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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 15.2.2018 

o o spremembi Izvedbenega sklepa C(2014) 8094 o odobritvi nekaterih elementov 

partnerskega sporazuma s Slovenijo 

 

CCI 2014SI16M8PA001 

(BESEDILO V SLOVENSKEM JEZIKU JE EDINO VERODOSTOJNO) 

EVROPSKA KOMISIJA – 

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
, zlasti člena 16(4) 

Uredbe,  

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Z Izvedbenim sklepom Komisije C(2014) 8094, kakor je bil nazadnje spremenjen z 

Izvedbenim sklepom C(2015) 7726, so bili odobreni nekateri elementi partnerskega 

sporazuma s Slovenijo. 

(2) Slovenija je 13. novembra 2017 Komisiji preko računalniškega sistema za izmenjavo 

podatkov vložila zahtevek za spremembo partnerskega sporazuma. K zahtevku je bil 

priložen revidiran partnerski sporazum, v katerem Slovenija predlaga spremembo 

elementov partnerskega sporazuma iz točk (a)(i), (iii) do (vii), (b)(i), (iv) do (vi) in (c) 

člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki vsi sodijo v Izvedbeni sklep C(2014) 8094.  

(3) Sprememba partnerskega sporazuma je povezana s prilagoditvijo zneskov dodeljenih 

za obdobje 2017–2020 v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ v Sloveniji 

kot je določeno v Izvedbenem sklepu (EU) 2014/190
2
, kakor je bil spremenjen

3
, zaradi 

tehnične prilagoditve v skladu s členom 92(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013. Na podlagi 

tega je bila podpora iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ('ESRR'), Kohezijskega 

sklada in Evropskega socialnega sklada ('ESS') povečana za 56 025 157 EUR. 

                                                 
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 

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). 
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(4) V revidiranem partnerskem sporazumu se glavne spremembe nanašajo na posodobitev 

okvirnih dodelitev podpore Unije po tematskih ciljih za vsak evropski in strukturni 

investicijski sklad, skupnega okvirnega zneska podpore Unije za cilje v zvezi s 

podnebnimi spremembami, ter na posodobitev sredstev povezanih z rezervo za 

uspešnost. Nadalje je prišlo do manjših prilagoditev znotraj vseh poglavij partnerskega 

sporazuma. 

(5) Poleg tega je sprememba povezana s prerazporeditvijo sredstev ESRR in Kohezijskega 

sklada v okviru „Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014–2020“, kakor je bil spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije 

C(2017) 8425, ter Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v 

okviru „Programa za razvoj podeželja“, kakor je bil spremenjen z Izvedbenim sklepom 

Komisije C(2016) 1833. 

(6) Delež sredstev iz strukturnih skladov, ki so na voljo za načrtovanje operativnih 

programov v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, dodeljenih za ESS v 

Sloveniji, določen v skladu s členom 92(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in opredeljen 

skladno z metodologijo iz Priloge IX k navedeni uredbi, je bil spremenjen zaradi 

tehnične prilagoditve. 

(7) Najmanjši zneski, ki se iz sredstev ESRR in Kohezijskega sklada na nacionalni ravni v 

okviru vsake kategorije regij, v skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 1301/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta
4
, dodelijo tematskim ciljem iz točk 1 do 4 prvega 

odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter zlasti tematskemu cilju „podpora 

prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih“ iz točke 4 

prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, so bili spremenjeni zaradi 

tehnične prilagoditve. 

(8) Najmanjši delež sredstev ESS, ki se na nacionalni ravni, v skladu s členom 4(2) 

Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
5
, dodelijo tematskemu 

cilju „spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli 

diskriminaciji“ iz točke 9 prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, je bil 

spremenjen zaradi tehnične prilagoditve. 

(9) Komisija po ocenitvi revidiranega partnerskega sporazuma ni imela nobenih pripomb 

v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) št 1303/2013.  

(10) Revidiran partnerski sporazum je v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 ter upošteva 

nacionalni reformni program, ustrezna priporočila za posamezne države, sprejeta v 

skladu s členom 121(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije ('PDEU'), ustrezna 

priporočila Sveta, sprejeta v skladu s členom 148(4) PDEU, in predhodna vrednotenja 

programov. 

(11) V skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013, bi bilo treba revidirane elemente 

partnerskega sporazuma iz točk (a)(i), (iii) do (vii), (b)(i), (iv) do (vi) in (c) člena 15(1) 

te Uredbe, odobriti. 

(12) Izvedbeni sklep C(2014) 8094 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti, 

                                                 
4 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). 
5 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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SPREJELA NASLEDNJI SKLEP: 

Člen 1 

Izvedbeni sklep C(2014) 8094 se spremeni kot sledi: 

1. v členu 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim: 

„Odobrijo se naslednji elementi partnerskega sporazuma s Slovenijo za obdobje od 1. 

januarja 2014 do 31. decembra 2020, ki je bil v končni različici predložen 

13. oktobra 2014, kot je bil spremenjen v revidiranem partnerskem sporazumu, ki je 

bil v končni različici predložen 13. novembra 2017.“; 

2. člen 2 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 2 

Delež sredstev iz strukturnih skladov, ki so na voljo za načrtovanje operativnih 

programov v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, dodeljenih za ESS v 

Sloveniji, je določen na 33,94%.“; 

3. člen 3 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 3 

1. Delež vseh sredstev ESRR, ki se v skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 1301/2013 

na nacionalni ravni v okviru vseh kategorij regij dodelijo tematskim ciljem iz točk 1, 

2, 3 in 4 prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, brez tehnične pomoči, 

znaša najmanj 750 385 652 EUR. 

2. Delež vseh sredstev ESRR in Kohezijskega sklada, ki se v skladu s členom 4 

Uredbe (EU) št. 1301/2013 na nacionalni ravni v okviru vseh kategorij regij dodelijo 

tematskemu cilju „podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v 

vseh sektorjih“ iz točke 4 prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, brez 

tehnične pomoči, znaša najmanj 209 928 428 EUR. 

3. Delež vseh sredstev ESS, ki se na nacionalni ravni dodelijo tematskemu cilju 

„spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli 

diskriminaciji“ iz točke 9 prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, brez 

tehnične pomoči, znaša 21,33%.“ 
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Člen 2 

Ta sklep je naslovljen na Republiko Slovenijo. 

V Bruslju, 15.2.2018 

 Za Komisijo 

 Corina CREŢU 

 Članica Komisije 
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