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OPREDELITEV IZRAZOV  
 

Izraz Pomen 

EK Evropska komisija 

EKP evropska kohezijska politika 

OP EKP 
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020 

prednostna os = tematski cilj 

PN prednostna naložba 

operacija 
potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja eden ali več 
upravičencev, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za 
doseganje ciljev prednostnih osi 

OU organ upravljanja 

MFERAC 
enoten računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje 
državnega proračuna  

e-MA informacijski sistem organa upravljanja 

SFC informacijski sistem EK 

Uredba EKP 
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj 
Naložbe za rast in delovna mesta 

pravice porabe 
razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020 iz naslova cilja Naložbe za rast in delovna mesta  

INOP 
Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 

NIO 
način izbora operacije: javni razpis/javni poziv/neposredna 
potrditev operacije, programa 

dodeljena sredstva Izdane odločitve o podpori / vrednost potrjenih NIO 

certificirani izdatki zahtevki za povračilo iz EU 

predfinanciranje  

t.i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar 
pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem vršijo v 
skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) ter se 
povračila v državni proračun izvršujejo naknadno in neposredno 
na plačila ne vplivajo 

ESIF 

Evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),  
Evropski socialni sklad (ESS) in   
Kohezijski sklad (KS) 

EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

ESPR Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

YEI Pobuda za zaposlovanje mladih 

TP Tehnična podpora 

CLLD Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 

SLR Strategija lokalnega razvoja 

LAS Lokalne akcijske skupine 

CTN Celostne teritorialne naložbe 

TUS Trajnostne urbane strategije 

ZMOS Združenje mestnih občin Slovenije 

SVRK 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ 
upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad 

MF Ministrstvo za finance 

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

MZI Ministrstvo za infrastrukturo 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

MK Ministrstvo za kulturo 

MZ Ministrstvo za zdravje 

MJU Ministrstvo za javno upravo 

MP Ministrstvo za pravosodje 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AKTRP Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
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 1. Uvod  
 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje januar 2014–marec 
2017 navaja presek stanja na dan 31. marec 2017 na področju izvajanja evropske kohezijske 
politike 2014–2020. Poleg kumulativnega stanja, v obdobju januar 2014–marec 2017 v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP 
EKP) za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, vsebuje tudi podrobnejši opis aktivnosti v 
zadnjem tromesečju: v obdobju januar / marec 2017. 

  
 
Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko in ministrstev vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike: 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za 
infrastrukturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za 
pravosodje, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za finance. 
 
Informacije o programskem obdobju in pregled projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropske 
kohezijske politike 2014–2020, so na voljo na: www.eu-skladi.si.   
 

 2. Ključni poudarki  
 
Evropska komisija in Slovenija sta oktobra 2014 sklenili Partnerski sporazum za obdobje 
2014-2020. Gre za sporazum med Evropsko komisijo in državo članico glede izvajanja 
evropskih skladov v obdobju do leta 2020. Dokument zajema pet skladov EU – Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR), katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir. Sloveniji je tako omogočen 
dostop do 4,118 milijard evrov sredstev.  
 
Vlada Republike Slovenije je novembra 2014 sprejela enoten Operativni program za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki ga je v decembru 2014 potrdila tudi 
Evropska komisija. Operativni program je izvedbeni dokument, ki je podlaga za izvedbo okvirno 
3,012 milijard evrov EU sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada cilja 
Naložbe za rast in delovna mesta. 
 
Glede na programsko obdobje 2007–2013 je Slovenija do leta 2023 upravičena do 1 milijarde in 
89 milijonov evrov manj sredstev. Sredstva so se največ zmanjšala iz naslova ESRR (za 543 
milijonov evrov) in KS (za 516 milijonov evrov). Sredstva iz naslova ESS pa so manjša za nekaj 
manj kot 30 milijonov evrov. 
 
Na podlagi enotne EU metodologije so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Evropskega socialnega sklada razdeljena med dve kohezijski regiji – vzhodno in zahodno 
(regiji Vzhodna Slovenija pripada 60 % razpoložljivih sredstev in regiji Zahodna Slovenija 40 % 
sredstev). Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike: v njuni razvitosti, 
potreb in stanj na trgu dela ter napovedi povečevanja stopnje tveganja revščine.  
 
V okviru razpoložljivih sredstev programskega obdobja 2014–2020 v vrednosti 3.011.899.768 
evrov (EU del)

1
 znašajo sredstva: 

                                                      
1
 Znesek še ne upošteva t.i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na 

podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju od 2017 do 2020 višja za 

56.025.157 evrov (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek bo vključen po izvedeni 

spremembi OP. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/PS__koncna_potrjena_141028.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/PS__koncna_potrjena_141028.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf
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- ESRR 1.390.392.899 EUR; 
- ESS 707.713.434 EUR; 
- KS 895.370.363 EUR; 
- YEI 18.423.072 EUR; 

 
- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je tako iz ESRR in ESS namenjenih skupno 847 mio evrov;  
- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pa iz ESRR in ESS skupno 1,269 milijarde evrov (zajeta so 
tudi sredstva YEI);  
- obema regijama je skupaj na voljo še 895 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne 
deli med regijama. 
 
Potrebno je opozoriti tudi na novost v izvajanju evropske kohezijske politike, to je na obveznost 
izpolnjevanja t.i. predhodnih pogojenosti. Predhodna pogojenost oziroma predhodni pogoj 
pomeni konkreten in natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in 
učinkovito doseganje ciljev prednostnih osi oziroma naložb OP. Gre torej za pripravo 
dokumentov po različnih področjih OP (večinoma pripravo in sprejem potrebnih resolucij, 
strategij, programskih področnih dokumentov, načrtov, analiz, aplikacij in podobno, kot podlago 
za nadaljnje izvajanje), ki jih je bilo potrebno predhodno izpolniti za izvedbo povračil evropskih 
kohezijskih sredstev. 
 
Za OP je relevantnih 7 splošnih predhodnih pogojenosti in 21 tematskih predhodnih 
pogojenosti, ki vplivajo na dejansko izvajanje na terenu, pri čemer pa je bilo potrebno za 
predhodne pogojenosti, ki do trenutka oddaje programskega dokumenta niso bile izpolnjene ali 
so bile delno izpolnjene, pripraviti akcijske načrte z jasno opredeljenimi ukrepi za izpolnitev 
predhodne pogojenosti, rokom za izpolnitev in odgovornimi organi. Skrajni rok za izpolnitev 
kriterijev po akcijskem načrtu je bil 31. december 2016, v primeru neizpolnitve bi lahko sledila 
začasna ustavitev povračil s strani Evropske komisije.  
 
Slovenija je v predvidenem roku izpolnila vse splošne in tematske predhodne 
pogojenosti. Za vse predhodne pogojenosti, razen za tematsko predhodno pogojenost Vodni 
sektor, je Slovenija tudi že prejela uradne potrditve Evropske komisije, s katerimi potrjujejo 
izpolnjenost posameznih pogojenosti. Pričakujemo, da bomo potrditev Evropske komisije za 
predhodno pogojenost Vodni sektor prejeli do sredine leta 2017, saj gre za dolgotrajne 
postopke ocenjevanja. 
 
V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan institut priprave izvedbenega načrta OP 
(INOP) z namenom, da se že v fazi načrtovanja zagotovi usklajevanje in dopolnjevanje ukrepov 
(med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) in posledično osredotočanje na rezultate. INOP 
določa način doseganja specifičnih ciljev OP in je podlaga za pripravo državnega proračuna. 
INOP se sprejme za programsko obdobje 2014–2020 in se dopolnjuje oziroma spreminja 
najmanj pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna oziroma po 
vsakokratnem rebalansu državnega proračuna. INOP je vsebinska in finančna razčlenitev 
operativnega programa. Prikaz INOP je razčlenjen po prednostnih oseh in neposrednih 
proračunskih uporabnikih. INOP je objavljen na spletni strani: www.eu-skladi.si.  
 
Izhajajoč iz navedenih dejstev je moč ugotoviti, da so vzpostavljeni ključni sistemski 
pogoji za pripravo kot tudi samo izvajanje posameznih javnih razpisov, javnih pozivov 
oziroma operacij, ki imajo ustrezno podlago za neposredno potrditev, akreditacija 
sistema pa omogoča povračila sredstev iz proračuna EU.    

 

http://www.eu-skladi.si/
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  3. Pregled izvajanja  

3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju januar 2014–marec 2017  

 

Slovenija je v obdobju 2014–2020 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike iz naslova cilja Naložbe za rast in delovna mesta in ima do konca 

leta 2023 na voljo 3.011.899.768 evrov (EU del) vseh razpoložljivih sredstev. 

Do konca marca 2017 znašajo: 

 dodeljena sredstva 939.656.032 evrov (EU del), kar predstavlja 31 % razpoložljivih sredstev; 

 pogodbeno vezana sredstva 861.971.320 evrov (EU del), kar znaša 29 % razpoložljivih sredstev; 

 izplačila iz državnega proračuna 143.312.641 evrov (EU del), kar predstavlja 5 % razpoložljivih sredstev; 

 certificirani izdatki pa 68.948.916 evrov (EU del), kar predstavlja 2 % razpoložljivih sredstev. 
 

Tabela 1 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 31. 3. 2017  

Operativni 
program/ 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva* 
EU del 

A B C D 

Dodeljena sredstva** Pogodbeno vezana sredstva*** Izplačila**** 
Certificirani izdatki 

(EU del) 

EUR EUR 

% Število 
izdanih 

odločitev 
o podpori  

EUR 

% 

EU del (EUR) 

% EU del 
Število 

odločitev 
o podpori 
z izplačili 

iz 
proračuna 

EUR 

% 

EU del (EUR) 

% EU del 

EUR EU del (EUR) EUR 

% 

Sklad 3/2*100 6/2*100 8/3*100 11/2*100 13/3*100 17/3*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ESRR 1.797.492.009 1.390.392.899 77% 69 242.573.985 13% 190.323.083 14% 63 197.733.201 11% 154.450.456 11% 8.523.726 6.957.014 0 0% 

ESS 884.641.796 707.713.434 80% 90 491.267.855 56% 391.259.686 55% 88 455.771.618 52% 362.862.696 51% 45.547.759 36.437.482 6.783.721 1% 

KS 1.053.376.900 895.370.363 85% 30 400.250.224 38% 339.650.190 38% 27 384.467.760 36% 326.235.096 36% 93.874.067 84.703.575 54.525.469 4% 

YEI 20.725.956 18.423.072 89% 1 20.725.956 100% 18.423.072 100% 1 20.725.956 100% 18.423.072 100% 17.114.252 15.214.570 7.639.725 41% 

Skupaj 3.756.236.661 3.011.899.768 80% 190 1.154.818.020 31% 939.656.032 31% 179 1.058.698.535 28% 861.971.320 29% 165.059.804 143.312.641 68.948.916 2% 

Vir: SVRK 
*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in SI udeležba) 
**odločitev o podpori 
***na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev;  
****izplačila iz državnega proračuna, vir: MFERAC 
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Tabela 2 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 31. 3. 2017  
 

Sklad Regija 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva* 
EU del 

A B C D 

Dodeljena sredstva** Pogodbeno vezana sredstva*** Izplačila**** 
Certificirani izdatki 

 (EU del) 

EUR EUR 
% 

EUR 
% 

EU del 
(EUR) 

% EU del 
EUR 

% 
EU del 
(EUR) 

% EU del 
EUR 

EU del 
(EUR) 

EUR 
% 

4/3*100 7/3*100 9/4*100 12/3*100 14/4*100 18/4*100 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 

ESRR 
Vzhodna 1.132.679.166 882.015.244 78% 136.669.164 12% 107.430.117 12% 113.369.827 10% 88.790.647 10% 5.196.642 4.276.462 0 0% 

Zahodna 664.812.843 508.377.655 76% 105.904.821 16% 82.892.967 16% 84.363.375 13% 65.659.810 13% 3.327.084 2.680.552 0 0% 

Skupaj ESRR 1.797.492.009 1.390.392.899 77% 242.573.985 13% 190.323.083 14% 197.733.201 11% 154.450.456 11% 8.523.726 6.957.014 0 0% 

ESS 
Vzhodna 460.993.747 368.794.996 80% 244.538.669 53% 195.630.936 53% 223.240.927 48% 178.592.742 48% 23.644.901 18.915.256 2.550.806 0% 

Zahodna 423.648.049 338.918.438 80% 246.729.186 58% 195.628.750 58% 232.530.691 55% 184.269.954 54% 21.902.858 17.522.226 4.232.915 2% 

Skupaj ESS 884.641.796 707.713.434 80% 491.267.855 56% 391.259.686 55% 455.771.618 52% 362.862.696 51% 45.547.759 36.437.482 6.783.721 1% 

