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DEL I
Informacije in ocena, ki se zahtevajo za vse evropske strukturne in investicijske sklade (sklade ESI)
1. SPREMEMBE RAZVOJNIH POTREB V DRŽAVI ČLANICI OD SPREJETJA PARTNERSKEGA
(ČLEN 52(2)(A) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (1))

SPORAZUMA

(a) Splošni opis in ocena sprememb razvojnih potreb, vključno z opisom sprememb razvojnih potreb,
ugotovljenih na podlagi novih priporočil za posamezne države, sprejetih v skladu s členoma 121(2) in 148(4)
Pogodbe.
(b) Drugi elementi, če je primerno.
1. SPLOŠNI OPIS
Po poslabšanju v obdobju krize se gospodarske razmere in materialne osnove za življenje v zadnjih letih
izboljšujejo, trajnejša okrepitev gospodarskega potenciala in blaginje prebivalstva pa zahteva korenitejše
strukturne spremembe.
Slovenija je v krizi močno povečala zaostanek za povprečno gospodarsko razvitostjo držav EU, porušila so se
številna makroekonomska ravnotežja, gospodarsko nazadovanje pa je poslabšalo tudi materialni položaj
prebivalstva.
V zadnjih letih je prišlo do pozitivnih sprememb na številnih področjih. Z gospodarsko rastjo, spodbujeno z
izvozom in državnimi investicijami, se je Slovenija z letom 2014 po razvitosti prenehala oddaljevati od
povprečja EU, javnofinančni primanjkljaj pa se je leta 2015 zmanjšal pod 3 % BDP. Z letom 2014 je bilo po
petih letih obnovljeno dohitevanje gospodarsko razvitejših držav, BDP se je tako v letu 2016 povečal tretje leto
zapored. Kljub višji rasti BDP v zadnjih dveh letih kot v povprečju EU Slovenija ostaja v skupini držav z
največjim padcem gospodarske aktivnosti v krizi. V povprečju EU je bil BDP v 2015 že nekoliko nad ravnjo iz
leta 2008. Gospodarska razvitost Slovenije (merjena z BDP na prebivalca po kupni moči) po podatkih za leto
2015 s 83 % povprečja EU še precej nižja kot ob začetku krize (leta 2008: 90 %) oz. na ravni iz leta 2003.
Na ponoven zagon rasti so vplivali tuje povpraševanje, izboljšana stroškovna konkurenčnost, zmanjšanje
zadolženosti podjetij in olajšan dostop do virov financiranja. Z okrevanjem trga dela se je začel izboljševati tudi
materialni položaj prebivalstva. Vendar pa je gospodarski napredek relativno počasen, saj je v krizi upadel
potencial za gospodarsko rast, s tem pa tudi možnosti za večje izboljšanje blaginje prebivalstva, ki jo vse bolj
ogroža tudi neprilagojenost družbe demografskim spremembam.
Na dinamiko infrastrukturnih (javnih) investicij je močno vplival prehod na novo finančno perspektivo: v
letih 2014 in 2015 so se zaradi pospešenega črpanja EU sredstev iz prejšnje finančne perspektive močno
povečale, v letu 2016 pa ob zastoju črpanja novih sredstev zmanjšale. Ob sproščanju varčevalnih ukrepov, se je
okrepila državna potrošnja. Slovenija je bila leta 2016 v majhni skupini držav EU, kjer je BDP realno še
zaostajal za ravnjo pred krizo. Končna potrošnja in izvoz sta to raven sicer že presegla, investicije pa so še
znatno nižje kot leta 2008. Investicije sektorja država, podprte z EU sredstvi, so v letih izteka prejšnje finančne
perspektive pozitivno vplivale na okrevanje gospodarske aktivnosti.
Kazalniki poslovanja in kapitalske ustreznosti bank so se po njihovi sanaciji izboljšali, zadolženost podjetij se
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znižuje, kreditna aktivnost se pa še naprej krči. To otežuje zagotavljanje podjetniških virov financiranja, še
zlasti za MSP. Obseg nedonosnih terjatev ostaja na visoki ravni. Poslabšanje razmer v finančnem sektorju in
prezadolženost podjetij v preteklih letih sta opozorila tudi na neustrezen institucionalni okvir.
Konkurenčnost izvoznikov se je izboljšala in pozitivno vplivala na rast gospodarstva, za nadaljnje izboljšanje
gospodarskega položaja pa bo ključna okrepitev produktivnosti.
Stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in cenovni dejavniki konkurenčnosti so se izboljšali
zaradi padca stroškov dela na enoto proizvoda, višje gospodarske aktivnosti in skromne rasti stroškov dela.
Povečala se je vključenost v mednarodne trgovinske tokove, izboljšuje se tudi sestava izvoza v smeri deleža
tehnološko zahtevnejših proizvodov in na znanju temelječih storitev.
Dvig produktivnosti predstavlja osrednji izziv za krepitev konkurenčnosti podjetniškega sektorja, predvsem v
inovacijski sposobnosti in človeškemu kapitalu. Rast produktivnosti ostaja nižja od povprečja pred krizo.
Zaostanek ostaja visok v tehnološko zahtevnejših dejavnostih. Slovenija je relativno visoko izvozno usmerjeno
gospodarstvo, vendar jo po izvozni usmerjenosti prehiteva vse več novih članic EU.
Procesa privatizacije in prestrukturiranja podjetniškega sektorja sta v pripeljala do precejšnjega povečanja
vhodnih neposrednih tujih investicij v Slovenijo. Izhodne neposredne tuje investicije se od leta 2014 skromno
povečujejo. Njihovo stanje je bilo leta 2015 nižje od najvišje ravni v letu 2009, odlivi v letu 2016 pa ne kažejo
izboljšanja.
Zgodnja podjetniška aktivnost se je leta 2016 izboljšala zaradi večjega deleža nastajajočih podjetij zaradi
zaznanih poslovnih priložnosti, kar je ugodno z vidika potenciala za rast inovativnosti, dodane vrednosti in
novih delovnih mest. Prvič se je tudi povečal delež ustaljenih podjetnikov, ki predstavljajo pomemben vir rasti
in podpore za nova mikro in mala podjetja. Delež novonastalih podjetij presega delež umrlih, število hitro
rastočih pa ostaja nizko. Nizka je inovacijska aktivnost malih podjetij, ki je ena od ključnih možnosti za
povečanje dodane vrednosti in števila zaposlenih. V letih 2014 in 2015 se je močno povečala vrednost vložkov
v zagonska podjetja slovenskih ustanoviteljev. Izboljšuje se enostavnost ustanavljanja podjetij in podporno
okolje za zagonska podjetja, precejšnja ovira je pa dolgotrajnost postopkov za pridobivanje različnih dovoljenj.
Okolje za investiranje se izboljšuje. Rast investicij se je upočasnila zaradi padca gradbenih investicij. Te so se
sicer v letu 2014 občutno povečale, zlasti v javno infrastrukturo, v povezavi s pospešenim črpanjem sredstev
EU pred iztekom finančne perspektive. Zasebne investicije, ključne za dvig produktivnosti in ohranjanje
konkurenčnosti gospodarstva, okrevajo postopno. Visoka odvisnosti podjetij od bančnih virov zaradi slabo
razvitih preostalih segmentov finančnega sistema otežuje zagotavljanje podjetniških virov financiranja.
Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost kot % BDP so višji kot v povprečju EU, a se od leta 2014 zaradi
nižjih javnih vlaganj zmanjšujejo; izdatki za RRD so se do leta 2015 znižali na raven leta 2006. Naložbe v RRD
so se realno zmanjšale za desetino, predvsem zaradi manjših javnih izdatkov od leta 2012. Posledično se je
delež poslovnega sektorja povečal in je precej višji kot v EU. Tudi delež raziskovalcev poslovnega sektorja, ki
je leta 2015 znašal 53,1%, presega evropsko povprečje. Poslovni sektor je v obdobju 2009–2015 realno povečal
vlaganja v RRD za 42,2%, delno tudi zaradi virov iz EK, kjer se je zahtevala soudeležba podjetij pri
sofinanciranju raziskovalno-razvojne dejavnosti, ter izplačil KS v obdobju 2010–2013, ko so se financirali
centri odličnosti ter kompetenčni in razvojni centri.
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Javni izdatki za izobraževanje v % BDP so nižji od povprečja EU in se od leta 2012 znižujejo, leta 2015 so
znašali 4,65% BDP in so bili na vseh ravneh izobraževanja (z izjemo predšolske) precej nižji od dolgoletnega
povprečja. Izdatki na udeleženca izobraževanja so nizki. Delež terciarno izobraženega prebivalstva je dosegel
povprečje EU, število diplomantov naravoslovja in tehnike pa se zaradi demografskih razlogov znižuje.
Človeški kapital kot dejavnik konkurenčnosti in dolgoročne rasti je premalo učinkovito uporabljen. Sestava in
veščine terciarno izobraženih pogosto ne ustrezajo podjetniškemu sektorju, poleg je povečano odseljevanje
visoko izobraženih. Ker se zaradi demografskih sprememb hkrati zmanjšujejo generacije mladih za vpis v
terciarno izobraževanje, bo vse težje zagotavljati visoko usposobljene kadre za podporo konkurenčnosti
gospodarstva.
Pri inovacijski sposobnosti gospodarstva izstopajo nezadosten prenos znanja iz raziskovalnega v poslovni
sektor, nizka stopnja inovacijske aktivnosti v storitvenih dejavnostih ter v majhnih podjetij zaradi visoke
obdavčitve izobražene delovne sile in počasno odzivanje na razvoj novih tehnologij in digitalizacije.
Inovacijska aktivnost podjetij, zlasti malih podjetij, je šibka, v obdobju 2012–2014 je bilo inovacijsko aktivnih
46 % podjetij, kar je manj kot v prejšnjem triletnem obdobju.
Stopnja delovne aktivnosti se povišuje, nanjo vpliva tudi upad števila delovno sposobnega prebivalstva.
Stopnja delovne aktivnosti mladih se povečuje zaradi povečanega zaposlovanja, obsega študentskega dela,
demografskih gibanj in usmerjenosti aktivne politike zaposlovanja na mlade. Stopnja delovne aktivnosti med
starejšimi še ena najnižjih v EU in zmanjšuje dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema. Stopnja delovne
aktivnosti nizko izobraženih se je po dvoletni rasti v letu 2016 znižala.
Leta 2016 se je stopnja brezposelnosti zopet znižala, a ostaja skoraj dvakrat višja kot pred krizo. Kljub
znižanju v zadnjih dveh letih, je stopnja brezposelnosti višja kot leta 2008. Na večje možnosti za zaposlitev v
zadnjih dveh letih kažeta povečan obseg prehodov iz brezposelnosti v delovno aktivnost in višja stopnja
zaposlovanja. Stopnja brezposelnosti mladih se je v nadaljnjih dveh letih znižala, na 13,7 % v letu 2016, kljub
temu ostaja problem vstopanja mladih na trg dela. Na izboljšanje položaja mladih pri vstopanju na trg dela
poleg še visoke stopnje brezposelnosti kaže tudi zmanjšanje deleža mladih, ki niso zaposleni, niti vključeni v
izobraževanje.
Okrepljeno povpraševanje po delovni sili je povečalo tudi zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih, vendar
stopnja dolgotrajne brezposelnosti v 2016 ostaja precej višja kot pred krizo zaradi dlje časa trajajoče nizke
gospodarske aktivnosti in skromnega povpraševanja po delovni sili. Tudi delež dolgotrajno brezposelnih med
brezposlenimi ostaja visok.
Z letom 2015 sta se začeli zmanjševati tudi stopnji tveganja socialne izključenosti in revščine. V primerjavi s
predhodnim letom se je stopnja tveganja revščine za leto 2015 znižala skupini brezposelnih in drugih
neaktivnih, zvišala pa zaposlenim za 0,6 o. t. na 4,7%. Med najbolj ogroženimi skupinami prebivalstva ostajajo
gospodinjstva z eno odraslo osebo. Zaskrbljujoče je povečanje tveganje revščine med otroci, mlajšimi od 6 let.
Tveganju socialne izključenosti je bilo leta 2015 izpostavljenih 14,3% ljudi, kar je pod povprečjem EU. Zaradi
negativnih gibanj v krizi pa se je Slovenija oddaljila od cilja strategije EU 2020, da bo do leta 2020 znižala
število ljudi, ki so izpostavljeni tveganju socialne izključenosti na 320 tisoč (v 2015 385 tisoč).
Slovenija se sooča z demografskimi spremembami. Staranje prebivalstva ob nespremenjenih politikah in
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sistemih vodi do težav pri zagotavljanju financiranja izdatkov socialne zaščite. Slovenija med državami EU
najbolj izstopa po napovedanem visokem povečanju izdatkov za pokojnine, vendar tudi po rasti izdatkov za
zdravstvo, dolgotrajno oskrbo in izobraževanje presegamo povprečje EU.
Pri zmanjševanju obremenjevanja okolja bo potrebno trajnejše izboljšanje. Izpusti toplogrednih plinov in
poraba energije sta višja kot v povprečju EU. Problematičen je predvsem velik negativen vpliv povečevanja
cestnega prometa in odsotnost ukrepov za njegovo učinkovitejše reševanje. Slovenija zaostaja v porabi surovin
na enoto BDP. Učinkovitejša raba surovin in energije bi prispevala k dvigu konkurenčnosti gospodarstva. Ob
ugodnih naravnih danostih sta v primerjavi z EU dosežena večja deleža obnovljivih virov energije ter ekološke
obdelave kmetijskih zemljišč. Količina nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca je v zadnjih nekaj letih
manjša, ravnanje z njimi pa se je izboljšalo.
Energetska intenzivnost se je v zadnjem desetletju znižala za petino, zaradi velikega deleža energetsko
intenzivnih dejavnosti pa ostaja razmeroma visoka, niža pa se počasneje kot v EU. Najvišja je v prometu in v
predelovalnih dejavnostih. Poraba energije na enoto proizvoda presega povprečno v EU.
Snovna produktivnost slovenskega gospodarstva se je izboljšala, v letu 2015 je dosegla 82% povprečja EU
zaradi padca gradbene dejavnosti.
Cilj politike regionalnega razvoja je enakomernejši razvoj med regijami. Ta za to predvideva pomoč z ukrepi
razvojnih podpor, ki so ob javnofinančni konsolidacije še omejeni. V območjih z večjim poslabšanjem
gospodarskih razmer se izvajajo ukrepi razvojnih podpor. K boljšim rezultatom prispevajo sredstva EKP.
Podatki zadnjega strukturnega raziskovanja kmetijstva v letu 2016 kažejo, da se nadaljuje trend zmanjševanja
števila kmetijskih gospodarstev, hkrati pa se izboljšuje velikostna struktura gospodarstev. Produktivnost dela,
merjena s PDM/100 ha KZU, se je v obdobju 2000– 2016 povečala za četrtino. Starostna struktura gospodarjev
ostaja neugodna, saj je povprečna starost gospodarjev 57 let, izboljšuje pa se izobrazbena struktura
gospodarjev.
Spremenljive vremenske razmere s pogostimi ekstremnimi dogodki močno zaznamujejo rastlinsko pridelavo,
kar je glavni razlog za spremenljive ekonomske rezultate kmetijstva v posameznih letih. Spremembe v obsegu
pridelave in porabe med leti vplivajo tudi na nihajočo stopnjo samooskrbe – v letu 2016 so bile višje kot v letu
prej pri žitu, zelenjavi, mesu, mleku in jajcih, znižale pa so se pri krompirju, sadju in medu. Na področju
kmetijstva in razvoja podeželja se razvojne potrebe države niso spremenile.
IZVAJANJE PRIPOROČIL SVETA v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2016
in mnenje Sveta o programu stabilnosti Slovenije za obdobje 2014 - 2017
Vlada RS je sprejela in izvaja ukrepe:
 Fiskalna politika
Predlagani Zakon o javnih financah velik poudarek namenja načrtovanju, ureditev financiranja, pripravo
proračunov, omejitvi zadolževanja, upravljanju denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa, centralizaciji
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notranjega nadzora javnih financ ter dodeljevanju javnih sredstev, ki predstavljajo državno pomoč.
Spremembe in dopolnitve Zakona o financiranju občin odpravljajo indeksacijo ter povečujejo preglednost ter
uvajajo popravke enačbe za izračun primerne porabe občin zaradi demografske strukture.
 Zdravstvena reforma
Potekajo aktivnosti za sprejem novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki
prinaša strukturne spremembe v sistem zdravstvenega varstva in zavarovanja. Zakon se oblikuje v okviru
socialnega in civilnega dialoga.
Nadaljuje se projekt eZdravje in eNaročanje in aktivnosti za vzpostavitev sistema celovite kakovosti v
zdravstvu.
Z dopolnitvami Zakona o zdravstveni dejavnosti se ureja področja, ki bodo prispevala k transparentnosti in
dostopnosti do zdravstvenih storitev.
 Dolgotrajna oskrba
OP EKP v okviru specifičnega cilja Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo povezavo storitev dolgotrajne oskrbe,
se večino sredstev ESS namenja dejavnostim za razvoj in pilotno izvedbo integriranih skupnostnih storitev za
starejše prebivalstvo z namenom vzpostaviti enotno vstopno točko v sistem dolgotrajne oskrbe.
Priprava Zakona o dolgotrajni oskrbi je tesno povezana z zdravstveno reformo. Spremembe financiranja se
uveljavljajo z zdravstveno reformo, saj bodo storitve predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 Javno naročanje
V poteku je celovita informatizacija javnega naročanja. Zaključena bo prenova sistema pravnega varstva za
večjo pravno varnost in predvidljivost v postopkih javnega naročanja ter informatiziran celovit proces pravnega
varstva. Opravljena bo tudi prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju, s čimer se bo zmanjšal ogljični
odtis v javnem naročanju. Nadaljuje se s skupnim naročanjem v zdravstvu.
 Spremembe pokojninskega sistema
Za vzdržnost pokojninskega sistema, je treba delovno okolje prilagoditi daljši delovni dobi. OP EKP v okviru
specifičnega cilja Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših vključenih v ukrepe prispeva k
izboljšanju pogojev in večji pripravljenosti posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih preko ukrepov
za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu ter usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja.
Rast števila novih starostnih upokojencev kot tudi skupna rast števila upokojencev je bila v letu 2016 nižja kot
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v preteklih letih.
Bela knjiga o pokojninah je podlaga za zakonske spremembe na področju pokojninskega in invalidskega
zavarovanja z učinkom po letu 2020.
Za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti pokojninske blagajne in javnih financ bo Slovenija sprejela Zakonom o
demografskem rezervnem skladu, ki določa delovanje sklada ter njegove vire financiranja na podlagi
medgeneracijske solidarnosti.
 Zaposljivost dolgotrajno brezposelnih, starejših, nizko izobraženih in mladih
OP EKP prispeva k doseganju vseh priporočil med letoma 2014 in 2017, ki se nanašajo na zaposljivost
dolgotrajno brezposelnih, starejših, nizko izobraženih in mladih in sicer v okviru naslednjih specifičnih ciljev:
Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z
izobrazbo pod ISCED3, Učinkovitejša vseživljenjska karierna orientacija, Znižanje brezposelnosti mladih,
Uresničitev pobude za zaposlovanje mladih, Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko
izobraževanje, Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami na
trgu dela in Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino
na vseh ravneh izobraževalnega sistema ter izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanje in
usposabljanja.
Z namenom višanja zaposlenosti dolgotrajno brezposelnih in z namenom izvajanja priporočil Sveta za
integracijo dolgotrajno brezposelnih na trg dela, sta bila sprejeta akcijski načrt za izvajanje priporočil Sveta
glede dolgotrajno brezposelnih in Strategija dela z dolgotrajno brezposelnimi.
Ukrepi na podlagi dokumenta Za dostojno delo bodo sprejeti za zagotavljanje kakovostnih delovnih mest, ki
nudijo ustrezno raven pravne, ekonomske in socialne varnosti in s tem prispevajo k odpravi segmentacije.
Ukrepi APZ so naravnani na dolgotrajno brezposelne, starejše ter nizko izobražene in mlade. Z Načrtom za
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017 je bilo za izvajanje ukrepov v letu 2016
namenjenih 100 mio EUR, okvirno 100 mio EUR bo za APZ namenjenih tudi v letu 2017. Med vključenimi v
letu 2016 predstavljajo starejši od 50 let 23 % in nižje izobraženi 18,8 %. V obdobju 2017 in 2018 načrtujemo
nadaljnje povečanje deleža vključenih v skupini nizko izobraženih in starejših brezposelnih.
Vlada je pristopila k povečani zaposljivosti in zaposlovanju ter ohranjanju zaposlitev starejših, prilagajanju
delovnega okolja potrebam in zmožnostim starejših in ter pridobivanju novih znanj in veščin s sprejemom
dokumenta Starejši in trg dela v Sloveniji in spremljevalnega akcijskega načrta.
Poteka sprejem Strategije dolgožive družbe, ki naslavlja ključne izzive povezane z demografskimi
spremembami z oblikovanjem celovitega okvira za usmeritve.
V pripravi je nova Strategija varnosti in zdravja pri delu, ki pozornost namenja izboljšanju možnosti za
daljšo delovno aktivnost. V letu 2017 bo sprejet tudi Pravilnik o poklicnih boleznih.
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Program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile bo prispeval k uveljavljanju
kakovostnega upravljanja s starejšimi zaposlenimi v Sloveniji ter izboljšanju položaja starejših na trgu dela.
Z namenom povečevanja stopnje delovne aktivnosti starejših bo v letu 2017 še naprej učinkoval Zakon o
interventnem ukrepu na področju trgu dela, ki določa začasno spodbudo delodajalcem.
Cilj sprejete novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je spodbujati vse zavarovance za
vztrajanje v polni zaposlitvi ob prejemanju 20 % pokojnine.
Na področju vseživljenjskega učenja je osrednja pozornost namenjena programu Kompetenčni centri za razvoj
kadrov (KOC). Program predstavlja enega izmed ukrepov APZ, je namenjen izboljšanju kompetenc,
produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitvi konkurenčnosti.
Hitrejšemu vključevanju mladih na trg dela je namenjen sistem vajeništva za nove možnosti in priložnosti v
luči zaposlovanja mladih.
Z ukrepom Po kreativni poti do znanja 2015-2020 se izvaja modele odprtega in prožnega prehajanja med
izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem, s katerim se bo mladim zagotovilo pridobivanje
izkušenj že med izobraževanjem, razvoj podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti. S Kariernimi centri se
podpira kakovostno karierno orientacija za šolajočo se mladino.
Ukrep Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja bo prispeval k zagotavljanju dostopnosti do
zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.
V okviru spodbujanja zaposlovanja in zaposljivosti mladih do 29 let bodo do konca 2018 izvedeni še dodatni
ukrepi za 630 mladih.
 ·

