
 

SL   SL 

 

 

 
EVROPSKA 
KOMISIJA  

Bruselj, 6.12.2017  

C(2017) 8425 final 

 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 6.12.2017 

o spremembi Izvedbenega sklepa C(2014) 9982 o odobritvi nekaterih elementov 

„Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–

2020“ za podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, 

Evropskega socialnega sklada in posebne dodelitve sredstev za pobudo za zaposlovanje 

mladih v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ v Sloveniji 

 

 

CCI 2014SI16MAOP001 

(BESEDILO V SLOVENSKEM JEZIKU JE EDINO VERODOSTOJNO)  



 

SL 1  SL 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 6.12.2017 

o spremembi Izvedbenega sklepa C(2014) 9982 o odobritvi nekaterih elementov 

„Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–

2020“ za podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, 

Evropskega socialnega sklada in posebne dodelitve sredstev za pobudo za zaposlovanje 

mladih v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ v Sloveniji 

 

 

CCI 2014SI16MAOP001 

(BESEDILO V SLOVENSKEM JEZIKU JE EDINO VERODOSTOJNO) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
1
 in zlasti 

člena 96(10) Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Komisija je z Izvedbenim sklepom C(2014) 9982, kakor je bil nazadnje spremenjen z 

Izvedbenim sklepom Komisije C(2016) 6435, odobrila nekatere elemente 

„Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–

2020“ za podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega 

sklada, Evropskega socialnega sklada (ESS) in posebne dodelitve sredstev za pobudo 

za zaposlovanje mladih (PZM) v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ v  

Sloveniji. 

(2) Slovenija je 11. julija 2017 prek sistema Komisije za elektronsko izmenjavo podatkov 

vložila zahtevek za spremembo operativnega programa. Zahtevku je bil priložen 

revidiran operativni program, v katerem je Slovenija predlagala spremembo elementov 

operativnega programa iz točk (a), (b)(i) do (v) in (d) prvega pododstavka odstavka 2 

ter točko (b) odstavka 3 člena 96 Uredbe (EU) št. 1303/2013, za katere velja Izvedbeni 

sklep C(2014) 9982. Predlog spremembe se nanaša na vključitev dodatnega zneska v 

višini 56 025 157 EUR - za podporo iz ESRR (26 292 464 EUR), Kohezijskega sklada 

(18 676 532 EUR) in ESS (11 056 161 EUR) - zaradi tehnične prilagoditve v skladu s 

členom 92(3) navedene uredbe, kot je določeno v Izvedbenem sklepu 2014/190/EU
2
, 

                                                 
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 320. 
2 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2014/190 z dne 3. aprila 2014 o letni razdelitvi skupnih virov po 

državah članicah za Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad v 

okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“, letni 
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kakor je bil spremenjen
3
. Predlog spremembe vključuje tudi prerazporeditev sredstev 

ESRR in Kohezijskega sklada med in znotraj prednostnih osi 1, 2, 3, 4, 6 in 7, ter  

spremembo kazalnikov učinka v okviru uspešnosti na prednostni osi 10. 

(3) Komisija je na podlagi svoje ocene ugotovila, da sprememba operativnega programa 

vpliva na informacije iz sporazuma o partnerstvu s Slovenijo v skladu s točkami 

(a)(iv), (vi) in (vii) člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013.  

(4) Zahtevku ni bil predložen revidirani sporazum o partnerstvu s Slovenijo, ki je bil 

odobren z Izvedbenim sklepom Komisije C(2014) 8094, kakor je bil nazadnje 

spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije C(2015) 7726. Vendar je Slovenija vsaj 

na nacionalni ravni predložila spremenjene informacije, na katere vpliva tehnična 

prilagoditev za leto 2017 v skladu s členom 92(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013. Glede 

na tehnično naravo prilagoditve, se je Slovenija zavezala, da bo spremenjen sporazum 

o partnerstvu predložila hkrati z zadnjim zahtevkom za spremembo operativnega 

programa v letu 2017. 

