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ZAPISNIK
Sejo je otovorila vodja NKT mag. Nina Seljak. Po predstavitvi prisotnih je bilo ugotovljeno, da ni
prisotnih dovolj članov za sklepčnost Nadzornega odbora. Navzoči so se kljub temu strinjali, da
se odpravi predstavitev Kombiniranega in strateškega poročila za leto 2015 in da se ga,
vključno s predlaganimi sklepi potrdi na dopisni seji.
1.

Potrditev dnevnega reda

SKLEP: Nadzorni odbor je potrdil predlagani dnevni red.
2. Obravnava in sprejem Kombiniranega strateškega in letnega poročila za leto 2015
Predstavnica Nacionalne kontaktne točke (NKT) Petra Hiršel Horvat je predstavila Kombinirano
strateško in letno poročilo za leto 2015 o programih, ki potekajo v okviru Norveškega
finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. V Sloveniji se v okviru dveh finančnih
mehanizmov izvaja pet programov, ki so jih v nadaljevanju predstavili nosilci programov:
‒
‒
‒
‒
‒

SI01 Sklad za tehnično pomoč in bilateralne odnose
SI02 Program finančnega mehanizma EGP
SI03 Program NVO
SI04 Slovenski štipendijski sklad
SI05 Program Norveškega finančnega mehanizma

Programi SI03 in SI04 so v zaključni fazi izvajanja, programa SI02 in SI05 pa sta bila podaljšana
do konca decembra 2017. Ocenjuje se, da finančna mehanizma dopolnjujeta cilje strateških
razvojnih dokumentov RS in kohezijske politike.
V okviru bilateralnih odnosov, ki so potekali na več ravneh, je bil v letu 2015 narejen napredek
v smeri krepitve tega sodelovanja. Bilateralno sodelovanje na nacionalni ravni poteka v okviru
treh prioritet: sodelovanje na področju zdravja, enakosti spolov in primerjava izkušenj v
preteklosti in prihodnosti evropskega sodelovanja. V okviru SVRK, oziroma NKT, je
ustanovljena delovna skupina, sestavljena iz NKT in treh resorjev, ki spremlja izvajanje
bilateralnih aktivnosti na nacionalni ravni oziroma uresničevanje delovnega načrta sklada za
bilateralne odnose na nacionalni ravni. Delovna skupina se je sestala v februarju 2015.
Ugotovila je, da je sodelovanje na vseh treh področjih uspešno. Aktivnosti v okviru prioritetesodelovanje na področju zdravja se bodo prenesla v leto 2016 (študijski obisk in konferenca). V
okviru enakosti spolov je bil v decembru 2015 organiziran študijski obisk na Norveško, v maju
pa sta bila uspešno izvedena dva tematska seminarja s področja enakosti spolov: Misli
globalno, deluj lokalno in Kaj imajo moški s tem?
V okviru prioritete 4, za katero je zadolženo MZZ, v letu 2015 ni bilo aktivnosti. Iz ostanka
sredstev pri organizaciji konference »Različni modeli preteklega in prihodnjega evropskega
povezovanja – pogled od znotraj in zunaj Evropske unije« se je želelo organizirati Konferenco o
trajnostnem turizmu, vendar na norveški strani žal ni bilo uspeha pri iskanju partnerja. Oktobra
2015 je bila iz postavke Ostale iniciative dogovorjene z donatorjem s sodelovanjem norveške
ambasade v Budimpešti in NKT organiziran študijski obisk 3 predstavnikov Državnega zbora RS
(Skupina prijateljstva z Norveško).
Poročanje o programih
SI01 Sklad za tehnično pomoč in bilateralne odnose (Petra Hiršel Horvat)
Sredstva v okviru sklada za tehnično pomoč so bila v letu 2015 namenjena za organizacijo
sestanka nadzornega odbora, letnega sestanka in za udeležbo na delavnicah, na katero je
vabljena NKT s strani UFM. Na delavnicah se NKT srečuje z ostalimi predstavniki iz držav
prejemnic sredstev NOR FM in FM EGP, med katerimi poteka pomemben prenos izkušenj in
znanj. NKT je junija organizirala študijski obisk delegacije iz Litve (nosilec programa CPMA) in
jeseni v Litvo obisk, skupaj z nosilcem programa SI02 in plačilnim organom obisk vrnila.
Sredstva v okviru programa SI01 so namenjena tudi stroškom dela na plačilnem organu,
revizijskem organu in NKT. Poleg tega se iz programa financira izvajanje Sklada za bilateralne
odnose na nacionalni ravni (izvedene aktivnosti so bile predstavljene pri točki bilateralni
odnosi).
SI02 Program finančnega mehanizma EGP (Silvija Jakopovič)
Program SI02 sestavljajo tri programska področja: biotska raznovrstnost in ekosistemske
storitve; ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine; ter spremljanje okolja in
celostno načrtovanje in nadzor. Glavni poudarek v letu 2015 je bil podpis pogodb z nosilci
projektov izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov Programa Norveškega
finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. V
okviru Program EGP sofinancira devet projektov, štiri s področja biotske raznovrstnosti in
ekosistemskih storitev, dva s področja naravne dediščine in tri s področja kulturne dediščine.
Od leta 2013 se implementira vnaprej opredeljen projekt, ki ga izvaja GURS. V letu 2015 se je
projekt implementiral v skladu z načrtom izvajanja projekta.
O doseženih ciljih je prezgodaj govoriti, vendar lahko na podlagi prejetih poročil nosilcev
projektov ki pokrivajo obdobje do 31. 8. 2015 predvidevamo, da bodo cilji programa doseženi.