KS Celotna SLO 1.053.376.900 895.370.363 85% 400.250.224 38% 339.650.190 38% 384.467.760 36% 326.235.096 36% 93.874.067 84.703.575 54.525.469 6% 

Skupaj KS 1.053.376.900 895.370.363 85% 400.250.224 38% 339.650.190 38% 384.467.760 36% 326.235.096 36% 93.874.067 84.703.575 54.525.469 6% 

YEI Vzhodna 20.725.956 18.423.072 89% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 17.114.252 15.214.570 7.639.725 41% 

Skupaj YEI 20.725.956 18.423.072 89% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 17.114.252 15.214.570 7.639.725 41% 

OP  

Vzhodna 1.614.398.869 1.269.233.312 79% 401.933.789 25% 321.484.124 25% 357.336.709 22% 285.806.460 23% 45.955.794 38.406.287 7.639.725 1% 

Zahodna 1.088.460.892 847.296.093 78% 352.634.007 32% 278.521.717 33% 316.894.066 29% 249.929.764 29% 25.229.942 20.202.778 6.783.721 1% 

Celotna SLO 1.053.376.900 895.370.363 85% 400.250.224 38% 339.650.190 38% 384.467.760 36% 326.235.096 36% 93.874.067 84.703.575 54.525.469 6% 

Skupaj OP  3.756.236.661 3.011.899.768 80% 1.154.818.020 31% 939.656.032 31% 1.058.698.535 28% 861.971.320 29% 165.059.804 143.312.641 68.948.916 2% 

Vir: SVRK 
*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in SI udeležba) 
**odločitev o podpori 
***na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev;  
****izplačila iz državnega proračuna, vir: MFERAC 
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Tabela 3 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 31. 3. 2017  

 

OS 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva* 
EU del 

A B C D 

Dodeljena sredstva** Pogodbeno vezana sredstva*** Izplačila**** 
Certificirani izdatki  

(EU del) 

EUR EUR 

% 
Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori  

EUR 

% 

EU del (EUR) 

% EU 
del 

Število 
odločitev 
o podpori 
z izplačili 

iz 
proračuna 

EUR 

% 

EU del (EUR) 

% EU del 

EUR EU del (EUR) EUR 

% 

3/2*100 6/2*100 8/3*100 11/2*100 13/3*100 17/3*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 577.173.949 461.739.158 80% 8 109.840.784 19% 87.872.627 19% 2 65.000.000 11% 52.000.000 11% 1.915.886 1.532.709 0 0% 

2 85.647.847 68.518.277 80% 2 24.355.000 28% 19.484.000 28% 2 24.355.000 28% 19.484.000 28% 258.726 206.980 0 0% 

3 717.071.907 526.078.424 73% 18 58.131.096 8% 42.768.772 8% 18 58.131.096 8% 42.768.772 8% 3.599.478 3.017.648 0 0% 

4 332.904.669 281.632.005 85% 9 48.860.255 15% 40.968.717 15% 7 34.742.608 10% 28.968.717 10% 1.195.420 1.016.115 0 0% 

5 99.878.744 83.021.932 83% 1 1.664.817 2% 1.415.094 2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0% 

6 480.508.245 400.236.672 83% 10 172.836.717 36% 146.911.209 37% 10 172.836.717 36% 146.911.209 37% 42.621.106 35.928.540 23.495.009 6% 

7 312.046.531 262.760.300 84% 1 74.739.961 24% 63.528.967 24% 1 74.739.961 24% 63.528.967 24% 34.727.121 34.727.121 31.030.460 12% 

8 368.882.289 296.948.138 80% 26 216.619.005 59% 175.137.511 59% 24 181.122.767 49% 146.740.521 49% 44.752.326 37.323.313 13.792.495 5% 

9 275.379.056 220.303.242 80% 52 95.211.921 35% 74.414.939 34% 52 95.211.921 35% 74.414.939 34% 6.334.487 5.067.587 630.951 0% 

10 286.275.063 229.020.050 80% 37 143.215.900 50% 114.572.720 50% 37 143.215.900 50% 114.572.720 50% 6.641.009 5.314.007 0 0% 

11 77.592.476 62.073.980 80% 8 70.336.732 91% 56.269.385 91% 8 70.336.732 91% 56.269.385 91% 2.917.263 2.333.694 0 0% 

12 105.337.690 89.537.036 85% 9 102.148.474 97% 86.826.203 97% 9 102.148.474 97% 86.826.203 97% 15.330.420 13.031.799 0 0% 

13 21.453.139 17.162.510 80% 4 19.897.613 93% 15.918.091 93% 4 19.897.613 93% 15.918.091 93% 2.440.466 1.952.342 0 0% 

14 16.085.056 12.868.044 80% 5 16.959.746 105% 13.567.797 105% 5 16.959.746 105% 13.567.797 105% 2.326.095 1.860.786 0 0% 

Skupaj OP 3.756.236.661 3.011.899.768 80% 190 1.154.818.020 31% 939.656.032 31% 179 1.058.698.535 28% 861.971.320 29% 165.059.804 143.312.641 68.948.916 2% 

Vir: SVRK 
*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in SI udeležba) 
**odločitev o podpori; vrednost zajema znesek EU dela in pripadajoče SI udeležbe, ki jo zagotavlja bodisi proračun RS bodisi upravičenec 
***na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev;  
****izplačila iz državnega proračuna, vir: MFERAC 
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 3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh, januar 2017– 
marec 2017  

 

SVRK kot organ upravljanja je v avgustu 2015 začela s potrjevanjem ukrepov v okviru OP EKP 

2014–2020. Do 31. 3. 2017 je tako z odločitvijo o podpori podprtih 190 načinov izbora operacij v 

skupni vrednosti 939,7 mio evrov EU dela, od tega 61 javnih razpisov v vrednosti 283,4 mio 

evrov EU dela, 23 NPO-programov v vrednosti 181 mio evrov EU dela in 69 NPO-operacij v 

vrednosti 451 mio evrov EU dela. Poleg tega je bilo izdanih 37 odločitev o podpori za 

strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine v skupni višini 24,3 mio 

evrov EU dela. 
 
V nadaljevanju so podani opisi stanja ter izvedenih aktivnosti prednostnih naložb v okviru 
posameznih prednostnih osi v prvem tromesečju leta 2017 (obdobje 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017): 

 

 
Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v 
skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva 
 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 
% 

Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori*  

EUR 
% EU del 

(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 ESRR Vzhod 117.790.000 94.232.000 80% 2 25.250.000 21% 20.200.000 21% 

1.1 ESRR Zahod 113.893.166 91.114.532 80% 2 39.750.000 35% 31.800.000 35% 

1.2 ESRR Vzhod FI 92.694.006 74.155.205 80% 0 0 0% 0 0% 

1.2 ESRR Zahod FI 67.305.991 53.844.793 80% 0 0 0% 0 0% 

1.2 ESRR Vzhod 107.461.777 85.969.421 80% 6 23.299.338 22% 18.639.470 22% 

1.2 ESRR Zahod 78.029.009 62.423.207 80% 6 21.541.446 28% 17.233.157 28% 

Skupaj OS 1 577.173.949 461.739.158 80% 
 

109.840.784 19% 87.872.627 19% 

Vir: SVRK 
*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 

 

V okviru prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije v zadnjem 

tromesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Tako sta bila v okviru prednostne naložbe do 

31. 3. 2017 skupaj potrjena 2 javna razpisa v skupni vrednosti 52 mio EUR EU sredstev.  

 

V prvem tromesečju se je med MIZŠ in OU usklajevala neposredna potrditev operacije, ki je 

namenjena instrumentom širjenja sodelovanja v Obzorju 2020 – teaming, pri čemer bodo 

sofinancirane iniciative s prednostnih področij SPS. Aktivnosti za pripravo vloge za odločitev o 

podpori so v teku. 

 

Poleg tega so se v prvem tromesečju med MK in OU izvajale aktivnosti za usklajevanje javnega 

razpisa Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, predvsem glede koncepta izvedbe 

operacije.     

 

V okviru prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije v zadnjem 

tromesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Tako je bilo v okviru prednostne naložbe do 

31. 3. 2017 skupaj potrjenih 6 javnih razpisov v skupni vrednosti 35,9 mio EUR EU sredstev. 
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V prvem tromesečju se je med MIZŠ in OU usklajeval javni razpis Spodbujanje dejavnosti prenosa 

znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij. Aktivnosti za pripravo vloge za odločitev o 

podpori so v teku, objava razpisa je predvidena v prvi polovici leta 2017. 

 

V pripravi so naslednji javni razpisi: Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative 

EUREKA za leto 2017, Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (RRI 2) in 

Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta – faza 2 in bodo predvidoma objavljeni v juniju 2017. 

 

Pri izvedbi javnih razpisov / operacij se pojavljajo določene težave saj je večina raziskovalne 

infrastrukture skoncentrirana v zahodni kohezijski regiji in je zato za določene vrste ukrepov 

absorpcijska sposobnost v vzhodni kohezijski regiji nekoliko nižja.  

 

Posebna pozornost pa je potrebna pri postavitvi sistema za izvajanje finančnih instrumentov. Za 

izvajanje finančnih instrumentov se vzpostavlja sistem in pripravljajo potrebne pravne podlage za 

izbor sklada skladov. Potekala so usklajevanja z OU in MF ter MZI in MOP. Rezultat je pripravljen 

predlog dokumenta Ključni elementi za izvajanje finančnih instrumentov 2014–2020, ki bo uvrščen 

na sejo Vlade RS. 

 

Ocena OU je, da je izvajanje na tej prednostni osi treba pospešiti in v ta namen pripraviti ustrezen 

akcijski načrt. 

 

 
Prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter 
njihove uporabe in kakovosti 
 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 

% 
Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori*  

EUR 

% 
EU del 
(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1 ESRR Vzhod 37.500.000 30.000.000 80% 0 0 0% 0 0% 

2.1 ESRR Zahod 25.022.847 20.018.277 80% 0 0 0% 0 0% 

2.2 ESRR Vzhod 12.210.000 9.768.000 80% 2 12.870.349 105% 10.296.279 105% 

2.2 ESRR Zahod 10.915.000 8.732.000 80% 2 11.484.651 105% 9.187.721 105% 

Skupaj OS 2  85.647.847 68.518.277 80% 
 

24.355.000 28% 19.484.000 28% 

Vir: SVRK 
*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 

 

Pri izvedbi prednostne osi 2 je bilo do konca marca 2017 dodeljeno 19,5 mio EUR ali 28 % 

razpoložljivih EU sredstev. Izvedba v okviru PN 2.1 zamuja zaradi spremenjenih razmer na 

področju širokopasovnih omrežij, medtem ko so sredstva namenjena PN 2.2 že v celoti dodeljena 

in poteka izvedba projektov.   

 

V okviru prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih 

omrežij do 31. 3. 2017 še ni bilo izdane nobene odločitve o podpori, OU ni prejel nobene vloge za 

podporo. MJU je v mesecu decembru zaključilo testiranje tržnega interesa za gradnjo 

širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom 

razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Izkazani velik tržni interes 

zasebnih investitorjev, posledično oblikovanje območij belih lis ter terminski načrt izvajanja 

nadaljnjih aktivnosti pri gradnji širokopasovnih omrežij naslednje generacije bistveno spreminjajo 
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osnovne predpostavke, ki so bile podlaga pri pripravi OP EKP. Zato bo resorno ministrstvo v 

prihodnje spremembe OP 14-20 vključilo predlog za znižanje kazalnikov, kakor tudi za znižanje 

dodeljenih sredstev tej PN. Pred dokončno predložitvijo javnih razpisov na OU v potrditev je 

potrebno poleg navedenega še zaključiti postopek sprejemanja spremembe Zakona o elektronskih 

komunikacijah, ki je pravna podlaga za priglasitev sheme državne pomoči za gradnjo 

širokopasovnih omrežij na Ministrstvo za finance. Po tem se bo lahko dokončno uskladila vsebina 

javnih razpisov, vključno s predvidenim modelom izgradnje širokopasovne infrastrukture. 

Predvidoma bo sprememba Zakona o elektronskih komunikacijah sprejeta v juniju 2017, takoj za 

tem bodo na OU v pregled posredovani predlogi javnih razpisov. 

V okviru prednostne naložbe 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-
kulturo in e-zdravje so že dodeljena vsa razpoložljiva sredstva dvema projektoma.  

V prvem tromesečju 2017 bila izdana odločitev o podpori za projekt Celovita informacijska podpora 
procesom varstva nepremične kulturne dediščine. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo 
projekta je 2 mio EUR, od tega bo 80 odstotkov ali 1,6 mio EUR prispeval ESRR. V okviru projekta 
bo Ministrstvo za kulturo skupaj z ostalimi deležniki na področju kulturne dediščine izdelalo, 
dopolnilo in posodobilo vsebino ter procese na področju varstvenih režimov kulturne dediščine v 
prostoru.  