Prestrukturiranje podjetij in financiranje

Izvedeni ukrepi so vključevali preglede kakovosti sredstev, obremenitvene teste, obširno dokapitalizacijo bank
v državni lasti in prenos slabih posojil na DUTB ter konsolidacija bančnega sistema.
Ključna naloga ostaja izboljšanje upravljanja nedonosnih terjatev bank in znižanje njihovega deleža.
Novela Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank iz leta 2015 je omogočila prestrukturiranje
podjetij, katerih družbenik ali upnik je postala DUTB. Slovenija je na podlagi evropskih bančnih uredb in
direktiv sprejela nov Zakon o bančništvu, nov Zakon o sistemu jamstva za vloge ter nov Zakon o reševanju
in prisilnem prenehanju bank.
Ključni elementi finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 – 2020 bodo prispevali k doseganju
ciljev OP EKP na vseh področjih za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Finančni instrumenti se
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bodo izvajali po principu sklada skladov, ki bo upravljal in izvajal instrumente dolžniškega in lastniškega
financiranja prek finančnih posrednikov in izjemoma neposredno. Pripravljena je naložbena strategija in
načrtovanje finančnih instrumentov s strukturo upravljanja, finančnimi produkti in ciljnimi skupinami.
JR SPS se za MSP izvajajo v obliki subvencij za zagon podjetja, garancij za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere, mikrokreditov in semenskega kapitala. SPS za leto 2017 predvideva izvajanje različnih razpisov
v skupnem znesku 116 mio EUR s katerimi bo podprtih cca 1.200 mikro, malih in srednje velikih podjetij,
ponovno aktiviranje podpore hitrorastočim MSP s tveganim kapitalom v okviru prekomejnega sklada skladov
tveganega kapitala (CeFOF).
Poleg ukrepov SPS iz EKP, JR za posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada in spodbud s strani SID
banke, je v letu 2017 predvideno tudi zagotavljanje sredstev za spodbujanje RRI tudi preko MGRT in SPIRIT.
 Izvajanje Poslovne strategije Družbe za upravljanje terjatev bank
Sprejeta je Poslovna strategija DUTB 2016-2022 do konca njenega delovanja.
V okviru prestrukturiranja, ki se vrši na podlagi državnih pomoči družbam v težavah, je bil v sprejet nov Zakon
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah.
 Zmanjšanje administrativnih bremen, posodobitev javne uprave in boj proti korupciji
OP EKP prispeva k doseganju priporočil v okviru specifičnih ciljev Izboljšanje kakovosti pravosodnih
procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu,
Izboljšanje upravljanja in večja preglednost v javni upravi z uvedbo novega orodja, metod in povezljivih
rešitev. Priporočila v zvezi s sprejemanjem učinkovitih ukrepov za boj proti korupciji (2015) pa v okviru
ukrepov specifičnih ciljev Povečanje usposobljenosti in integritete zaposlenih v javni upravi z nadgradnjo
sistema upravljanja kadrov in usposabljanjem.
Vlada je leta 2015 sprejela Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020, ki se izvaja z operacijo Učinkovito
upravljanje zaposlenih«
Projekt STOP birokraciji podpira stabilno zakonodajno in poslovno okolje, pomembno pa je tudi uvrščanje
ukrepov v Enotno zbirko ukrepov ter dosledno ocenjevanje učinkov pri sprejemanju zakonodaje.
Nadgrajena bo spletna točka eVEM - Enotna poslovna točka, s ciljem poslovnemu subjektu poenostaviti
poslovanje z državo. Vzpostavljena bo centralna storitev e-Pooblaščanje z namenom doseči večjo uporabo
elektronskih storitev
 Prenova gradbene in prostorske zakonodaje
Zakon o urejanju prostora bo prinesel prenovljen sistem prostorskih aktov, ki bo omogočal ustrezno strateško
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upravljanje s slovenskim prostorom. Povezan je z nastajajočo povezavo na področju nepremičninskega davka.
Gradbeni zakon uvaja spremenjen sistem pridobivanja gradbenih dovoljenj s poudarkom na zmanjšanju
investicijskega tveganja in zagotavljanju javnega interesa.
Oba zakona uvajata sodobne standarde sodelovanja javnosti in pravnega varstva.
 Upravljanje podjetij v državni lasti
Slovenski državni holding kot upravljavec podjetij v državni lasti bo še naprej zagotavljal pogoje za aktivno
upravljanje naložb v skladu z večletnim načrtom upravljanja in za doseganje pričakovanih donosov na kapital.
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2. NAPREDEK PRI URESNIČEVANJU STRATEGIJE UNIJE ZA PAMETNO, TRAJNOSTNO IN VKLJUČUJOČO RAST TER
POSLANSTEV SKLADA V SMISLU PRISPEVKA SKLADOV ESI K IZBRANIM TEMATSKIM CILJEM, TER ZLASTI V
ZVEZI Z MEJNIKI, DOLOČENIMI V OKVIRU USPEŠNOSTI ZA VSAK PROGRAM, IN PODPORO, KI SE UPORABLJA ZA
CILJE NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB (ČLEN 52(2)(B) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)
(a) Opis in ocena napredka, doseženega pri uresničevanju nacionalnih ciljev (3) Evropa 2020, in prispevka
skladov ESI v ta namen v zvezi z mejniki, določenimi v okviru uspešnosti, in podporo, ki se uporablja za cilje
na področju podnebnih sprememb, kadar je to ustrezno.
(b) Glede na mejnike, določene v okviru uspešnosti, in po potrebi glede na podporo, ki se uporablja za cilje na
področju podnebnih sprememb, opis in ocena načina, kako so skladi ESI prispevali k uresničevanju tematskih
ciljev ter napredka, doseženega pri uresničevanju pričakovanih glavnih rezultatov za vsakega od tematskih
ciljev, določenih v partnerskem sporazumu, vključno z opisom prispevka skladov ESI pri uresničevanju
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije glede na mejnike, določene v okviru uspešnosti za vsak program,
če je to primerno.
(c) Opis prispevka skladov ESI k ustreznim priporočilom za posamezne države.
(d) Če je primerno, opišite, kako so skladi ESI obravnavali spremembe razvojnih potreb.
(e) Samo za poročilo 2019: povzetek analize podatkov v preglednici 2, ki vsebuje oceno razlogov za
nedoseganje mejnikov in ukrepov, sprejetih za odpravo teh razlogov.
(f) Drugi elementi, če je primerno.
(a) Cilji EU 2020 za pametno rast
1. Zaposlovanje
 75 % zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let.
Nacionalni cilj do 2020: 75 %
Zadnje razpoložljivo stanje: 70,1 % (2016)
OP EKP 2014 – 2020
PO 1 - ESRR zasleduje ukrepe za zvišanje zaposlovanja (vzpostavitev povezave med raziskovalnim in
podjetniškim okoljem, kjer je povezovalni člen (novo zaposleni) raziskovalec na začetku kariere in vzpostavitev
razvojne skupine, ki izvaja RRI projekt na področju krepitve kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij.
PO 8 - ESS podpira ukrepe za večanje zaposlenosti še posebej starejših od 50 let ter dolgotrajno brezposelnih in
tistih z nižjo izobrazbo.
PN 8.1: Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe: Spodbujanje zaposlovanja –
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Zaposli.me, Usposabljanje na delovnem mestu (UDM), Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU),
Praktični programi usposabljanja MIC in Podporno okolje za delovanje na področju kulture. Pri tem naj
omenimo še sistem »Moja prva zaposlitev EURES«, ki omogoča, da mladi lahko izkoristijo priložnost za
zaposlitev v Evropi (94 mio EUR).
PN 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela - Jamstvo za mlade: Usposabljanje na delovnem mestu –
mladi, Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade in Spodbude za trajno zaposlovanje mladih; MIZŠ:
Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih, MK:
Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti in še veliko drugih v letu 2017 (75,6
mio EUR).
PN 8.3: Aktivno in zdravo staranje: Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in
Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela (28,4 mio EUR).
PRP 2014–2020:
PRP ima cilj neposrednega vpliva na delovna mesta v okviru podukrepa M06.4 ter podukrepa M08.6. Prav tako
je pričakovati posreden učinek na zaposlovanje pri nekaterih drugih ukrepih, zlasti v okviru podukrepa M06.1
ter pri nakupu osnovnih sredstev v okviru ukrepa M04.
Pričakovani rezultati:
 Ohranjanje obstoječih delovnih mest ali ustvarjanje novih v nekmetijskih dejavnostih na podeželju
 Ustvarjanje delovnih mest v primarni predelavi lesa
Podkrep M06.4 se še ni začel izvajati. Podukrep se namreč v celoti izvaja preko FI, za katere pa struktura v
Sloveniji še ni vzpostavljena. Za podukrep M08.6 sta bila v letu 2016 objavljena prva dva JR. Podprte operacije
še niso bile zaključene, zato še ni na voljo podatka, o novo ustvarjenih delovnih mestih .
2. Raziskave in razvoj ter inovacije:
 3 % BDP EU za (javne in zasebne) naložbe v raziskave in razvoj ter inovacije.
Nacionalni cilj do 2020: 3 %
Zadnje razpoložljivo stanje: 2,21 % (2015)
EKP 2014 - 2020
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PO 1:
 PN 1.1 - 2 JR, ki zasledujeta ukrepe za zvišanje naložb v RR ter inovacije (izvajanje RR programov s
strani institucij znanja in gospodarskih subjektov, ki so povezani v konzorcij in vzpostavitve povezave
med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer je povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere).
Skupna vrednost JR znaša 52 mio EUR (EU del), ki so namenjena javnim raziskovalnim organizacijam
ter konzorcijem izvajalcev RR dejavnosti (partnerji).
 PN 1.2 - 6 JR, ki zasledujejo ukrepe za dan cilj na področju raziskav, razvoja in inovacij (izvajanje
inovativnih RRI projektov s strani podjetij ali konzorcijev podjetij, izvajanje mednarodnih RRI
projektov, izdelava študije izvedljivosti za MSP, delovanje SRIP na področjih S4, krepitve kompetenc
in inovacijskih potencialov podjetij ter izvajanje pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij ali
konzorcijev podjetij). Skupna vrednost JR znaša 110,4 mio EUR (EU del).
PRP 2014–2020:
 Krepitev raziskav, razvoja in inovacij je neposreden cilj zlasti v okviru podukrepa M16.2, ki podpira
pilotne projekte, nove proizvode, prakse in ukrepa M02, ki krepi bazo znanja na podeželju v okviru
storitev svetovanja.
 Prav tako je pričakovati posreden učinek še nekaterih ostalih ukrepov PRP: M01-prenos znanja; M03spodbujanje razvoja inovacij na področju kakovostnih lokalnih proizvodov, njihove proizvodnje in
trženja; M04-naložbe v nove, inovativne pristope k pridelavi, predelavi in trženju kmetijskih in živilskih
proizvodov; M06-razvoj kmetij in podjetij, M07-širokopasovna infrastruktura, M09-ustanavljanje
skupin in organizacij proizvajalcev ustvarja okolje, ki omogoča razvoj inovacij, M11 ter M19 LEADER.
Pričakovani rezultati:
 Učinkovitejši prenos znanja od stroke do končnih uporabnikov, pa tudi povratni tok informacij o
zaznanih težavah iz prakse in vzpostavljanje ugodnega okvira za razvoj znanja in inovacij iz
produktivnosti in trajnosti.
 Večje število kmetijskih gospodarstev, vključenih v različne oblike sodelovanja
 Večja prilagojenost svetovalnih storitev potrebam kmetijskih gospodarstev in učinkovitejši prenos
specializiranega znanja
Ukrep M16 je v obdobju 2014-2020 povsem nov ukrep in se še ni začel izvajati. Pripravljale so se nacionalne
pravne podlage za izvajanje ukrepa. V okviru izvajanja ukrepa M02 sta bili zaključeni dve JN na področju
prašičereje v skupni višini 275.866 € izplačanih sredstev, v katere je bilo vključenih 346 kmetijskih
gospodarstev.
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3. Podnebne spremembe in energija:
 20 % manj izpustov toplogrednih plinov (ali celo za 30 % pod ugodnimi pogoji) kot leta 1990.
Nacionalni cilj do 2020: do leta 2020 emisije TGP ne smejo biti za več kakor 4 % višje kot leta 2005 v sektorjih
s cilji po Odločbi 406/2009/ES
Zadnje razpoložljivo stanje: 14 % (2015) glede na dodeljene letne ciljne vrednosti
OP EKP 2014 - 2020
PO 4:
 PN 4.1 - izboljšanje energetske učinkovitosti ter zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov za doseganje
dveh specifičnih ciljev: povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju in v gospodinjstvih. V
letu 2016 je bil vzpostavljen sistem izvajanja energetske prenove javnih stavb, po katerem ministrstvo,
pristojno za področje energetike, na osnovi transparentega postopka oblikuje listo stavb v državni lasti,
ki se bodo celovito energetsko prenovile. Izvajanje v okviru te PN se je pričelo z izvedbo treh pilotnih
projektov po modelu energetskega pogodbeništva kot JZP, ki predstavlja pri izvajanju EKP razmeroma
nov instrument za vključitev zasebnega kapitala. Maksimalni odstotek sofinanciranja upravičenih
stroškov operacij s strani EU je 34 %, zasebni partner mora za izvedbo operacije zagotoviti več kot 50
% sredstev. Do konca leta 2016 je bilo za sofinanciranje EPS v lasti države dodeljenih 1,1 mio EUR KS.
 PN 4.2 - doseganje cilja 25 % deleža OVE v končni rabi in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.
Do konca leta 2016 je bil izveden JR za sofinanciranje DO OVE za obdobje 2016-2020 z 8 mio EUR
KS .
 PN 4.4 - zmanjšanje emisij CO2 in indirektno za izboljšanje energetske učinkovitosti za specifični cilj
Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Izveden je bil JR namenjen lokalnim
skupnostim, katerega namen je bil spodbuditi izdelavo in sprejem CPS.Tako bo do julija 2017
predvidoma sprejetih 62 CPS, na osnovi katerih bodo lokalne skupnosti pripravljale operacije investicij
v kolesarsko infrastrukturo, urejanju peš površine ter sistemov P+R iz KS.
PRP 2014–2020:
Izvajanje ukrepov nima neposrednih učinkov na ta cilj. Gre za posreden vpliv izvajanja (pod)ukrepov M04.1,
M10, M11, M16.5, M14, M01, M02 ter M19.2.
V okviru kampanje zbirnih vlog 2015 je bilo pri ukrepu M10 podprtih 5.523 KMG za 277.906 ha (bruto
površine). V okviru izvajanja ukrepa M11 je bilo skupno podprtih 39.341 ha KZU, od tega 32.116 ha za
ekološko kmetovanje in 7.225 ha za preusmeritev v ekološko kmetovanje. V izvajanje je bilo vključenih 2.558
KMG, v preusmeritev pa 1.341. Delež vključenih kmetijskih površin, za katere so bile sklenjene pogodbe o
upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin, je bil 38,53 %, kar presega zastavljeni programski
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cilj33,05 %. Delež vključenih kmetijskih površin, za katere so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za
izboljšanje upravljanja voda, je bil 34,91 %, kar presega zastavljeni programski cilj 28,89 %. Delež vključenih
kmetijskih površin, za katere so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali
preprečevanje erozije tal, je bil 36,03 %, kar presega zastavljeni programski cilj 31,38 %.
V okviru podukrepa M04.1 je bilo odobrenih 55 naložb v novo kmetijsko mehanizacijo ter strojno in
transportno opremo za prevoz živali in surovin, ki imajo posreden vpliv na zmanjšanje izpustov CO2.
V okviru kampanje zbirnih vlog 2015 je bilo pri ukrepu M14 za namen zagotavljanja boljših pogojev reje
prašičev izplačanih 169 zahtevkov za 37.445 GVŽ. V izvajanje ukrepa M01 je bilo vključenih 9.605
udeležencev usposabljanj s področij varovanja okolja in narave ter prilagajanja podnebnim spremembam v
višini 423 ur usposabljanj.
V izvajanje ukrepa M02 je bilo v okviru javnega naročila »Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega
gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016« skupaj izdelano 437 načrtov, v
okviru javnega naročila »Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017« pa so bili izdelani programi
aktivnosti za 947 kmetijskih gospodarstev.
Operacije iz naslova ukrepov M16 in M19 se še niso začele izvajati, zato podatki o okoljskih projektih še niso
na voljo.
 20 % delež energije iz obnovljivih virov v končni rabi.
Nacionalni cilj do 2020: 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi
Zadnje razpoložljivo stanje: 22 % (2015)
EKP 2014 - 2020
PO 4 prispeva k cilju isto kot pri PN 4.2 in PN 4.1.
PRP 2014–2020:
Izvajanje ukrepov nima neposrednih učinkov na ta cilj. Gre za posreden vpliv izvajanja podukrepov M04.2,
M06.4 in M08.6.
V okviru izvanja podukrepa M04.2 je bilo odobrenih pet naložb s področja rabe OVE. Poleg naložb v
proizvodnjo OVE za lastno porabo, so tu še stroški povezani z reciklažo in uporabo odpadnih surovin ter z
zmanjšanjem količine odpadkov in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih
neživilskih surovin.
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Podkrep M06.4 se še ni izvajal, prav tako pa še niso bile izdane odločbe za namen predelave lesa v okviru
izvajanja podukrepa M08.6.
 20 % večja energetska učinkovitost.
Nacionalni cilj do 2020: Primarna raba energije v letu 2020 maksimalno 7,125 mio EUR. Zadnje razpoložljivo
stanje: Skladno s 3. členom Direktive o energetski učinkovitosti si je Slovenija v okviru AN-URE 2020
zastavila cilj izboljšanja energetske učinkovitosti do leta 2020, tako da raba primarne energije leta 2020 ne bo
presegla 7,125 mio EUR. (82,86 TWh). V letu 2014 s 76,7 TWh rabe primarne energije zaenkrat zadovoljivo
ostajamo v okvirih cilja za leto 2020. Zmanjšala se je tudi raba končne energije, v letu 2014 je znašala 54,3
TWh, kar je za 4,4 % manj kot leta 2013.
OP EKP 2014 - 2020
PO 3 - zvišanje energetske učinkovitosti (spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov ter izvedba
ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov), namenjeni pa so MSP ter učnim centrom. Dva od JR za 6.4 mio
EUR sta bila namenjena izključno MSP, ki se ukvarjajo s predelavo ali obdelavo lesa, medtem ko je bil JR za
izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije, namenjen učnim centrom za 1,4 mio EUR.
PO 4 prispeva k cilju isto kot pri PN 4.1 in PN 4.4.
PRP 2014–2020:
Izvajanje ukrepov nima neposrednih učinkov na ta cilj. Gre za posreden vpliv izvajanja podukrepov M04.1 in
M04.2.
V okviru izvajanja podukrepa M04.2 je bilo podprtih 8 naložb za namen učinkovitejše rabe energije v
kmetijstvu, medtem ko tovrstnih projektov preko izvajanja podukrepa M04.1 še ni bilo.
Splošna skrb za okolje je glavni (neposredni) cilj dveh ukrepov PRP 2014–2020, in sicer M10 in M11, in enega
horizontalnega cilja – Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Slednji zajema tudi omejevanje
izpustov toplogrednih plinov in prehod na nizkoogljično družbo, pri čemer je ključen ukrep M04, ki spodbuja
naložbe, namenjene zmanjšanju teh emisij. Naložbena podukrepa M08.6 in M06.4 prispevata k povečanju
obnovljivih virov energije v končni porabi gospodarstev.
4. Izobraževanje
 Manj kot 10 % mladih, ki opustijo šolanje.
Nacionalni cilj do 2020: Delež zgodnjih osipnikov ne bo presegel 5 % (2011: 4,2 %)
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Zadnje razpoložljivo stanje: 4.9 % (2016)
 Vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo.
Nacionalni cilj do 2020: 40 % mlajše populacije med 30. in 34. letom bo imelo terciarno izobrazbo
Zadnje razpoložljivo stanje: 44,2 % (2016)
EKP 2014 - 2020
PO 10 - ukrepi za namene izboljšanja kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje, za izboljšanje
kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela za 33,4 mio EUR,
Spodbujanju prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji 86,3 mio EUR. Ukrepi so
pomembno prispevali k izboljšanju organizaciji vodenja in upravljanja inovativnih učnih okolij ter pripravi in
implementaciji e-ocenjevanja pri maturi, evalvaciji in spremljanju kakovosti vzgojnoizobraževalnega sistema s
pomočjo mednarodnih raziskav in študij, štipendijam za deficitarne poklice in regijskim shemam, izobraževanju
strokovnih delavcev za krepitev šolajočih ter državljanskih in socialnih kompetenc, dejavnostim kariernih
centrov, gostovanju tujih strokovnjakov na visokošolskih zavodih, razvoju prožnih oblik učenja za dvig
splošnih kompetenc promociji poklicnega izobraževanja, dvigu poklicnih kompetenc učiteljev ter usposabljanju
mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.
5 mio EUR je prispevalo k zasledovanju cilja za prenovo sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter
izboljšanje kompetenc izvajalcev izobraževanja in usposabljanja. Izvajanje ukrepov za izboljšanje kompetenc z
večjo uporabo IKT v okviru ESRR se zaradi zamika priprave vloge pričakuje v letu 2017.
PO 8 - vključevanje brezposelnih na trg dela preko usposabljanj na delovnem mestu (tudi za mlade),
programov neformalnega izobraževanja in MIC za pridobitev kompetenc brezposelnim za lažjo vključitev na
trg dela. Več sredstev je namenjenih KRVS, kjer je prepoznana večja potreba po vlaganju v človeške vire na
področju izobraževanja.
PRP 2014–2020:
Spodbujanje izobraževanja na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane je primarni cilj ukrepa M01,
posredno pa tudi ukrepa M02. Ne glede na to, PRP na konkretna cilja strategije Evropa 2020 na področju
izobraževanja neposredno ne vpliva.
Pričakovani rezultati:
 Izboljšana usposobljenost in informiranost, kar je prvi pogoj za razvoj dejavnosti in uvedbo inovacij na
podeželju
V izvajanje ukrepa M01 je bilo vključenih 10.908 udeležencev uposabljanj in izvedenih 1.255 ur usposabljanj
za naslednje vsebine: Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu za leto 2015 (Varno delo s
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traktorjem, Varno delo z motorno žago), Redno usposabljanje KOPOP za leto 2015, Usposabljanje za ukrep
ekološko kmetovanje za leto 2015, Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali za leto 2015 in Predhodno
usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za leto 2016.
5. Revščina in socialna izključenost:
 Vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih prebivalcev.
Nacionalni cilj do 2020: 40.000 manj revnih in socialno izključenih kot v letu 2008, ko je bilo to število
360.000
Zadnje razpoložljivo stanje: 385.000 (2015)
EKP 2014 - 2020
PO 9 - zmanjševanje revščine in socialne izključenosti v okviru PN 9.1:
 Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije - gre za enega ključnih projektov, v
okviru katerega se bo vzpostavil model sistema prepoznavanja, obravnave, usmerjanja in spremljanja
oseb, prek katerih se jim bodo dvignile socialne in zaposlitvene kompetence.
 Izvajanje programov socialne aktivacije in socialnega vključevanja, ki so posebej prilagojeni
specifičnim težavam ciljnih skupin pri vključevanju v družbo in na trg dela, s ciljem opolnomočenja:
NIO Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb, ki ga izvaja Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcijin, NPO-projekt Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), program neformalnega
izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili
šolanje in niso zaposleni, projekt Vključujemo in aktiviramo, katerega upravičenec je Javna agencija RS
za knjigo, NPO Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog, kot upravičenec izvaja
Nacionalni inštitut RS za javno zdravje. Cilj projekta je spodbuditi romsko populacijo za zdrav
življenjski slog na njim prilagojen način in hkrati dvigniti kompetence zdravstvenih delavcev za večjo in
bolj kompetentno delo z Romi.
 Razvoj ali nadgradnja in izvajanje preventivnih programov, ki se izvajajo predvsem v obstoječih
ali s sredstvi ESS podprtih medgeneracijskih centrih in centrih za družino: JR za sofinanciranje
projektov večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in
aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim
ranljivim skupinam, Zavod Planica je začel izvajati tudi program Zdrav življenjski slog, ki je namenjen
spodbujanju zdravega življenjskega sloga v osnovnih šolah in socialni vključenosti otrok preko JR
Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam.
 Večja socialna vključenost pripadnikov manjšinskih etničnih skupin in invalidov: JR za izbor
operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v
okviru ESS v letih 2016-2017, NPO Skupaj za znanje - izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov
pridobivanja znanja za pripadnike romskih skupnosti (5,2 mio EUR) za sofinanciranje delovanja
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romskih pomočnikov v vrtcih in osnovnih šolah in nadgraditev romskih izobraževalnih inkubatorjev v
večnamenske centre.
PO 8 k doseganju ukrepov prispeva posredno, da se vključenim v ukrepe socialnega vključevanja omogoča
dostop do trga dela.
PRP 2014–2020:
Boj proti revščini in socialni izključenosti je glavni cilj ukrepa M19. Prav tako je pričakovati posreden učinek
nekaterih ostalih (pod)ukrepov in sicer M06, M08, M16 ter M07.3, zlasti preko spodbujanja zaposlenosti in
razvoja malih podjetij in kmetij na podeželju ter spodbujanjem dostopa do informacijskih in komunikacijskih
tehnologij na podeželskih območjih.
Pričakovani rezultati:
 Število prebivalcev, vključenih v lokalne akcijske skupine
Skupno je bilo potrjenih 37 SLR, v katere je vključenih 69 % podeželskega prebivalstva, kar pomeni, da je bil
programski cilj (65,6 %) dosežen.
Iz navedenih načinov prispevanja PRP 2014–2020 k ciljem strategije Evropa 2020 sledi, da PRP 2014–2020
prispeva tudi k samem namenu te strategije, t.j. doseči pametno, trajnostno in vključujočo rast. K pametni rasti
prispevajo podukrepi, povezani z raziskavami, razvojem in inovacijami ter z zaposlovanjem (M04, M06, M08,
M16. M19 kot tudi horizontalna ukrepa M01 in M02), ki spadajo pod PN 1, 2, 3 in 6. K trajnostni rasti
prispevajo predvsem ukrepi v okviru PN 4, to so ukrepi, ki so povezani z obnovo in ohranjanjem ekosistemov,
in pa v omejeni meri tudi ukrepi v okviru PN 2 in 3, tj. spodbujanje organizirane živilske verige, ter krepitev
konkurenčnosti kmetijstva in inovativnih kmetijskih tehnologij. K vključujoči rasti, kot navedeno zgoraj,
prispevajo ukrepi iz PN 6 – M06, M07, M08, M16 in M19.
(b) Mejniki 2018
EKP 2014 - 2020:
OP EKP prispeva k vsem tematskim ciljem, Doseganje mejnikov do julija 2017:
TC1:
 Število podjetij, ki prejmejo podporo (ESRR, V) 30, preseženo (ESRR, Z) 20, preseženo
 Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami (ESRR, V) 10, preseženo (ESRR, Z) 15,
preseženo
 Vložena sredstva/izdatki (ESRR, V) 79.486.445€, 46 % (ESRR, Z) 64.807.041€, 66 %
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TC2:
 Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s
(ESRR, V) 3.744, brez dosežka, (ESRR, Z) 2.496, brez dosežka
 Vložena sredstva/izdatki (ESRR, V) 14.910.000€, 39 %, (ESRR, Z) 10.780.000, 48 %
TC3:
 Število podjetij, ki prejmejo podporo (ESRR, V) 1.125, 49 % (ESRR, Z) 750, 39 %
 Vložena sredstva/izdatki (ESRR, V) 120.640.000€, 33 % (ESRR, Z) 58.630.000€, 32 %.
TC4:
 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega sektorja (KS, SLO) 600.000 m2, 51
%
 Vložena sredstva/izdatki (KS SLO) 77.000.000, 58 %, Vložena sredstva/izdatki (ESRR, V) 4.000.000€,
brez dosežka (ESRR, Z) 5.000.000€, brez dosežka
 Število izdelanih celostnih prometnih strategij (ESRR, Z) 4, brez dosežka (ESRR, V) 7, 43 %
TC5:
 Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami
(KS, SLO) 372, brez dosežka (ESRR, V) 3.000, brez dosežka
 Umeščenost s prostorskimi akti (KS, SLO) 2, brez dosežka
 Vložena sredstva/izdatki (KS, SLO) 12.500.000€, 13 %, (ESRR, V) 2.000.000€, brez dosežka
TC6:
 Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri SC1 (KS,
SLO) 50, že preseženo, SC2 (KS, SLO) 50, že preseženo
 Izdano gradbeno dovoljenje(KS, SLO) 3, že preseženo
 Vložena sredstva/izdatki (KS, SLO) 60.000.000€, že preseženo, (ESRR, V) 11.120.000€, brez dosežka,
(ESRR, Z) 6.880.000€, brez dosežka
 Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (ESRR, Vzhod)
224.000, brez dosežka. (ESRR, Z) 126.000, brez dosežka
TC7:
 Skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T(KS, SLO) 10, brez
dosežka
 Vložena sredstva/izdatki (KS, SLO) 80.000.000€, 89 %, (ESRR, V) 4.500.000€, brez dosežka
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 Izdano gradbeno dovoljenje (ESRR, V) 1, brez dosežka
TC8:
 Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) (ESS, V) 6.600, 56 % (ESS, Z) 4.400, 56 %
 Število mladih starih od 15 do 29 let (ESS, V) 1.500, že preseženo (ESS, Z) 2.000, že preseženo
 Vložena sredstva/izdatki (ESS, V) 60.100.000€, 91 % (ESS, Z) 61.600.000€, 89 % (YEI, V)
20.725.956€, v celoti doseženo
 Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi (YEI, V) 2.859, v celoti doseženo
TC9:
 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, vključenih v program (ESS, V) 2.090 81 %, (ESS, Z) 1.710 61
%
 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot (ESS, V) 8, že preseženo (ESS, Z) 4, že preseženo
 Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družine (ESS, V) 5, že preseženo (ESS, Z) 3, že
preseženo
 Vložena sredstva/izdatki (ESS, V) 20.300.000€, že preseženo (ESS, Z) 16.700.000€, 88 %
 Objavljena javna naročila (ESRR, V) 2, brez dosežka (ESRR, Z) 2, brez dosežka
 Sprejete strategije lokalnega razvoja (ESRR, V) 10, že preseženo (ESRR, Z) 10, že preseženo
 Vložena sredstva/izdatki (ESRR, V) 8.800.000€, že preseženo (ESRR, Z) 7.200.000€, 57 %
TC10:
 Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc (ESS, V) 10.296, že preseženo
(ESS, Z) 6.864, že preseženo
 Število mladih, vključenih v štipendijske sheme (ESS, V) 1.212, že preseženo (ESS, Z) 503, že
preseženo
 Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ESS, V) 16,
brez dosežka (ESS, Z) 9, brez dosežka
 Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij (ESS,
V) 14.242, 51 % (ESS, Z) 9.494, 68 %
 Vložena sredstva/izdatki (ESS, V) 58.410.000€, 80 % (ESS, Z) 46.100.000€, 91 %
 Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet (ESRR, V) 9, v celoti doseženo (ESRR,
