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STRUKTURA
PREDSTAVITVE

1.EKP v RS – trenutno stanje
2. 2021-2027



SREDSTVA EKP – nacionalna ovojnica
2014-2020

Razrez OP po skladih

RS v 2014–2020 razpolaga z 3,312 milijarde evrov:
• CEF ali IPE - 159,8 MEUR (Instrument za povezovanje Evrope)
• Programi ETS - Evropskega teritorialnega sodelovanja 64 M€
• FEAD – 20,5 M€ - MDDSZ (Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim)

PRIMERJAVA MED OBDOBJI
Predpristopni instrumenti
EPD 2004-2006 0,330 B€
EKP 2007-2013 4,101 B€
EKP 2014-2020 3,068 B€
EKP 2021-2027 ? 2,8 B€

sklad EU del v mio evrih

KS 914.046.895
ESRR 1.416.685.363
ESS 718.769.595
YEI 18.423.072
SKUPAJ 3.067.924.925

NAČELO DODATNOSTI



FAZE KORIŠČENJA



Stanje OP EKP 2014-2020
konec leta 2019
Odločitve o podpori – 2,64 B€ - 86%

+3% glede na 30.9.2019

Pogodbene vrednost – 2,15 B€ - 70%
+4%  glede na 30.9.2019

Izplačila v višini – 1,1 B€ - 36%
+8% glede na 30.9.2019

Certificirano izdatki – 1,04 B€ - 34%
+8% glede na 30.9.2019

Po poročilu EK smo pri črpanju EU sredstev
presegli povprečje EU, ki je 39%; RS pa 40%



EU primerjave
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VEČLETNI FINANČNI OKVIR
• negotovost celotno leto 2019 ( BREXIT,

nov parlament, nova EK; HR predseduje )

PROCESI 2021-27

NORMATIVNI OKVIR
• 5 + 1nova uredba (SPP sklad za pravičen prehod)

PROGRAMIRANJE – v teku



VFO predlog EK za RS za
obdobje 2021-27
• Kohezijska ovojnica v višini 3,073 milijarde EUR v stalnih

cenah 2018 oz. 3,463 milijarde EUR v tekočih cenah;
• 9% padec v primerjavi 2014-2020
• Sredstva vključujejo :

tri sklade – ESRR, ESS+ in KS – ca. 2,8 mlrd eur
nacionalne ovojnice v okviru mehanizma za

povezovanje Evrope CEF – ca.160 mio. EUR
nacionalna ovojnica za ETS– ca. 80 mio. eur

• Izhodišče kategorizacije regij:
 so statistični podatki Eurostata 2014/2016:

Kohezijska regija V Slovenija – manj razvita regija
Kohezijska regija Z Slovenja – regija v prehodu (99%)



VFO 2021-2027 – ČASOVNI
OKVIR

maj 2018 –
predlog EK

december
2019 –
predlog
finskega
predsedstva

julij –
december
2020
zapirajo
Nemci?



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI
SVEŽENJ – 5 UREDB + 1 UREDBA
• UREDBA O DOLOČITVI SKUPNIH DOLOČB o ESRR, ESS+, KS in

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, Sklad za azil in
migracije (AMIF), Sklad za notranjo varnost (SNV) in
Instrument za upravljanje meje in vizume (IUMV) in PRILOGE
(omogočitveni pogoji, tematski sklopi, programiranje,
metoda alokacije z izračunom nacionalnih ovojnic itd.)

• UREDBA za ESRR in Kohezijski sklad
• UREDBA o Evropske socialnem skladu plus
• UREDBA o posebnih določitvah za cilj ETS (Interreg)
• UREDBA o mehanizmu reševanja pravnih in upravnih ovir v

čezmejnem okviru

• UREDBA o skladu za pravičen prehod



NORMATIVNI OKVIR 2021-27

Dinamika
sestankov na
tehničnem
nivoju



Ključne usmeritve OP 2021-2027 izhajajo iz petih ključnih
politik in njihovih ciljev:
 Cilj 1 – pametnejša Evropa (inovacije, digitalizacija,

podjetništvo) – vir ESRR
 Cilj 2 – bolj zelena, nizkoogljična Evropa (energetika,

voda, odpadki, podnebne spremembe) – vir ESRR in KS
 Cilj 3 – bolj povezana Evropa (digitalna povezanost,

mobilnost, TEN-T) – vir ESRR in KS
 Cilj 4 – bolj socialna Evropa (zaposlovanje,

izobraževanje, socialna vključenost in zdravje) – vir ESS
 Cilj 5 – Evropa bližje državljanom (CLLD) – vir predvsem

PRP, pa tudi ESRR in ribiški sklad – lahko tudi ESS

Vsebinski cilji in prioritete
EKP 2021-27



Proces programiranja

Pripravljal-
na faza

Razrez
sredstev in
navodila za
program

Prva
verzija
Programa
EKP

Zaključevanje
in končna
verzija
Programa EKP

POTREBNO
PAZITI, DA NE
DOBIMO
SKLEPA EK
KONEC LETA

20202019

EK – Poročilo o
državi

Gradivo za Vlado –
informacija o

procesu

Mapiranje naložbenih področij, opredelitev
kazalnikov ipd.

Pričetek vsebinskih
pogajanj z EK 9/2019



Izvedene aktivnosti 2019
AKTIVNOSTI NOSILCI
Identifikacija  naložbenih potreb
EKP v 2021-2027

julij – avgust
2019

SVRK + resorji +
teritorialni
partnerji

Identifikacija prednostnih naložb
in seznanitev resorjev in teritor.
partnerjev s prioritizacijo

oktober –
november

2019

SVRK

Prispevki partnerjev do konca
leta +

Resorji, partnerji

Ozemeljski pristopi

Usklajevanje koncepta z resorji sep-nov SVRK
Predstavitev koncepta
teritorialnim partnerjem (RRAji,
kohezijski regiji, ZMOS, SOS, ZOS)

november SVRK



Izvedene aktivnosti 2020

AKTIVNOSTI NOSILCI
Usklajevanje prednostnih naložb z
resorji: sestanki po ciljih politik
izvedena, dopolnjevanje vsebin

januar SVRK + resorji



Planirane aktivnosti 2020
AKTIVNOSTI NOSILCI
Makroregionalni finančni dialog januar koh. + makro-

reg.deležniki
Delavnice po ciljih politik:
oblikovanje skupnega okvira
prednostnih naložb EKP v 2021-
2027

predvidoma
marec

SVRK + resorji +
partnerji (teritor.,
socialni part.,
civilna družba)

Potrditev na vladi ?pred
počitnicami?

Vlada

Ozemeljski pristopi
Uskladitev koncepta predvidoma

marec
SVRK + resorji +

teritorialni
partnerji
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