NPO Program projektov eProstor, s prispevkom ESRR v višini 17,9 mio EUR, ki je bil potrjen v 
avgustu 2016, je v fazi izvajanja, objavljeni so bili razpisi za oddajo javnih naročil.  

 
Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast 
 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 

% 
Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori*  

EUR 

% 
EU del 
(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1 ESRR Vzhod 175.278.261 131.458.696 75% 14 34.403.100 20% 25.802.325 20% 

3.1 ESRR Zahod 75.190.648 52.633.454 70% 13 17.142.543 23% 11.999.780 23% 

3.1 ESRR Vzhod FI 233.950.151 175.462.614 75% 0 0 0% 0 0% 

3.1 ESRR Zahod FI 112.132.371 78.492.660 70% 0 0 0% 0 0% 

3.2 ESRR Vzhod 73.333.333 55.000.000 75% 4 4.489.478 6% 3.406.523 6% 

3.2 ESRR Zahod 47.187.143 33.031.000 70% 4 2.095.975 4% 1.560.144 5% 

Skupaj OS 3 717.071.907 526.078.424 73% 
 

58.131.096 8% 42.768.772 8% 

Vir: SVRK 
*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 
 

V okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje 

gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s 

podjetniškimi inkubatorji je bilo do 31. 3. 2017 potrjenih 12 javnih razpisov in dve neposredni 

potrditvi operacije v skupni vrednosti 37,8 mio evrov EU sredstev.  

 

V prvem tromesečju leta 2017 je bila izdana odločitev o podpori za Javni razpis za spodbude za 

zagon inovativnih podjetij v letu 2017, za katerega EU prispevek znaša 1.566.000 evrov. Med 

MGRT in OU se je usklajeval javni razpis za spodbude za mlada podjetja na področju lesno 

predelovalne industrije za leto 2017, ki bo predvidoma objavljen v mesecu aprilu.  
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Med OU in PO so se izvajale tudi aktivnosti v zvezi z neposredno potrditvijo operacije Center za 

kreativnost, predvsem glede koncepta izvedbe operacije. 

 

MGRT in OU sta se v okviru vladnega strateškega razvojnega projekta 6.3 VEM za poslovne 

subjekte usklajevala glede najbolj optimalnega načina izvedbe projekta. Hkrati se je pripravljala 

dokumentacija za potrditev javnega razpisa za nivo VEM 3, s katerim bo izboljšano podporno 

okolje za obstoječe in potencialne podjetnike.  

Za izvajanje finančnih instrumentov se je vzpostavljal sistem in pripravljale potrebne pravne 

podlage. Potekala so usklajevanja z OU in MF ter MZI in MOP. Rezultat je pripravljen predlog 

dokumenta Ključni elementi za izvajanje finančnih instrumentov 2014–2020, ki bo uvrščen na sejo 

Vlade RS. 
 

V okviru prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v 

zvezi z internacionalizacijo sta bili v prvem tromesečju izdani odločitvi o podpori za dva javna 

razpisa: 

 Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih 

dogodkih v tujini v letu 2017 katerega EU prispevek znaša 500.000 evrov in 

 Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov kakovosti katerega EU 

prispevek znaša 300.000 evrov; 

Tako so bili v okviru prednostne naložbe do 31. 3. 2017 skupaj potrjeni štirje javni razpisi v skupni 

vrednosti 4,97 mio EUR EU sredstev.  

 

Poleg izvajanja postopkov za izvedbo potrjenih javnih razpisov so se v prvem tromesečju v okviru 

prednostne naložbe izvajale aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentacije za pripravo vloge za 

projekt One stop shop, ki je prav tako del vladnega strateškega razvojnega projekta 6.3 VEM za 

poslovne subjekte. V pripravi so tudi Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij 

na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 ter novi razpisi s področja internacionalizacije in 

turizma. 

Ocena OU je, da je izvajanje na tej prednostni osi treba pospešiti in v ta namen pripraviti ustrezen 

akcijski načrt. 

 

 
Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 

% Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori*  

EUR 

% 

EU del (EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AS 4.1 KS Celotna SLO 160.823.529 136.700.000 85% 6 30.330.843 22% 25.781.217 22% 

AS 4.1 KS Celotna SLO FI 58.823.529 50.000.000 85% 0 0 0% 0 0% 

AS 4.2 KS Celotna SLO 30.588.235 26.000.000 85% 2 14.117.647 46% 12.000.000 46% 

AS 4.3 KS Celotna SLO 23.409.177 19.897.800 85% 0 0 0% 0 0% 

AS 4.4 KS Celotna SLO 32.952.941 28.010.000 85% 1 4.411.765 13% 3.187.500 11% 

AS 4.4 ESRR Vzhod 12.517.690 10.014.152 80% 0 0 0% 0 0% 

AS 4.4 ESRR Zahod 13.789.567 11.010.053 80% 0 0 0% 0 0% 

Skupaj OS 4 332.904.669 281.632.005 85% 
 

48.860.255 15% 40.968.717 15% 

Vir: SVRK 
*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 
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V prvem tromesečju 2017 so na področju prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske 

učinkovitosti v skladu s terminskimi načrti potekale aktivnosti za tri pilotne projekte, za katere so 

bile v letu 2016 izdane odločitve o podpori: 

 

 Celostna energetska prenova paketa stavb pravosodnih organov po principu javno 
zasebnega partnerstva: sodišča: v Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu z 0,56 mio 
evrov prispevka KS, 

 Energetska sanacija Doma Bohinj s prispevkom 0,28 mio evrov KS ter 

 Pilotni / demonstracijski projekt Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci 
(Šmarje pri Jelšah) po principu javno zasebnega partnerstva, kateremu je bilo dodeljeno 
0,28 mio evrov sredstev KS. 
 

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, s katerim 
je bilo v preteklem tromesečju razpisanih 9 mio evrov sredstev KS, poteka postopek izbora 
operacij, ki bo v začetku prihodnjega tromesečja zaključen. 
 

V prvem tromesečju sta bili izdani dve odločitvi o podpori, in sicer:  

 za projekt Energetska sanacija vladnih stavb na Gregorčičevi ulici katerega EU prispevek 

znaša 662.738,20 evrov; 

 za Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 

in 2018 katerega EU prispevek znaša 15.000.000 evrov. 

 

Trenutno poteka usklajevanje in pregledovanje vloge za odločitev o podpori NPO Celostna 

energetska prenova dveh objektov sodišč: Kranj in Novo mesto. 

 

Nosilni posredniški organ je objavil povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove 

stavb ožjega javnega sektorja in povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb 

širšega javnega sektorja. 

 

V okviru te prednostne naložbe se bodo operacije izvajale tudi v okviru mehanizma Celostnih 

teritorialnih naložb (CTN). Posredniški organ, zadolžen za izbor operacij, Združenje mestnih občin 

Slovenije, je 17. 3. 2017 objavil Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske 

prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oz. več kot 75 %) javni lasti s prispevkom KS v višini 10 

mio EUR. 

 

V okviru prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih 

virov je bila izdana odločitev o podpori za Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih 

manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn 

katerega EU prispevek znaša 4.000.000 evrov, v pripravi pa je že nov javni razpis za sofinanciranje 

daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije s prispevkom KS v višini 8 mio EUR, ki bo 

objavljen v prihodnjem tromesečju.  

 

V okviru prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo 

pri nizkih in srednjih napetostih še ni bilo izdanih odločitev OU o podpori, vendar je v pripravi javni 

razpis za sofinanciranje nakupa pametnih števcev.  

 

V okviru prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti 

za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in 

ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi so se s sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega 

sklada v letu 2016 skladno s terminskimi načrti pripravljale celostne prometne strategije pri 62 

upravičencih, kateri so bili izbrani v okviru javnega razpisa objavljenega konec leta 2015. Hkrati 

posredniški organ intenzivno pripravlja dokumentacijo za predložitev vloge za sofinanciranje 

mehkih ukrepov trajnostne mobilnosti, kot tudi javnega razpisa, ki bo namenjen investicijam v 

infrastrukturo za kolesarje, peš površine, sistem P+R ter avtobusna postajališča. Pogoj za 

kandidiranje občin na razpisu je sprejeta CPS. Pripravlja se tudi javni razpis za pametne polnilne 

postaje. 
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Oblikovane so bile smernice za umeščanje in gradnjo peščeve in kolesarske infrastrukture in 

sistemov P+R, ki so predpogoj za objavo povabila v okviru CTN na tej prednostni naložbi ter 

strokovno izhodišče javnega razpisa.  

 

Na ravni prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014–2020 izdanih 9 

odločitev o podpori in s tem dodeljenih 15 % vseh razpoložljivih sredstev. Aktivnosti so potekale na 

vseh PN, tudi na PN 4.3, kjer je v pripravi javni razpis, ki bo predvidoma objavljen v prihodnjem 

tromesečju.  

 

Ocena OU je, da je izvajanje na tej prednostni osi treba pospešiti in v ta namen pripraviti ustrezen 

akcijski načrt. 

 

 
Prednostna os 5: Prilagajanje podnebnim spremembam 
 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 

% 
Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori*  

EUR 

% 
EU del 
(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.1 KS Celotna SLO 62.378.744 53.021.932 85% 1 1.664.817 3% 1.415.094 3% 

5.1 ESRR Vzhod 37.500.000 30.000.000 80% 0 0 0% 0 0% 

Skupaj OS 5 99.878.744 83.021.932 83% 
 

1.664.817 2% 1.415.094 2% 

Vir: SVRK 
*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 

 

V okviru prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim 

spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu do 31. 12. 2016 ni bilo izdanih 

odločitev o podpori. Dne 2. 2. 2017 je bila izdana edina odločitev o podpori za projekt Informiranje 

in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje 

poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav katerega EU prispevek 

znaša 1.415.094,45 evrov.  

 

V prvem tromesečju se je nadaljevala intenzivna priprava vlog za projekte JZ dela Ljubljane 

(Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice) in Železnikov (Protipoplavna ureditev porečja Selške 

Sore) iz sredstev KS ter usklajevanje vlog s posredniškim organom. V pripravi je tudi vloga za 

projekt Drava II (nadaljevanje izvajanja ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečju 

Drave) iz sredstev ESSR. Vzporedno s pripravo vlog ministrstvo oz. DRSV izvaja aktivnosti, 

povezane s pripravo projekta (izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč in pravice 

graditi ter priprava javnih naročil za izvedbo), s ciljem, da se gradbena dela na navedenih projektih 

pričnejo v prvi polovici leta 2018. 

 

Ocena OU je, da je izvajanje na tej prednostni osi treba nujno izrazito pospešiti in je v ta namen že 

zahteval nadgradnjo akcijskega načrta s strani vseh vključenih organov. Akcijski načrt je bil s strani 

MOP posredovan, vendar ga je v skladu z dopisom SVRK št. 3032-1/2017-25 z dne 5. 5. 2017 

potrebno nadgraditi. 
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Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 

 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 
% 

Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori*  

EUR 
% 

EU del 
(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.1 KS Celotna SLO 310.719.195 264.111.315 85% 9 166.954.364 54% 141.911.209 54% 

6.2 ESRR Vzhod 33.750.000 27.000.000 80% 0 0 0% 0 0% 

6.2 ESRR Zahod 22.523.989 18.019.191 80% 0 0 0% 0 0% 

6.3 KS Celotna SLO 5.882.353 5.000.000 85% 1 5.882.353 100% 5.000.000 100% 

6.3 ESRR Vzhod FI 13.364.221 10.691.377 80% 0 0 0% 0 0% 

6.3 ESRR Zahod FI 7.510.779 6.008.623 80% 0 0 0% 0 0% 

6.3 ESRR Vzhod 55.542.479 44.433.983 80% 0 0 0% 0 0% 

6.3 ESRR Zahod 
31.215.229 24.972.183 80% 0 0 0% 0 0% 

Skupaj OS 6 480.508.245 400.236.672 83% 
 

172.836.717 36% 146.911.209 37% 

Vir: SVRK 
*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 
 

V okviru prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda 
Unije na področju okolja v zadnjem tromesečju 2016 ni bila izdana nobena nova odločitev o 
podpori. 
 
Na vseh operacijah, za katere so bile potrjene vloge, so že podpisane izvajalske pogodbe. Dela 
potekajo skladno s terminskimi plani.  
 
Konec decembra 2016 je bilo za velik projekt z nazivom Odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju vodonosnika Ljubljanskega polja prejeto končno poročilo s stani evropske pobude 
JASPERS. Veliki projekt je bil posredovan na EK v potrditev januarja 2017.  
 
