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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog za pristop Slovenije k mednarodni pobudi za skupno načrtovanje 
raziskovalnih programov JPI Climate v obdobju 2019 – 2021 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-
ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na seji dne ... pod točko ... sprejela 
naslednje sklepe:

(1) Vlada Republike Slovenije se je seznanila in soglaša s pristopom Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport k mednarodni pobudi za skupno načrtovanje 
raziskovalnih programov JPI Climate v obdobju 2019-2021.

(2) Vlada Republike Slovenije pooblašča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport za izpolnjevanje obveznosti v zvezi z uresničevanjem pobude za skupno 
načrtovanje JPI Climate, vključno z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje 
stroškov sodelovanja v pobudi. 

Stojan Tramte

GENERALNI SEKRETAR

Priloge:
- Sklep Vlade RS 
- Priloga 2 - Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade
- Priloga 3 - Informacija o JPI Climate

Sklep prejmejo: 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Služba Vlade RS za zakonodajo 
-

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



zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
dr. Meta Dobnikar, v.d. generalne direktorice Direktorata za znanost
mag. Peter Volasko, vodja Sektorja za znanost
Petra Žagar, Sektor za znanost
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:
/
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  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
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

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
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 

20.000,00 15.000,00

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

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

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

MIZŠ 3211-11-0060
Mednarodne članarine

PP 567710
Članarine v 
mednarodnih in 
medvladnih 
organizacijah

20.000,00

SKUPAJ 20.000,00

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 



projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim 
se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na 
katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). 
Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma 
ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice 
porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma 
veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je 
povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov 
proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

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: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.



9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu z 9. členom veljavnega Poslovnika Vlade RS (UL RS, št. 32/10) predhodna objava ni potrebna, 
ker ne gre za sprejem predpisa.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                 dr. Jernej Pikalo
                                                      MINISTER



Obrazložitev: 

Prvi sklop pobud za skupno načrtovanje raziskovalnih programov (Joint programming initiatives – JPI) 
je bil potrjen na Svetu za konkurenčnost leta 2008, drugi, med katerega sodi tudi JPI Climate, pa maja 
2010 in sicer v kontekstu globalizacije in intenzivne globalne konkurence in prepoznavanja dejstva, da 
velikih družbenih izzivov države članice ne morejo reševati samostojno in izolirano, saj so določena 
raziskovalna področja preširoka. Jasno je bilo, da se mora z namenom reševanja velikih družbenih 
izzivov povezati celotna Evropa in da se mora nanje odzvati koordinirano in skladno. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je maja 2011 s pismom o nameri pristopilo k JPI 
Climate s statusom države opazovalke, ki se je obnavljal vsake 2-3 leta. Ker je obnavljanje statusa 
opazovalke oz. pridružene članice v neskončnost nemogoče je naslednji korak, da Slovenija oz. MIZŠ 
postane oz. nadgradi svoj status v polnopravno članico in s tem uradno izrazi svojo zavezo in 
pripravljenost, da bo aktivno prispevala k dejavnostim JPI Climate (s svojo delovno silo, finančnimi 
sredstvi ter obstoječimi naložbami v raziskave in inovacije itd.), kar pa je povezano tudi s plačilom 
prispevka za delovanje JPI Climate, ki temelji na prostovoljnem vključevanju držav članic in 
pridruženih držav.

JPI-ji so ena izmed osmih prioritet globalnega ERA Roadmapa1 in tudi v Slovenski strategiji krepitve 
evropskega raziskovalnega prostota2 smo se zavezali ,  da bomo usmerjeno sofinanciral i  
transnacionalne javne raziskave in spodbujali sodelovanje v partnerskih instrumentih.

Tako se bo Slovenija z vključitvijo kot polnopravna članica v  JPI Climate (enega izmed 10 JPI-jev, ki 
naslavljajo velike družbene izzive), ki naslavlja podnebne spremembe vključila v nove oblike 
dolgoročnega sodelovanja med lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi oblikovalci politik in 
deležniki, ki zmanjšujejo razdrobljenost in povečujejo učinek nacionalnih vlaganj v raziskave, razvoj in 
inovacije. S polnopravnim članstvom JPI Climate omogoča tudi spodbujanje in preizkušanje 
inovativnih pristopov sodelovanja med znanostjo in politiko: - vzpostavljanje evropskega inovacijskega 
ekosistema, ki spodbuja vključevanje interesnih skupin in sočasno ustvarjanje novih rešitev, - prenos 
znanosti v prakso s pomočjo novih partnerstev, prenašanje znanosti v politiko, uvajanje novih 
inovacijskih modelov ter širjenje in komunikacijo rezultatov raziskav za namene njihove uporabe.

Tretja prednost pa je, da JPI Climate deluje kot prehod med znanstveno odličnostjo in  mednarodnim 
sodelovanjem in s tem našim raziskovalcem omogoča vpetost v mednarodni prostor: - preko skupnih 
razpisov in ukrepov in sodelovanja v ustreznih evropskih in mednarodnih programih, - promoviranjem 
evropske znanost na področju globalnih družbenih prednostnih področjih svetu in prispevajo k 
ustvarjanju mednarodnih prioritet in - povečujejo prepoznavnosti slovenskih in evropskih kompetenc in 
dosežkov ter predstavljajo evropsko raziskovalno skupnost v mednarodnem kontekstu.

                                                            
1 https://era.gv.at/object/document/1845/attach/ERA_Roadmap_st01208_en15.pdf
2 https://era.gv.at/object/document/2763/attach/SI_ERA_Roadmap.pdf



Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
UPB, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na svoji 
… seji, dne …, sprejela naslednje

SKLEP:

(1) Vlada Republike Slovenije se je seznanila in soglaša s pristopom 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k mednarodni pobudi za skupno 
načrtovanje raziskovalnih programov JPI Climate v obdobju 2019-2021.

(2) Vlada Republike Slovenije pooblašča Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport za izpolnjevanje obveznosti v zvezi z uresničevanjem pobude za 
skupno načrtovanje JPI Climate, vključno z zagotavljanjem sredstev za 
sofinanciranje stroškov sodelovanja v pobudi. 

Stojan Tramte

GENERALNI SEKRETAR
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