Prvih 100 dni vlade dr. Mira Cerarja:
vprašalnik o uspešnosti ukrepov za trajnostni razvoj
Mreža Plan B bo poročilo o izvajanju ukrepov in projektov za trajnostni razvoj v prvih 100 dneh vlade dr. Mira Cerarja
javnosti predstavila 27. decembra 2014. Dodatne informacije: Polona Valič, koordinatorka mreže, 05 907 13 35,
polona@planbzaslovenijo.si
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Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
RAZVOJ
Strategija razvoja države do leta 2030, ki bo oprta na celovitih interdisciplinarnih strokovnih znanjih in potrebah
različnih deležnikov sistema.
 Kakšna je časovnica sprejema Strategije razvoja Slovenije? (glede na koalicijski sporazum naj bi bila
sprejeta najkasneje do konca leta 2015)

KOALICIJSKI PROJEKTI
Vladna projektna pisarna. Vlada pospešeno izvaja devet zahtevnih vladnih strateških projektov, ki so
medresorskega značaja in potrebujejo projektni pristop.
 Kdaj bo vzpostavljanje projektne pisarne zaključeno, da bo polno operativna v skladu z nalogami iz
koalicijskega sporazuma?
 Kdo jo vodi?
 Kdaj bo javnosti omogočeno pregledno spremljanje razvoja in izvajanja strateških projektov (ki je bilo
napovedano v koalicijski pogodbi)?
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Ministrstvo za javno upravo
POLITIČNI SISTEM IN ČLOVEKOVE PRAVICE
Odprt dialog s civilno družbo.
 Kako poteka vzpostavitev delujoče in odzivne digitalne platforme/portala za sodelovanje s civilno družbo,
ki je bila napovedana najkasneje do sredine leta 2015? Kako poteka vključevanje civilne družbe v
oblikovanje te platforme?
 Kakšna je predvidena časovnica za spremembo zakonodaje (kjer je to potrebno) za formalno vključevanje
civilne družbe v delovanje države po principu vzajemnosti?
 Do kdaj je predvidena vzpostavitev neodvisnega sistema financiranja civilne družbe ob jasnih kriterijih za
spremljanje ustvarjene vrednosti?

JAVNA UPRAVA
Jasni in transparentni kriteriji odgovornosti.
 Kakšna je časovnica vzpostavitve jasnih kriterijev osebne odgovornosti vsakega zaposlenega v javni upravi
in sprememb plačnega sistema za povečanje uspešnosti in učinkovitosti delavcev ter dvig kvalitete in
hitrosti opravljanja javnih storitev?
 Do kdaj bodo za posamezen organ državne uprave določeni kazalci učinkovitosti in rezultati javno
objavljeni?
Transparentnost. Preglednost delovanja javne uprave je temeljni pogoj za zagotavljanje njenega odgovornega
delovanja za uresničevanje javnega interesa, kakor tudi za preprečevanje, odkrivanje in uveljavljanje odgovornosti
zaradi zlorab v zvezi z njenim delovanjem.
 Kakšen je načrt vlade za zagotovitev transparentnost naslovnikov pravic in obveznosti tako, da bodo
slednji jasno poznali pravice, dolžnosti, kdo je pristojen, kakšne storitve so na voljo, kaj je potrebno
predložiti in kakšno pravno varstvo imajo na voljo.

Ministrstvo za infrastrukturo
ENERGETIKA
Koalicijski projekt št. 1: Celovita prenova stavb v državni, občinski in zasebni lasti (trajnostna gradnja) v okviru
katerega so bili napovedani tudi prednostni ukrepi.
 Kdo je vodja projekta?
 Kolikšna dodatna proračunska sredstva in kadrovske okrepitve znotraj Direktorata za energetiko so
zagotovljena za izvajanje tega prednostnega vladnega projekta?
 Sta pripravljeni časovnica projekta in načrt vključevanja deležnikov?
 Kako bo zagotovljena medresorska koordinacija za izvedbo projekta (MF, MOP, MG)?
 So sprejeti ukrepi in proračunske podlage, s katerimi bomo v Sloveniji povečali delež energetsko saniranih
javnih in zasebnih objektov preko obstoječih finančnih mehanizmov? Če ne, do kdaj jih načrtujete?