V okviru prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje 
ekosistemskih storitev je v letu 2016 potekala priprava investicijske dokumentacije za projekte, pri 
čemer pa zaradi večjega števila udeleženih akterjev ter vsebinske zahtevnosti priprave projektov 
do zaključka obdobja poročanja še ni bilo izdanih odločitev o podpori. V prvem tromesečju 2017 se 
je nadaljevala priprava projektov.  
 

Ocena OU je, da je izvajanje na tej prednostni naložbi treba nujno izrazito pospešiti in je v ta 

namen že zahteval dopolnitev akcijskega načrta s strani vseh vključenih organov. Akcijski načrt je 

bil s strani MOP posredovan, vendar ga je v skladu z dopisom SVRK št. 3032-1/2017-25 z dne 5. 

5. 2017 potrebno dopolniti. 

 
 

V okviru prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in 

dekontaminacijo degradiranih zemljišč se je v oktobru 2016 pričel izvajati projekt NPO Sinica - 

Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih 

obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje, za katerega je bila odločitev izdana v 

septembru 2016.  

Ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.  

 

V okviru prednostne naložbe 6.3 so bila v prvem tromesečju 2017 pripravljena tudi vsebinska 

navodila za izvajanje ukrepov urbanega razvoja. PO ZMOS v sodelovanju s PO Ministrstvom za 

okolje in prostor ter SVRK pripravlja javno povabilo za predložitev vlog za operacije PN 6.3, ki bo 

objavljeno v drugem tromesečju 2017.  
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Ocena OU je, da je treba za izvajanje na tej prednostni naložbi pripraviti ustrezen akcijski načrt, 

tudi zaradi povezanosti kazalnikov s prednostno naložbo 6.2. 

 

 
Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti 

 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 

% 
Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori*  

EUR 

% 
EU del 
(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7.1 KS Celotna SLO 180.117.647 153.100.000 85% 0 0 0% 0 0% 

7.2 ESRR Vzhod 49.585.025 39.668.020 80% 0 0 0% 0 0% 

7.3 KS Celotna SLO 82.343.858 69.992.280 85% 1 74.739.961 91% 63.528.967 91% 

Skupaj OS 7 312.046.531 262.760.300 84% 
 

74.739.961 24% 63.528.967 24% 

Vir: SVRK 
*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 

 
Na prednostni naložbi 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih 
železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa sta predvidena 2 projekta, in 
sicer: Nadgradnja vozlišča Pragersko ter Nadgradnja železniške proge Maribor - Šentilj - državna 
meja z novimi objekti na odseku Maribor – Pesnica.  
Za projekt Pragersko je potrjen državni prostorski načrt. V decembru 2016 je bil izdelan projekt za 
gradbeno dovoljenje in usklajen s pobudo JASPERS. Izvajajo se odkupi zemljišč ter okoljska in 
investicijska dokumentacija.  
 
Za projekt Nadgradnja proge Maribor - Šentilj je izdelana idejna zasnova za novogradnjo predora 
Pekel ter viadukta Pesnica ter vseh šestih izvedbenih načrtov (nivo projekta za izvedbo) za 
nadgradnjo obstoječe proge. V zadnjem obdobju je bila pripravljena študija upravičenosti. 
Posredovanje vloge na EK je predvideno v začetku 2018, ko bo sprejet tudi državni prostorski načrt 
za 2. fazo projekta (tunel in viadukt) ter izdano okoljevarstveno soglasje za celoten projekt.  
Projekt Nadgradnja vozlišča Pragersko in projekt Nadgradnja železniške proge Maribor - Šentilj – 
državna meja se bosta začela izvajati predvidoma konec leta 2017. 
 
Na železniški infrastrukturi so bili vsi kazalniki iz okvira uspešnosti nastavljeni na projekt Zidani 
most – Celje, za izvedbo katerega so bila v letu 2016 odobrena sredstva IPE (CEF - Connecting 
Europe Facility). Pripravljajo se rezervni projekti, ki pa ne bodo pokrili mejnika za leto 2018. Eden 
teh projektov je Nadgradnja železniške proge Maribor - Šentilj, ki je bil v OP EKP predviden za 
sofinanciranje iz sredstev IPE, drugi pa izvedba sklopa celovitega projekta gradnje 2. tira 
železniške proge Divača-Koper, ki je v OP EKP prav tako predviden za sofinanciranje iz IPE 
sredstev. Potreben je dogovor z EK, kaj v primerih tovrstnih projektov.  
 

Na tej prednostni naložbi ni bilo izdanih odločitev o podpori.  
 
V okviru prednostne naložbe 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih 
in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno preko multimodalnih vozlišč je 
predviden en projekt: gradnja 3. razvojne osi (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste od razcepa Novo 
mesto do Novega mesta. Za projekt je sprejet državni prostorski načrt. V letih 2016, 2017 in 2018 
se je / bo izvajala izdelava projektne, investicijske in okoljske dokumentacije ter pridobitev 
gradbenega dovoljenja (predvidoma do konca leta 2018). Dela bodo potekala v letih od 2020 do 
2023. 
 
Ker se projekt 3. razvojna os (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste od razcepa Novo mesto do 
Novega mesta pripravlja počasneje od predvidenega, se v okviru spremembe OP v letu 2017 
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predvideva tudi vključitev dodatnega projekta na cestni infrastrukturi, in sicer Gradnja obvoznice 
Murska Sobota v dolžini 2,7 km, ki ima izdelano vso potrebno dokumentacijo in pridobljena vsa 
soglasja, s čimer bo v celoti odpravljeno tveganje doseganja okvira uspešnosti na tej prednostni 
naložbi. 

Na tej prednostni naložbi ni bilo izdanih odločitev o podpori.  
 
V okviru prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z 
vlaganjem v TEN-T sta predvidena dva projekta: 
− Avtocesta A4: Draženci – Gruškovje, kjer je že izdana odločba o dodelitvi sredstev. Vse 

pogodbe so podpisane. Gradnja se izvaja v skladu s časovnico.  
− poglabljanje vplovnega kanala v bazen II koprskega tovornega pristanišča, ki je v usklajevanju 

z vključenimi deležniki. 
 

Ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.  
 
 
Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 
 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 
% 

Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori*  

EUR 
% 

EU del 
(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8.1 ESS Vzhod 110.081.413 88.065.130 80% 6 37.130.277 34% 29.704.221 34% 

8.1 ESS Zahod 103.724.140 82.979.312 80% 10 55.207.584 53% 44.166.067 53% 

8.2 ESS Vzhod 37.512.034 30.009.627 80% 11 27.845.625 74% 22.276.500 74% 

8.2 ESS Zahod 53.737.966 42.990.373 80% 12 40.213.326 75% 32.170.660 75% 

8.2 YEI Vzhod 20.725.956 18.423.072 89% 1 20.725.956 100% 18.423.072 100% 

8.3 ESS Vzhod 24.355.291 19.484.233 80% 2 21.297.742 87% 17.038.194 87% 

8.3 ESS Zahod 18.745.489 14.996.391 80% 2 14.198.495 76% 11.358.796 76% 

Skupaj OS 8 368.882.289 296.948.138 80% 
 

216.619.005 59% 175.137.511 59% 

Vir: SVRK 
*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 
 

V okviru prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne 

osebe sta bili v prvem tromesečju 2017 s strani OU izdani odločitvi o podpori za dva NPO projekta: 

− Projektu Odpravimo konflikte na delovnem mestu - ozaveščanje o možnosti posredovanja v 

sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem je bilo dodeljenih 1.540.468 

evrov sredstev ESS. Namenjen je krepitvi svetovalne in posredovalne vloge Inšpektorata 

Republike Slovenije za delo preko promocije izvajanja in vzpodbujanja uporabe instituta 

posredovanja v sporih med delavci in delodajalci s strani inšpektorjev za delo kot načinom 

mirnega reševanja konfliktov na delovnem mestu. 

− EU prispevek za projekt Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji 

Podravje - Štartaj kariero s potencialom znaša 0,8 mio evrov. V okviru projekta se bo 

zaposlenim iz Podravja, katerih zaposlitev je zaradi kadrovskih in organizacijskih sprememb 

delodajalca ogrožena, zagotovilo sistematično načrtovanje nadaljnjega razvoja kariere s 

celovito podporo v informiranju, motiviranju in usposabljanju ter izobraževanju za lažje in 

učinkovitejše prehode na nova delovna mesta oz. za iskanje novih zaposlitvenih možnosti na 

trgu dela. 

 

Poleg tega so bile v obdobju poročanja sprejete tri odločitve o spremembi že izdane odločitve o 

podpori: 
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− Pri javnem razpisu Podpora deležnikom na trgu dela, ki je bil potrjen konec leta 2016, 

sprememba ni vplivala na višino dodeljenih sredstev v prvotni odločitvi o podpori, s katero je 

bilo dodeljenih 818.400 evrov prispevka EU. Spremenilo se je obdobje upravičenosti izdatkov. 

− Sprememba odločitve o podpori za NPO program Neformalno izobraževanje in usposabljanje 

se je nanašala na podaljšanje obdobja izvajanja operacije (od 31. 12. 2017 na 31. 12. 2022) in 

posledično povečanje finančne vrednosti operacije in načrtovanih kazalnikov. EU prispevek za 

to operacijo tako znaša 13.088.813 evrov (namesto prvotnih 4.320.000 evrov). 

− Tudi pri NPO projektu Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile 

– EURES, katerega prispevek EU znaša 6.242.400 evrov, sprememba odločitve na dodeljeni 

znesek ni vplivala, spremenilo pa se je obdobje upravičenosti izdatkov. 

 

V okviru prednostne naložbe 8.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014-2020 izdanih 

11 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 73.870.288 evrov sredstev ESS oziroma 43,19 % vseh 

razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od 

zastavljenega načrta in ni večjih težav. Operacije, ki so bile že potrjene, se intenzivno izvajajo. 

V okviru prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela sta bili v tem obdobju 

izdani dve odločitvi o podpori: 

− V začetku leta je bil potrjen javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 

2017/II v višini 1.192.320 evrov iz sredstev ESS. Višina sredstev je bila določena ob 

upoštevanju realizacije predhodno že potrjenih treh javnih razpisov v okviru istega NIO. 

−  Poleg tega je bil v mesecu marcu potrjen NPO program Spodbude za trajno zaposlovanje 

mladih, ki mu je bilo z odločitvijo o podpori dodeljenih 23,2 mio evrov prispevka EU. Program, 

ki ga bo izvajal Zavod RS za zaposlovanje, je usmerjen v zaposlovanje oseb, starih do vključno 

29 let, in s tem v krepitev vključevanja mladih na trg dela v čim krajšem času po vstopu v 

evidenco brezposelnih oseb. Ponujena jim bo pomoč pri iskanju primernih delodajalcev, ki se 

bodo zaradi subvencije lažje odločili za njihovo zaposlitev. 

 

Obenem je bila izdana sprememba odločitve o podpori za program Neformalno izobraževanje in 

usposabljanje za mlade s katero je bila povečana finančna vrednost operacije in načrtovanih 

kazalnikov zaradi podaljšanja trajanja operacije. EU prispevek za to operacijo tako znaša 

3.483.758 evrov, namesto prvotnih 1,12 milijonov evrov. V prvem tromesečju leta 2017 je poleg 

tega OU s strani MIZŠ v pregled prejel vlogo za NPO program Mladi za mlade v višini 2.378.888 

evrov sredstev ESS, ki je še v usklajevanju.  

V celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014–2020 je sicer OU v okviru prednostne naložbe 8.2 z 

odločitvijo o podpori dodelil 72.870.233 evrov sredstev ESS za 13 operacij oziroma 79,71 % vseh 

razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.  

 

Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta in ni večjih težav.  

 

V v okviru prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje je bila v prvem tromesečju 2017 s 

strani OU izdana nova odločitev o podpori za javni razpis Podaljševanje delovne aktivnosti in 

zmanjšanje odsotnosti z dela, katerega EU prispevek znaša 4.448.000 evrov in je usmerjen v 

podporo različnim aktivnostim, ki bodo v izbranih podjetjih vplivale na znižanje trajanja odsotnosti z 

dela in na povečanje deleža oseb, ki so pripravljene delati dlje. 

 

V okviru te prednostne naložbe sta bili v celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014–2020 izdani 

dve odločitvi o podpori in s tem dodeljenih 28.396.989,76 evrov sredstev ESS oziroma 82 % vseh 

razpoložljivih sredstev te prednostne naložbe. Skladno z načrtovano dinamiko se pričakuje, da bo 

vključen resor (MDDSZ) glavnino preostalih vlog te prednostne naložbe posredoval v tem letu. Do 

marca 2017 sta bili namreč potrjeni dve vlogi, v odlok za Izvedbeni načrt OP 2014–2020 pa je 

uvrščenih še večje število vlog, katerih skupna vrednost predstavlja preostalih 18 % sredstev na tej 

prednostni naložbi.  
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Na ravni prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014–2020 tako izdanih 26 

odločitev o podpori in s tem dodeljenih 58,98 % vseh razpoložljivih sredstev. 