(5) V skladu s členom 30(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je zahtevek za spremembo 

operativnega programa ustrezno utemeljen zaradi tehnične prilagoditve finančne 

ovojnice, spremenjenih okoliščin za uporabo finančnih instrumentov, potrebe po 

vzpostavitvi pogojev za izvedbo nekaterih ključnih naložb v Sloveniji in napačnih 

predpostavk za določitev mejnikov okvira uspešnosti ob sprejetju operativnega 

programa, ter vključuje predvideni vpliv sprememb programa na doseganje ciljev iz 

strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter posebnih ciljev iz 

programa, ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU) št. 1300/2013
4
, 

Uredbe (EU) št. 1301/2013
5
, in Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta
6
 in horizontalnih načel iz členov 5, 7 in 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013. 

(6) V skladu s členom 110(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je odbor za spremljanje na 

sestanku 13. junija 2017 proučil in odobril predlog za spremembo operativnega 

programa, pri čemer je upošteval besedilo revidiranega operativnega programa in 

njegov finančni načrt. 

(7) Komisija je ocenila revidirani operativni program in 10. avgusta 2017 dala pripombe v 

skladu z drugim stavkom prvega pododstavka člena 30(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013. 

Slovenija je med 25. septembrom 2017 in 17. oktobrom 2017 zagotovila dodatne 

informacije in 17. oktobra 2017 predložila spremenjeno različico revidiranega 

operativnega programa. 

                                                                                                                                                         
razdelitvi virov iz posebne dodelitve za pobudo za zaposlovanje mladih po državah članicah, skupaj s 

seznamom upravičenih regij, ter o zneskih, ki se iz Kohezijskega sklada in strukturnih skladov vsake 

države članice prenesejo na instrument za povezovanje Evrope ter pomoč najbolj ogroženim za obdobje 

2014–2020 (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2082) (UL L 104, 8.4.2014, str. 13). 
3 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1941 z dne 3. novembra 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 

2014/190/EU (…) (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 6909) (UL L 299, 5.11.2016, str. 

61). 
4 Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem 

skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 281). 
5 Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 289). 
6 Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 

socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 470). 
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(8) Spremenjene elemente revidiranega operativnega programa, ki jih mora Komisija 

odobriti v skladu s členom 96(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013, bi bilo zato treba 

odobriti.  

(9) V skladu s prvim pododstavkom člena 65(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je primerno 

določiti datum, na katerega so upravičeni izdatki, ki postanejo upravičeni zaradi 

spremembe operativnega programa, na katerega se nanaša ta sklep. 

(10) Izvedbeni sklep C(2014) 9982 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –  

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:  

 Člen 1 

Izvedbeni sklep C(2014) 9982 se spremeni: 

1. v členu 1 se uvodni stavek nadomesti z:  

„Odobrijo se naslednji elementi „Operativnega programa za izvajanje Evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014–2020“ za podporo iz ESRR, Kohezijskega 

sklada, ESS in posebne dodelitve za PZM v okviru cilja „naložbe za rast in delovna 

mesta“ v Sloveniji za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020, ki je bil v 

končni različici predložen 11. Decembra 2014 ter kakor je bil nazadnje spremenjen s 

končno različico revidiranega operativnega programa, predloženo 17. oktobra 

2017:“; 

2. v členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

„Skupna odobrena finančna sredstva za operativni program znašajo 

3 067 924 925 EUR in se financirajo v okviru naslednjih posebnih proračunskih 

vrstic v skladu z nomenklaturo splošnega proračuna Evropske unije za leto 2014: 

(a) 13 03 60: 907 392 844 EUR (ESRR – manj razvite regije); 

(b) 13 03 62: 509 292 519 EUR (ESRR – bolj razvite regije); 

(c) 13 04 60: 914 046 895 EUR (Kohezijski sklad); 

(d) 04 02 60: 388 685 093 EUR (ESS – manj razvite regije); 

(e) 04 02 62: 339 296 038 EUR (ESS – bolj razvite regije); 

(f) 04 02 64: 9 211 536 EUR (posebna dodelitev za PZM).“; 

3. Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu; 

4. Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu. 

Člen 2 

Izdatki, ki postanejo upravičeni zaradi spremenjenega „Operativnega programa za izvajanje 

Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020“, odobrenega s tem sklepom, so 

upravičeni od 11. julija 2017. 
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Člen 3 

Ta sklep je naslovljen na Republiko Slovenijo. 

V Bruslju, 6.12.2017 

 Za Komisijo 

 Corina Creţu 

 Članica Komisije 

 

 