Z) 9, v celoti doseženo
 Vložena sredstva/izdatki (ESRR, V) 5.000.000€, že preseženo (ESRR, Z) 5.000.000€, že preseženo
TC11:
 Število razvitih sistemov v pravosodju (ESS, V) 5, v celoti doseženo (ESS, Z) 5, v celoti doseženo
 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega
računalniškega oblaka (ESS, V) 8, že preseženo (ESS, Z) 8, že preseženo
 Vložena sredstva/izdatki (ESS, V) 10.285.200€, že preseženo (ESS, Z) 13.114.800€, že preseženo
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PRP 2014–2020:
EKSRP prispeva k osmim tematskim ciljem od skupno enajstih na ravni PS.
TC1 in TC10:
TC1 in 10 se nanašata na izvajanje prve prednostne naloge, v okviru katere ni opredeljenih mejnikov. PRP je
pomembno podprl razvoj baze znanja v kmetijstvu in gozdarstvu, medtem ko je bil vpliv na inovacije šibkejši
in omejen. Ključen je prispevek ukrepa M01 k vseživljenjskemu učenju in poklicnemu usposabljanju v
kmetijskem in gozdarskem sektorju, zlasti na področju ekološkega kmetijstva, gozdarstva, dobrobiti živali in
kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil. V izvajanje ukrepa M01 je bilo vključenih 10.908 udeležencev
uposabljanj in izvedenih 1.255 ur usposabljanj. H krepitvi sodelovanja in povezav med kmetijstvom in
raziskavami oz. inovacijami PRP 2014-2020 še ni prispeval, saj se ukrep M16 še ni izvajal. Pripravljale so se
pravne podlage za izvajanje, ki so bile sprejete v prvi polovici leta 2017. V okviru izvajanja ukrepa M02 sta bili
zaključeni dve javni naročili na področju prašičereje v skupni višini 275.866 € izplačanih sredstev, v katere je
bilo vključenih 346 KMG.
TC2, TC8 ter TC9:
TC 2, 8 in 9 se nanašajo na izvajanje šeste PN. Pozen začetek izvajanja določenih ukrepov pomeni, da PRP (še)
ni imel vplivov na cilje. Podukrep M07.3 se do konca leta 2016 še ni izvajal. Začetek izvajanja tega ukrepa je
namreč pogojen z določitvijo območij, kjer ustrezne širokopasovne infrastrukture ni na voljo in hkrati ni
tržnega interesa za njeno gradnjo. Tudi podukrep M06.4 se še ni začel izvajati zato tudi še ni podatkov o novo
ustvarjenih delovnih mestih. Podukrep se bo v celoti izvajal preko FI, za katere pa struktura v Sloveniji trenutno
še ni vzpostavljena. V okviru podukrepa M08.6 sta bila v letu 2016 objavljena prva dva JR vrednosti 16 mio €.
V letu 2015 je bila objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014–2020 in objavljen javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR. V letu 2016
je bilo potrjenih 37 SLR, v katere je vključenih 69 % podeželskega prebivalstva, kar pomeni, da je bil
programski cilj (65,6 %) dosežen. Podatkov o novo ustvarjenih delovnih mestih ni na voljo, saj se projekti v
okviru podukrepov 8.6 in 19.2 še niso zaključili.
Mejniki: v PN6 so programirani (pod)ukrepi M06.4, M07.3, M08.6, M16.1, M16.2, M16.9 in M19. Ciljna
vrednost za leto 2023 je 146.659.551,25 €. Vrednost mejnika za leto 2018 je 15 %. Do konca leta 2016 je bilo
zaključenih in izplačanih operacij v skupni višini 2.406.399,18 €, kar pomeni 1,6 % vrednosti cilja za leto 2023.
Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 19.324.165,90 € oz. 13,2 % vrednosti cilja za leto 2023.
Ciljna vrednost za leto 2023 je 1.350.000 prebivalcev, vključenih v LAS. Vrednost mejnika za leto 2018 je 100
%. Do konca leta 2016 je bilo 1.420.504 prebivalcev vključenih v LAS, kar pomeni 105,2 % vrednosti cilja za
leto 2023.
Ciljna vrednost kazalnika Število podprtih operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter predelavo,
mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov za leto 2023 je 228 podprtih operacij. Vrednost mejnika za leto
2018 je 35 %. Do konca leta 2016 je bilo podprtih 6 operacij, kar pomeni 2,6 % vrednosti cilja za leto 2023. Na
ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 252 oz. 110,5 % vrednosti cilja za leto 2023.
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TC3:
TC 3 se nanaša na izvajanje druge in tretje PN. Zaradi kasnejšega začetka izvajanja nekaterih ukrepov PRP še
ni pomembneje prispeval k izboljšanju ekonomske uspešnosti, prestrukturiranju in posodabljanju podprtih
kmetij in podjetij, saj še ni bilo izplačil za investicijske ukrepe, ki prispevajo k tem ciljem. Skupno je bilo
odobrenih 141 vlog, od tega jih 9 vključuje cilj povečanja okoljske učinkovitosti naložb, zlasti preko
učinkovitejše rabe vode (uporaba reciklirane vode; ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode; ureditev malih namakalnih sistemov in njihova tehnološka posodobitev, skupaj z opremo;
reciklaža in uporaba odpadnih surovin; zmanjševanje količine odpadkov).
V letu 2016 so bili objavljeni prvi JR v okviru podukrepa M04.1, do konca leta skupaj šest v višini 80,0 mio €.
V okviru treh javnih razpisov, ki so bili zaprti do konca leta 2016, je prispelo skupaj 714 vlog. Do konca leta
2016 je bilo izdanih 73 odločb in odobrenih 1.401.953,40 € sredstev, izplačil še ni bilo.
V letu 2016 sta bila objavljena prva dva JR za podukrep M04.2 v skupni višini 35 mio €. V okviru 1. JR je
prispelo 113 vlog in bilo izdanih 68 odločb v skupni višini 10.248.222,18 €, izplačil še ni bilo. Drugi JR do
konca leta 2016 še ni bil zaprt.
Do konca leta 2016 sta bila objavljena dva JR za podukrep M06.1 v skupni višini 24 mio €. Prvi je bil objavljen
že v letu 2015, prispelo je 256 vlog, odobrenih jih je bilo 221 v skupni višini 8.915.400,00 €. Do 31. 12. 2016 je
bil izplačan prvi obrok v višini 70 % odobrenih sredstev, skupaj v višini 6.240.780,00 €. Drugi obrok (30 %
odobrenih sredstev) se izplača po pravilni izvedbi triletnega poslovnega načrta. V letu 2016 je bil objavljen
drugi javni razpis, prispelo je 413 vlog. Skupaj je bilo odobrenih 330 vlog oziroma 11.998.800,00 €. Do konca
2016 je bilo podprtih 0,76 % kmetijskih gospodarstev, ki so postali mladi prevzemniki kmetij (programski cilj
je podpreti 3,45 % mladih prevzemnikov kmetij).
V letu 2016 je bil objavljen prvi JR za podukrep M03.1 v skupni višini 2,6 mio €. Do 31. 12. 2016 je prispelo
86 vlog, odločbe še niso bile izdane.
V okviru kampanje zbirnih vlog 2015 je bilo pri ukrepu M14 za namen zagotavljanja boljših pogojev reje
prašičev izplačanih 169 zahtevkov za 542 zahtev in 37.445 GVŽ.
V okviru ukrepa M09 so se do konca leta 2016 pripravljale vse potrebne podlage za izvajanje (sprememba
zakonodaje, priprava podzakonskih aktov).
Mejniki: v okviru doseganja mejnikov prednostne naloge PN2 so programirani podukrepi M01.1, M01.2,
M04.1, M04.3, M06.1, M06.3, M16.1, M16.2 in M16.5. Ciljna vrednost za leto 2023 je 223.621.866,81 €.
Vrednost mejnika za leto 2018 je 15 %. Do konca leta 2016 je bilo zaključenih in izplačanih operacij v skupni
višini 11.625.648,57 €, kar pomeni 5,2 % vrednosti cilja za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost
kazalnika 34.113.102,37 € oz. 15,3 % vrednosti cilja za leto 2023.
V PN3 so programirani (pod)ukrepi M01.1, M02.1, M03.1, M03.2, M04.2, M09, M14, M16.1, M16.2 in
M16.4. Ciljna vrednost za leto 2023 je 125.158.985,03 €. Vrednost mejnika za leto 2018 je 20 %. Do konca
leta 2016 je bilo zaključenih in izplačanih operacij v skupni višini 5.643.939,89 €, kar pomeni 4,5 % vrednosti
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cilja za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 22.591.371,41 € oz. 18,1 % vrednosti cilja
za leto 2023
Ciljna vrednost za leto 2023 za kazalnik Število KMG s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v
prestrukturiranje ali posodabljanje je 2.071 podprtih KMG. Vrednost mejnika za leto 2018 je 20 %, kar pomeni
414 podprtih KMG. Do konca leta 2016 je bilo podprtih 25 KMG v, kar pomeni 1,2 % vrednosti cilja za leto
2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 98 oz. 4,7 % vrednosti cilja za leto 2023.
Ciljna vrednost kazalnika Število odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij za leto 2023
je 4.000 odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij. Vrednost mejnika za leto 2018 je 50
%, kar pomeni 2.000 odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij. Do konca leta 2016 ni
bilo odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij, saj se bo ukrep začel izvajati v letu 2017.
Ciljna vrednost kazalnika Število podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov za
leto 2023 je 323 podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov. Vrednost mejnika
za leto 2018 je 20 %, kar pomeni 65 podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih
proizvodov. Do konca leta 2016 je bilo podprtih 17 operacij, kar pomeni 5,3 % vrednosti cilja za leto 2023. Na
ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 85 oz. 26,3 % vrednosti cilja za leto 2023.
TC5 in TC6:
TC 5 in 6 se nanašata na izvajanje četrte PN. V omejeni meri je PRP imel vpliv na zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov in amonijaka v kmetijstvu, zlasti pri načinih kmetovanja znotraj ukrepov M10, M11 in
M14, bistveno manj pri naložbah. Ukrepa M10 in M11 imata tudi (sicer omejen) vpliv na blaženje učinkov
podnebnih sprememb v kmetijstvu. Izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k prilagajanju na podnebne spremembe v
okviru omenjenih dveh ukrepov, je relativno razširjeno – bolj kot naložbe, ki zasledujejo ta cilj, ali aktivnosti
namenjene samemu blaženju podnebnih sprememb. Ukrepa M10 in M11 zaradi posebnih zahtev pri izvajanju
kmetijskih praks (npr. kolobar, zeleno gnojenje, ozelenitev, pokritost tal, konzervirajoča obdelava tal itd.)
pozitivno vplivata tudi na shranjevanje in sekvestracijo ogljika v kmetijstvu. V okviru kampanje zbirnih vlog
2015 je bilo pri ukrepu M10 podprtih 5.523 vlagateljev s 20.590 zahtevki za 277.906 ha (bruto površine, kjer je
upoštevan vsak vključen hektar za vsako posamezno zahtevo). V okviru izvajanja ukrepa M11 je bilo skupno
podprtih 39.341 ha KZU, od tega 32.116 ha za ekološko kmetovanje in 7.225 ha za preusmeritev v ekološko
kmetovanje. V izvajanje je bilo vključenih 2.558 kmetijskih gospodarstev, v preusmeritev pa 1.341 kmetijskih
gospodarstev. V izvajanje ukrepa M13 je bilo vključenih 328.615 ha kmetijskih površin.
Delež vključenih kmetijskih površin, za katere so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske
raznovrstnosti in/ali krajin, je bil 38,53%, kar presega zastavljeni programski cilj, ki je 33,05 % vključenih
površin.
Delež vključenih kmetijskih površin, za katere so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje
upravljanja voda, je bil 34,91 %, kar presega zastavljeni programski cilj, ki je 28,89 % vključenih površin. Pri
porabi gnojil in pesticidov so rezultati ankete pokazali, da kmetje zmanjšujejo ali opuščajo uporabo, pri čemer
pomembno vlogo zaradi informiranja in prenosa znanja igrata ukrepa usposabljanja (M01) in svetovanja (M02).
Delež vključenih kmetijskih površin, za katere so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje
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upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal, je 36,03 %, kar presega zastavljeni programski cilj, ki je 31,38 %
vključenih površin. Zaradi poznega začetka izvajanja PRP (še) ni prispeval k učinkovitejši rabi vode in
energije v kmetijstvu, prav tako ni bilo vplivov na povečanje ponudbe ali uporabe obnovljivih virov energije,
stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin, prav tako se še niso izvajale naložbe z
namenom odprave škode in obnovo gozdnega potenciala.
Mejniki: v PN4 so programirani podukrepi M01.1, M02.1, M08.4, M10.1, M10.2, M11.1, M11.2, M13.1,
M13.2, M13.3, M16.1, M16.2 in M16.5. Ciljna vrednost za leto 2023 je 573.215.930,00 €. Vrednost mejnika
za leto 2018 je40 %. Do konca leta 2016 je bilo zaključenih in izplačanih operacij v skupni višini
146.818.604,98 €, kar pomeni 25,6 % vrednosti cilja za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost
kazalnika 196.352.052,70 € oz. 34,3 % vrednosti cilja za leto 2023.
Ciljna vrednost kazalnika Kmetijske površine podprte v okviru ukrepa ekološko kmetovanje (ha) za leto 2023
je 55.000 ha podprtih kmetijskih površin v okviru ukrepa ekološko kmetovanje. Vrednost mejnika za leto 2018
je 75 %, kar pomeni 41.250 ha. Do konca leta 2016 je bilo podprtih 39.341 ha kmetijskih površin v okviru
ukrepa M11, kar pomeni 71,5 % vrednosti cilja za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika
41.933 ha € oz. 76,2 % vrednosti cilja za leto 2023.
Ciljna vrednost kazalnika Kmetijske površine podprte v okviru ukrepa plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami (ha) za leto 2023 je 329.800 ha. Vrednost mejnika za leto 2018 je 100 %. Do
konca leta 2016 je bilo podprtih 328.615 ha, kar pomeni 99,6 % vrednosti cilja za leto 2023. Na ravni
odobrenih operacij je vrednost kazalnika 333.677 ha oz. 101,2 % vrednosti cilja za leto 2023.
ESPR 2014 - 2020
V letu 2017 je RS v okviru ESPR prispevala k trem TC na ravni PS,
k tretjemu TC s ciljem povečanje konkurenčnosti sektorja ribištva in akvakulture,
k šestemu TC s ciljem ohranjanja, varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov ter
k osmemu TC s ciljem spodbujanja trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile.
Ukrepi v okviru prve, druge in pete PN Unije OP ESPR, ki spadajo k tretjemu TC, se v okviru OP ESPR še
niso izvajali, zato do sedaj še ni bilo napredka pri doseganju ciljev programa iz okvirja uspešnosti. Vsi napori
so usmerjeni v izvedbo tistih ukrepov, katerih predmet je izvedba naložb. To so produktivne naložbe v
akvakulturo in predelava ter ureditev vsaj enega ribiška pristanišča, in imajo posledično večje črpanje sredstev
iz ESPR. Glede na to, da so pripravljene tudi vse pravne podlage za izvedbo ukrepov, ki se izvajajo z javnimi
naročili, se bodo pospešili tudi vsi postopki izbora in izvajanja teh operacij, predvsem na šesti prednostni nalogi
Unije in pri ukrepu »Nadzor in izvrševanje« v okviru tretje prednostne naloge Unije.
O napredku pri doseganju ciljev programa lahko govorimo v okviru šestega in osmega tematskega cilja.
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V okviru šestega TC se spremlja doseganje ciljev preko dveh ukrepov tretje PN Unije OP ESPR ukrepa
»Zbiranje podatkov« ter »Nadzor in izvrševanje«. V okviru ukrepa »Zbiranje podatkov«, je bila izbrana in v
celoti zaključena ena operacija, ki se je končala 31.12.2016. Skupaj izplačanih sredstev 401.394,04 EUR, kar
predstavlja 7,68 % vseh dodeljenih sredstev tej prednosti nalogi Unije, od tega ESPR delež 7,53 %, ter
nacionalni delež 8,38 %.
Z izvedbo ena operacije smo dosegli zastavljeni mejnik iz OP ESPR do leta 2018 in dosegli 50 %
zastavljenega cilja za leto 2023 na tej prednostni nalogi Unije. V zvezi z ukrepom »Nadzor in izvrševanje« so
bili napori osredotočeni v izpolnitev mejnika glede števila izvedenih operacij. V ta namen so bile do konca leta
2016 že izbrane 4 operacije od petih kot mejnik za leto 2018. Glede doseganja finančnega kazalnika še ne
moremo poročati, saj izplačana sredstva še niso bila vnesena v sistem Organa za potrjevanje in vključena v
zahtevek za plačilo.
Za ta tematski cilj je iz ESPR namenjenih 8.166.308,00 EUR sredstev. Od tega je bilo upravičencem odobrenih
23 % oz. 1.873.042,32 EUR sredstev ter izplačanih 4 % oziroma 321.115,23 EUR sredstev.
V okviru osmega TC se je dejavno izvajal lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Izbrane so bile 4 lokalne
skupine akcijske skupine skupaj s strategijami lokalnega razvoja, ki vključujejo ESPR. S tem je bil v celoti
dosežen mejnik za leto 2018. Vse potrjena strategije, ki vključujejo ESPR, sledijo ciljem četrte prednostne
naloge Unije, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest ter podjetij, čemer bodo morale slediti tudi izbrane
operacije. Izplačanih je bilo 29.168,06 EUR, kar predstavlja 0,44 % vseh dodeljenih sredstev tej prednost nalogi
Unije, od tega delež ESPR 0,44 %, ter nacionalni delež 0,44 %.Glede doseganja finančnega kazalnika še ne
moremo poročati, saj izplačana sredstva še niso bila vnesena v sistem Organa za potrjevanje in vključena v
zahtevek za plačilo.
Večina ukrepov, ki prispevajo k podnebnim spremembam, se še ni začelo izvajati. V okviru lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost, je v okviru štirih potrjenih strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, bilo odobrenih
lokalnim skupinam skupno 6.661.314,50 EURov javnih sredstev (Republika Slovenija in ESPR). Glede na to,
da strategije prispevajo 40 %, je za cilje podnebnih sprememb namenjenih 2.664.525,80 EURov.
Za ta TC je iz ESPR namenjenih 5.300.000,00 EUR sredstev. Od tega je bilo upravičencem odobrenih in
izplačanih 0,4 % oziroma 21.876,05 EUR sredstev.
Glede na obsežnost vse evropske zakonodaje v programskem obdobju 2014 - 2020 ter uvedbe bolj usklajene
strategije ESI skladov ter posledično razpršenosti pravnih podlag in smernic je bilo treba preučiti in nadgraditi
sistem upravljanja in nadzora z novimi zahtevami ter v skladu s smernicami Evropske komisije za imenovanje
organov ter nato izvesti še revizijo sistema. Uspešno opravljena revizija sistema je namreč bistvena za
učinkovito in pravilno izvajanje ukrepov.
Prav tako se je spremenil sistem spremljanja, saj so v programskem obdobju 2014 - 2020 uvedeni skupni
kazalniki rezultata na ravni EU, za katere sprva ni bilo niti definicij, metodologije in povezave med ukrepom in
kazalnikom. Dokončne smernice s strani podporne enote Evropske komisije FAME smo prejeli oktobra 2016.
Glede na to, da je eno izmed ključnih načel usmerjen pristop na rezultate je bilo treba tako vzpostaviti povezave
med ukrepom in tistimi kazalniki rezultata, ki se bodo v okviru ukrepa zbirali, ter vzpostaviti sistem
pridobivanja podatkov s strani upravičencev ter posredniškemu organu in upravičencem pripraviti natančna
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navodila izračuna vrednosti kazalnikov. Vzpostaviti je bilo treba sistem sankcij v primeru, da upravičenci
zastavljenih vrednosti kazalnikov ob oddaji vloge v določenem obdobju po zaključku operacije ne dosežejo.
Nadalje, smo v pravne podlage vključili tudi končna priporočila iz revizij programskega obdobja 2007-2013.
Ob tem je treba še upoštevati, da je administrativna kapaciteta, ki se ukvarja z izvajanjem ribiške politike v
Republiki Slovenija, maloštevilčna, in je v tem obdobju zaključevala tudi OP za razvoj ribištva 2007-2013.
Glede na to, da so se v letu 2016 pripravili vsi postopki in pravne podlage za izbor in izvajanje operacij,
obveščeni so bili tudi predstavniki sektorja, prav tako bodo po objavi javnih razpisov izvedene predstavitve in
delavnice za potencialne vlagatelje, pričakujemo doseganje mejnikov 2018 ter izvedbo prevzete obveznosti.
(c) Če je primerno, opis prispevka skladov ESI k novim zadevnim priporočilom za posamezne države
Priporočila za Slovenijo:
1. Priporočilo: Po odpravi čezmernega primanjkljaja doseže letno fiskalno prilagoditev v višini 0,6 %
BDP za dosego srednjeročnega proračunskega cilja v letih 2016 in 2017. Določi srednjeročni
proračunski cilj, ki spoštuje zahteve Pakta za stabilnost in rast. Okrepi fiskalni okvir z imenovanjem
članov neodvisnega fiskalnega sveta in spremembo Zakona o javnih financah. Dokončno pripravi in
izvede reformo sistema dolgotrajne oskrbe in zdravstvenega sistema, da postaneta stroškovno
učinkovitejša, s čimer se posledično zagotovi dolgoročna vzdržnost dostopne in kakovostne oskrbe. Do
konca leta 2017 sprejme reformo pokojninskega sistema.
2. Priporočilo: V posvetovanju s socialnimi partnerji poveča zaposljivost nizkokvalificiranih in starejših
delavcev, tudi s ciljnimi ukrepi na področju vseživljenjskega učenja in aktivacijskimi ukrepi.
V okviru PO 8 se podpira ukrepe za večanje zaposlenosti še posebej starejših od 50 let ter dolgotrajno
brezposelnih in tistih z nižjo izobrazbo. Izvajajo se ukrepi namenjenih podaljšanju in izboljšanju delovne
aktivnosti starejših.
V okviru PO 10 so se začeli izvajati ukrepi namenjeni financiranju informiranja in svetovanja za odrasle ter
ugotavljanje in vrednotenje pridobljenega znanja, izvajanju programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in
usposabljanja in razvoju le-teh, razvoju kadrov v športu, kompetenčnim centrom za razvoj kadrov.
3. Izboljša pogoje financiranja za kreditno sposobna podjetja, vključno z olajšanjem trajnega reševanja
slabih posojil in dostopom do alternativnih virov financiranja.
EKP 2014 - 2020
Finančni instrumenti se bodo v OP EKP za obdobje 2014 - 2020 izvajali po principu sklada skladov, ki bo
upravljal in izvajal instrumente dolžniškega in lastniškega financiranja prek finančnih posrednikov in izjemoma
neposredno. Pripravljena je naložbena strategija in načrtovanje finančnih instrumentov s strukturo upravljanja
finančnih instrumentov prek sklada skladov in finančnih posrednikov ter načrtovanimi finančnimi produkti in
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ciljnimi skupinami po posameznih področjih. Poleg tega so pripravljene usmeritve glede spremljanja izvajanja
in poročanja. Izdelan je program porabe sredstev, ki predvideva vplačilo sredstev v tranšah v obdobju
upravičenosti.
4. Zagotovi ustrezno izvajanje strategije Družbe za upravljanje terjatev bank.
Ni relevantno za EKP 2014-2020.
5. Sprejme ukrepe za posodobitev javne uprave in zmanjšanje upravnega bremena za podjetja. Izboljša
upravljanje in uspešnost podjetij v državni lasti.
EKP 2014 - 2020
V okviru PO 3 je bila s sredstvi ESRR podprta operacija »Enotna poslovna točka« MGRT v vrednosti 7,3 mio
EUR, katere cilj je nuditi podjetnikom podporo pri samem poslovanju, kar pomeni poenostavitev poslovanja
podjetij ter s tem znižanje stroškov poslovnih subjektov, hkrati pa odpraviti nepotrebne administrativne
obremenitve ter s tem povečati konkurenčnost.
V okviru PO 11 bo poudarek namenjen elektronskemu poslovanju javne uprave. Pristojno ministrstvo, ki izvaja
ukrepe za posodobitev javne uprave je MJU. Ukrepi doseženi s potrjenimi projekti horizontalno omogočajo
vzpostavitev storitev na drugih vsebinskih področjih v okviru drugih prednostnih osi npr. na 3 PO. Z boljšo
povezljivostjo procesov in podatkov, novimi metodami, povezljivimi rešitvami in z razvitimi orodji za nadzor
nad kakovostjo in kontrolo podatkov se povečuje institucionalna zmogljivosti ter učinkovitost javnih uprav in
javnih storitev. Tako je vizija v okviru potrjenega projekta na 11 PO Povezljivost, odprtost, kakovost«
usmerjena v posodobitev javne uprave na tak način, da bo delovala čim bolj profesionalno z razvojem
informacijsko – komunikacijske tehnologije. S tem se bodo prenovili sistemi za objavljanje odprtih podatkov
javnega sektorja.
S podprtimi projektom ePPD - Projekt nadgradnje informacijskega sistema Urada RS za preprečevanje pranja
denarja financiran iz EU sredstev z namenom izboljšanja upravljanja in večje transparentnosti v javni upravi z
uvedbo novih orodij, metod in interoperabilnih rešitev« so bo zagotavljala celovita informacijska podpora pri
odkrivanju in preprečevanju pranja denarja, ter financiranju terorizma. Projekt ePPD bo omogočil prehod na
način sporočanja podatkov preko interneta, ki bo potekal v realnem času z uporabo avtomatskih logičnih
kontrol. V okviru projekta bo vzpostavljen iskalnik z uvedbo enotnih semantičnih orodij za večjo učinkovitost,
transparentnost in povezanost dela, hkrati pa bo izboljšana semantična interoeprabilnost in povezljivost z
razširitvijo temeljnih podatkovnih evidenc z uporabo primarnih podatkovnih registrov (npr: AJPES, FURS,
GURS). Z uvedbo napredne analitike se bo povečala učinkovitost odločanja na področju odkrivanja in
preprečevanja pranja denarja. Vzpostavljene pa bodo tudi varne komunikacijske poti med državnimi organi, ki
sodelujejo pri odkrivanju in preprečevanju pranja denarja. S projektom Uprava 2020 bo potekala nadgradnja estoritev, kar bo med drugim bistveno znižalo obseg finančnih sredstev, ki jih država namenja za informacijsko
tehnologijo v državni upravi.
Tudi drugi potrjeni projekti zasledujejo izboljšanje upravljanja in večje transparentnosti v javni upravi z uvedbo
novih orodij, metod in interoperabilnih rešitev.
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V okviru PO 11 je bilo na PN 11.1 do leta 2016 izdanih 6 odločitev v vrednosti 60.506.069,50 evrov, od tega so
bile vse neposredno potrjene operacije.
(d) Če je primerno, opišite, kako so skladi ESI obravnavali spremembe razvojnih potreb
EKP 2014 - 2020
Prva sprememba OP EKP v juliju leta 2016 je bila potrebna, ker se je kot upravičenec v izvajanje operacije
Učinkovito pravosodje vključilo tudi Ustavno sodišče RS.
Druga sprememba OP EKP je predvidena v letu 2017 in je potrebna iz več razlogov, med drugim predvsem
zaradi izvedbe tehnične prilagoditve EK, v okviru katere je Slovenija za cilj Naložbe za rast 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 OP EKP v letu 2014 in je posledično potrebno OP EKP prilagoditi z
namenom optimalnejšega koriščenja evropskih kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020.
SVRK v vlogi OU je v februarju 2017 že pripravila izhodišča za spremembo OP EKP, 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 EKP so se uskladila s posameznimi deležniki – kohezijskima regijama, resorji, EK
ter bila obravnavana na Odboru za spremljanje OP EKP. Odbor je izhodišča podprl, odobrila pa jih je tudi
Vlada RS na svoji seji 1. 6. 2017. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so bila
izhodišča predstavljena na Svetih obeh kohezijskih regij, ki sta podala soglasje k izhodiščem za spremembo OP
EKP.
V skladu s spremembo OP EKP in določili evropske zakonodaje pa je treba uskladiti tudi PS za obdobje 2014–
2020 do konca leta 2017.
PRP 2014-2020:
Razvojne potrebe države se sicer niso spremenile, so pa bile spremembe PRP 2014-2020 usmerjene v
uspešnejše in učinkovitejše izvajanje, odpravo administrativnih ovir in manjše prilagoditve programa.
V okviru prve spremembe PRP 2014-2020 so se preoblikovale nekatere operacije in zahteve tako, da bi postale
bolj zanimive potencialnim upravičencem, kar naj bi tudi prispevalo k večjemu vstopu kmetij, zlasti v ukrep
M10. Zaradi prerazporeditev sredstev med posameznimi prednostnimi področji in tematskimi cilji je prva
sprememba PRP 2014-2020 vplivala tudi na spremembo finančnih podatkov v PS. V okviru TC 5 in 6 se je
znotraj ukrepa M10 uvedel podukrep M10.2, ki je usmerjen v ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj rastlinskih
genskih virov v kmetijstvu.
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S ciljem povečanja konkurenčnosti kmetijstva (TC3) je bilo z namenom, da se doseže uravnotežen teritorialni
razvoj podeželskih gospodarstev in skupnosti in zaustavi proces depopulacije ter opuščanja kmetovanja in
zaraščanja kmetijskih površin, kot problemsko območje opredeljeno območje na ravni občin, v katerih je skupni
prirast prebivalstva negativen in imajo nadpovprečen tehtan nagib glede na površino GERK-a po zbirni vlogi iz
leta 2015 (≥ 120 %). Problemsko območje je območje 46 slovenskih občin, kar predstavlja 21,7 % vseh občin v
RS. Problemska območja so deležna višje stopnje javne podpore za naložbe in posebne obravnave v okviru
meril za izbor operacij.
Prav tako je v povečanja konkurenčnosti kmetijstva (TC3) usmerjena uvedba novega ukrepa za razvoj majhnih
kmetij v okviru druge spremembe PRP 2014-2020.Za slovensko kmetijstvo je namreč značilna relativna
majhnost KMG in prenizka tržna usmerjenost, kljub temu pa so te kmetije pomemben upravljavec kmetijskih
zemljišč in zato pomembne z vidika ohranjanja kmetijske dejavnosti in s tem tudi značilne kmetijske krajine,
zagotavljanja širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščenosti in ohranjanja biotske
raznovrstnosti. Majhne kmetije so pomembne tudi z vidika ohranjanja poseljenosti na podeželju, delovnih mest
ter s tem uravnoteženega družbeno-ekonomskega razvoja na podeželju. Spremenil se je tudi način
prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev s čimer se je omogočilo pridobitev podpore majhnim kmetijam. V
okviru ukrepa M03 se je vključila nova nacionalna shema kakovosti »IZBRANA KAKOVOST«. Ukrep M14
se je dopolnil z zahtevo za pašo govedi in drobnice.
Tudi tretja sprememba PRP 2014-2020, ki se nanaša predvsem na ukrepe za stabilizacijo pridelave hrane na na
sektorjih primarne kmetijske pridelave, ki so najbolj izpostavljeni negativnim vplivom podnebnih sprememb, je
usmerjena v dvig konkurenčnosti kmetijstva. Z dvigom stopnje podpore se bo KMG omogočilo temeljito
razvojno prestrukturiranje, s čimer se ohranja obseg proizvodnje ter zmanjša morebitne negativne učinke
podnebnih sprememb tudi v prihodnje.
V okviru TC 5 Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj in
TC 6 Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov se pri ukrepu M08 poleg sanacije
gozdov poškodovanih zaradi žledoloma, omogoči tudi sanacija zaradi rastlinskih bolezni ter napada
prenamnožene populacije žuželk kot posledica naravne nesreče žledoloma.
Pri ukrepih M16 in M19 se uvaja poenostavljene stroške, kar predstavlja poenostavitev izvajanja in zmanjšanje
administrativnih bremen tako za upravičence kot tudi za plačilno agencijo, večjo transparentnost in zmanjšanje
stopnje napake.
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Preglednica 1
Podpora, ki se uporablja za cilje, povezane s podnebnimi spremembami
Sklad