 Je pripravljen program za energetsko sanacijo objektov v državni upravi in shema spodbud za sanacijo
objektov v zasebni lasti.
 Je zagotovljen povečan obseg financiranja Eko sklada in kreditnega potenciala bank za potrebe sanacije
zasebnih stavb?
 Kakšna je predvidena organizacija ureditve medresorskega področja zelenega javnega naročanja:
posodobitve vsebinskih prilog Zakona o javnih naročilih, uskladitev izvajanja z Računskim sodiščem RS in
Državno revizijsko komisijo, ter vzpostavitev razmer za nemoteno izvajanje zelenih naročil?
Energetski koncept Slovenije naj bi se med drugim zavzel za zmanjšanje energetske odvisnosti, z zagotavljanjem
trajnostne oskrbe skozi izrabo obnovljivih virov energije in podvojeno učinkovitostjo rabe energije do leta 2020.
 Kateri so časovni mejniki priprave Energetskega koncepta Slovenije?
 Je določen nosilec oziroma odgovorna organizacija za izvedbo?
Finančno vzdržen sistem podpor za obnovljive vire energije (OVE).
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So oblikovane letne podpore za OVE tako, da bodo pokrite obveznosti za nazaj in zagotovljena sredstva za
nove investicije? Če ne, do kdaj jih načrtujete?
 So pripravljeni kriteriji za višino spodbud glede na udeležbo slovenske industrije pri proizvodnji
tehnologije? Če ne, do kdaj jih načrtujete?
Neodvisna revizija izvedbe gradnje TEŠ 6.
 Kako poteka zagotavljanje neodvisne revizije TEŠ 6 in ekonomike prihodnjega obratovanja? Kateri so
glavni mejniki?

INFRASTRUKTURA
Sprejetje Strategije razvoja prometne infrastrukture.
 Kateri so časovni mejniki priprave Strategije razvoja prometne infrastrukture?
 Je določen nosilec oziroma odgovorna organizacija za izvedbo?
Veliki infrastrukturni projekti.
 Na kakšni osnovi Vlada RS v odsotnosti najpomembnejših programsko-strateških dokumentov izbira velike
infrastrukturne projekte za sofinanciranje s strani EU (t.i. Junkerjev program)?
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Ministrstvo za finance
JAVNE FINANCE
Koalicijski projekt št. 3: Zelena proračunska in davčna reforma
Prejeli smo obvestilo, da je kot vodja projekta že imenovana državna sekretarka, ga. Vraničar.
Zanima nas:
 Kolikšna dodatna proračunska sredstva in kadrovske okrepitve znotraj Ministrstva za finance za izvajanje
tega prednostnega vladnega projekta?
 Sta pripravljeni časovnica projekta in načrt vključevanja deležnikov?
 Kako bo zagotovljena medresorska koordinacija za izvedbo projekta (MF, MOP, MZI, MG)? Načrtujete
vzpostavitev delovne skupine za ta projekt?
Koalicijski projekt št. 1: Celovita prenova stavb v državni, občinski in zasebni lasti (trajnostna gradnja) vključuje
tudi področje zelenega javnega naročanja.
 Kakšna je vloga Ministrstva za finance znotraj tega projekta: pri ureditvi medresorskega področja zelenega
javnega naročanja: posodobitve vsebinskih prilog Zakona o javnih naročilih, uskladitev izvajanja z
Računskim sodiščem RS in Državno revizijsko komisijo, ter vzpostavitvi razmer za nemoteno izvajanje
zelenih naročil?
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Ministrstvo za okolje in prostor
OKOLJE IN PROSTOR
Ministrstvo za okolje in prostor. Skladno s koalicijskim sporazumom je bilo vzpostavljeno Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP) za učinkovito oblikovanje in izvajanje okoljske, prostorske in gradbene zakonodaje.
 Ali sta bili zagotovljeni strokovna kadrovska popolnitev ministrstva (s poudarkom na področju voda, zraka,
odpadkov, okoljskega prava) in finančna okrepitev področja okolja za okrepitev okoljske politike?
 Koliko je zagotovljenih novih delovnih mest in koliko dodatnih finančnih sredstev v letu 2015?