SI03 Program NVO (Mateja Šepec Jeršič, REC)
Osnovni namen Programa NVO je prispevek k razvoju civilne družbe, za kar je bilo na voljo
slabih 2.000.000 EUR. Program NVO je financiral tiste projekte, ki naslavljajo aktualne teme,
prispevajo k trajnosti nevladnega sektorja in posameznih organizacij, ki so prijavili projekte.
Projekti pokrivajo 6 prednostnih področij, in sicer demokracija, človekove pravice, družbene
neenakosti, otroci in mladi, varovanje okolja, blaginja in socialne pravice. Nabor tem je pester,
pester je tudi nabor dosežkov. V okviru Programa NVO se je skupaj izvajalo 33 projektov, od
katerih je kar 13 ki se izvajajo v partnerstvu z državami donatoricami. Projekti bodo zaključeni
do 30. 4. 2016. Rezultat enega izmed projektov je ustanovitev Sveta za sovražni govor. V letu
2015 so zaključili ogled vseh projektov, v februarju 2015 izvedena revizija sistema, ugotovitev
ni bilo. Zunanji revizor je pregledal upravičenost izdatkov projektov.
V sklopu komplementarnih aktivnosti je bil izveden obisk na Madžarsko in Bolgarijo.
V dogovoru z UFM je bil januarja 2016 objavljen razpis, na katerem bodo razdelili neporabljena
sredstva projektov.
SI04 Slovenski štipendijski sklad (Marja Medved)
Primarni namen programa SI04 je krepitev človeškega kapitala, opolnomočenje posameznikov
in krepitev bilateralnega sodelovanja institucij. Projekti so se začeli v letu 2014. Trenutno
poteka še 9 projektov iz zadnjih dveh razpisov. Vsi projekti imajo partnerje v donatorskih
državah. Največ projektov je s področja visokega šolstva. Program dopolnjuje program
Erasmus +.
V povezavi z bilateralnim sodelovanjem so bili v letu 2015 na ravni projektov poleg
pripravljalnih obiskov predvideni tudi študijski obiski. Z namenom krepitve sodelovanja so jih v
letu 2015 uvedli za vse, ki imajo že stik z državami donatoricami, ne glede na to, ali so bili
njihovi projekti odobreni ali ne. V 2015 so v sodelovanju z CNVOS izvedli skupni dogodek, ki se
je izkazal za dobrega, ponovili ga bodo tudi v letu 2016.
SI05 Program Norveškega finančnega mehanizma (Nataša Babuder Rumpret)
Program SI05 pokriva dve področji: Pobude za javno zdravje in Enakost med spoloma. Glavni
poudarek v letu 2015 je bil podpis pogodb z nosilci projektov izbranih na Javnem razpisu za
sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa
Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. V okviru Program SI05 je bilo izbranih 19 projektov s
področja javnega zdravja in 6 projektov s področja Enakosti spolov. O doseženih ciljih je
prezgodaj govoriti, vendar lahko na podlagi prejetih poročil nosilcev projektov ki pokrivajo
obdobje do 31. 8. 2015 predvidevamo, da bodo cilji programa doseženi.
Oba vnaprej opredeljena projekta, ki sta v izvajanju NIJZ in MDDZSE, z dveh ključnih področjih
Programa NOR: javno zdravje in enakost spolov sta v zaključni fazi izvajanja. Ocenjeno je, da so
vzpostavljeni dobri pogoji, da oba izvajalca projekta delata v skladu z načrtom in da se projekta
dobro izvajata.
Upravljanje in sistem nadzora
Redno so bila oddana poročila o nepravilnostih, vključno z ugotovljeno nepravilnostjo UNP v
okviru 2. In 3. Vmesnega finančnega poročila (izplačilo dodatkov za povečan obseg dela)
programa SI04, Slovenski štipendijski sklad. V skladu s priporočili UNP je SVRK pregledala še
ostala vmesna finančna poročila in ugotovila za 9.365,34 EUR ugotovljenih nepravilnosti, ki so
bila vrnjena s poravnavo tekočih stroškov upravljanja. UNP je v letu 2015 na UFM poslal 4.
Poročilo o opravljenih revizijah, ki zajema obdobje 1.7.2014 do 30. junij 2015. V začetku 2016
je Urad za nadzor proračuna UFM in NKT v vednost posredoval plan revizij za leto 2016.
Za leto 2015 je zastavljen naslednji okvirni delovni načrt NKT: v okviru SI02 in SI05 podpis
aneksov k pogodbam za podaljšanje projektov, nadzor implementacije projektov, kontrole na