A. Podpora, ki se uporablja za cilje
iz partnerskega sporazuma,
povezane s podnebnimi
spremembami
18.000.000,00
209.228.221,80
375.151.732,00

B. Podpora, ki se uporablja
za cilje, povezane s
podnebnimi spremembami
(1)

Odstotek uporabljene
podpore v primerjavi s
partnerskim sporazumom
(% B / A)

ESS
ESRR
7.747.100,03
3,70%
Kohezijski
21.618.478,29
5,76%
sklad
ESPR
3.184.000,40
0,00
0,00%
EKSRP
448.892.576,40
110.398.468,28
24,59%
Skupaj
1.054.456.530,60
139.764.046,60
13,25%
(1) Kumulativno, v EUR, na podlagi upravičenih izdatkov, s presečnim datumom 31. decembra prejšnjega leta.
(2) To vključuje tudi sredstva v okviru pobude za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev za pobudo za
zaposlovanje mladih in ustrezna podpora iz ESS).
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Preglednica 2
Samo za poročilo 2019 – Doseganje mejnikov na podlagi ocene države članice
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3. SAMO ZA POROČILO 2017 – UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNITEV PREDHODNIH POGOJENOSTI IZ PARTNERSKEGA SPORAZUMA (ČLEN 52(2)(C) UREDBE (EU)
ŠT. 1303/2013)
Če je primerno, splošne informacije in ocena o tem, ali so bili ukrepi za izpolnitev veljavnih predhodnih pogojenosti iz partnerskega sporazuma, ki niso bili
izpolnjeni ob sprejetju partnerskega sporazuma, izvedeni v skladu z določenim časovnim razporedom.
EKP 2014-2020
Slovenija je v predvidenem roku, do 31. decembra 2016, sprejela vse ukrepe za izpolnitev veljavnih splošnih in tematskih predhodnih pogojenosti, ki niso bile
izpolnjene ob sprejetju Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020. Skupno je bilo 18 akcijskih načrtov za izpolnitev,
od tega 3 za splošne predhodne pogojenosti vezani na Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Program razvoja
podeželja RS za obdobje 2014-2020 in Operativni program ESPR, 14 akcijskih načrtov za tematske predhodne pogojenosti vezane na Operativni program za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter 1 akcijski načrt za tematsko predhodno pogojenost vezan na Operativni program za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.
Za vse veljavne pogojenosti je Slovenija tudi že prejela uradne potrditve Evropske komisije, s katerimi potrjujejo izpolnjenost posamezne pogojenosti.
Pozitivna sporočila
Z izpolnitvijo veljavnih predhodnih pogojenosti so bili vzpostavljeni strateški okvirji na nekaterih, za Slovenijo ključnih področjih, tj. na področju raziskav in
inovacij, digitalne rasti, prometa, zdravja, okolja in javne uprave.
Tako je bila za področje raziskav in inovacij sprejeta Strategija pametne specializacije, s katero je bila vzpostavljena platforma za osredotočenje razvojnih
vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih
ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti.
S Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 je bil določen nacionalni okvir razvoja informacijske družbe v Sloveniji.
S Strategijo razvoja javne uprave 2015-2020 in dvoletnim akcijskim načrtom (ukrepi) je bil postavljen strateški politični okvir za izboljšanje upravne
učinkovitosti.
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Z Resolucijo o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 je bil oblikovan nacionalni strateški politični okvir za zdravje.
S Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji in Poglobljeno analizo administrativne usposobljenosti za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014 – 2022 s predlogi ukrepov je bil vzpostavljen nacionalni okvir za prometne naložbe. Sprejeta strategija je prvi dokument, ki predstavlja celovit pristop k
razvoju prometa, ki lahko zagotavlja večje sinergije pri doseganju ciljev prometne in prostorske politike države ter drugih politik, na katere promet vpliva
(okolje) ali za katere je ključen (gospodarstvo).
S Strateškim okvirom prilagajanja podnebnim spremembam pa je bil narejen prvi korak k razvoju celovitega medsektorskega procesa prilagajanja, zato slednji
v prvi vrsti vsebuje usmeritve za večjo vključenost prilagajanja v vse politike, ukrepe in ravnanja. Podrobneje opredeljuje posamezne horizontalne dejavnosti,
ki lahko pripomorejo k prilagajanju na podnebne spremembe in s tem k zmanjševanju izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti in ranljivosti
Slovenije ter povečevanju odpornosti in prilagoditvene sposobnosti.
Vzpostavljeni strateški okvirji zmanjšujejo implementacijski deficit kohezijske politike, saj z zagotavljanjem dolgoročne stabilnosti političnih ciljev in
prednostnih področij, ustreznih institucionalnih okvirov in upravnih zmogljivosti prispevajo k bolje načrtovani in učinkoviti porabi sredstev EU (osredotočenje
sredstev na omejeno število prednostnih področij in projektov, zgodnja priprava projektov).
Ne nazadnje pa se je v procesu izpolnjevanja predhodnih pogojenosti okrepilo medresorsko sodelovanje, hkrati pa tudi sodelovanje z zainteresiranimi deležniki,
kar nedvomno pozitivno vpliva na razvoj stabilnih političnih okvirov in prispeva k povečanju implementacijskega potenciala sprejetih ukrepov.
Izzivi
Med ključnimi izzivi pri izpolnjevanju predhodnih pogojenosti gre ob upoštevanju časovnih omejitev in težnje po pripravi kakovostnih strateških dokumentov
izpostaviti predvsem zahtevna posvetovanja s številnimi deležniki in zahtevne vsebine dokumentov. Ker je izpolnjevanje pogojenosti teklo tudi že v času
tekočega programskega obdobja, so na nekaterih področjih sledile zamude pri izvajanju. Zato bi veljalo razmisliti o krepitvi koordinacije priprave ukrepov za
izpolnitev predhodnih pogojenosti, kar bi lahko pozitivno vplivalo na pripravo strateških dokumentov in določanje ključnih prioritetnih področij, tako z vidika
pravočasne priprave, zagotavljanja zadostne in učinkovite administrativne usposobljenosti kot tudi z vidika zagotavljanja hitrejšega izvajanja. Ključen izziv po
sprejetju predhodnih pogojenosti pa bo v nadaljevanju predvsem zagotoviti, da bo izvajanje kohezijske politike potekalo v skladu z določenimi strateškimi
okvirji in prioritetami.
PRP 2014–2020
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Za EKSPR so bile ob potrditvi PRP 2014–2020 izpolnjene vse tematske predhodne pogojenosti z izjemo predhodne pogojenosti Infrastruktura za omrežja
naslednje generacije. Akcijski načrt za slednjo je bil izpolnjen v roku, decembra 2016.
ESPR 2014-2020
Za ESPR so bile do konca leta 2016 izpolnjene vse posebne predhodne pogojenosti.
Poročilo o ribolovni zmogljivosti za referenčno leto 2015 z vsemi načrtovanimi ukrepi, skupaj z akcijskim načrtom, je bilo poslano Evropski komisiji (GD
MARE), dne 27.5.2016 ter dopolnitev poročila 20.12.2016. Potrditev s strani Evropske komisije (GD MARE) o izpolnjevanju te predhodne pogojenosti je
prispelo 25. 1. 2017: Ref. Ares (2017) 396037- Izpolnitev predhodne pogojenosti o poročilu o ribolovni zmogljivosti.
Opis upravne zmogljivosti za pripravo in izvajanje oddelka operativnega programa, ki se nanaša na nacionalni finančni program nadzora za obdobje 2014–2020
iz točke o, prvega odstavka 18. člena Uredbe 508/2014/EU. Izpolnitev pogojenosti je bila izvedena v okviru izpolnitve splošne predhodne pogojenosti za javna
naročila. Potrditev s strani Evropske komisije (GD REGIO) o izpolnjevanju 17. 11.2015: Ref. Ares (2015) 5141398.
Opis upravne zmogljivosti za uporabo sistema točk za hude kršitve (92. člen Uredbe1224/2009/EU): Novela Zakona o morskem ribištvu je bila sprejeta v
Državnem zboru, dne 29. 9. 2015 ter objavljena v Ur.l. RS, št. 76 z dne 9. 10. 2015. V veljavo je stopila petnajsti dan po objavi v Ur.l. RS. Nadalje, v zvezi s
sistemom točk za hude kršitve je Vlada RS, na 111. redni seji dne 24. 11. 2016, sprejela na podlagi novele zakona podzakonski predpis, ki ureja sistem točk za
hude kršitve: Uredbo o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike. Uredba je
objavljena v Ur.l. RS št. 75/16 z dne 30. 11. 2016. Uredba je začela veljati petnajsti dan po objavi v Ur.l. RS. Potrditev s strani Evropske komisije (GD MARE)
o izpolnjevanju 3.2.2017: Ref. Ares (2017) 627153.
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Neizpolnjene splošne predhodne pogojenosti v partnerskem sporazumu
Neizpolnjena merila splošnih predhodnih pogojenosti v partnerskem sporazumu
Predhodna
pogojenost
G4
G4
G6
G6
G7
G7

SL

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Izpolnjeno

1 Ureditev za učinkovito uporabo zakonodaje Unije o javnih naročilih, podprta z ustreznimi mehanizmi.
4 Ureditev za zagotovitev administrativne usposobljenosti za izvajanje in uporabo pravil Unije o javnih
naročilih.
2 Ureditev za usposabljanje in informiranje osebja, vključenega v izvajanje direktiv EIA in SEA.
3 Ureditev, ki zagotavlja zadostno administrativno usposobljenost.
1 Ureditev za pravočasno zbiranje in združevanje statističnih podatkov, ki vključuje naslednje elemente:
opredelitev virov in mehanizmov za zagotavljanje statističnega validiranja.
6 Postopki, s katerimi se zagotovi, da se pri vseh operacijah, ki se financirajo iz programa, sprejme učinkovit
sistem kazalnikov.

Da
Da
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Predvideni datum za dokončno
izvedbo preostalih ukrepov

Da
Da
Da
Da
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Neizpolnjene splošne predhodne pogojenosti v partnerskem sporazumu
Ukrepi, sprejeti za izpolnjevanje veljavnih splošnih predhodnih pogojenosti. Ta preglednica o ukrepih, sprejetih za izpolnitev veljavnih splošnih predhodnih
pogojenosti, je predizpolnjena s podatki iz partnerskega sporazuma, če so ti podatki v strukturirani obliki predstavljeni v partnerskem sporazumu.
Predhodna
pogojenost
G4

Neizpolnjeno
merilo v
partnerskem
sporazumu
1

Sprejeti ukrepi

Rok

Pristojni
organi

Ukrep
izveden
do roka

Pojasnilo

Za reševanje glavnih in ponavljajočih se
vrst napak pri javnem naročanju bo do
konca novembra 2014 pripravljena
obsežna analiza praks javnega naročanja,
zlasti tistih, ki zadevajo sklade ESI.