Podnebna politika.
 Kako MOP v letu pred odločilno podnebno konferenco v Parizu jeseni 2015 izvaja v koalicijskem
sporazumu napovedano ambiciozno politiko na področju podnebnih sprememb, ki je bila prepoznana kot
pomemben potencial za trajnostno gospodarsko rast in ustvarjanje zelenih delovnih mest?
 Kako bo zagotovljena učinkovita, ciljno usmerjena in transparentna poraba sredstev iz podnebnega
sklada?
Nacionalni program varstva okolja (NPVO) je krovni programski dokument okoljevarstvene politike države, je
zakonska obveznost po ZVO in mora biti usklajen s 7. okoljskim akcijskim načrtom EU.
 Kdo je vodja projekta?
 Kakšna je časovnica priprave NPVO?
Zapis pravice do pitne vode kot javne dobrine v Ustavo RS.
 Kakšna je predvidena časovnica zapisa pravice do pitne vode kot javne dobrine v Ustavo RS?
Protipoplavni ukrepi na celotnem področju države.
 Kakšna je predvidena časovnica izdelave strateških in izvedbeni načrtov za vzdrževanje vodotokov,
protipoplavnih ukrepov ter namakalnih sistemov?
 Kdaj bo izdelana Ocena prioritetnih območij s časovnico, potrebnimi deli in potrebnimi finančnimi
sredstvi?
 Bo Slovenija predlagala v t.i. Junkerjev sklad velikih projektov tudi projekt prilagajanja na podnebne
spremembe (vključno z protipoplavnimi ukrepi)?
Odprava starih bremen na področju okolja. Nedavno razkritje onesnaženosti tal v Celjski Cinkarni osvetljuje
pomembnost te problematike.
 Kdaj bo pripravljena natančna analiza starih bremen?
 Kdaj bo na njeni podlagi predvidoma pripravljen izvedbeni načrt s časovnico sanacije in finančnim
ovrednotenjem posegov?
 Bo Slovenija predlagala v t.i. Junkerjev sklad velikih projektov tudi projekt sanacije starih bremen na
področju okolja?
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PODEŽELJE
Prilagajanje na podnebne spremembe
 Kakšne ukrepe predvideva MKGP za razvoj kmetijstva in gozdarstva, ki bo prilagojeno na učinke
podnebnih sprememb in bo prispevalo k trajnemu izboljšanju stanja naravnih virov in biotske
raznovrstnosti? Kakšna je časovnica njihovega sprejemanja?
Samooskrba
 S kakšnimi ukrepi bo MKGP spodbujal dvig stopnje samooskrbe za proizvode z najnižjo stopnje
samooskrbe in kjer za povečanje obstajajo proizvodni in tržni potenciali? Kakšna je časovnica njihovega
sprejemanja?
Previdnostno načelo za GSO
 S kakšnimi ukrepi bo v luči nove ureditve v EU Republika Slovenija zagotavljala varnost pred sproščanjem
gensko spremenjenih organizmov v okolje?
Spodbude za nove oblike kooperativ in povezovanja na podeželju za učinkovitejše povezovanje ponudnikov v
kmetijstvu in gozdarstvu, bodisi s spodbudami za poslovno povezovanje obstoječih zadrug, ali pa s (časovno
omejenimi) podporami novoustanovljenim organizacijam proizvajalcev, vključno z novimi oblikami kooperativ in
socialnih podjetij na podeželju.
 Kakšne spodbude za nove oblike kooperativ in povezovanja na podeželju je oz. bo (in kdaj) uvedlo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano?
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
SOCIALNO PODJETNIŠTVO, ZADRUŽNIŠTVO IN EKONOMSKA DEMOKRACIJA
Koalicijski projekt št. 9: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije
 Kdo je vodja projekta?
 Kolikšna dodatna proračunska sredstva in kadrovske okrepitve znotraj Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti za izvajanje tega prednostnega vladnega projekta?
 Sta pripravljeni časovnica projekta in načrt vključevanja deležnikov?
 Kako bo zagotovljena medresorska koordinacija za izvedbo projekta - načrtujete vzpostavitev delovne
skupine za ta projekt?
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