 
 
Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine 
 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 

% 
Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori*  

EUR 

% 
EU del 
(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9.1 ESS Vzhod 61.453.063 49.162.450 80% 14 39.671.178 65% 31.736.943 65% 

9.1 ESS Zahod 51.237.669 40.990.135 80% 14 25.121.251 49% 18.342.402 45% 

9.2 ESS Vzhod 18.812.161 15.049.729 80% 0 0 0% 0 0% 

9.2 ESS Zahod 12.496.993 9.997.594 80% 1 70.000 1% 56.000 1% 

9.3 ESRR Vzhod 31.294.227 25.035.380 80% 0 0 0% 0 0% 

9.3 ESRR Zahod 25.022.847 20.018.277 80% 0 0 0% 0 0% 

9.4 ESS Vzhod 20.066.306 16.053.045 80% 0 0 0% 0 0% 

9.4 ESS Zahod 17.495.790 13.996.632 80% 0 0 0% 0 0% 

9.5 ESRR Vzhod 18.750.000 15.000.000 80% 25 19.995.092 107% 15.996.074 107% 

9.5 ESRR Zahod 18.750.000 15.000.000 80% 12 10.354.400 55% 8.283.520 55% 

Skupaj OS 9 275.379.056 220.303.242 80% 
 

95.211.921 35% 74.414.939 34% 

Vir: SVRK 

*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 

 

V okviru prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti 

in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti je OU v prvem tromesečju 2017 izdal štiri 

odločitve o podpori za skupni znesek 10,2 mio EUR prispevka EU, in sicer tri odločitve za javne 

razpise ter eno za projekt: 

− za javni razpis Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter 

delavcev, katerega EU prispevek znaša 1.536.800 evrov; 

− za javni razpis Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z 

zaposlitvenimi programi – Dolgi programi, katerega EU prispevek znaša 6.080.000 evrov; 

− za javni razpis Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v 

lokalno okolje, katerega EU prispevek znaša 2.222.400 evrov; 

− za NPO - Projekt Vzpostavitev projektne pisarne in izvajanje izobraževanj ter usposabljanj za 

izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih 

drog - projektna pisarna droge, katerega EU prispevek znaša 365.201 evrov. 

 
V postopku potrjevanja sta še 2 javna razpisa (Vzpostavitev večnamenskih romskih centrov in 
Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije) in dve neposredni potrditvi (Podpora 
delovanja večgeneracijskih centrov in Projektna pisarna za vzpostavitev interdisciplinarnega 
pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med 
odraslimi prebivalci). V celotnem obdobju je bilo na tej prednostni naložbi tako izdanih skupaj 14 
odločitev o podpori in s tem angažiranih več kot 55 % pravic porabe. Izvajanje prednostne naložbe 
poteka skladno z načrtom in ni večjih odstopanj oziroma težav.   

 

V okviru prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in 

visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena 

OU v prvem tromesečju 2017 ni izdal novih odločitev o podpori. V izvajanje naložbe so vključeni 3 
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resorji (MDDSZ, MZ in MIZŠ). S strani MIZŠ je bil na OU v potrjevanje posredovan javni razpis za 

Celostno obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih, katerega 

aktivnosti bodo usmerjene v deinstitucionalizacijo vzgojnih zavodov, in sicer za skupino otrok s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. MZ, kjer je novoustanovljeni Direktorat za dolgotrajno oskrbo 

prevzel izvajanje ukrepov na tem področju, načrtuje začetek izvajanja svojih ukrepov konec leta 

2017 oz. v začetku 2018. S strani MDDSZ prav tako pričakujemo vlogi za izdajo še dveh odločitev 

o podpori v tretjem tromesečju.  

 

V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo posredniška 

organa izvajata sledeče aktivnosti: 

 v okviru MDDSZ so načrtovani ukrepi deinstitucionalizacije (i) gradnja oz. pridobitev mrež 
skupinskih in individualnih bivalnih enot, (ii) modernizacija domov za starejše - preoblikovanje v 
dnevne centre ter (iii) modernizacija mobilnih enot za podporo programom. Delovna skupina za 
izvajanje aktivnosti, vezane na proces deinstitucionalizacije na MDDSZ pripravlja dva 
koncepta: 1. prehod oseb iz institucij in 2. preoblikovanje obstoječih institucij v podporno okolje 
za daljše ostajanje starejših na lastnem domu. V ta namen je bil v letu 2016 pripravljen osnutek 
študije potreb različnih ciljnih skupin v različnih okoljih. Končna verzija študije bo pripravljena 
do konca maja 2017. Vzporedno s tem delovna skupina na MDDSZ preverja tudi različne 
dobre prakse tako v tujini kot v Sloveniji. Na podlagi vseh dokumentov bodo pripravljeni 
protokoli dela in opredelitev ciljnih skupin ter kriterijev izbora posameznikov, lokacij bivalnih 
enot, standardi bivanja itd. Kazalniki, ki so predvideni v OP EKP, t.j. objava javnih naročil do 
leta 2018, tako niso ogroženi. Prav tako je v zaključni fazi priprave vloga za odločitev o podpori 
za nakup mobilnih enot (posebej prilagojenih prevoznih sredstev) kot podpora izvajanju 
programov za osebe, ki potrebujejo socialno-varstvene in zdravstvene storitve. 

 Posredniški organ MZ je na OU posredoval vlogo za odločitev o podpori za operacijo 
Modernizacija mobilnih enot za podporo programom, namenjenih osebam iz druge prednostne 
naložbe te osi in drugimi različnimi oblikami zasvojenosti. Vloga za odločitev o podpori je v 
pregledu na OU, odločitev o podpori bo predvidoma sprejeta v 2. tromesečju 2017. Operacija 
Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem 
varstvu in lokalni skupnosti - investicijski del poteka skladno s planom. V pregled na OU bo 
posredovana predvidoma v maju 2017. Črpanje je predvideno z letom 2018, v letu 2017 pa MZ 
pripravlja javni razpis, ki ga bo tudi objavil in izbral upravičence. Predvidoma maja 2017 bo MZ 
na OU posredoval vlogo za odločitev o podpori za operacijo Rehabilitacijski center Stara Gora. 

 

V okviru prednostne naložbe 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja 

v socialna podjetja še ni bilo izdanih odločitev o podpori, začetek izvajanja je načrtovan v letu 

2017.  

 

V okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

so bile izdane odločitve o podpori za vseh 37 Strategij lokalnega razvoja (SLR). Lokalne akcijske 

skupine so na podlagi potrjenih SLR pričele s pripravo in izvedbo javnih pozivov za predložitev 

projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih SLR pokrivajo.  
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Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 
 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 

% 
Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori*  

EUR 

% 
EU del 
(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10.1 ESS Vzhod 125.936.796 100.749.437 80% 30 74.475.275 59% 59.580.220 59% 

10.1 ESS Zahod 97.354.278 77.883.422 80% 32 61.025.625 63% 48.820.500 63% 

10.2 ESS Vzhod 20.082.883 16.066.306 80% 4 4.404.342 22% 3.523.474 22% 

10.2 ESS Zahod 17.871.992 14.297.594 80% 4 3.310.658 19% 2.648.526 19% 

10.3 ESRR Vzhod 12.517.690 10.014.152 80% 0 0 0% 0 0% 

10.3 ESRR Zahod 12.511.424 10.009.139 80% 0 0 0% 0 0% 

Skupaj OS 10 286.275.063 229.020.050 80% 
 

143.215.900 50% 114.572.720 50% 

Vir: SVRK 
*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 
 

V okviru prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse 

starostne skupine je bilo v prvem tromesečju 2017 izdanih devet odločitev o podpori za skupni 

znesek 11,4 mio EUR prispevka EU, in sicer pet odločitev za javne razpise, tri za program ter ena 

za projekt: 

− za javni razpis Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah, katerega EU prispevek znaša 2.640.000 evrov. 

Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence 

podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med 

osnovno šolo in okoljem; 

− za javni razpis Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem 

pedagoškem procesu, katerega EU prispevek znaša 1.600.000 evrov. Cilj javnega razpisa je 

razvoj inovativnih učnih okolij in uvajanje metod in pedagoških praks z vključevanjem novih 

tehnologij (npr. razvoj inovativnih učnih gradiv, interdisciplinarnih predmetov, novih pedagoških 

modelov, novih oblik učenja), ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc študentov; 

− za javni razpis Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev 

kompetenc šolajočih, katerega EU prispevek znaša 1.036.800 evrov. Predmet javnega razpisa 

je sofinanciranje aktivnosti namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v 

osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov 

(šolajočih); 

− za javni razpis Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in 

tehnologij, katerega EU prispevek znaša 1.600.000 evrov. Cilj javnega razpisa je izdelava 

učnih jezikovnih e-orodij ter priprava in izvedba strategij prožnih oblik učenja (oblikovanje, 

sprejetje in izvajanje strateškega dokumenta s področja prožnih oblik učenja v vzgojno-

izobraževalnih zavodih, izvedba izobraževanj učiteljev za delo z učnimi jezikovnimi e-orodji in 

pripadajočimi metodami dela ter vključitev učnih jezikovnih e-orodij in inovativnih učnih 

pristopov v pouk slovenskega jezika s književnostjo) na vzgojno-izobraževalnih zavodih; 

− za javni razpis Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih  

programih, katerega EU prispevek znaša 1.040.000 evrov. Predmet javnega razpisa je 

sofinanciranje izvajanja aktivnosti na področju izvajanja pedagoških študijskih programov, s 

katerimi se bo usposobilo študente – bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje za 

didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v učnem procesu; 
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− za NPO - Program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, Univerza v Ljubljani, 

katerega EU prispevek znaša 456.624 evrov. S programom se bo izboljšala udeležba 

slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij v mednarodni mobilnosti ter posledično 

povečuje učinek mobilnosti in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela ob 

komplementarnem financiranju mobilnosti preko programa Erasmus+; 

− za NPO - Program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, Univerza v Mariboru, 

katerega EU prispevek znaša 133.704 evrov. S programom se bo izboljšala udeležba 

slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij v mednarodni mobilnosti ter posledično 

povečuje učinek mobilnosti in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela ob 

komplementarnem financiranju mobilnosti preko programa Erasmus+; 

− za NPO - Program Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in 

regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2018 - (ŠIPK), 

katerega EU prispevek znaša 1.800.000 evrov. Cilj operacije je okrepljeno sodelovanje in 

povezovanje visokošolskega sistema z okoljem, negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v 

lokalnem in regionalnem okolju, izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in trgom dela, s katerimi se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih in 

praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoj znanj potrebnih za neposredno 

udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj za večanje možnosti 

zaposlovanja. S programom, v katerega bodo vključeni študenti, se bo spodbujalo reševanje 

aktualnih vprašanj lokalnega / regionalnega okolja tudi preko usposabljanja študentov in s 

svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti. Z navedenimi dejavnostmi se bodo 

posamezniki opremili s kompetencami, potrebnimi za opolnomočenje študentov za lažji prehod 

iz izobraževanja v zaposlitev; 

− za NPO - Projekt, Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih 

znanj, katerega EU prispevek znaša 1.050.000 evrov. Namen projekta je strokovno evalvirati 

različna orodja in različne deležnike (delodajalci, sindikati, zbornice in interesna združenja, 

ministrstva, izobraževalne institucije ter člani komisij, izvajalci, svetovalci, kandidati v sistemu 

NPK) ter oceniti postopke, ki se uporabljajo in delujejo v sistemu vrednotenja neformalnega in 

priložnostnega učenja ter jih implementirati v prakso. 

Obenem so bile izdane štiri odločitve o spremembi predhodno izdanih odločitev, tri za javni razpis 

in ena za program, kjer je bil glavni razlog za spremembo podaljševanje roka za oddajo vlog v 

okviru javnega razpisa, in sicer: 

− Javni razpis - Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah, katerega prispevek EU znaša 2.640.000;    

− Javni razpis - Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih 

shem kadrovskih štipendij 2016 – 2022, katerega prispevek EU znaša 14.720.000 evrov; 

− za javni razpis Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in 

tehnologij, katerega EU prispevek znaša 1.600.000 evrov; 

− NPO – Program - Kompetenčni centri za razvoj kadrov KOC, katerega prispevek EU znaša 

3.776.000 evrov.    

 

Trenutno so v usklajevanju in pregledovanju NPO - Program Mobilnost študentov iz socialno 

šibkejših okolij, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, NPO Sofinanciranje izobraževanja in 

usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc.  