30.11.2014

organi
upravljanja
in
Ministrstvo
za finance

Da

Ares (2015) 5141398
Izvedeni so bili vsi ukrepi za izpolnitev neizpolnjenih meril:
Analiza praks javnega naročanja
Organ upravljanja je v sodelovanju s plačilnim organom, Ministrstvom
za javno upravo-Direktoratom za javno naročanje in Državno
revizijsko komisijo pripravil analizo stanja na področju javnega
naročanja. Končni dokument je skupek podatkov in analiz, opravljenih
s strani omenjenih organov, vključuje pa predvsem področja, ki so
ključna za prepoznavo težav, ki v določeni meri vplivajo na učinkovito
črpanje evropskih kohezijskih sredstev, ter predvidene ukrepe za
izboljšanje stanja na tem področju. Analiza je bila dne 1.4.2015
posredovana Evropski komisiji.

Posebna svetovalna enota v okviru
organa (t.i. »Help desk«), ki je pristojen
za javno naročanje (Ministrstvo za
finance), že deluje in nudi naročnikom
svetovanje tako v fazi priprave razpisnih
dokumentacij kot tudi v procesu od
objave javnega naročila do njegovega
zaključka. Predvidena so sredstva
tehnične pomoči za kadrovsko okrepitev
v enoti in njihova redna usposabljanja.
Enota bo tesno sodelovala z organi
upravljanja. (30.11.2014)

Posebna svetovalna enota oz. help desk
Svetovalna enota je bila oktobra 2014 vzpostavljena v okviru
Ministrstva za javno upravo-Direktorata za javno naročanje. Izvaja se
v obliki telefonskega svetovanja dvakrat tedensko, v načrtu pa je
izvedba dodatnih zaposlitev, s čimer se bo delovanje svetovalne enote
še razširilo.
http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje

Vzpostavljena bo ad hoc posvetovalna
skupina za področje javnega naročanja, ki
bo skrbela za identifikacijo ključnih
problemov v postopkih javnega naročanja
in oblikovanje predlogov rešitev na
sistemski ravni. Sestavljali jo bodo
predstavniki institucij, ki imajo ključne
vloge v sistemu javnih naročil, sestajala
pa se bo po potrebi. (30.11.2014)
G4

SL

4

Pripravljen bo poseben program
usposabljanj za upravičence in vse
organe upravljanja in nadzora, vključno s
posredniškimi telesi. Za krepitev
administrativne usposobljenosti bo
ključnega pomena usposabljanje
upravičencev za pravilno in popolno

31.12.2014

organi
upravljanja
in
Ministrstvo
za finance

39

Da

Ares (2015) 5141398
Projektna skupina za področje javnega naročanja
Projektna skupina za obravnavo sistemskih vprašanj, povezanih z
vplivom javnega naročanja na sistem črpanja sredstev ESI skladov, je
bila imenovana novembra 2014 ter dopolnjena februarja 2015,
sestavljena pa je iz predstavnikov organov upravljanja za ESI,
plačilnega organa, revizijskega organa, Ministrstva za javno upravo-

SL

Predhodna
pogojenost

Neizpolnjeno
merilo v
partnerskem
sporazumu

Sprejeti ukrepi

Rok

Pristojni
organi

pripravo razpisne dokumentacije in
izvedbo postopka javnega naročila.
Hkrati bo ključnega pomena tudi ustrezna
kadrovska struktura organov, vključenih
v izvajanje skladov, s posebnim
poudarkom na usposabljanju skrbnikov
pogodb in kontrolorjev, ki so dolžni
natančno, skrbno in v skladu z
zakonodajo preverjati pravilnost in
popolnost zaključenih postopkov javnih
naročil pred izplačilom sredstev v zvezi z
zadevnim javnim naročilom.
Program usposabljanja za upravičence in
predstavnike posredniških teles
(31.12.2014)

Ukrep
izveden
do roka

Pojasnilo

Direktorata za javno naročanje ter Državne revizijske komisije. V tem
času se je sestala dvakrat, kjer je obravnavala ukrepe v okviru
predhodnih pogojenosti, poleg tega pa poteka tudi elektronska
komunikacija. Projektna skupina se bo v prihodnje sestajala po potrebi,
z namenom identifikacije ključnih problemov ter dajanja pobud za
izboljšanje stanja.
Program usposabljanj
Organi upravljanja so pripravili program usposabljanj v sodelovanju z
Upravno akademijo. Prvi sklop usposabljanj z naslovom »Pravni
predpisi o javnem naročanju s primeri iz prakse« že poteka, in sicer od
maja do julija 2015, v jeseni 2015 pa bo sledila izvedba naslednjega
sklopa.
Priročnik za izvedbo postopkov oddaje javnih naročil
Organ upravljanja je marca 2015 na podlagi veljavne zakonodaje s
področja javnega naročanja, koristnih informacij Direktorata za javno
naročanje, objavljenih na spletu, ter prispevka Državne revizijske
komisije pripravil krajši priročnik za upravičence. Po izdaji smernic
Evropske komisije ter sprejemu nove zakonodaje s področja javnega
naročanja bo pripravljen nov, obsežnejši priročnik.

Na podlagi Analize stanja na področju
javnih naročil, dosedanjih praks in
izkušenj bodo pripravljene podlage, s
katerimi bo priprava razpisnih
dokumentacij in izvedba postopkov lažja
in bolj učinkovita (kot npr. priprava
vzorčnih razpisnih dokumentacij glede na
različne vrste postopkov, priročnik za
izvedbo vseh faz različnih postopkov
javnih naročil, enotne kontrolne liste za
preverjanje popolnosti in pravilnosti
izvedenih javnih naročil, priprava
seznamov celotne dokumentacije javnih
naročil, ki jih upravičenci posredujejo z
zahtevki za povračilo, vzpostavitev
enotne vstopne točke/skupna platforma
itd).

Vzorčne razpisne dokumentacije
V pomoč naročnikom za pripravo kvalitetnih razpisnih dokumentacij
je Ministrstvo za javno upravo-Direktorat za javno naročanje
pripravilo vzorčne razpisne dokumentacije, ki so naročnikom dostopne
na spletni strani Direktorata.
http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/vzorcna-razpisna-dokumentacija
Pripravljen je bil kontrolni list za preverjanje pravilnosti javnih naročil
ter seznam dokumentacije javnih naročil, ki je predmet
administrativnih kontrol.

V pomoč pri zagotavljanju boljše
usposobljenosti bo tudi vzpostavljena
enotna vstopna točka/skupna platforma.
(31.12.2014)
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G6

2

Pripravil se bo izobraževalni program za
vsebine SEA in EIA

30.12.2014

Ministrstvo
za okolje in
prostor

Da

Ares (2016) 6026455
Za izpolnitev merila je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
pripravilo Strategijo usposabljanja za vsebine EIA in SEA (Training
Strategy for Strategic Environmental Assessment and Environmental
Assessment).
Zagotovili smo tudi financiranje iz tehnične pomoči za področje
usposabljanja in izobraževanja, kot sledi iz Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

G6

3

Izvedba programa za ministrstva,
institucije in zunanje izvajalce

30.6.2015

Ministrstvo
za okolje in
prostor

Da

Ares (2016)6026455
Za izpolnitev kriterija je bila na Agenciji za okolje Republike
Slovenije, v Sektorju za presoje vplivov na okolje, dodatno zaposlena
1 oseba, strokovnjak s področja geografije. Prav tako je bila na
Ministrstvu za okolje in prostor dodatno zaposlena 1 oseba v Sektorju
za strateško presojo vplivov na okolje.

30.11.2015

Organ
upravljanja

Da

Ares (2017) 616407
Za izpolnitev merila je bil pripravljen Načrt sistema spremljanja, ki na
enem mestu povzema vse ključne korake spremljanja evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Načrt sistema spremljanja
tako vključuje naslednje vsebine:
- evidenco vseh kazalnikov, vključno s podatkom o odgovornem
organu, viru podatkov, postopkom zbiranja in preverjanja ter druge

Slovenija bo pripravila triletni program
usposabljanja in sistematične
razporeditve, tako da bo Ministrstvo za
okolje in prostor pripravilo triletni
akcijski načrt z ukrepi za izboljšanje
znanja za resorna ministrstva,
organizacije, lokalne skupnosti in
okoljske strokovnjake in nevladne
organizacije:
a.) za uresničitev zahtev SEA in priprave
ustrezne ocene,
b.) za uresničitev zahtev EIA in priprave
ustrezne ocene.
Akcijski načrt se pripravlja in usklajuje
skupaj z Jaspers,za njegovo izvedbo
načrtujemo tudi financiranje skozi
tehnično pomoč.
G7

SL

1

Organ upravljanja pripravil akcijski
načrt za izdelavo celovitega Načrta
sistema spremljanja, ki bo vključeval vse
potrebne elemente za zagotavljanje
celovitosti, verodostojnosti in
učinkovitosti spremljanja, zbiranja in
hrambe potrebnih podatkov, vključno z
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Predhodna
pogojenost

Neizpolnjeno
merilo v
partnerskem
sporazumu

Sprejeti ukrepi

Rok

Pristojni
organi

viri podatkov za vsak kazalnik.

Ukrep
izveden
do roka

Pojasnilo

obvezne parametre za kazalnik, ki so potrebni za vzpostavitev
informacijskega sistema in za fizično spremljanje operacij na vseh
ravneh izvajanja ter za vnos v informacijski sistem,
- opis vlog, obveznosti in odgovornosti institucij v sistemu spremljanja
doseganja ciljev,
- opis sistema spremljanja na ravni posamezne operacije,
- sistem spremljana na ravni udeležencev na ESS,
- način obdelave podatkov, njihove hrambe, zaščite, možnost dostopa
do njih in objave podatkov in
- kazalnike, ki ne izhajajo iz operativnega programa, so pa ključnega
pomena za izvedbo spremljanja in vrednotenja.

Terminski načrt:
Rok za pripravo akcijskega načrta za
izdelavo Načrta sistema spremljanja je
do decembra 2014.
Rok za izvedbo Načrta sistema
spremljanja je do novembra 2015, ko
skladno z Načrtom sistema spremljanja
vzpostavljen informacijski sistem.
Načrt sistema spremljanja bo skladno z
vsemi izvedbenimi akti za izvajanje
evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2014–
2020:
Z vidika procesov in tokov
spremljanja in poročanja natančno določil
specifične vloge, obveznosti in
odgovornosti vseh organov in teles pri
izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike
Določil podrobne zahteve,
korake in roke za pripravo in
vzpostavitev delovanja informacijskega
sistema
Določil za vsak posamezen
kazalnik vključen v sistem spremljanja:
odgovoren organ, vir podatkov, postopke
zbiranja in preverjanja ter druge obvezne
parametre za kazalnik, ki so potrebni za
vzpostavitev informacijskega sistema in
za fizično spremljanje operacij na vseh
ravneh izvajanja ter za vnos v
informacijski sistema
Določil roke pogoje in
obveznosti vnosa podatkov o spremljanju
v informacijski sistem
Določil način prenosa podatkov
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Predhodna
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Pristojni
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Ukrep
izveden
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Pojasnilo

Organ
upravljanja

Da

Ares (2017) 616407
Za izpolnitev merila je bil sprejet Načrt vrednotenja izvajanja
Operativnega programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v
obdobju 2014-2020, ki v poglavju VI. Možni metodološki pristop
vrednotenja, metode vrednotenja in podatki potrebni za vrednotenje
opredeljuje način zbiranja in uporabe podatkov relevantnih za
vrednotenja.

za posamezen tip kazalnikov: kazalniki
učinka, kazalniki rezultata, kazalniki s
podatki državnih virov statistike
(Statistični urad Republike Slovenije,
pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne
statistike in poročevalske enote s
pridobivanjem statističnih podatkov iz
uradnih in drugih administrativnih zbirk
podatkov), kazalniki s podatki iz drugih
virov
Določil načine in organe, ki
izvajajo postopke preverjanja celovitosti
in verodostojnosti kazalnikov za vse
ravni izvajanja
Določil način obdelave, hrambe,
zaščite, dostopa do in objave podatkov
Določil način podpore organom
pri izvajanju spremljanja
Določil obseg podatkov, ki
vnesenih v informacijski sistem,ki niso
del spremljanja izvajanja operativnega
programa, so pa ključnega pomena za
izvedbo vrednotenj
G7

SL

6

Opis bo vseboval načrt vrednotenj, ki bo
pripravljen, ko bo potrjen OP EKP.
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Neizpolnjene tematske predhodne pogojenosti v partnerskem sporazumu
Neizpolnjena merila tematskih predhodnih pogojenosti v partnerskem sporazumu
Predhodna
pogojenost

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Izpolnjeno

T 01.1

1 Oblikovana je nacionalna ali regionalna strategija za pametno specializacijo, ki:

Da

T 01.1

Da

T 01.1

2 temelji na analizi prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in tveganj (analizi SWOT) ali podobni analizi, da se viri usmerijo v
omejen sklop prednostnih nalog v zvezi z raziskavami in inovacijami;
3 navaja ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb v raziskave in tehnološki razvoj;

T 01.1

4 vključuje mehanizem spremljanja.

Da

T 01.1

5 Sprejet je okvir, v katerem so navedena razpoložljiva proračunska sredstva za raziskave in razvoj.

Da

T 01.2

Da

T 02.1

1 Sprejet je okvirni večletni načrt za pripravo proračuna in določitev prednostnih naložb, povezanih s prednostnimi nalogami
Unije in po potrebi z Evropskim strateškim forumom za raziskovalne infrastrukture (ESFRI).
1 Vzpostavljen je npr. strateški okvir politik o digitalni rasti, na primer v okviru nacionalne ali regionalne strategije za pametno
specializacijo, ki vsebuje:
2 pripravo proračuna in razvrstitev prednosti pri ukrepih z uporabo analize SWOT ali podobne analize, skladne s kazalnikom
napredka digitalne evropske agende;
3 izvedeno analizo uravnoteženosti podpore povpraševanju po IKT in ponudbi teh tehnologij;

T 02.1

5 oceno potreb po obsežnejši krepitvi zmogljivosti IKT.

Da

T 02.2

1 Oblikovan je nacionalni in/ali regionalni načrt za omrežja naslednje generacije, ki zajema:

Da

T 02.2

2 načrt za naložbe v infrastrukturo na podlagi ekonomske analize, ki upošteva obstoječe zasebne in javne infrastrukture in
načrtovane naložbe;
3 modele trajnostnih naložb, s katerimi se krepi konkurenca ter zagotavlja dostop do odprte, cenovno sprejemljive in kakovostne
infrastrukture in storitev, ki bodo primerne tudi v prihodnosti;
4 ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb.

Da

3 Posebni ukrepi so: mehanizem za spremljanje izvajanja ukrepov, ki so bili izvedeni v skladu s pobudo "Small Business Act" in
za ocenjevanje vpliva na MSP.
2 Ukrepi vključujejo: ukrepe, potrebne za vzpostavitev sistema certificiranja energetske učinkovitosti stavb v skladu s členom 11
Direktive 2010/31/EU;

Da

T 02.1
T 02.1

T 02.2
T 02.2
T 03.1
T 04.1
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Predvideni datum za
dokončno izvedbo
preostalih ukrepov

Da

Da
Da
Da

Da
Da

Da

SL

Predhodna
pogojenost

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Izpolnjeno

T 04.1

Da

T 05.1

3 Ukrepi vključujejo: ukrepe za zagotovitev strateškega načrtovanja na področju energetske učinkovitosti v skladu s členom 3
Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta;
1 Vzpostavljeni so pregledni programi podpore, prednostni dostop do omrežja ali zajamčeni dostop in prednostno odpremljanje
ter standardna pravila za prevzemanje in delitev stroškov tehnične prilagoditve, ki so bila objavljena, v skladu s členi 14(1) ter
16(2) in (3) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
3 opis scenarijev z enim tveganjem in scenarijev z več tveganji;

T 05.1

4 upoštevanje nacionalnih strategij za prilagajanje podnebnim spremembam, kadar je ustrezno.

Da

T 06.1

1 Država članica je zagotovila, da se v sektorjih, ki jih podpirajo ESRR, Kohezijski sklad in EKSRP, na podlagi različnih rab
vode prispeva k povračilu stroškov vodnih storitev glede na sektor v skladu s prvo alinejo člena 9(1) Direktive 2000/60/ES, pri
čemer se po potrebi upoštevajo socialni, okoljski in gospodarski učinki povračila, pa tudi geografske in podnebne značilnosti
zadevnega območja oz. zadevnih območij.
2 Sprejetje načrta upravljanja povodja za vodno območje v skladu s členom 13 Direktive 2000/60/ES.

Da

Da

T 07.1

1 Obstoj celostnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov za prometne naložbe, ki so skladne s pravnimi zahtevami za strateško
okoljsko presojo in določajo:
2 prispevek k enotnemu evropskemu prometnemu prostoru v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta
in Sveta, vključno s prednostnimi naložbami v:
3 osrednje omrežje TEN-T in celostno omrežje, če je predvideno vlaganje iz ESRR in Kohezijskega sklada; ter

T 07.1

4 sekundarno povezanost;

Da

T 07.1

5 realno in zrelo zasnovo projektov, pri katerih se predvideva podpora iz ESRR in Kohezijskega sklada;

Da

T 07.1

6 ukrepe za zagotovitev zmogljivosti posredniških organov in upravičencev, da bi projekti potekali po načrtih.

Da

T 07.2

1 Obstoj razdelka o razvoju železnic v okviru prometnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov, kakor so opredeljeni zgoraj, ki
izpolnjuje pravne zahteve za strateško okoljsko presojo in določa realno in zrelo zasnovo projektov (vključno s časovnim
razporedom in proračunskim okvirom).
2 Ukrepi za zagotovitev zmogljivosti posredniških organov in upravičencev, da bi projekti potekali po načrtih.

Da

Da

T 07.3

1 Obstoj razdelka o celinskih plovnih poteh in pomorskem prometu, pristaniščih, multimodalnih povezavah in letališki
infrastrukturi v okviru prometnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov, ki:
2 je skladen s pravnimi zahtevami za strateško okoljsko presojo;

T 07.3

3 opredeljuje realno in zrelo zasnovo projektov (vključno s časovnim razporedom in proračunskim okvirom).

Da

T 04.3

T 06.1
T 07.1
T 07.1

T 07.2
T 07.3
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Predvideni datum za
dokončno izvedbo
preostalih ukrepov

Da
Da

Da

Da
Da

Da

Da

SL

Predhodna
pogojenost

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Izpolnjeno

T 07.3

4 Ukrepi za zagotovitev zmogljivosti posredniških organov in upravičencev, da bi projekti potekali po načrtih.

Da

T 08.4

Da

T 09.3

1 Zainteresirane strani sodelujejo pri zasnovi in spremljanju politik aktivnega staranja, katerih namen je starejše zaposlene
obdržati na trgu dela in spodbujati njihovo zaposlovanje.
1 Oblikovan je nacionalni ali regionalni strateški politični okvir za zdravje, ki vključuje:

T 09.3

2 usklajene ukrepe za izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev;

Da

T 09.3

3 ukrepe za spodbujanje učinkovitosti v zdravstvenem sektorju z uvajanjem modelov za zagotavljanje storitev ter infrastrukture;

Da

T 09.3

4 sistem spremljanja in pregledovanja.

Da

T 11.1

Da

T 11.1

1 Oblikovan je strateški politični okvir za izboljšanje upravne učinkovitosti in spretnosti v javnih organih države članice, ki
vključuje naslednje elemente in je tudi v postopku izvajanja:
2 analizo in strateško načrtovanje pravnih, organizacijskih in/ali postopkovnih reformnih ukrepov;

T 11.1

3 razvoj sistemov upravljanja kakovosti;

Da

T 11.1

4 celostne ukrepe za poenostavitev in racionalizacijo upravnih postopkov;

Da

T 11.1

5 razvoj in izvajanje strategij in politik v zvezi s človeškimi viri, ki zajemajo ugotovljene glavne pomanjkljivosti na tem področju;

Da

T 11.1

6 razvoj spretnosti na vseh ravneh poklicne hierarhije v javnih organih;

Da

T 11.1

7 razvoj postopkov in orodij za spremljanje in vrednotenje.

Da

SL
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Predvideni datum za
dokončno izvedbo
preostalih ukrepov

Da

Da

SL

Neizpolnjene tematske predhodne pogojenosti v partnerskem sporazumu
Ukrepi, sprejeti za izpolnjevanje veljavnih tematskih predhodnih pogojenosti. Ta preglednica o ukrepih, sprejetih za izpolnitev veljavnih tematskih predhodnih
pogojenosti, je predizpolnjena s podatki iz partnerskega sporazuma, če so ti podatki v strukturirani obliki predstavljeni v partnerskem sporazumu.
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V obdobju med mesecem marcem in začetkom
junija 2014 je bil izveden dodaten krog procesa
podjetniškega odkrivanja in priprave strategije
pametne specializacije. (podatki so dosegljivi na
http://esiskladi.wix.com/strategijaps)

31.1.
2015

Organ
upravl
janja

Da

Ares (2015) 4800983
Vlada RS je na svoji 53. redni seji, 20. septembra 2015, sprejela Slovensko strategijo pametne
specializacije – S4, ki skupaj s podpornimi dokumenti ustrezno zajema oziroma naslavlja vsa
merila predhodne pogojenosti. S S4 je bila vzpostavljena platforma za osredotočenje razvojnih
vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in na
katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih ter s tem krepitev svoje
prepoznavnosti.
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_str
ani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf

Na osnovi široke razprave z deležniki, je bila v
mesecu juniju pripravljena novelirana verzija
SPS, ki vsebuje nadgrajeno analizo, SWOT,
vizijo s strateškimi cilji, osredotočene prioritete,
razdelan sveženj ukrepov, ki bodo prioritete
podprli, vključno s tistimi, ki spodbujajo
zasebne naložbe v RRI, kakor tudi mehanizem
spremljanja. Tokom meseca julija in avgusta je
bil dokument medresorsko usklajen ter
29.8.2014 tudi javno objavljen.
Po imenovanju nove Vlade RS v mesecu
septembru bodo izvedene še naslednje
aktivnosti:
1.
Nadgradnja strateških usmeritev SPS
(oktober 2014)
2.
Nadaljnja razdelava svežnja ukrepov
(oktober 2014)
3.
Nadaljnje
osredotočenje
prioritet
(november 2014)
4.
Dogovor o večletnem finančnem načrtu
za financiranje RRI v Sloveniji (december 2014)
5.
Noveliranje
Strategije
pametne
specializacije (december 2014)

SL
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Da

Ares (2015) 4800983

6.
Javna objava nove različice SPS in
posredovanje Evropski komisiji (december
2014-januar2015)
7.
Dokončna uskladitev in potrditev na
Vladi RS (januar 2015)
T
01.1

2

velja enako kot za 1.1.1.

Analiza SWOT je opisana v poglavju 1.1. »Kje smo« ter podrobneje v podpornem dokumentu
»Analitične podlage k analizi prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj«. Prav tako je proces
podjetniškega odkrivanja opisan na začetku poglavja 2. »Prednostna področja« ter podrobneje v
podpornem dokumentu »Proces podjetniškega odkrivanja«. Izbor oziroma opredelitev
prednostnih področij v katera bo Slovenija vlagala svoje omejene resurse je opisan v poglavju 2.
»Prednostna področja«.
T
01.1

3

velja enako kot za 1.1.1.

Da

Ares (2015) 4800983
Ukrepi za spodbujanje zasebnih naložb v raziskave in tehnološki razvoj so razdelani in opisani v
poglavju 4. »Sveženj ukrepov« in sicer ukrepi namenjeni naslednjim področjem: 4.1. Raziskave,
razvoj in inovacije, 4.2. Človeški viri, 4.3. Podjetništvo in inovacije ter 4.4. Razvojna država.

T
01.1

4

velja enako kot za 1.1.1.

Da

Ares (2015) 4800983
Sistem in mehanizem spremljanja in vrednotenja je opisan v poglavju 6 »Sistem upravljanja« s
tem, da so Strateška partnerstva podrobneje opisana v podpornem dokumentu z naslovom
»Opredelitev Strateških partnerstev«.

T
01.1

5

velja enako kot za 1.1.1.

Da

Ares (2015) 4800983
Razpoložljiva sredstva so opredeljena in opisana v poglavju 5 z naslovom »Finančni okvir«.