kraju samem, organizacija zaključnega dogodka v oktobru 2016 s Cmepiusom in Programom
NVO, predstavitve rezultatov projektov vseh programov in poročanje o nepravilnostih.
V okviru komunikacijskih aktivnosti v letu 2015 pričeli s postopkom JN za prenovi spletne
strani, ki je v zaključni fazi. Na spletni strani in preko facebook-a smo obveščali tudi o
bilateralnih aktivnostih na programski in nacionalni ravni. Udeležili smo se otvoritvenih
dogodkov posameznih projektov. Tudi v prihodnosti bomo spremljali dogodke, ki se izvajajo v
okviru implementacije programov, bilateralnih aktivnosti in to objavljali na spletni strani in
Facebook strani finančnih mehanizmov.
V strateškem poročilu za 2015 so bile v okviru poglavja Vprašanja in priporočila posebej
izpostavljeno: po prejemu prvih vmesnih poročil za projekte v okviru SI02 in SI05 so bili za
odpravo nejasnosti sklicani individualni sestanki z nosilci projektov, nosilci programa SI02 in
SI05 in kontrolno enoto. Zaradi obsežnosti poročila (veliko partnerjev) se je, v luči zmanjšanja
zaostankov pri pregledovanju poročil, kadrovsko okrepila kontrolna enota.
Razprava
Predstavnica MDDSZE, Maruša Gortnar je izpostavila vprašanje glede naslednjega finančnega
obdobja.
SKLEP: Nadzorni odbor je obravnaval Kombinirano strateško in letno poročilo za leto 2015 in
bo odločitev o njegovi potrditvi sprejel na dopisni seji.
Razno
Vodja NKT Nina Seljak je Nadzornemu odboru predlagala, da se določi skupnega poročevalca
na letnem sestanku. Odločitev ali bo vlogo poročevalca na letnem sestanku opravila NKT se
sprejme na dopisni seji NO.
SKLEP: Nadzorni odbor odločitev o tem, da je poročevalec na letnem sestanku NKT sprejeme
na dopisni seji.