 

V okviru prednostne naložbe 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014-2020 izdanih 

33 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 108.400.720 evrov sredstev ESS (EU del), kar 

predstavlja 60,68 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Pri izvajanju prednostne 
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naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta in ni večjih težav. Operacije, ki so bile že 

potrjene, se intenzivno izvajajo. 

 

V okviru prednostne naložbe 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 

na potrebe trga dela je bila v prvem tromesečju 2017 izdana ena odločitev OU o podpori za projekt 

Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021, katerega EU prispevek znaša 2.146.277 evrov. 

 

Prednostna naložba 10.2 se izvaja v skladu z načrtom. V okviru prednostne naložbe 10.2 so bile v 

celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014-2020 izdane 4 odločitve o podpori in s tem dodeljenih 

6.172.000 evrov sredstev ESS (EU del), to je 20,33 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne 

naložbe. Zadnja predvidena operacija na tej prednostni naložbi Povezava sistema poklicnega in 

strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela je v pripravi in se bo predvidoma začela izvajati v 

drugem tromesečju 2017.  

 

V okviru prednostne naložbe 10.3 Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno 

usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in 

usposabljanje je posredniški organ v pregled in potrditev poslal vlogo za odločitev o podpori za IKT 

program konec leta 2016 v višini 20.023.290 evrov. Vloga je v usklajevanju, odločitev o podpori bo 

predvidoma izdana v 2. tromesečju 2017.  

 

 

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna 

uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev 

 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 

% 
Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori*  

EUR 

% 
EU del 
(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.1 ESS Vzhod 25.082.883 20.066.306 80% 5 24.719.931 99% 19.775.945 99% 

11.1 ESS Zahod 39.990.376 31.992.301 80% 7 39.357.193 98% 31.485.754 98% 

11.2 ESS Vzhod 6.270.720 5.016.576 80% 1 3.035.910 48% 2.428.728 48% 

11.2 ESS Zahod 6.248.497 4.998.797 80% 1 3.223.698 52% 2.578.959 52% 

Skupaj OS 11 77.592.476 62.073.980 80% 
 

70.336.732 91% 56.269.385 91% 

Vir: SVRK 
*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 

 

V okviru prednostne naložbe 11.1 Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih 

uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše 

zakonodaje in dobrega upravljanja je OU v prvem tromesečju 2017 izdal eno odločitev o podpori 

NPO - projekt v skupni višini 2.856.843 evrov (EU del) za projekt Prenova MFERAC (mferac05). 

Projekt bo z vsebinsko in tehnološko prenovo sistema MFERAC omogočal kontinuirano delovanje 

le-tega v državnem računalniškem oblaku, s pomočjo novih tehnologij se bo izboljšala uporabniška 

izkušnja, povečal se bo krog uporabnikov in zmanjšalo papirno poslovanje v državni upravi. 

Prenova sistema MFERAC bo temeljila na sodobni tehnološki osnovi, poudarek bo na uporabi 

centralnih registrov in šifrantov ter preprečevanju podvajanja šifrantov za potrebe posameznih 

aplikacij.  

 

Trenutno poteka usklajevanje in pregledovanje vloge za odločitvi o podpori NPO eNotranja revizija. 
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V okviru prednostne naložbe 11.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 

2014–2020 do sedaj izdanih 7 odločitev o podpori NPO projektov v vrednosti 51.261.699 evrov kar 

predstavlja 98,47 % razpoložljivih sredstev.  

 

V okviru prednostne naložbe 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo 

politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter 

socialnih zadev je bil v celotnem obdobju 2014–2020 potrjen uspešen JR za krepitev zmogljivosti 

NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev v vrednosti 5.007.686 evrov (EU del), kar 

predstavlja 50 % razpoložljivih sredstev. Trenutno poteka usklajevanje javnega razpisa med OU in 

posredniškim organom za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev. Prednostna naložba se 

izvaja v skladu s predvidenim načrtom. 

 

 

Pr                               Prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS  

 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 

% 
Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori*  

EUR 

% 
EU del 
(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.1 KS Celotna SLO 105.337.690 89.537.036 85% 9 102.148.474 97% 86.826.203 97% 

Skupaj OS 12 105.337.690 89.537.036 85% 
 

102.148.474 97% 86.826.203 97% 

Vir: SVRK 
*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 

 

Prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR 

 PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 

% Število 
izdanih 

odločitev 
o podpori  

EUR 

% 
EU del 
(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13.1 ESRR Vzhod 17.640.306 14.112.244 80% 4 16.361.808 93% 13.089.446 93% 

13.1 ESRR Zahod 3.812.833 3.050.266 80% 4 3.535.806 93% 2.828.645 93% 

Skupaj OS 13 21.453.139 17.162.510 80% 
 

19.897.613 93% 15.918.091 93% 

Vir: SVRK 

 
Prednostna os 14: Tehnična pomoč – ESS 

PN SKLAD REGIJA 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva 
EU del Dodeljena sredstva 

EUR EUR 

% Število 
izdanih 

odločitev 
o podpori  

EUR 

% 
EU del 
(EUR) 

% EU del 

5/4*100 8/4*100 10/5*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14.1 ESS Vzhod 11.340.197 9.072.157 80% 5 11.958.388 105% 9.566.711 105% 

14.1 ESS Zahod 4.744.859 3.795.887 80% 5 5.001.357 105% 4.001.086 105% 

Skupaj OS 14 16.085.056 12.868.044 80% 
 

16.959.746 105% 13.567.797 105% 

Vir: SVRK 
*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. 
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Za izvajanje tehnične podpore je organ upravljanja tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP, 

potrdil vse operacije. V okviru operacij so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, 

izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne 

aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. 

Bistvene spremembe, ki so bile vključene v spremembe operacij v prvem tromesečju se nanašajo 

predvsem na upoštevanje realizacije za leto 2016. V naslednjem tromesečju se predvidevajo 

spremembe predvsem istega tipa za resorje, ki realizacije za nazaj še niso upoštevali. 

 

 

POVZETEK AKTIVNOSTI v obdobju januar 2014-marec 2017 

 

V prvem tromesečju 2017 je bilo v okviru ESS, ESRR in KS na OU izdanih 25 novih odločitev o 
podpori v vrednosti 55,7 mio evrov (EU del) za javne razpise / programe / projekte, ki do konca 
2016 še niso prejeli odločitve o podpori organa upravljanja: 

- odobrenih je bilo 14 novih javnih razpisov v višini 43,7 mio evrov EU dela; med največjimi po 
vrednosti omenjamo:  

− Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 
2017 in 2018 v vrednosti 15 mio evrov KS, 

− JR Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi 
programi – Dolgi programi v vrednosti 6,08 mio evrov ESS, 

− Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjšanje odsotnosti z dela  v vrednosti 4,45 
mio evrov ESS, 

− JR za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne 
energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn v vrednosti 4 mio evrov KS, 

− Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in 
tehnologij v vrednosti 1,6 mio evrov ESS. 

- 3 programi v vrednosti 2,4 mio evrov EU dela; med njimi:  
− Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem 

okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 - (ŠIPK) v 
vrednosti 1,8 mio evrov ESS in 

- 8 projektov v vrednosti 9,6 mio evrov EU dela; med njimi navajamo naslednje največje po 
vrednosti sofinanciranja: 

− Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021 v vrednosti 2,2 mio evrov ESS, 
− Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine  

v vrednosti 1,6 mio evrov ESRR, 
− Odpravimo konflikte na delovnem mestu - ozaveščanje o možnosti posredovanja v 

sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem v vrednosti 1,5 mio 
evrov ESS, 

− Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje 
alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega 
vpliva poplav v vrednosti 1,4 mio evrov KS. 

 
Poleg navedenih odločitev je OU v tem obdobju izdal še 20 sprememb odločitev o podpori. 
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Tabela 4: Veliki projekti (kot izhaja iz tabele 104 v Operativnem programu 2014–2020), 31. 3. 

2017  

 
Projekt Prednostne 

osi/prednostne 
naložbe 

Načrtovan 
začetek 

izvajanja  
(leto, 

četrtletje) 
 
 

Načrtovan 
datum 

zaključka 
del 

(leto, 
četrtletje) 

Prednostna 
naložba 

STANJE 

AC odsek na 
TEN-T 
omrežju 
A4: Draženci 
– MMP 
Gruškovje 

Izgradnja 
infrastrukture in 
ukrepi za 
spodbujanje 
trajnostne 
mobilnosti 

2015-1. 
četrtletje 

2018-1. 
četrtletje 

Podpiranje 
multimodalnega 
enotnega 
evropskega 
prometnega 
območja z 
vlaganjem v 
TEN-T 

Projekt je v izvedbi. 
Odločitev o podpori s strani 
EK je bila prejeta 7.4.2016. 
Vse izvajalske pogodbe so 
podpisane. V septembru 
2016 je bila podpisana tudi 
sofinancerska pogodba. 
Gradnja je v polnem teku. V 
letu 2016 je že preko 31 mio 
evrov EU dela izplačil iz 
proračuna RS. Predvidena 
predaja celotnega odseka v 
promet je konec leta 2018. 
 

Nadgradnja 
železniške 
proge Zidani 
most - Celje 
 

    Projekt je bil potrjen na 
razpisu IPE (Instrument za 
povezovanje Evrope) 8. 
julija 2016.  
Projekt ni več del OP. 

Nadgradnja 
in 
posodobitev 
postaje 
Pragersko in 
železniškega 
vozlišča  

Izgradnja 
infrastrukture in 
ukrepi za 
spodbujanje 
trajnostne 
mobilnosti 

2017-3. 
četrtletje 

2020-4. 
četrtletje 
 

Podpiranje 
multimodalnega 
enotnega 
evropskega 
prometnega 
območja z 
vlaganjem v 
TEN-T 

Projekt je v pripravi. 
Potekajo usklajevanja z 
JASPERS. JN za gradnjo 
bo predvidoma objavljeno v 
aprilu 2017. Pričetek 
gradnje se pričakuje konec 
leta 2017. 

Odvajanje in 
čiščenje 
odpadne 
vode na 
območju 
vodonosnika 
Ljubljanskega 
polja 

Boljše stanje 
okolja in biotske 
raznovrstnosti 
 

2017-1. 
četrtletje  

2019-4. 
četrtletje 
 

Vlaganje v 
vodni sektor za 
izpolnitev 
zahtev 
pravnega reda 
Unije na 
področju okolja 
ter za 
zadovoljitev 
potreb po 
naložbah, ki jih 
opredelijo 
države članice 
in ki presegajo 
te zahteve. 

Konec decembra 2016 je 
bilo za velik projekt z 
nazivom Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode na 
območju vodonosnika 
Ljubljanskega polja prejeto 
končno poročilo s stani 
evropske pobude 
JASPERS. Veliki projekt je 
bil posredovan na EK v 
potrditev v januarju 2017. S 
tem je začel teči 3 mesečni 
rok za izdajo odločitve s 
strani EK. 
 
 

Vir: SVRK 
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 3.3 Napoved zahtevkov za izplačilo  
 
Tabela 5: Napovedi zahtevkov za izplačilo po skladih in YEI (EU del)  

 
 

OP/sklad 

2017 

2018 
 

Jan - Okt Realizacija 
1.1.2017 do 
31.3.2017 

Nov - Dec Skupaj 

(1+2+3) 
1 2 3 4 5 

Napoved 
izplačil iz 

proračuna 

OP 14-20 - ESRR 57.734.248 546.718 32.655.913 90.936.879 154.778.363 

OP 14-20 – KS 63.672.502 19.001.485 46.323.778 128.997.765 168.135.200 

OP 14-20 – ESS 80.901.100 2.907.816 46.959.701 130.768.617 143.593.104 

OP 14-20 - YEI 129.659 4.155.151 0 4.284.810 0 

Skupaj 202.437.509 26.611.170 125.939.392 354.988.071 466.506.668 

VIR: SVRK, ministrstva vključena v izvajanje EKP 
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 4 Zaključek  

 4.1 Izvedene aktivnosti v okviru izvajanja evropske kohezijske politike 

 

Zaključevanje programskega obdobja 2007–2013 

 

Nadzorni odbor za Operativna programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) in 

krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 (OP RR) ter Nadzorni odbor za Operativni 

program razvoja človeških virov (OP RČV) sta 27. marca 2017 potrdila Končna poročila o izvajanju 

operativnih programov za obdobje 2007–2013, ki jih je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko 30. marca 2017 posredovala Evropski komisiji.  

 

Slovenija je imela za obdobje 2007–2013 v okviru vseh treh operativnih programov na voljo 

4.101.048.636 EUR evropskih sredstev (EU del). Do 31. 12. 2015 smo izstavili Evropski komisiji 

zahtevkov za povračilo za 3.982.934.777 EUR (EU del), oziroma 97,12 % razpoložljivih sredstev. 