T
01.2

SL

1

1. Sprejem strategije pametne specializacije
skladno s to točk

31.1
2.20

organ
upravl

Da

Ares (2017) 616533
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2. Revizija Načrta razvoja raziskovalne
infrastrukture 2011-2020 (NRRI) v letu 2015
3. Določitev ožjih prednostnih področij v skladu
s strategijo pametne specializacije:
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.go
v.si/pageuploads/pdf/znanost/RISS/SIR.pdf
4. NRRI vključuje finančni načrt (po letih) vse
do 2020, hkrati pa bo v letu 2015 revidiran, kjer
bo sledil tudi prioritetnim področjem uporabe,
kot jih definira SPS. Izvajanje je predvideno v
začetku 2016.

16

janja
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ževanj
e,
znano
st in
šport

v letu 2015
Časovnica implementacije NRRI je priloga
Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture.
Implementacija
se
izvaja
skladno
s
proračunskimi možnostmi, tako da je Slovenija
že članica 5 mednarodnih RI konzorcijev (od
tega 4 ERIC), v skladu z načrti pa bo do 31.12.
2015 vključena še v 6 mednarodnih RI (od tega
5 ERIC).
Do 31.12.2016 je predvidena revizija NRRI, ki
bo usklajena z revizijo ESFRI kažipota.
1. Vključitev v CERIC-ERIC in DARIAHERIC (kot ustanovna članica) je bila realizirana
v tretji četrtini 2014
2. Podpis pogodbe za stvarni prispevek
Republike Slovenije v izgradnjo Centra FAIR je
predvideno do 31.12.2014
3. Vključitev v ELIXIR, EATRIS-ERIC,
LifeWatch-ERIC, CLARIN-ERIC do 30.6.2015
4. Nadaljevanje priprave in vključitev v EPOSERIC in ISBE do 31.12. 2015.
5. Revizija do 31.12. 2016 (prvotno sicer
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Strategija pametne specializacije (S4)
Vlada RS je na svoji 53. redni seji, 20. septembra 2015, sprejela Slovensko strategijo pametne
specializacije – S4.
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_str
ani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf
Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020 (NRRI)
Vlada RS na svoji 114. redni seji, 14. decembra 2016, sprejela revidiran Načrt razvoja
raziskovalne infrastrukture 2011-2020 (NRRI). NRRI v skladu s S4 opredeljuje ožja prednostna
področja in finančni načrt do leta 2020 (po letih).
Cilj revizije je bil ocena stanja implementacije prednostnih mednarodnih projektov iz prvotnega
seznama, vključno s podatki o vlaganjih v raziskovalno infrastrukturo za obdobje 2011-2015, in
posodobitev seznama prednostnih mednarodnih projektov. Revizija NRRI 2016 prinaša
posodobljen seznam mednarodnih RI projektov, medtem ko časovni okvir NRRI 2011-2020,
prednostna nacionalna področja in druga temeljna načela ostajajo nespremenjeni.
Za izpolnitev kriterijev predmetne predhodne pogojenosti revidiran dokument upošteva tudi
prednostna področja opredeljena v S4, obstoječe zmogljivosti raziskovalne infrastrukture, kot tudi
obstoječa in predvidena večletna proračunska sredstva za naložbe v raziskovalno in inovacijsko
infrastrukturo.
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predvidena v 2015, a se bo smiselno
sinhronizirati z revizijo ESFRI Kažipota 2016)
T
02.1

1

Ocena trenutnega stanja informacijske družbe v
Sloveniji v skladu z Digitalno agendo za
Evropo- Izvedeno decembra 2013.
Identifikacija
s
povezanimi
strateškimi
dokumenti.- V izvajanju. Strateški dokumenti na
nacionalni ravni še niso bili sprejeti.
Identifikacija
in
sodelovanje
zainteresiranih deležnikov - julij 2014.
Priprava osnutka strategije
usklajevanje - julij 2014.

in

vseh

Vlada RS je na svoji 78. redni seji, 10. marca 2016, sprejela Strategijo razvoja informacijske
družbe do leta 2020 – DIGITALNA SLOVENIJA 2020 (Strategija DSI2020), ki ustrezno zajema
oziroma naslavlja merila, ki jih določajo smernice za predhodno pogojenost. S sprejeto Strategijo
DSI2020 je določen nacionalni okvir razvoja informacijske družbe v Sloveniji.
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_druzba/DSI_2020.p
df

notranje

Zaključek javne obravnave - 3. oktober 2014.
Predložitev v sprejem Vladi RS - 27. februar
2015.
T
02.1

2

velja enako kot za 2.1.1.

Da

Ares (2016) 2783791
Strategija DSI2020 vsebuje različne analize, ki so bila narejene za potrebe prioritizacije potrebnih
ukrepov za izboljšanje stanja informacijske družbe v Sloveniji. Tako je v poglavju 3 Analiza
nacionalnega konteksta (str. 7) ob posameznih indikatorjih in kazalnikih vključena tudi SWOT
analiza nacionalnega konteksta. Ob tem so v Prilogi 2: Statistika razvoja informacijske družbe v
Sloveniji (str. 52) in Prilogi 3: Analiza nacionalnega konteksta (str. 63), še dodatno in obširno
opisane analize in stanje informacijske družbe. Priloga 4: Seznam kazalnikov za merjenje
uspešnosti EDA pa vsebuje kazalnike Digitalne agende za Evropo, ki se merijo za uspešno
izvajanje strategije.
Posamezni predvideni ukrepi s finančnim in časovnim ovrednotenjem, ki jih bo strategija
naslavljala so vključeni po posameznih prednostnih področjih ukrepanja v poglavju 6 Prednostna
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področja ukrepanja, in sicer:
• širokopasovna in druga infrastruktura elektronskih komunikacij (6.1.3 Predvideni
ukrepi, str. 24),
• inovativne podatkovno vodene storitve (6.2.3 Predvideni ukrepi, str. 28),
• digitalno podjetništvo (6.3.3 Predvideni ukrepi, str. 32),
• kibernetska varnost (6.4.3 Predvideni ukrepi, str. 35),
• vključujoča informacijska družba (6.5.3 Predvideni ukrepi, str. 38).
T
02.1

3

velja enako kot za 2.1.1.

Da

Ares (2016) 2783791
Strategija DSI2020 vsebuje različne analize, ki so bila narejene za potrebe prioritizacije potrebnih
ukrepov za izboljšanje stanja informacijske družbe v Sloveniji. Tako je v poglavju 3 Analiza
nacionalnega konteksta (str. 7) ob posameznih indikatorjih in kazalnikih vključena tudi SWOT
analiza nacionalnega konteksta. Ob tem so v Prilogi 2: Statistika razvoja informacijske družbe v
Sloveniji (str. 52) in Prilogi 3: Analiza nacionalnega konteksta (str. 63), še dodatno in obširno
opisane analize in stanje informacijske družbe. Priloga 4: Seznam kazalnikov za merjenje
uspešnosti EDA pa vsebuje kazalnike Digitalne agende za Evropo, ki se merijo za uspešno
izvajanje strategije.

T
02.1

5

velja enako kot za 2.1.1.

Da

Ares (2016) 2783791
Strategija DSI2020 vsebuje različne analize, ki so bila narejene za potrebe prioritizacije potrebnih
ukrepov za izboljšanje stanja informacijske družbe v Sloveniji. Tako je v poglavju 3 Analiza
nacionalnega konteksta (str. 7) ob posameznih indikatorjih in kazalnikih vključena tudi SWOT
analiza nacionalnega konteksta. Ob tem so v Prilogi 2: Statistika razvoja informacijske družbe v
Sloveniji (str. 52) in Prilogi 3: Analiza nacionalnega konteksta (str. 63), še dodatno in obširno
opisane analize in stanje informacijske družbe. Priloga 4: Seznam kazalnikov za merjenje
uspešnosti EDA pa vsebuje kazalnike Digitalne agende za Evropo, ki se merijo za uspešno
izvajanje strategije.

T
02.2

1

Ocena trenutnega stanja na področju omrežij
naslednje generacije. - maj 2014.
Priprava

SL
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Ares (2017) 312144
Vlada RS je na svoji 78. redni seji, 10. marca 2016, sprejela Načrt razvoja širokopasovnih
omrežij naslednje generacije do leta 2020 (Načrt NGN 2020). Na svoji 112. redni seji, 1.
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decembra 2016, pa se je seznanila tudi z dopolnitvami Načrta NGN 2020, in sicer s Spiskom
območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnjimi aktivnostmi na
področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti, ter izvajanjem in
sofinanciranjem investicij iz Načrta NGN 2020. S sprejetim Načrtom NGN 2020 je določen
nacionalni načrt za omrežja naslednje generacije v Republiki Sloveniji. Načrt NGN 2020 ustrezno
zajema merila, ki jih določajo smernice za predhodno pogojenost.
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_druzba/NGN_2020.
pdf

Redakcija nacionalnega načrta za omrežja
naslednje generacije v Sloveniji. od 3. 10. 2014 do 31. 10. 2014
Objava osnutka nacionalnega načrta in javno
posvetovanje. - od 15.12.2014 do 15.1.2015
Postopek odobritve s strani Vlade RS. 27.2.2015
T
02.2

2

velja enako kot za 2.2.1.

Da

Ares (2017) 312144
Načrt NGN 2020 temelji na ekonomskih analizah (poglavje 4 Analiza stanja širokopasovnega
dostopa do interneta) pri čemer je bila upoštevana javna in zasebna infrastruktura kot je razvidno
iz poglavja 5 (Dosedanja vlaganja v razvoj infrastrukture), konkretneje iz podpoglavij 5.1
(Investicije v sektorju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v letih 2008–2014) in 5.2
(Sofinanciranje in učinki gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi v obdobju
2007–2013). Pri tem so bili vključeni vsi relevantni deležniki, ki so predložili informacije o
načrtovanih investicijah (poglavje 9 Finančna konstrukcija ukrepa in viri financiranja). V
poglavju 10 (Določitev območij, na katerih bodo angažirana javna sredstva) je predstavljeno
kartiranje obstoječe privatne in javne infrastrukture elektronskih komunikacij, ter izvedba
testiranja tržnega interesa za določitev območij belih lis. Prednostna lista investicijskih projektov
vključno s postopki testiranja tržnega interesa je navedena v dopolnitvi Načrta NGN 2020 dokument Spisek območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnje
aktivnosti na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti, ter
izvajanje in sofinanciranje investicij iz Načrta NGN 2020. Strateški cilj Republike Slovenije na
področju razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 je določen v poglavju
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6 (Določitev cilja). Predvidena finančna sredstva za doseganje cilja in finančna konstrukcija
ukrepa so razvidni v poglavju 9 (Finančna konstrukcija ukrepi in viri financiranja). Nacionalni
Načrt NGN 2020 predvideva doseganje ciljev Evropske digitalne agende do leta 2020, kar je
razvidno iz poglavja 2 (Uvod).
T
02.2

3

velja enako kot za 2.2.1.

Da

Ares (2017) 312144
Model trajnostne naložbe je opisan v poglavju 8.3 (Opis modela sofinanciranja gradnje
širokopasovne infrastrukture). Racionalna in učinkovita uporaba javnih sredstev pa je razvidna v
poglavju 8.1 (Definicija ukrepa) na strani 20.

T
02.2

4

velja enako kot za 2.2.1.

Da

Ares (2017) 312144
Načrt NGN 2020 vsebuje v poglavju 11 ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb in znižanje
stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture. Ukrepi so predstavljeni v poglavjih 11.1
(Zagotavljanje konkurence), 11.2 (Znižanje stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture), 11.3
(Izvajanje programa evropske politike radijskega spektra) in 11.4 (Testiranje interesa
operaterjev).

T
03.1

3

Na MGRT smo skupaj z MNZ pripravili predlog
obrazca MSP-testa in navodila za njegovo
izpolnjevanje. Izvedli smo tudi več pilotnih
priprav MSP-testa na zakonih različnih resorjev.
MSP-test bo postal del priprave vladnega
gradiva.
Akcijski načrt:
1. Nadaljevanje projekta E-predpisi in vključitev
MSP-testa kot pilotnega modula. Odločitev je
bila sprejeta na sestanku MGRT, MNZ, GS
VRS, SVZ. (januar 2014).
2. Priprava in izvedba usposabljanj za resorje v

SL
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Da

Ares (2016) 5521960
Vzpostavitev elektronskega modula za izvajanje MSP testa
Ministrstvo za javno upravo (MJU) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT) pripravilo elektronski modul za izvajanje MSP testa. Elektronski MSP test
je bil omogočen s 1. junijem 2016 na povezavi http://mopedws-test.sigov.si/, navodila za uporabo
MSP testa so dosegljiva na spletni strani:
http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/mju/Boljsi_predpisi/MSP_test/Navodila_MS
P_TEST_05052016.pdf
Pravne podlage
Sprememba Pravnih podlag za pripravo elektronskega modula MSP testa ni bila potrebna.
Ustrezne pravne podlage se nahajajo v Resoluciji o normativni dejavnosti in Poslovniku Vlade
Republike Slovenije.
Izvedba usposabljanj
Za pripravo na uporabo aplikacije MSP test so v aprilu in maju 2016 potekala vsebinska in
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letu 2014, MGRT in MNZ– september, oktober
2014 usposabljanja glede sodelovanja z
javnostmi. Ko bo pripravljena aplikacija MSP
testa, bodo izvedena tudi usposabljanja za njeno
izpolnjevanje.

Pojasnilo

praktična usposabljanja. Vsebinsko usposabljanje je bilo izvedeno 6. aprila 2016, skupaj se jih je
udeležilo 100 javnih uslužbencev. Na usposabljanju so predavali predstavniki MJU o Enotni
metodologiji za merjenje stroškov, ki je podlaga za izračun MSP testa in o sami aplikaciji MSP
test oziroma kvantitativnih učinkih na gospodarstvo, SVZ je predstavil sistem MOPED, MGRT
pa je predstavil pomen izpolnjevanja kvalitativnih učinkov na gospodarstvo.
Praktična usposabljanja so potekala v 6 skupinah, ki so zajele do 20 pripravljavcev predpisov,
vodij NOE in aktivnih uporabnikov RPS-a. Praktičnega dela se je udeležilo 93 javnih
uslužbencev iz vseh ministrstev in služb Vlade RS.
Usposabljanja za modul MSP test in sistem MOPED so se nadaljevala tudi v jesenskih terminih,
predmetno usposabljanje bo postalo stalen modul v okviru Upravne akademije.

3. Priprava pravnih podlag (sprememba
Poslovnika Vlade RS) za uvedbo e-vladnih
gradiv, katerega del je poseben modul presoja
vplivov na gospodarstvo - MSP-test do junija
2015 in usposabljanje resorjev za izvajanje MSP
testa.
4. Začetek izvajanja MSP-testa za vsak pravni
predpis v rednem postopku sprejemanja:
31.12.2015.
T
04.1
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vzpostavitev spletni OVE- URE portal
Borzen
vzpostavitev
elektronskega registra
energetskih izkaznic
sprejetje dopolnjenega Pravilnika o
metodologiji izdelave in izdaji energetskih
izkaznic

31.1
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Ares (2015) 5976225
Vzpostavitev spletnega OVE-URE portala
V januarju 2015 je bil vzpostavljen spletni portal Trajnostna Energija. Portal je bil vzpostavljen z
namenom osnovanja informacijskega središča, stične točke za dostop do informacij glede
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v Sloveniji. S postavitvijo portala želimo na
enostaven in pregleden način na enem mestu zbrati kakovostne in strokovne informacije, ki bodo
uporabnikom na eni strani pripomogle k učinkovitejši rabi energije, po drugi strani pa nadgradile
njihovo poznavanje o obnovljivih virih energije in njihove uporabe.
http://www.trajnostnaenergija.si/
Vzpostavitev elektronskega registra energetskih izkaznic
Energetske izkaznice so dostopne na naslovu elektronske baze o nepremičninah. Elektronski
register je bil vzpostavljen marca 2015 (stekla je testna verzija), od konca aprila 2015 pa je bila
baza odprta za javni vpogled.
http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic
Decembra 2014 je bil sprejet dopolnjen Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih
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izkaznic. Pravilnik poenostavlja metodologijo izračuna energetsko izkaznico za posamezno
stanovanje oz. posamezni del stavbe s skupnim ogrevalnim sistemom, s čimer se rešuje problem,
da je izdelava izkaznice za stanovanje lahko predstavljala nesorazmerni strošek za posameznika.
Z novim pravilnikom je torej rešen problem nesorazmernega stroška za izdelavo energetske
izkaznice na posamezno stanovanje v primerih, ko stanovalci niso dosegli potrebnega 50 %
soglasja o financiranju energetske izkaznice iz rezervnega sklada.
http://www.energetika-portal.si/novica/n/aktualne-novosti-ki-jih-prinasa-pravilnik-ometodologiji-in-izdaji-energetskih-izkaznic-stavb-9180/
T
04.1

T
04.3

SL
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1

Slovenija pripravlja strategijo za mobilizacijo
naložb v obnovo stanovanjskih in poslovnih
stavbah, javnih in zasebnih, za dosego
predhodno omenjenih nacionalnih ciljev.Strategija bo objavljena v drugi polovici leta
2014.

31.1
2.20
14
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Standardna pravila TSO v zvezi s prevzemanjem
in delitvijo stroškov za tehnične prilagoditve so
določene z novim Energetskim zakonom (EZ-1),
v členu 371, ki je bil sprejet 7. marca 2014.
Izvedbeni akt o pravilih TSO je treba sprejeti v
roku 1 leta po sprejetju novega Energetskega
zakona (EZ-1).

31.1
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14
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Ares (2015) 5976225
Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb
Vlada RS je Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb sprejela na
svoji 58. redni seji, 29. oktobra 2015. S strategijo so določeni pomembni cilji zmanjševanja rabe
energije v stavbah. Strateški cilj na področju stavb je do leta 2050 doseči brezogljično rabo
energije. To bomo dosegli z znatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti ter povečanjem
izkoriščanja obnovljivih virov energije v stavbah. S tem se bodo bistveno zmanjšale tudi emisije
drugih škodljivih snovi v zrak. Poleg tega je cilj tudi, da Slovenija postane prepoznavna na
področju trajnostne gradnje.
http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/select/sporocilo_za_javnost/article/799/8146/
b57a81e38e78fce1e624dbccb3ae49e4/?tx_ttnews[month]=10&tx_ttnews[year]=2015
Ares (2016) 3267056
Vlada RS je na svoji 82. redni seji, 31. marca 2016, izdala soglasje k Sistemskim obratovalnim
navodilom za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije, v Uradnem listu RS pa so
bila objavljena 22. aprila 2016.
Sistemska obratovalna navodila urejajo obratovanje in način vodenja prenosnih in distribucijskih
sistemov. S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti uredijo tehnični in drugi pogoji za varno
obratovanje sistemov z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe z elektriko, način zagotavljanja
sistemskih storitev, postopki za obratovanje sistemov v kriznih stanjih, pogoji za priključitev na
sistem in način priključitve na sistem, tehnični pogoji za medsebojno priključitev in delovanje
sistemov različnih elektrooperaterjev, monitoring kakovosti storitev oskrbe z elektriko in vrsta,
struktura, frekvenca in način izmenjave podatkov med elektrooperaterji, potrebnih za varno
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obratovanje in učinkovito vodenje sistemov.
V oddelku II, poglavje 5 Sistemskih obratovalnih navodil z naslovom Standardna pravila za
določanje stroškov tehnične izvedbe priključevanja proizvodnih naprav za proizvodne naprave
električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom na prenosni
sistem ter naprav ostalih uporabnikov sistema in distribucijskega operaterja s členi 42, 43 in 44 v
celoti ustrezno naslavlja neizpolnjeno merilo, ki določa, da nacionalni operaterji omrežij in
upravljavci distribucijskih omrežij pripravijo in objavijo standardna pravila v zvezi s
prevzemanjem in delitvijo stroškov za tehnične prilagoditve.
http://www.uradni-list.si/1/content?id=126174#!/Sistemska-obratovalna-navodila-za-prenosnisistem-elektricne-energije-Republike-Slovenije
T
05.1

3

Pripraviti nove ali spremeniti obstoječe ocene
tveganja na nacionalni in / ali regionalni ravni, v
skladu.-1.10.2016
Na podlagi ocene tveganja bo pripravljeno
celovit nacionalno ocenjevanje tveganja.31.12.2016

SL
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Ares (2017) 646856
Vlada RS je na svoji 68. redni seji, 23. decembra 2015, sprejela Poročilo o izdelavi ocen tveganj
za nesreče v Republiki Sloveniji in Državno oceno tveganj za nesreče, verzija 1.0. Angleški
prevod prvega Poročila o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji, ki je vseboval
pregled aktivnosti na področju ocenjevanja tveganj za nesreče do konca leta 2015, je bil po
sprejetju na Vladi RS posredovan Evropski komisiji, direktoratu DG ECHO, skladno z določili
točke a 6. člena Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o mehanizmu Unije na področju Civilne zaščite (UL L št. 347 z dne 20. decembra 2013, str.
924).
V letu 2016 so bile aktivnosti na področju ocenjevanja tveganj za nesreče usmerjene predvsem v
dopolnjevanje ocen tveganj za nesreče s podnebnimi vsebinami. Upoštevanje bodočih podnebnih
sprememb v ocenah, izdelanih leta 2015, zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov in informacij s
področja podnebnih sprememb, še ni bilo ustrezno zajeto. Zaradi tega je bilo v letošnjem letu
treba dopolniti tako nekatere ocene tveganja za posamezne nesreče kot tudi Državno oceno
tveganj za nesreče, kar je bilo predvideno tudi z uredbo.
Na podlagi dopolnjenih ocen tveganja za posamezne nesreče je Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje pripravila dopolnjeno Državno oceno tveganj za nesreče, verzija 1.1. V
primerjavi s prvo verzijo ocene iz leta 2015 je spremenjen uvodni del ocene, dopolnjeno je
poglavje o podnebnih spremembah, dopolnjenih je šest povzetkov ocen tveganja za posamezne
nesreče, nekoliko je spremenjeno poglavje o skupni oceni tveganj za nesreče, v prilogi pa je
dodan še en scenarij tveganja s pripadajočo analizo tveganja.
Vlada RS je Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014 –
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2016 in Državno oceno tveganj za nesreče, verzija 1.1. sprejela na svoji 113. redni seji, 7.
decembra 2016.
T
05.1

T
06.1

4

1

Sprejetje nacionalne strategije prilagajanja
podnebnim spremembam. ESI sredstva bodo
uporabljena (tehnična pomoč) za izpolnitev te
EAC

1.10.
2016

Ocena sedanje stopnje kritja stroškov vodnih
storitev glede na sektor v skladu s členom 9,
odstavek 1, alineja 1 Direktive 2000/60/ES.
(tudi za področje razpršenega onesnaževanja iz
kmetijstva in hidromorfoloških obremenitev).22.12.2015

31.1
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16

Priprava dolgoročne napovedi ponudbe vode in
povpraševanja vode na ravni porečij.-

SL
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Ares (2017) 646856
Vlada RS je Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam sprejela na svoji 113. redni seji,
7. decembra 2016. Strateški okvir za prilagajanje predstavlja prvi korak k razvoju celovitega
medsektorskega procesa prilagajanja, zato v prvi vrsti vsebuje usmeritve za večjo vključenost
prilagajanja v vse politike, ukrepe in ravnanja. Podrobneje so opredeljene posamezne
horizontalne dejavnosti, ki lahko pripomorejo k prilagajanju na podnebne spremembe in s tem k
zmanjševanju izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti in ranljivosti
Slovenije ter povečevanju odpornosti in prilagoditvene sposobnosti. Zastavljeni so koraki za
celovito upoštevanje vplivov podnebnih sprememb pri snovanju in izvajanju vseh politik,
ukrepov in aktivnosti, za krepitev znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja,
za širše sodelovanje in povezovanje ter izmenjavo izkušenj in za dvig izobraženosti,
usposobljenosti, ozaveščenosti in informiranosti o vplivih podnebnih sprememb in potrebnih
ukrepih za prilagajanje. Opozorjeno je na pomembnost ustreznega in pravočasno načrtovanega
zagotavljanja financiranja dejavnosti in ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam doma
in v državah v razvoju. Posamezne ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam po sektorjih,
vključno z izvajanjem sektorskih dejavnosti na področjih razvoja in prenosa raziskav,
sodelovanja in izobraževanja, bo podrobneje opredelil izvedbeni načrt usmeritev srednjeročnih
ukrepov za prilagajanje, ki bo pripravljen po potrditvi strateškega dokumenta.
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/podnebne_spremembe/prilagajanje_podnebnim_spre
membam/
Ares (2017) 3139463
1. Ocena sedanje stopnje kritja stroškov vodnih storitev glede na sektor v skladu s prvo alinejo
člena 9(1) Direktive 2000/60/ES:
Ocene prispevkov različnih dejavnosti, ki obremenjujejo vode, k povračilu stroškov iz Načrta
upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009-2015 so bile posodobljene
za Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021 in Načrt
upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016-2021.
2. Priprava dolgoročne napovedi ponudbe vode in povpraševanja vode na ravni porečij:
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22.12.2015

Dolgoročne napovedi ponudbe in povpraševanja po vodi so bile upoštevane pri oceni povračila
stroškov, in sicer pri oceni stroškov vira. Analize razpoložljivih zalog vode ter obstoječe in
predvidene rabe vode so bile izvedene na ravni vodnih teles.
3. Priprava utemeljitev v skladu s četrtim odstavkom 9. člena, če je to primerno:
V Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 in Načrtu
upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 je prikazan
prispevek v zvezi s povračilom stroškov zaradi obremenjevanja voda na podlagi prve alineje
člena 9(1) Direktive 2000/60/ES.
4. Identifikacija vseh ključnih elementov v skladu s členom 9 Direktive 2000/60/ES v NUP
(2015–2021):
Vsi ključni elementi skladno z 9. členom Direktive 2000/60/ES so bili vključeni v Načrt
upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 in Načrt upravljanja voda
na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 v poglavju 2.3 Povzetek
ekonomske analize obremenjevanja voda, ki sta dostopna na spletnem naslovu:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/.

