljala ranljive skupine ljudi. 

Predlagani projekt bo prav tako vključeval elemente Programa za partnerstvo države (Programme for 

Country Partnership), ki je v pripravi v Tanzaniji. Projekt bo prav tako podpiral nacionalne razvojne 

načrte, kot npr. Vizija do 2025 in Razvojna vizija Zanzibarja do 2025, z namenom doseganja večje 

konkurenčnosti in povečanja kvalifikacij in kompetenc tanzanijskega gospodarstva. S tem se bo 

povečala tudi strokovna baza v Tanzaniji, še posebej na področju tehnologij, ki imajo potencial izboljšati 

vse vidike ekonomskega in socialnega življenja. 

Pričakovane koristi za Tanzanijo so v tem, da bo zagon blockchain infrastrukture prispeval k povečanju 

učinkovitosti v izvajanju javnih storitev za državljane, podjetja ter izboljšanju baze kompetenc v 

Tanzaniji.  

Metodologija UNIDO:

Mandat skupine UNIDO za vključujoč in trajnosten industrijski razvoj (Inclusive and Sustainable 

Industrial Development - ISID) temelji na tem, da države članice prepoznajo dejstvo, da je lahko 

zmanjšanje revščine doseženo edino skozi močno, vključujočo, trajnostno in odporno gospodarsko in 

industrijsko rast ter učinkovito integracijo ekonomske, socialne in okoljske dimenzije v trajnostni razvoj. 

Vključujoč in trajnostni industrijski razvoj pomeni da: 

- vsaka država doseže višjo raven industrializacije gospodarstva in koristi iz naslova globalizacije trgov 

za industrijske produkte in storitve; 
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- da nikogar ne puščamo zadaj pri uživanju koristi industrijske rasti in prosperitete, ki mora biti 

porazdeljena med moške in ženske v vseh državah, 

- širša gospodarska in socialna rast se podpre v okviru okoljsko trajnostnega okvira, 

- posebna znanja in viri s strani vseh deležnikov v razvoju se kombinirajo z namenom doseči največji 

razvojni učinek ISID. 

Cilj UNIDO doseči ISID je še posebej viden, prepoznan in integriran v Agendi 2030. Skozi SDG 9, države 

članice Organizacije združenih narodov pozivajo mednarodno skupnost k »izgradnji odporne 

infrastrukture, pospešitvi vključujoče in trajnostne industrializacije ter krepitvi inovacij«. ISID je zato 

ustrezno gonilo ustvarjanja novih delovnih mest in gospodarske rasti, ampak tudi prenosa tehnologij, 

investicijskih tokov in razvoja veščin in kompetenc. Tudi drugi Cilji trajnostnega razvoja vsebujejo 

nekatere vidike in cilje, povezane z industrijo.

Tehnično upravljanje in koordinacijo projekta bo zagotavljal projektni tim (projektna ekipa, sestavljana 

iz moških in žensk - strokovnjakov in strokovnjakov iz mednarodnega okolja, pod vodstvom UNIDO 

projektnega vodje. Območna enota v Tanzaniji bo imela vlogo koordinatorja projektnih aktivnosti in 

odnosov z lokalnimi deležniki, eksperti in državnimi institucijami. Projektni tim bo poročal Donatorju na 

način že uveljavljenih praks. Poročila bodo zajemala tudi koristi in učinke, ki so bili doseženi projektnih 

aktivnosti. 

Rezultati projekta:

Prenos znanja na področju blockchain tehnologije v Tanzaniji, novi uporabniki, ki uporabljajo blockchain 

tehnologijo in inovacije v svojih poslovnih modelih, katerih zasnova je na blockchain aplikacijah.

Partner v Tanzaniji:

- Inštitut za informacijsko tehnologijo na univerzi Dar es Salaam, Tanzanija.

UNIDO je v središču mednarodnih razvojnih procesov, forumov ali platform mednarodnega 

ekonomskega upravljanja, trajnostna usmerjenost povečuje vidnost organizacije in krepi njene 

povezave z večjim številom držav v razvoju in drugimi mednarodnimi organizacijami

Predlog finančne projekcije v EUR

naslov študije "Vzpostavitev vozlišča za čezmejno več-

operativno infrastrukturo v Tanzaniji 2022 -

2024"

država prejemnica pomoči Tanzanija Afrika

trajanje projekta/študije 24 mesecev

ocenjena vrednost celoten projekt v EUR 196.620,00

Viri financiranja:

- predlog financiranje RS MGRT (PP) v 2022 v EUR

- predlog financiranje RS MGRT (PP) v 2023 v EUR

149.620,00

  47.000,00

SKUPAJ financiranje iz proračuna RS v EUR 196.620,00

sodelovanje slovenskih podjetij (brez njihovega 

finančnega prispevka)

slovenska nacionalna blockchain 

infrastruktura

vodenje projekta/študije in nadzor UNIDO Dunaj
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Viri:

MGRT: PP 603410 Mednarodno razvojno sodelovanje

Dinamika (ocena):

2022: 149.620,00 EUR

2023:   47.000,00 EUR

Ekonomska klasifikacija odhodkov na MGRT:

- na kontu 4142 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini, 

- na kontih podskupine kontov 414299 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujino - drugo
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Priloga 2
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Priloga 3
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