Evropska komisija pa je lahko povrnila le do 95 % pravic porabe, preostalih 5 % (nekaj več kot 200 

mio EUR) pa bomo prejeli, ko bomo iz Bruslja prejeli potrjena Končna poročila o izvajanju vseh treh 

operativnih programov za obdobje 2007–2013. Pričakujemo, da bo to v letu 2018.  

 

Evropska sredstva iz vseh treh Operativnih programov so imela ključno vlogo pri premagovanju krize v 

letih 2009–2013 in so tudi bistveno pripomogla k ponovni rasti BDP v letih 2014 in 2015. Kljub temu, 

da govorimo o Operativnih programih obdobja 2007-–2013, so bila sredstva na voljo tudi v letih 2014 

in 2015 v skladu s pravili EU in ravno v omenjenih letih se je izvajanje projektov tako pospešilo, da 

lahko danes poročamo o treh uspešno zaključenih programih. 

 

V okviru OP RR, ki predstavlja podlago za črpanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bilo na 

razpolago dobre 1,783 milijarde evrov, s katerimi se je zasledoval cilj »inovativna, dinamična in odprta 

Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem gospodarstvom«. Sredstva so 

bila namenjena projektom, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma 

zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Podprtih je bilo več kot 

2.500 projektov, s katerimi se je omogočilo nove širokopasovne priključke, povečalo število nočitvenih 

kapacitet, prijavilo številne patente in inovacije in ustvarilo številna delovna mesta. Z različnimi ukrepi 

se je podprlo preko 4.200 podjetij, sofinanciralo pa se je tudi projekte javne infrastrukture, vključno s 

projekti regionalnih razvojnih programov, kjer so bile do sredstev upravičene lokalne samoupravne 

skupnosti. 

 

V okviru OP RČV je bilo potrjenih skoraj 760 milijonov evrov. Njegov osrednji cilj je bil vlaganje v ljudi, 

katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. 

Prav slednje namreč pozitivno prispeva k večji zaposlenosti, socialni vključenosti, zmanjševanju 

regionalnih razlik in visokemu življenjskemu standardu. V celotnem obdobju se je podprlo preko 2.500 

projektov, vključilo 850.000 oseb od tega skoraj 60 odstotkov žensk, skupaj pa je bilo ustvarjenih več 

kot 42.000 bruto delovnih mest. Podprti so bili številni projekti krepitve institucionalne in 

administrativne usposobljenosti (eZdravje, ePravosodje, eUprava, eVem,…), spodbujalo se je 

raziskave in podjetništvo (več kot 500 podprtih mladih raziskovalcev, razvoj kompetenčnih centrov v 

gospodarstvu, spodbujanja mentorstva mladim v projektu Podjetno v svet podjetništva), vlagalo se je v 

izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja (razvoj kadrov v 

izobraževanju, razvoj sistemov ipd.) in spodbujalo enakost možnosti in socialno vključenost različnih 

ranljivih skupin skozi projekte socialnega podjetništva, program PUM, Info točko za tujce,… 

 

V okviru OP ROPI je bilo za projekte s področja razvoja okoljske in prometne infrastrukture na 

razpolago dobre 1,6 milijarde evrov, od tega 1,41 milijarde iz Kohezijskega sklada in 150,4 milijonov iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izpeljani projekti so pomembno prispevali k pogojem za rast 

in sicer z zagotavljanjem interoperabilnosti slovenskega železniškega omrežja, izboljšanjem stanja na 

področju trajnostne mobilnosti, izboljšanjem dostopnosti med kraji, izboljšanjem kakovosti okolja, 

izboljšanje stanja poplavne varnosti in z zagotavljanjem ustreznih ukrepov za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov. 
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Pošiljanje zahtevkov za vmesna plačila Evropski komisiji 

 

Organ za potrjevanje, v skladu s prvim odstavkom 131. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, redno vlaga 

zahtevke za vmesna plačila. Skladno s sporazumom med organom upravljanja, organom za 

potrjevanje in revizijskim organom bo organ za potrjevanje v letih 2017 do 2024 zadnji zahtevek za 

vmesno plačilo za posamezno obračunsko leto Evropski komisiji predložil do 31. marca obračunskega 

leta,  končni zahtevek za vmesno plačilo za obračunsko leto, ki se konča 30. junija, pa do 31. julija, v 

vsakem primeru pa pred prvim zahtevkom za vmesno plačilo za tekoče obračunsko leto. To bo 

omogočilo ustrezno revidiranje letnih izkazov. Upoštevaje navedeno lahko nova povračila iz proračuna 

EU pričakujemo v drugi polovici leta. 

 

 

Normativni okvir sistema izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 

 
V marcu 2017 je bila izvedena tretja dopolnitev Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike 
za obdobje 2014–2020. Uredba EKP se spreminja v delu, ki se nanaša na poglavje Izvedbeni načrt in 
načrtovanje evropske kohezijske politike. Predlog ohranja strukturo izvedbenega načrta, spreminja pa 
način njegovega sprejemanja in spreminjanja oziroma dopolnjevanja. Sprejete so bile rešitve, ki 
povečujejo fleksibilnost in učinkovitost izvajanja evropske kohezijske politike ter posledično 
zmanjšujejo administrativno breme. Skupaj z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) omogočajo organu upravljanja in posredniškim organom 
lažje in bolj učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike.  
 
 
Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) 
 
CTN predstavljajo nov mehanizem v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru CTN 
sodelujejo trije posredniški organi - MOP, MZI in ZMOS. Zadnji sodeluje predvsem pri pripravi navodila 
OU glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin, 
pripravi in objavi povabilo za predložitev vlog, oceni vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti 
mestne občine in posredniška organa, pristojna za izvajanje celostnih teritorialnih naložb.  
 
Vlada RS je dne 26. 1. 2017 imenovala Medresorsko delovno skupino za pripravo poročila o uskladitvi 
TUS s smernicami EK za države članice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju s pomočjo 
izvedbenih načrtov TUS v enajstih mestnih občinah. Do 31. 3. 2017 je izvedbene načrte sprejelo osem 
mestnih občin. 
 
V prvem tromesečju sta MOP in MZI sprejela in objavila vsebinska izhodišča za pripravo operacij, ki 
se izvajajo z mehanizmom CTN, za vse tri prednostne naložbe. Dne 17. 3. 2017 je bilo objavljeno 
javno povabilo ZMOS za operacije PN 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti.  
 
V prihodnjem tromesečju se načrtuje objava povabila še za prednostno naložbo 6.3 Ukrepi za 
izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč. Ob 
pripravi povabila so zaznane težave, ki zamikajo pričetek izvajanja operacij v leto 2019, kar bi 
pomenilo nedoseganje okvira uspešnosti za leto 2018 ter negativni vpliv na doseganje pravila N+3. 
Težave se kažejo predvsem zaradi neizvedene presoje vplivov na okolje pri projektih, ki že imajo 
pravnomočno gradbeno dovoljenje ter pri izpeljavi postopkov javnega naročanja in umeščanja v 
proračunske dokumente, ki ne omogočajo sočasne izvedbe nekaterih postopkov.  
 
Z objavljenimi povabili se tako razmeroma pozno pričenja postopek izbora operacij, zato bo potrebno s 
strani posredniških organov in OU zagotoviti tesno sodelovanje in izvajanje aktivnosti v najkrajših 
možnih rokih. 
 
 

Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko 

obdobje 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta in posledično sprememba 

Partnerskega sporazuma za obdobje 2014–2020  

 

Sprememba OP je po oceni Vlade RS potrebna iz več razlogov. Med drugim predvsem zaradi izvedbe 

tehnične prilagoditve Evropske komisije, v okviru katere je Republika Slovenija za cilj Naložbe za rast 
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in delovna mesta prejela dodatna evropska sredstva v višini 56.025.157 evrov. Poleg navedenega so 

se spremenile določene okoliščine, ki so bile podlaga pri pripravi operativnega programa v letu 2014 in 

je posledično potrebno OP prilagoditi z namenom optimalnejšega koriščenja evropskih kohezijskih 

sredstev v programskem obdobju 2014–2020.  

 

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja je v februarju 

2017 že pripravila izhodišča za spremembo OP, ki ustrezajo v normativnih podlagah za izvajanje 

kohezijske politike postavljenim omejitvam (npr. glede tematske osredotočenosti, podnebnih 

sprememb ipd.) ter hkrati poskušajo uravnoteženo odgovarjati na spremenjene okoliščine (s 

poudarkom na zmanjšanju povratnih oblik financiranja, usmerjanju sredstev za izvajanje regijskih 

projektov ter zagotavljanju dodatnih sredstev za vlaganje v železniško infrastrukturo (2. tir Divača-

Koper). Izhodišča za spremembo OP so v procesu usklajevanja s posameznimi deležniki. Konec 

marca 2017 je bilo gradivo posredovano Razvojnima svetoma obeh kohezijskih regij. Sama izhodišča 

za spremembo OP so tako v tem trenutku v fazi usklajevanj med partnerji.  

 

V skladu s spremembo operativnega programa 2014–2020 in določili evropske zakonodaje pa je treba 

vzporedno spremeniti / uskladiti tudi Partnerski sporazum za obdobje 2014–2020. 
 
 
Dogovor za razvoj regij  
 
Poleg že omenjenega mehanizma CTN je bila v izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
vpeljana tudi možnost vključitve instrumentov regionalne politike na podlagi Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja, med drugim tudi t.i. Dogovori za razvoj regij, ki predstavljajo 
uresničevanje načela »od spodaj navzgor«. Posebna razvojna sredstva iz evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–2020 regionalni politiki na ravni NUTS III (statistične regije) niso več na 
voljo neposredno v okviru ločene prednostne osi, ampak regionalni akterji za sredstva konkurirajo z 
drugimi upravičenci v okviru vsebinsko enotnih prednostnih osi. Predvidoma bo v teritorialnem 
razvojnem dialogu med državo (ministrstvi) in regijami dorečen okvir sredstev za sofinanciranje 
projektov iz dogovorov za razvoj regij, na ta način bodo usklajeni regijsko specifični cilji znotraj ciljev 
posameznih vsebinskih prednostnih osi in tudi resornih politik. 

 

MGRT je novembra 2015 objavilo povabilo razvojnim svetom regij (tripartitni organ: občine, 

gospodarstvo, nevladne organizacije) za pripravo dogovorov. Vlada RS je marca 2016 obravnavala 

informacijo o pripravi Dogovorov za razvoj regij. Obravnava je bila prekinjena in izveden je bil prvi krog 

teritorialnega dialoga. SVRK je v vmesnem času skupaj z MGRT pozvala ministrstva k vključevanju 

regionalnih meril v ustrezne instrumente (javni razpisi, javni pozivi, javna povabila) z namenom 

zagotavljanja spodbud v smeri zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja. MGRT je pripravilo 

dopolnitve prvotnega vladnega gradiva, ki je še v usklajevanju. Po dokončni uskladitvi naj bi se 

teritorialni dialog končal s podpisi dogovorov za razvoj regij za projekte iz povabila razvojnim svetom 

regij, hkrati pa izoblikoval nastavek za objavo novega povabila razvojnim svetom regij, v okviru 

katerega bo del sredstev na voljo tudi iz OP 2014–2020, za projekte z izkazano višjo stopnjo 

pripravljenosti, ki bodo sledili rezultatom in ciljem evropske kohezijske politike.  

 

Kot že navedeno pa vzporedno poteka priprava izhodišč za spremembo OP EKP 2014–2020 in 

usklajevanje s predstavniki kohezijskih regij Vzhodna in Zahodna Slovenija. Gradivo glede izhodišč za 

spremembo OP EKP naj bi bilo skupaj z gradivom: Informacija o pripravi dogovorov za razvoj regij in 

potrditvi projektov za uvrstitev v prve dogovore za razvoj regij s strani pristojnih ministrstev, na Vladi 

RS obravnavano v mesecu maju 2017. 

 

 

 4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike 

 

Konec leta 2017 je prvič v veljavi pravilo n+3, ko v skladu z Uredbo EU 1303/2013: »Komisija za 

operativni program razveljavi odobritev katerega koli dela zneska, ki ni bil uporabljen za izvedbo 

začetnih in letnih predplačil in vmesnih plačil do 31. decembra tretjega obračunskega leta po letu 
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proračunske obveznosti v okviru operativnega programa«, zato je treba pozorno spremljati dinamiko 

porabe po petih skladih: ESS – vzhod / zahod, ESRR – vzhod / zahod in KS. 

V tem okviru organ upravljanja izvaja vrsto aktivnosti s ciljem pospešiti izvajanje Operativnega 

programa in odpravljanja ovir za hitrejšo implementacijo. 