Priprava utemeljitev v skladu s četrtim
odstavkom 9. člena, če je to primerno.31.6.2016
Identifikacija vseh ključnih elementov v skladu
s čl. 9 okvirne direktive o vodah v NUP (20152021).-31.12.2016
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V zvezi z ugotovljenimi vrzelmi pri ukrepih za
doseganje dobrega stanja voda za vodni območji
Donave in Jadranskega morja, bo Slovenija v
okviru OP
Evropski komisiji posredovala
usklajen akcijski načrt za pripravo načrtov
upravljanja voda za obdobje 2015-2021, ki bo
upošteval ugotovljene pomanjkljivosti v skladu
z zapisnikom sestanka med DG ENV in
Slovenijo dne 14. 5. 2014 v Bruslju (v prilogi
EAC 6.1 - priponka 2). Večino ugotovljenih
vrzeli bomo poskušali zapolniti do drugega
načrta upravljanja voda. Možno pa je da bomo
za kakšne sistemske pomanjkljivosti potrebovali
dlje časa. To bomo jasno izpostavili v akcijskem
načrtu.Zaradi kadrovskih in finančnih potreb za
izpolnitev pogojenosti je priprava akcijskega
načrta zahtevna, potrebno ga je tudi
medresorsko uskladiti in je v času menjave vlad

Pojasnilo
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Ares (2017) 3139463
V zvezi s sprejemom načrta upravljanja povodja za vodni območji Donave in Jadranskega morja
v skladu s 13. členom Direktive 2000/60/ES pojasnjujemo, da je Vlada RS na svoji 107. redni
seji, 27. oktobra 2016, sprejela Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in
Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16), ki je bila v Uradnem listu Republike Slovenije
objavljena 28. oktobra 2016 in je stopila v veljavo 29. oktobra 2016. Z uredbo sta bila sprejeta:
- Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 in
- Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021.
Hkrati je Vlada RS s Sklepom št. 35500-7/2016/5 z dne 27. oktobra 2016 sprejela Program
ukrepov upravljanja voda, ki povzema t. i. temeljne ukrepe (ukrepe, ki se že izvajajo na podlagi
obstoječe zakonodaje in se nanašajo na upravljanje voda), nekatere ukrepe za izboljšanje
izvajanja temeljnih ukrepov in dopolnilne ukrepe za izboljšanje stanja vodnih teles, za katere je v
načrtih upravljanja voda ocenjeno, da do konca leta 2021 ne bodo dosegla zanje določenih ciljev.
Načrta upravljanja voda sta dostopna preko spletnih strani Ministrstva za okolje in prostor na
spletnem naslovu:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/.
Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list
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ni bilo možno zaključiti. Pričakujemo, da se bo
akcijski načrt uskladil v prihodnjih mesecih in
bo priložen OP.

T
07.1

1

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
intenzivno dela na pripravi nacionalnega
programa razvoja prometa in prometne
infrastrukture s ciljem, da se pripravi celovit
nacionalni program in na njegovi podlagi
zagotovi redno in enakomerno financiranje
prometa ter zagotovijo pogoji za črpanje EUsredstev. Do zdaj so bile izvedene naslednje
aktivnosti:
1. v letu 2013:
a. Pregled in opis izhodišč za nacionalni
program (nacionalna in EU-zakonodaja,
vključno z Uredbo 1315/2013, prostorski razvoj
RS …)
b. Analiza dosedanjih prometnih tokov
c. SWOT-analiza
d. Oblikovanje vizije, ciljev, ukrepov in
pokazateljev
e. Izveden je bil postopek za izbor izvajalca za
celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) in za
ustrezen prometni model
f. Izvajalca za CPVO in nacionalni prometni
model sta bila tudi izbrana ter nacionalni
prometni model tudi pripravljen

Pojasnilo

RS, št. 67/16) je dostopna na spletnem naslovu:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6964.
Načrta upravljanja voda in pripadajoči Program ukrepov upravljanja voda so bili predmet celovite
presoje vplivov na okolje v skladu z Direktivo 2001/42/ES. Okoljsko poročilo, priloge in dodatek
za presojo sprejemljivosti Okoljskega poročila so dostopni preko spletnih strani Ministrstva za
okolje in prostor na spletnem naslovu:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/.
31.3.
2016
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Ares (2016) 6260849
Vlada RS je na svoji 48. redni seji, 29. julija 2015, sprejela Strategijo razvoja prometa v
Republiki Sloveniji, prav tako pa je bila julija 2016 potrjena tudi Poglobljena analiza
administrativne usposobljenosti za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2022
s predlogi ukrepov, ki skupaj ustrezno zajemata oziroma naslavljata vsa merila predhodnih
pogojenosti. S Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji in Poglobljeno analizo
administrativne usposobljenosti za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2022
s predlogi ukrepov je bil vzpostavljen nacionalni okvir za prometne naložbe. Sprejeta strategija je
prvi dokument, ki predstavlja celovit pristop k razvoju prometa, ki lahko zagotavlja večje
sinergije pri doseganju ciljev prometne in prostorske politike države ter drugih politik, na katere
promet vpliva (okolje) ali za katere je ključen (gospodarstvo). Gre tudi za prvi strateški dokument
na tem področju za katerega je bila narejeno Okoljsko poročilo. Omenjeni dokumenti, skupaj s
poročilom o sprejemu skladno s 47. členom Zakona o varstvu okolja Republike Slovenije, so
objavljeni
na
spletni
strani
pristojnega
ministrstva
(http://www.mzi.gov.si/si/dogodki/strategija_razvoja_prometa_v_rs/).
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa_v_R
S/Strategija_razvoja_prometa_v_RS-koncna_razlicica.pdf

2. V letu 2014 (januar –julij):
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a.Analiza „0“ alternative – „do nothing“ s
pomočjo prometnega modela
b. Določitev obsega CPVO (»scoping report«)
in njegova notifikacija (seznanitev sosednjih
držav s pripravo Resolucije)
c. Oblikovanje možnih alternativ razvoja
prometa in prometne infrastrukture (na podlagi
analize „0“ alternative
d. Možne alternative razvoja prometa in
prometne infrastrukture v RS
e. Izbor optimalne alternative razvoja prometa in
prometne infrastrukture v RS
f. Opredelitev in utemeljitev ključnih ukrepov za
razvoj prometa v RS glede na zastavljene cilje
(objectives vs. measures)
g. Vlada RS je v juliju sprejela informacijo o
delu v zvezi z Nacionalnim programom (kot
poročilo o delu s ključnimi smernicami in ukrepi
za dokončanje Nacionalnega programa)
h. Pripravljen je osnutek Nacionalnega
programa (Resolucija o nacionalnem programu
razvoja prometa v RS) z vsemi strokovnimi
dokumenti, ki so podlaga za oblikovanje rešitev
na področju prometa v RS (pregled zakonodaje,
določitev vizije, cilje, rezultati prometnega
modela, delo v zvezi s CPVO, …) (julij 2014) in
na podlagi njega
e. Pripravljen osnutek okoljskega poročila za
CPVO (julij 2014)
f. Pristojni organ v RS
(Ministrstvo za
kmetijstvo in prostor - MKO) je osnutek
okoljskega poročila pregledal in dal nanj
pripombe. (september 2014)
g. Na podlagi pripomb je bil osnutek okoljskega
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Da

Ares (2016) 6260849

poročila dopolnjen in usklajen s pristojnim
organom (september – oktober 2014)
Ključne aktivnosti, ki bodo sledile po sprejemu
osnutka Nacionalnega programa pa so:
a. Sledilo bo prevajanje Strategije razvoja
prometa v RS in Okoljskega poročila CPVO
(oktober 2014)
b. Javna predstavitev osnutka Resolucije in
poročila o CPVO ter mednarodna predstavitev
(november-december 2014)
c. Zaključek dela na Resoluciji (upoštevanje oz.
odgovori na pripombe glede na javno razpravo)
(december 2014-januar 2015)
d. Priprava gradiva za Vlado RS in potrditev
Resolucije na Vladi RS (marec 2015)
e. Izvajanje aktivnosti za zapolnitev vrzeli med
dejansko administrativno in organizacijsko
usposobljenostjo ter želenim stanjem na tem
področju (marec 2016)
T
07.1

2

velja enako kot za 7.1.1.

Eno izmed ključnih izhodišč za pripravo Strategije je bila tudi Uredba EU 1315/2013, ki je
povzeta v podpoglavju »2.7 - Prihodnji zakonodajni okvir EU za vseevropsko prometno
omrežje«, njeno upoštevanje pa se odraža v ukrepih, ki so navedeni in opisani v poglavju »7 Ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa v RS.«
T
07.1

3

velja enako kot za 7.1.1.

Da

Ares (2016) 6260849
Eno izmed ključnih izhodišč za pripravo Strategije je bila tudi Uredba EU 1315/2013, ki je
povzeta v podpoglavju »2.7 - Prihodnji zakonodajni okvir EU za vseevropsko prometno
omrežje«, njeno upoštevanje pa se odraža v ukrepih, ki so navedeni in opisani v poglavju »7 -

SL

61

SL

Pred
hod
na
pogo
jeno
st

Neizp
olnje
no
meril
o
v
partn
erske
m
spora
zumu

Sprejeti ukrepi

Rok

Pristo
jni
organ
i

Uk
re
p
izv
ed
en
do
ro
ka

Pojasnilo

Ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa v RS.«
T
07.1

4

velja enako kot za 7.1.1.

Da

Ares (2016) 6260849
Eno izmed ključnih izhodišč za pripravo Strategije je bila tudi Uredba EU 1315/2013, ki je
povzeta v podpoglavju »2.7 - Prihodnji zakonodajni okvir EU za vseevropsko prometno
omrežje«, njeno upoštevanje pa se odraža v ukrepih, ki so navedeni in opisani v poglavju »7 Ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa v RS.«

T
07.1

5

velja enako kot za 7.1.1.

Da

Ares (2016) 6260849
Pri pripravi Strategije so sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije (DG REGIO) oziroma
njihova tehnična pomoč (EIB – Jaspers), ki so vztrajali, da se za potrebe zagotovitve predhodnih
pogojenosti za črpanje EU sredstev na področju prometa pripravi dokument s splošnejšimi ukrepi.
Njihova usmeritev je bila, da se osredotočimo na vse potrebne ukrepe na prometnem področju v
RS, ne glede na finance in časovni horizont. Ob tem naj preučimo za en problem vse možne
alternative za njegovo rešitev oziroma naj več problemov rešujemo z enim ali več ukrepi. Poleg
tega so vztrajali, da se ne osredotočamo na projekte, ki so že pripravljeni za izvedbo, da ne bi
prejudicirali njihove upravičenosti. Projekti se morajo oblikovati po ustreznem postopku med
pripravo študij upravičenosti, pri čemer se presojajo tudi možne alternative (če obstajajo), treba
pa je upoštevati tudi okoljsko, prostorsko in družbeno sprejemljivost. Sam izbor posameznega
projekta mora biti utemeljen z analizo stroškov in koristi. Zato je bila strategija pripravljena v tem
smislu in ukrepi so navedeni in opisani v poglavju »7 - Ukrepi za doseganje ciljev strategije
razvoja prometa v RS.«

T
07.1

6

velja enako kot za 7.1.1.

Da

Ares (2016) 6260849
Administrativna usposobljenost, vključno z organiziranostjo pristojnega ministrstva je v Strategiji
zajeta v poglavju »3 - Upravljanje prometne infrastrukture«. Poleg tega pa je bila v juniju 2016
pripravljena še dodatna študija o administrativni usposobljenosti, ki je bila julija 2016 potrjena s
strani ministra za infrastrukturo in ustrezno naslavlja ukrepe za zagotavljanje administrativne
usposobljenosti.
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Razvoj železniške infrastrukture bo ključni
poudarek prihodnjega nacionalnega programa
razvoja na področju prometa.
Slovenija je do zdaj intenzivno vlagala v
avtocestno omrežje, ki je prineslo napredek pri
razvoju Slovenije, vendar tudi določene težave,
predvsem v povezavi z velikim povečanjem
cestnega tovornega in osebnega prometa ter s
tem povezanimi negativnimi vplivi na okolje.
Zato mora Slovenija v prihodnje čim prej
posodobiti svoje železniško omrežje, ki bo
služilo tako blagovnemu prometu kot
izboljšanju javnega potniškega prometa.

31.3.
2016

Minist
rstvo
za
infrast
ruktur
o

Da

Ares (2016) 6260849
Strategija vsebuje tudi poglavja in ukrepe na področju železniškega prometa (v poglavju 7 ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa RS, preglednica 7.3 - Opis ukrepov za
dosego zastavljenih posebnih ciljev – področje železnic in preglednica 7.5 - Opis ukrepov za
dosego zastavljenih posebnih ciljev – mestni promet). Dejansko je v Strategiji dan poudarek
razvoju železniškega prometa v prihodnje in razvoju javnega potniškega prometa, ki naj bi ravno
tako temeljil na železniškem prometu. To področje je bilo zajeto tudi v Okoljsko poročilo. Tudi
presoja alternativ v Okoljskem poročilu je pokazala, da naj se za zagotavljanje trajnostnega in
sonaravnega razvoja pri izboru ukrepov daje prednost razvoju javnega, železniškega in vodnega
prometa pred cestnim in zračnim prometom ter rekonstrukcijam pred novogradnjami.
Pristop kot je opisan pod točko 7.1.5 je veljal tudi za področje železniškega prometa ter za
področje letalskega in pomorskega prometa, multimodalnih povezav in celinskih plovnih poti.

Področje bo obdelano v okviru nacionalnega
programa razvoja prometa in prometne
infrastrukture
s
pomočjo
nacionalnega
prometnega modela in z izvedeno CPVO, kot je
opisano že v točki 7.1.

T
07.2

2

velja enako kot za 7.2.1.

Konkretni, realni in zreli projekti, ki so bili utemeljeni v ukrepih Strategije pa bili navedeni v
Operativni programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020
(prednostna os 2.7. oziroma znotraj nje za železnice še posebej 2.7.3. – Razvoj celovitega,
visokokakovostnega in interoperabilnega železniškega sistema). Na sploh so na področju prometa
za ukrepe na prednostni osi »2.7 Gradnja infrastrukture in ukrepov za spodbujanje trajnostne
mobilnosti« pripravljeni realistični načrti izvedbe, ki zlasti za področje investicij v železniško
infrastrukturo za katero je namenjenih največ sredstev načrtovani tako, da projekti izvajajo
celotno obdobje finančne perspektive in se doseže optimalna administrativna podpora projektov.
Da

Ares (2016) 6260849
Administrativna usposobljenost za področje železniškega prometa je zajeta v podpoglavju 3.2.1 Železniška infrastruktura. V Analizi pa je v poglavjih 2.1. in 4.1. podrobno analizirana
organiziranost na področju investicij v železniško infrastrukturo s predlogi ukrepov. Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je upravičenec za koriščenje sredstev na področju
razvoja železniške infrastrukture je zadržala ves kader s katerim so bili v letih od 2012 do 2016
uspešno izvedeni projekti iz pretekle perspektive. S samo reorganizacijo področja pa so se
optimizirali postopki drugih subjektov, ki v vlogi posredniškega telesa na eni strani in
specialistov na drugi strani (AŽP, DRI, SŽ Infrastruktura kot upravljavec JŽI) sodelujejo pri
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pripravi in izvedbi. Zagotovljena je tudi ustrezna tehnična pomoč.
T
07.3

T
07.3

1

2

Tudi to področje bo obdelano, kot je opisano v
točki 7.1.

velja enako kot za 7.3.1.

31.3.
2016

Minist
rstvo
za
infrast
ruktur
o

Da

Ares (2016) 6260849
Strategija vsebuje tudi poglavja in ukrepe na področju pomorskega in letalskega prometa,
multimodalnih povezav ter celinskih plovnih poti (v poglavju 7 - ukrepi za doseganje ciljev
strategije razvoja prometa RS, Preglednica 7.5 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih
ciljev – mestni promet, Preglednica 7.6 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev –
vodni promet, Preglednica 7.7 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – zračni
promet, kar se tiče multimodalnih povezav pa so določeni ukrepi namenjeni temu področju
navedeni tudi v Preglednicah 7.4 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev –
področje cest in 7.3 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – področje železnic).
Kljub temu, da Slovenija nima celinskih plovnih poti mednarodne kategorije, se v prihodnje
predvideva vzpostavitev le-te na meji z Republiko Hrvaško in sicer od Brežic do Obrežja oziroma
do meje s Hrvaško. Vsa navedena področja so zajeta tudi v Okoljskem poročilu.

Da

Ares (2016) 6260849
Strategija vsebuje tudi poglavja in ukrepe na področju pomorskega in letalskega prometa,
multimodalnih povezav ter celinskih plovnih poti (v poglavju 7 - ukrepi za doseganje ciljev
strategije razvoja prometa RS, Preglednica 7.5 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih
ciljev – mestni promet, Preglednica 7.6 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev –
vodni promet, Preglednica 7.7 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – zračni
promet, kar se tiče multimodalnih povezav pa so določeni ukrepi namenjeni temu področju
navedeni tudi v Preglednicah 7.4 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev –
področje cest in 7.3 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – področje železnic).
Kljub temu, da Slovenija nima celinskih plovnih poti mednarodne kategorije, se v prihodnje
predvideva vzpostavitev le-te na meji z Republiko Hrvaško in sicer od Brežic do Obrežja oziroma
do meje s Hrvaško. Vsa navedena področja so zajeta tudi v Okoljskem poročilu.

T
07.3

3

velja enako kot za 7.3.1.

Da

Ares (2016) 6260849
Pristop kot je opisan pod točko 7.1.5 je veljal tudi za področje železniškega prometa ter za
področje letalskega in pomorskega prometa, multimodalnih povezav in celinskih plovnih poti.
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Da

Ares (2016) 6260849
Administrativna usposobljenost za področja letalskega in pomorskega prometa, multimodalnih
povezav in celinskih plovnih poti je v Strategiji zajeta v podpoglavjih 3.2.4 - Pomorska
infrastruktura – administrativna usposobljenost, 3.2.5 - Letališka infrastruktura – administrativna
usposobljenost, za področje multimodalnega prometa pa tudi v ostalih podpoglavjih poglavja 3 Upravljanje prometne infrastrukture – cestni promet, železniški promet, obvezne gospodarske
javne službe javnega potniškega prometa in trajnostna mobilnost. MzI je v vlogi posredniškega
telesa zagotovilo ustrezno administrativno usposobljenost za izvedbo projektov. V Analizi pa so
ukrepi podrobno predstavljeni v poglavjih 3.1.2., 4.3. in 5.1.

T
08.4

SL

1

Na podlagi projekta »Aktivno in zdravo staranje
v Sloveniji« bo pripravljena analiza stanja
starejših delavcev na slovenskem trgu dela in
identificirana področja, na katerih je potrebno
ukrepanje za izboljšanje položaja starejših na
trgu dela. Analiza bo pripravljena do konca leta
2015. Do tedaj se bodo izvajali ukrepi, ki so se
doslej izkazali za uspešni in učinkoviti, na
podlagi analize pa bo pripravljen izvedbeni načrt
za uvajanje novih ukrepov v skladu z
ugotovitvami iz analize.

31.1
2.20
15

Minist
rstvo
za
delo,
družin
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social
ne
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Da

Ares (2016) 2468853
Analiza stanja starejših delavcev na slovenskem trgu dela
Študija je bila izvedena v okviru projekta »Aktivno in zdravo staranje – AHA.SI«, ki se je
zaključil februarja 2016.
Študija vključuje temeljito raziskavo slovenskih demografskih gibanj in projekcije, analizo trga
dela in izpostavlja glavne motive za (zgodnje) upokojevanje v Sloveniji. Hkrati so v študiji
identificirana tudi področja, na katerih so potrebni nadaljnji ukrepi in priporočila za izvedbo teh
ukrepov. Analiza predlaga štiri različne sklope ukrepov.
Predlagana priporočila so vsi najpomembnejši deležniki ocenili kot zelo pomembna. Na podlagi
te študije bo pripravljen izvedbeni načrt za izboljšanje obstoječih ukrepov, kakor tudi za razvoj in
izvajanje novih, dodatnih instrumentov.
Študija, ki je predmet izpolnitve predhodnih pogojenosti, je bila pripravljena in ključnim
deležnikom predstavljena konec novembra 2015. Posebna dodana vrednost projekta pa je bila
vključenost in mobilizacija deležnikov, zato je bilo v decembru, januarju in februarju 2016
poročilo ponovno preverjeno in usklajeno s pripombami deležnikov na srečanju v novembru
2015, kar je posledično nekoliko podaljšalo izpolnitev pogojenosti, ki je bila v skladu z akcijskim
načrtom predvidena za december 2015. Analitično poročilo je bilo dodatno pregledano tudi z
namenom upoštevanja najnovejših statističnih podatkov. Vključitev mnenj deležnikov je
prispevala k povečanju implementacijskega potenciala predlaganih ukrepov, upoštevanje
najaktualnejših statističnih podatkov pa k višji kakovosti poročila in zanesljivosti napovedi
prihodnjih trendov razvoja na obravnavanem področju. Priprava gradiv je sicer sledila
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terminskemu načrtu projekta AHA.SI z zaključkom v februarju 2016.
T
09.3

1

Ministrstvo za zdravje je v postopku priprave
novega nacionalnega načrta zdravstvenega
varstva
V vladni proceduri je časovnica priprave
Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega
varstva, ki vsebuje naslednje elemente:
Analiza stanja in priprava izhodišč in priprava
vsebine resolucije in usklajevanje z deležniki, ki
sodelujejo pri pripravi skladno z zakonodajo december 2014
Prvi osnutek resolucije - januar 2015
Javna razprava - februar 2015
Predlog resolucije - april 2015
Medresorsko usklajevanje - maj 2015
Sprejem na Vladi RS - junij 2015
Sprejem v Državnem zboru RS - december 2015

SL
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Da

Ares (2016) 1612435
Vlada RS je na svoji 68. redni seji, 23. decembra 2015, sprejela Resolucijo o Nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2016–2025 Skupaj za družbo zdravja (Resolucija) in jo posredovala v
zakonodajno obravnavo v Državni zbor RS (Resolucijo je Državni zbor sprejel na seji 29. marca
2016). Z Resolucijo je oblikovan nacionalni strateški politični okvir za zdravje, ki ustrezno
zajema oziroma naslavlja vsa merila predhodne pogojenosti.
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/ResNPZV_16-25/ResNPZV_201625_v2.pdf
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Da

Ares (2016) 1612435

ov,
ZZZS
)
T
09.3

2

velja enako kot za 9.3.1.