 
Dejstvo je, da dinamika koriščenja sredstev na vseh vsebinah ni enaka. Ob tem je treba dodati, da 
potrjevanje posameznih instrumentov, ki so podlaga za dodeljevanje sredstev, zahteva racionalno 
dinamiko. Ta ne sme biti prepočasna, prav tako pa ne sme prehitevati, saj se lahko le tako z 
ustreznimi instrumenti Slovenija odzove na aktualne okoliščine (primer zaposlovanja določene ciljne 
skupine, kjer je potrebno določene ukrepe načrtovati ali za krajše obdobje (čemur sledi ovrednotenje) 
ali na način možnega prilagajanja, predvsem zaradi hitro se spreminjajočih razmer na trgu dela). 
Zaradi slednjega hitra razdelitev vseh razpoložljivih sredstev na različnih vsebinah ne pomeni nujno 
uspešnega upravljanja s sredstvi.  
 

Tako organ upravljanja skupaj z ministrstvi dela na vzpostavljanju predpogojev za pospeševanje faz v 

koriščenju evropskih sredstev, med katere sodijo celostna vzpostavitev sistema za izvajanje finančnih 

instrumentov; optimizacija informacijskih sistemov; možnosti glede vzporednega, sočasnega izvajanja 

postopkov; spremembe / prilagajanje navodil ipd. 

 

 

Akcijski načrt za vzpostavitev mehanizma izvajanja finančnih instrumentov  

 

Sprememba Uredbe EKP v mesecu maju 2016 je določila način izvajanja in razmerja med OU in 

ministrstvi vključenimi v izvajanje FI. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je kot posredniški 

organ za finančne instrumente že pričelo z izvajanjem aktivnosti. Vzpostavljen je usmerjevalni odbor 

za finančne instrumente, ki daje priporočila posredniškemu organu. Pripravljen je predlog dokumenta 

Ključni elementi za izvajanje finančnih instrumentov, ki bo podlaga za izbiro upravljavca sklada 

skladov in za podpis sporazuma o financiranju. Dokument bo potrdila Vlada RS.  

 

S ciljem, da se izvede izbor upravljavca sklada skladov in prvo vplačilo v sklad skladov do konca leta 

2017, dodeljevanje povratnih sredstev končnim prejemnikom pa prične v prvi polovici 2018, je 

pripravljen naslednji akcijski načrt: 

 

 Naloga Nosilec Rok 

1 
Seznanitev usmerjevalnega odbora s 
predlogom Ključnih elementov FI  MGRT 4/2017 

2 Potrditev Ključnih elementov na VRS MGRT 5/2017 

3 Izbor upravljavca sklada skladov  
MGRT in sodelujoči 
ministrstvi 6/2017 

4 
Priprava končne vloge za odločitev o podpori in 
posredovanje na OU MGRT 8/2017 

5 Odločitev o podpori OU 9/2017 

6 Sklenitev finančnega sporazuma MGRT 10/2017 

7 Zahtevka za izplačilo MGRT 10/2017 

8 Izbira finančnih posrednikov 
Upravljavec sklada 
skladov 12/2017 

9 
Pričetek dodeljevanja sredstev končnim 
prejemnikom Finančni posrednik 2018 

 
 

Priprava akcijskih načrtov na 5. prednostni osi in prednostni naložbi 6.2 
 
S strani Direkcije za vode RS so bili predloženi osnutki akcijskih načrtov za projekta: Protipoplavna 
ureditev porečja Gradaščice (protipoplavna ureditev JZ dela Ljubljane) in Protipoplavna ureditev 
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porečja Selške Sore (Železniki). Akcijski načrt je potrebno pripraviti za celo prednostno naložbo 5.1: 
Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki 
temeljijo na ekosistemu. Do zaključka obdobja poročanja sta vlogi za oba projekta že v fazi 
pregledovanja in ocenjevanja na MOP. V teku so tudi aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenih dovoljenj in začetek odkupov zemljišč ter presoje vplivov na okolje. 
 
Po omenjenih akcijskih načrtih dejanska gradnja na projektih (in s tem povezan večji del finančne 
realizacije) naj bi se začela aprila 2018 oz. maja 2018. V vmesnem času naj bi se pripravljala 
projektna in investicijska dokumentacija ter odkupi zemljišč. 
Predvidena dinamika naj bi bila izvedljiva ob predpostavkah, da bo OU izdal odločitev o podpori v 
drugem tromesečju 2017 ter da ne bo zamikov pri izvedbi JN ter odkupih zemljišč. Hkrati bi bilo 
potrebno maksimalno pospešiti aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemom investicijskega programa 
kot predpogoj za izdajo odločitve o podpori. 
 
Vlada RS zato nalaga MOP, da nadgradi akcijski načrt tako, da bo pokril načrtovane aktivnosti na 
celotni 5. prednostni osi in realno zagotavljal, da se bodo tveganja pri izvajanju te prednostne osi 
zmanjšala ter ne bo ogrožena izguba sredstev zaradi nedoseganja kazalnikov okvirja uspešnosti za 
leto 2018 ter nedoseganja pravila N+3. 
 
V okviru aktivnosti izvajanja na prednostni naložbi 6.2 je ocena OU, da aktivnosti ne tečejo v skladu s 
predvidenimi načrti izvedbe operacij in obstaja nevarnost nedoseganja pravila n+3 in okvirja 
uspešnosti velika (predvsem za vzhod). Iz akcijskega načrta MOP za prednostno naložbo 6.2 namreč 
izhaja, da bodo za tri projekte vloge za odločitev o podpori pripravljene v aprilu / maju, za tri v juniju / 
juliju, za eno v septembru, za ostalih pet pa šele novembra 2017. Pri tem gre za vloge, ki jih bo najprej 
pregledal in potrdil MOP ter šele potem posredoval SVRK. Realno je torej pričakovati realizacijo v letu 
2017 le za tri vloge pripravljene v maju 2017. Aktivnosti v zvezi s pripravo vlog in izdajo odločitev o 
podpori bi bilo potrebno nujno pospešiti in temu ustrezno dopolniti akcijski načrt z namenom 
zagotovitve pričetka izvajanja čim več projektov v letu 2017 in zmanjšanja tveganj, povezanih z 
doseganjem pravila n+3 in okvirja uspešnosti.  
 
Izhodišča za pripravo akcijskih načrtov bo pripravil organ upravljanja. 
 
 
Priprava akcijskih načrtov na prednostnih oseh 1, 3 in 4 
 
Upoštevaje relativno počasno izvajanje na posameznih prednostnih naložbah v okviru navedenih 
prednostnih osi, je / bo organ upravljanja sprožil pripravo akcijskih načrtov na teh oseh.  
 
Akcijski načrti bodo pripravljeni s strani posredniških organov v sodelovanju z organom upravljanja, 
ukrepi pa bodo načrtovani ob upoštevanju pravila n+3 in s ciljem ustreznega doseganja mejnikov 
okvira uspešnosti v letu 2018. 
 
Izhodišča za pripravo akcijskih načrtov bo pripravil organ upravljanja. 
 
 
Sočasnost izbora operacij in izvajanja postopkov javnega naročanja  
 
S ciljem zniževanja tveganj glede porabe evropskih kohezijskih sredstev po pravilu n+3 (oziroma 
potencialne izgube sredstev) je potrebno upravičencem omogočiti učinkovitejšo izvedbo projektov v 
krajšem času. 
 
Potrebno je omogočiti sočasno izvedbo postopkov izbora operacij in postopkov javnega naročanja (in 
drugih postopkov) za izvedbo operacij. Pri tem pa je treba vsekakor upoštevati, da predlagane rešitve 
ne smejo voditi v nekontrolirano prevzemanje obveznosti, ki bi kakorkoli ogrozile stabilnost javnih 
financ. 
 
Cilj je torej z optimalnejšimi postopki zagotoviti projekte, ki so pripravljeni za izvedbo (pomeni, da so s 
strani upravičenca postopki za dejansko izvedbo, predvsem javnega naročanja, v zaključni fazi), s 
čimer se zagotovi načrtovanje pravic porabe v proračunu, ki ne bodo več tako zelo odstopale od 
dejanske realizacije ob zaključku projekta, hkrati pa upravičencem omogočiti sorazmerno hitro 
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doseganje rezultatov, ciljev in finančne realizacije, kar v končni fazi pomeni zmanjšanje tveganja glede 
doseganja potrebnih povračil po pravilu n+3 oziroma doseganja finančnih in drugih kazalnikov okvirja 
uspešnosti v letu 2018 (nedoseganje izpolnjevanja obeh pravil pomeni izgubo sredstev). 
 
 

 4.3 Drugo 

 

Vzpostavitev informacijskega sistema e-MA  

 

Izvajanje evropske kohezijske politike bo v drugem tromesečju prešlo na nov informacijski sistem e-

MA. Funkcionalnosti se v novem informacijskem sistemu že testirajo. V mesecu maju se bo pričelo 

izobraževanje uporabnikov, načrt je bil že posredovan posredniškim organom. Pripravljen in 

posredovan je bil tudi že načrt za migracijo podatkov, ki predvideva, da se bodo podatki iz 

obstoječega sistema ISARR2 v celoti prenesli v nov sistem e-MA v drugi polovici maja. V tem času bo 

izvajanje delno prekinjeno, z junijem pa se bo ISARR2 kot začasni informacijski sistem prenehal 

uporabljati, saj bo izvajanje v celoti potekalo preko e-MA. 

 

Podatki se sicer že prenašajo v nov informacijski sistem, saj e-MA trenutno deluje kot vmesnik za 

prenos podatkov iz informacijskega sistema ISARR2 v informacijski sistem organa za potrjevanje e-

CA za namene certificiranja izdatkov Evropski komisiji. Vsi podatki se po prenosu tudi preverijo, da v 

celoti ustrezajo izvornim podatkom v ISARR2. 

 

Razvoj novega informacijskega sistem e-MA se bo nadaljeval tekom leta 2017, saj bo postopoma 

pridobil še dodatne funkcionalnosti.  

 

V okviru vzpostavitve informacijskega sistema e-MA se, skupaj s PO, izvaja tudi sprotna optimizacija 

procesov na način za zmanjšanje administrativnih bremen v okviru vseh navodil OU, predvsem pa 

navodil, ki urejajo področje načrtovanja in odločanja o podpori, upravljalnih preverjanj ter finančnega 

upravljanja. 

 

 

EU projekt, moj projekt 

 
Konec januarja 2017 je SVRK v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad 
ponovno pričela z lani zelo odmevno kampanjo izbiranja uspešnih projektov: EU projekt, moj projekt. 
Predloge projektov, ki so jih lahko poslale fizične ali pravne osebe s stalnim prebivališčem v EU, so se 
na SVRK zbirali med 31. januarjem in 15. marcem 2017. Gre za odlične zgodbe ljudi, organizacij, 
podjetij in drugih, ki so podprte s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. Uspešni projekti, ki Sloveniji prinašajo dodano vrednost, 
državljanom pa zaupanje v njihovo upravljanje, so ključni cilj vseh deležnikov tudi pri izvajanju 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.  
 
Predloge prejetih projektov smo razvrstili po slovenskih statičnih regijah, zanje pa se lahko glasuje do 
8. maja 2017. Na dan Evrope 9. maja bodo razglašeni regijski zmagovalci. Vsi projekti pa bodo 
predstavljeni na dnevih odprtih vrat EU projekt, moj projekt 9. in 10. junija 2017, ki je namenjen 
predstavljanju rezultatov in koristi, ki jih Slovenija ima zaradi evropske kohezijske politike ter 
informiranju o trenutnih možnostih sofinanciranja: več na www.eu-skladi.si.  
 
 

Na spletni strani www.eu-skladi.si so voljo tudi še informacije o izvajanju evropske kohezijske 

politike 2014–2020, pregled projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev, predvideni in odprti javni 

razpisi, potrjeni INOP, shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen 

je sistem objav, tolmačenj in ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega izvajanja evropske 

kohezijske politike.  

 

Objavljena je tudi brošura o dosežkih evropske kohezijske politike, ki je dosegljiva na  

http://www.eu-skladi.si./
http://www.eu-skladi.si/
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http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/brochure-for-electronic-use-smaller-file-15-03-2017.pdf 

(v angleščini). 

Spletna stran je bila deležna tudi najboljše ocene v evropskem merilu v študiji s strani Open 

Knowledge Foundation Detuschland 

http://openbudgets.eu/assets/resources/Report-OpenBudgets-ESIF%20Data-Quality-Index.pdf. 

 

V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, EU sredstva, podpora) katere glavni 

namen je na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način posredovati vse ključne informacije, 

ki jih morajo poznati tako potencialni prijavitelji kot sami izvajalci projektov. 
 

http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/brochure-for-electronic-use-smaller-file-15-03-2017.pdf
http://openbudgets.eu/assets/resources/Report-OpenBudgets-ESIF%20Data-Quality-Index.pdf