A1. Zdravstvena oskrba, izmena medicinskega osebja, upravljanje s čakalnimi dobami, primarno
zdravstveno varstvo, število pacientov na zdravstvenega delavca, "gatekeeping", izbira
ponudnikov zdravstvenih storitev, ambulantna oskrba ter nega na domu so opredeljeni v
naslednjih poglavjih: 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.3.7, 6.2.10
A2. Teritorialna dostopnost do zdravstvenih storitev je opredeljena v naslednjih poglavjih: 6.3.1,
6.3.2, 6.2.2
A3. Fizična dostopnost (dostopnost za invalide) je opredeljena v naslednjih poglavjih: 6.2.14,
6.1.3
A4. Zdravstveno zavarovanje in dostopnost do zdravstvenega zavarovanja z vidika socialno
ekonomskega statusa posameznikov je opredeljena v naslednjih poglavjih: 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3
A5. Pobude ozaveščanja za ranljive skupine so opredeljene v naslednjih poglavjih: 6.2.2, 6.1.3,
9.2.14
A6. Ukrepi za izboljšavo dostopa do e-zdravja in telemedicine so opredeljeni v naslednjih
poglavjih: 6.3.8
A7. Dostopnost do farmacevtskih in medicinskih izdelkov je opredeljena v naslednjih poglavjih:
6.2.11
T
09.3

3

velja enako kot za 9.3.1.

Da

Ares (2016) 1612435
B1. Modeli zdravstvene oskrbe so opredeljeni v naslednjih poglavjih: 6.2.3, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.13
B2. Infrastruktura je opredeljena v poglavju: 6.3.1

T
09.3

4

velja enako kot za 9.3.1.

Da

Ares (2016) 1612435
Sistem spremljanja in pregledovanja (Monitoring) je opredeljen v poglavju 7 Izvajanje
nacionalnega plana zdravstvenega varstva.

T
11.1

SL

1

Aktivna udeležba na OECD delavnicah
Peer2Peer v podporo priprave strategije: maj in

13.2.
2015

Minist
rstvo

Da

Ares (2015) 3305367

67

SL

Pred
hod
na
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jeno
st

Neizp
olnje
no
meril
o
v
partn
erske
m
spora
zumu

Sprejeti ukrepi

junij 2014
Osnutek analize stanja in vrzeli do ciljnega
stanja (temeljna izhodišča strategije javne
uprave in akcijskih ukrepov): avgust 2014
Sistemska analiza stanja in osnutek dispozicije
strategije/ verifikacija gradiva bo potekala na
seminarju EIPE: september 2014
Razprava o osnutku Strategije nadaljnjega
razvoja slovenske javne uprave 2014–2020 z
ministrstvi, strokovno in širšo javnostjo: oktober
in november 2014
Potrditev predloga Strategije nadaljnjega razvoja
slovenske javne uprave 2014–2020 na
Strateškem svetu delovne skupine: december
2014
Potrditev predloga Strategije nadaljnjega razvoja
slovenske javne uprave 2014–2020 na Vladi RS:
februar 2015
Objava, informiranje, promocija in akcijski
ukrepi: februar 2015
T
11.1

2

velja enako kot za 11.1.1.

Rok

Pristo
jni
organ
i

Uk
re
p
izv
ed
en
do
ro
ka

pristoj
no za
javno
uprav
o

Pojasnilo

Vlada RS je na svoji 34. redni seji, 29. aprila 2015, sprejela Strategijo razvoja javne uprave 20152020, potrdila pa je tudi spremljajoči dokument Politiko napredka in kakovosti sodobne javne
uprave. Hkrati je Vlada RS na svoji 48. redni seji, 29. julija 2015, sprejela dvoletni Akcijski načrt
izvedbe Strategije razvoja javne uprave za obdobje od 2015 do 2016. Strategija in Akcijski načrt
ustrezno zajemata oziroma naslavljata vsa merila predhodne pogojenosti. S Strategijo je
izpolnjeno merilo o obstoju strateškega političnega okvira za izboljšanje upravne učinkovitosti in
spretnosti v javnih organih države članice.
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Kakovost/Strategij
a_razvoja_SLO_final_web.pdf

Da

Ares (2015) 3305367
Analiza in strateško načrtovanje pravnih, organizacijskih in/ali postopkovnih reformnih ukrepov
je vsebovana v poglavjih 6.1, 6.2, 6.3 in 6.7.

T
11.1

3

velja enako kot za 11.1.1.

Da

Ares (2015) 3305367
Razvoj sistemov upravljanja kakovosti je vsebovan v poglavju 6.5.

T
11.1

4

velja enako kot za 11.1.1.

Da

Ares (2015) 3305367
Celostni ukrepi za poenostavitev in racionalizacijo upravnih postopkov so vsebovani v
podpoglavju 6.3.2.

SL
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Sprejeti ukrepi

T
11.1

5

velja enako kot za 11.1.1.

Rok

Pristo
jni
organ
i

Uk
re
p
izv
ed
en
do
ro
ka

Pojasnilo

Da

Ares (2015) 3305367
Razvoj in izvajanje strategij in politik v zvezi s človeškimi viri, ki zajemajo ugotovljene glavne
pomanjkljivosti na tem področju so vsebovani v podpoglavju 6.2.1.

T
11.1

6

velja enako kot za 11.1.1.

Da

Ares (2015) 3305367
Razvoj spretnosti na vseh ravneh poklicne hierarhije v javnih organih je vsebovan v podpoglavju
6.2.1.1.

T
11.1

7

velja enako kot za 11.1.1.

Da

Ares (2015) 3305367
Razvoj postopkov in orodij za spremljanje in vrednotenje je vsebovan v poglavju 6.5.

SL
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SL

Neizpolnjene splošne predhodne pogojenosti v operativnem(-ih) programu(-ih).
Neizpolnjena merila splošnih predhodnih pogojenosti v operativnem(-ih) programu(-ih) Izpolnite te preglednice, če ste izkoristili možnost v zvezi s predhodno
pogojenostjo, predvideno v drugem pododstavku člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Program
2014SI16MAOP001

Predhodna
pogojenost
G4

2014SI16MAOP001

G4

2014SI16MAOP001

G6

2014SI16MAOP001

G6

2014SI16MAOP001

G7

2014SI16MAOP001

G7

2014SI16MAOP001

G7

SL

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Izpolnjeno

1 Ureditev za učinkovito uporabo zakonodaje Unije o javnih naročilih, podprta z ustreznimi
mehanizmi.
4 Ureditev za zagotovitev administrativne usposobljenosti za izvajanje in uporabo pravil Unije
o javnih naročilih.
2 Ureditev za usposabljanje in informiranje osebja, vključenega v izvajanje direktiv EIA in
SEA.
3 Ureditev, ki zagotavlja zadostno administrativno usposobljenost.

Da

1 Ureditev za pravočasno zbiranje in združevanje statističnih podatkov, ki vključuje naslednje
elemente: opredelitev virov in mehanizmov za zagotavljanje statističnega validiranja.
4 Učinkovit sistem kazalnikov rezultatov, ki vključuje: določitev ciljnih vrednosti za te
kazalnike.
6 Postopki, s katerimi se zagotovi, da se pri vseh operacijah, ki se financirajo iz programa,
sprejme učinkovit sistem kazalnikov.

Da

70

Predvideni datum za dokončno
izvedbo preostalih ukrepov

Da
Da
Da

Da
Da

SL

Neizpolnjene splošne predhodne pogojenosti v operativnem(-ih) programu(-ih).
Ukrepi, sprejeti za izpolnjevanje veljavnih splošnih predhodnih pogojenosti. Ta preglednica o ukrepih, sprejetih za izpolnitev veljavnih splošnih predhodnih
pogojenosti, je predizpolnjena s podatki iz operativnega programa, če so ti podatki v strukturirani obliki predstavljeni v operativnem programu.
Program

Predhodna
pogojenost

2014SI16MAOP001

G4

Neizpolnjeno
merilo v
partnerskem
sporazumu
1

Sprejeti ukrepi

Rok

Pristojni
organi

Ukrep
izveden
do roka

Pojasnilo

Za reševanje glavnih in ponavljajočih se vrst napak
pri javnem naročanju bo do konca decembra 2014
pripravljena obsežna analiza praks javnega
naročanja, zlasti tistih, ki zadevajo sklade ESI (31.
12. 2014).

31.12.2014

organi
upravljanja in
Ministrstvo
za finance

Da

Ares (2015) 5141398
Izvedeni so bili vsi ukrepi za izpolnitev neizpolnjenih meril:
Analiza praks javnega naročanja
Organ upravljanja je v sodelovanju s plačilnim organom, Ministrstvom za javno
upravo-Direktoratom za javno naročanje in Državno revizijsko komisijo
pripravil analizo stanja na področju javnega naročanja. Končni dokument je
skupek podatkov in analiz, opravljenih s strani omenjenih organov, vključuje pa
predvsem področja, ki so ključna za prepoznavo težav, ki v določeni meri
vplivajo na učinkovito črpanje evropskih kohezijskih sredstev, ter predvidene
ukrepe za izboljšanje stanja na tem področju. Analiza je bila dne 1.4.2015
posredovana Evropski komisiji.

Posebna svetovalna enota v okviru organa (t.i.
»Help desk«), ki je pristojen za javno naročanje
(Ministrstvo za finance), že deluje in nudi
naročnikom svetovanje tako v fazi priprave
razpisnih dokumentacij kot tudi v procesu od
objave javnega naročila do njegovega zaključka.
Predvidena so sredstva tehnične pomoči za
kadrovsko okrepitev v enoti in njihova redna
usposabljanja. Enota bo tesno sodelovala z organi
upravljanja.

2014SI16MAOP001

SL

G4

4

Pripravljen bo poseben program usposabljanj za
upravičence in vse organe upravljanja in nadzora,
vključno s posredniškimi telesi. Za krepitev
administrativne usposobljenosti bo ključnega
pomena usposabljanje upravičencev za pravilno in
popolno pripravo razpisne dokumentacije in
izvedbo postopka javnega naročila. Hkrati bo
ključnega pomena tudi ustrezna kadrovska
struktura organov, vključenih v izvajanje skladov,
s posebnim poudarkom na usposabljanju skrbnikov
pogodb in kontrolorjev, ki so dolžni natančno,
skrbno in v skladu z zakonodajo preverjati
pravilnost in popolnost zaključenih postopkov
javnih naročil pred izplačilom sredstev v zvezi z
zadevnim javnim naročilom (31. 12. 2014).
Na podlagi Analize stanja na področju javnih
naročil, dosedanjih praks in izkušenj bodo
pripravljene podlage, s katerimi bo priprava
razpisnih dokumentacij in izvedba postopkov lažja
in bolj učinkovita (31. 12. 2014)... ***Glej Prilogo
1.

Posebna svetovalna enota oz. help desk
Svetovalna enota je bila oktobra 2014 vzpostavljena v okviru Ministrstva za
javno upravo-Direktorata za javno naročanje. Izvaja se v obliki telefonskega
svetovanja dvakrat tedensko, v načrtu pa je izvedba dodatnih zaposlitev, s čimer
se bo delovanje svetovalne enote še razširilo.
http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje
31.12.2014

organi
upravljanja in
Ministrstvo
za finance

Da

Ares (2015) 5141398
Projektna skupina za področje javnega naročanja
Projektna skupina za obravnavo sistemskih vprašanj, povezanih z vplivom
javnega naročanja na sistem črpanja sredstev ESI skladov, je bila imenovana
novembra 2014 ter dopolnjena februarja 2015, sestavljena pa je iz predstavnikov
organov upravljanja za ESI, plačilnega organa, revizijskega organa, Ministrstva
za javno upravo-Direktorata za javno naročanje ter Državne revizijske komisije.
V tem času se je sestala dvakrat, kjer je obravnavala ukrepe v okviru predhodnih
pogojenosti, poleg tega pa poteka tudi elektronska komunikacija. Projektna
skupina se bo v prihodnje sestajala po potrebi, z namenom identifikacije ključnih
problemov ter dajanja pobud za izboljšanje stanja.
Program usposabljanj
Organi upravljanja so pripravili program usposabljanj v sodelovanju z Upravno
akademijo. Prvi sklop usposabljanj z naslovom »Pravni predpisi o javnem
naročanju s primeri iz prakse« že poteka, in sicer od maja do julija 2015, v jeseni
2015 pa bo sledila izvedba naslednjega sklopa.
Priročnik za izvedbo postopkov oddaje javnih naročil
Organ upravljanja je marca 2015 na podlagi veljavne zakonodaje s področja
javnega naročanja, koristnih informacij Direktorata za javno naročanje,
objavljenih na spletu, ter prispevka Državne revizijske komisije pripravil krajši
priročnik za upravičence. Po izdaji smernic Evropske komisije ter sprejemu
nove zakonodaje s področja javnega naročanja bo pripravljen nov, obsežnejši
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Pojasnilo

priročnik.
Vzorčne razpisne dokumentacije
V pomoč naročnikom za pripravo kvalitetnih razpisnih dokumentacij je
Ministrstvo za javno upravo-Direktorat za javno naročanje pripravilo vzorčne
razpisne dokumentacije, ki so naročnikom dostopne na spletni strani Direktorata.
http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/vzorcna-razpisna-dokumentacija
Pripravljen je bil kontrolni list za preverjanje pravilnosti javnih naročil ter
seznam dokumentacije javnih naročil, ki je predmet administrativnih kontrol.
2014SI16MAOP001

G6

2

Pripravil se bo izobraževalni program za vsebine
SEA in EIA

30.12.2014

MOP

Da

Ares (2016) 6026455
Za izpolnitev merila je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripravilo
Strategijo usposabljanja za vsebine EIA in SEA (Training Strategy for Strategic
Environmental Assessment and Environmental Assessment).
Zagotovili smo tudi financiranje iz tehnične pomoči za področje usposabljanja in
izobraževanja, kot sledi iz Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

2014SI16MAOP001

G6

3

Izvedba programa za ministrstva, institucije in
zunanje izvajalce

30.6.2015

MOP

Da

Za izpolnitev kriterija je bila na Agenciji za okolje Republike Slovenije, v
Sektorju za presoje vplivov na okolje, dodatno zaposlena 1 oseba, strokovnjak s
področja geografije. Prav tako je bila na Ministrstvu za okolje in prostor dodatno
zaposlena 1 oseba v Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje.

Slovenija bo pripravila triletni program
usposabljanja in sistematične razporeditve, tako da
bo Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo
triletni akcijski načrt z ukrepi za izboljšanje znanja
za resorna ministrstva, organizacije, lokalne
skupnosti in okoljske strokovnjake in nevladne
organizacije:
a.) za uresničitev zahtev SEA in priprave ustrezne
ocene,
b.) za uresničitev zahtev EIA in priprave ustrezne
ocene.
Akcijski načrt se pripravlja in usklajuje skupaj z
Jaspers,za njegovo izvedbo načrtujemo tudi
financiranje skozi tehnično pomoč. Terminski
načrt: Akcijski načrt bo pripravljen do decembra
2014 in bo za obdobje 2014-2017.
2014SI16MAOP001

SL

G7

1

Organ upravljanja pripravil akcijski načrt za
izdelavo celovitega Načrta sistema spremljanja, ki
bo vključeval vse potrebne elemente za
zagotavljanje celovitosti, verodostojnosti in
učinkovitosti spremljanja, zbiranja in hrambe
potrebnih podatkov, vključno z viri podatkov za
vsak kazalnik.
Spremljanje vseh potrebnih elementov za
zagotavljanje celovitosti, verodostojnosti in
učinkovitosti spremljanja za YEI se bo izvajalo v
informacijskem sistemu ZRSZ (APZnet). Po
vzpostavitvi IS za OP 2014 - 2020 se bodo vsi

Ares (2016) 6026455

30.11.2015

Organ
upravljanja

Da

Ares (2017) 616407
Za izpolnitev merila je bil pripravljen Načrt sistema spremljanja, ki na enem
mestu povzema vse ključne korake spremljanja evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020. Načrt sistema spremljanja tako vključuje naslednje vsebine:
- evidenco vseh kazalnikov, vključno s podatkom o odgovornem organu, viru
podatkov, postopkom zbiranja in preverjanja ter druge obvezne parametre za
kazalnik, ki so potrebni za vzpostavitev informacijskega sistema in za fizično
spremljanje operacij na vseh ravneh izvajanja ter za vnos v informacijski
sistem,
- opis vlog, obveznosti in odgovornosti institucij v sistemu spremljanja
doseganja ciljev,
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Ukrep
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relevantni podatki iz APZnet prenesli v IS OP
2014- 2020.

- opis sistema spremljanja na ravni posamezne operacije,
- sistem spremljana na ravni udeležencev na ESS,
- način obdelave podatkov, njihove hrambe, zaščite, možnost dostopa do njih in
objave podatkov in
- kazalnike, ki ne izhajajo iz operativnega programa, so pa ključnega pomena za
izvedbo spremljanja in vrednotenja.

*** Glej Prilogo 1.

2014SI16MAOP001

G7

4

Kazalnik rezultatov za Emisije CO2 iz osebnega
avtomobilskega prometa

31.12.2016

V RS razen v Ljubljani, ki edina šteje več kot
250.000 prebivalcev in je skladno z EU direktivo
zavezana k spremljanju podatkov o kakovosti
zraka, nimamo sistematičnega zbiranja podatkov o
emisijah za onesnaževanje zraka iz prometa v
ostalih slovenskih mestih. Posledično med
kazalniki rezultatov ne moremo spremljati
primerljivih podatkov emisij iz prometa po
posameznih mestih.

2014SI16MAOP001

G7

6

Pojasnilo

Odgovorna institucija za izračun izhodiščne in
ciljne vrednosti je Agencija RS za okolje, s katero
se je MzI dogovoril za nadgradnjo spremljanja
kazalcev o izpustih NO2 in PM10/PM2,5 in CO2
iz avtomobilskega prometa za obdobje 2008-2020.
V tem kontekstu se bodo spremljale podrobne
vrednosti za te parametre na ravni RS. Ti podatki
bodo prispevali relevantne informacije glede
modal splita in posledično kakovosti zraka in
zmanjševanju emisij TGP in bodo pokazatelji
sprememb v urbanih območjih. Oba kazalca bosta
letno osvežena. *** Glej Prilogo 1
Opis bo vseboval načrt vrednotenj, ki bo
pripravljen, ko bo potrjen OP EKP.

ARSO;
Ministrstvo
pristojno za
urbani razvoj

Da

Ares (2017) 616407
Za izpolnitev merila sta bili razviti metodologiji in določene izhodiščne ter ciljne
vrednosti za dva manjkajoča kazalnika, in sicer, za kazalnik Emisije CO2 iz
osebnega avtomobilskega prometa (4.20) ter za kazalnik Površina
nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije (6.9).
Oba kazalnika sta zajeta v evidenco kazalnikov v okviru Načrta sistema
spremljanja, in sicer v okviru prednostne osi 4 (4.20) in prednostne osi 6 (6.9).

Organ
upravljanja

Da

Ares (2017) 616407
Za izpolnitev merila je bil sprejet Načrt vrednotenja izvajanja Operativnega
programa evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2014-2020, ki v
poglavju VI. Možni metodološki pristop vrednotenja, metode vrednotenja in
podatki potrebni za vrednotenje opredeljuje način zbiranja in uporabe podatkov
relevantnih za vrednotenja.

SL
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SL

Neizpolnjene tematske predhodne pogojenosti v operativnem(-ih) programu(-ih).
Neizpolnjena merila tematskih predhodnih pogojenosti v operativnem(-ih) programu(-ih). Izpolnite te preglednice, če ste izkoristili možnost v zvezi s
predhodno pogojenostjo, predvideno v drugem pododstavku člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Program

Predhodna
pogojenost

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Izpolnjeno

2014SI16MAOP001

T 01.1

1 Oblikovana je nacionalna ali regionalna strategija za pametno specializacijo, ki:

Da

2014SI16MAOP001

T 01.1

Da

2014SI16MAOP001

T 01.1

2 temelji na analizi prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in tveganj (analizi SWOT) ali podobni analizi, da
se viri usmerijo v omejen sklop prednostnih nalog v zvezi z raziskavami in inovacijami;
3 navaja ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb v raziskave in tehnološki razvoj;

2014SI16MAOP001

T 01.1

4 vključuje mehanizem spremljanja.

Da

2014SI16MAOP001

T 01.1

5 Sprejet je okvir, v katerem so navedena razpoložljiva proračunska sredstva za raziskave in razvoj.

Da

2014SI16MAOP001

T 01.2

Da

2014SI16MAOP001

T 02.1

2014SI16MAOP001

T 02.1

2014SI16MAOP001

T 02.1

1 Sprejet je okvirni večletni načrt za pripravo proračuna in določitev prednostnih naložb, povezanih s
prednostnimi nalogami Unije in po potrebi z Evropskim strateškim forumom za raziskovalne infrastrukture
(ESFRI).
1 Vzpostavljen je npr. strateški okvir politik o digitalni rasti, na primer v okviru nacionalne ali regionalne
strategije za pametno specializacijo, ki vsebuje:
2 pripravo proračuna in razvrstitev prednosti pri ukrepih z uporabo analize SWOT ali podobne analize,
skladne s kazalnikom napredka digitalne evropske agende;
3 izvedeno analizo uravnoteženosti podpore povpraševanju po IKT in ponudbi teh tehnologij;

2014SI16MAOP001

T 02.1

5 oceno potreb po obsežnejši krepitvi zmogljivosti IKT.

Da

2014SI16MAOP001

T 02.2

1 Oblikovan je nacionalni in/ali regionalni načrt za omrežja naslednje generacije, ki zajema:

Da

2014SI16MAOP001

T 02.2

Da

2014SI16MAOP001

T 02.2

2014SI16MAOP001

T 02.2

2 načrt za naložbe v infrastrukturo na podlagi ekonomske analize, ki upošteva obstoječe zasebne in javne
infrastrukture in načrtovane naložbe;
3 modele trajnostnih naložb, s katerimi se krepi konkurenca ter zagotavlja dostop do odprte, cenovno
sprejemljive in kakovostne infrastrukture in storitev, ki bodo primerne tudi v prihodnosti;
4 ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb.

2014SI16MAOP001

T 03.1

Da

2014SI16MAOP001

T 04.1

3 Posebni ukrepi so: mehanizem za spremljanje izvajanja ukrepov, ki so bili izvedeni v skladu s pobudo
"Small Business Act" in za ocenjevanje vpliva na MSP.
2 Ukrepi vključujejo: ukrepe, potrebne za vzpostavitev sistema certificiranja energetske učinkovitosti stavb v
skladu s členom 11 Direktive 2010/31/EU;

SL

74

Predvideni datum za
dokončno izvedbo
preostalih ukrepov

Da

Da
Da
Da

Da
Da

Da

SL

Program

Predhodna
pogojenost

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Izpolnjeno

2014SI16MAOP001

T 04.1

Da

2014SI16MAOP001

T 04.3

2014SI16MAOP001

T 05.1

3 Ukrepi vključujejo: ukrepe za zagotovitev strateškega načrtovanja na področju energetske učinkovitosti v
skladu s členom 3 Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta;
1 Vzpostavljeni so pregledni programi podpore, prednostni dostop do omrežja ali zajamčeni dostop in
prednostno odpremljanje ter standardna pravila za prevzemanje in delitev stroškov tehnične prilagoditve, ki so
bila objavljena, v skladu s členi 14(1) ter 16(2) in (3) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
3 opis scenarijev z enim tveganjem in scenarijev z več tveganji;

2014SI16MAOP001

T 05.1

4 upoštevanje nacionalnih strategij za prilagajanje podnebnim spremembam, kadar je ustrezno.

Da

2014SI16MAOP001

T 06.1

Da

2014SI16MAOP001

T 06.1

1 Država članica je zagotovila, da se v sektorjih, ki jih podpirajo ESRR, Kohezijski sklad in EKSRP, na
podlagi različnih rab vode prispeva k povračilu stroškov vodnih storitev glede na sektor v skladu s prvo
alinejo člena 9(1) Direktive 2000/60/ES, pri čemer se po potrebi upoštevajo socialni, okoljski in gospodarski
učinki povračila, pa tudi geografske in podnebne značilnosti zadevnega območja oz. zadevnih območij.
2 Sprejetje načrta upravljanja povodja za vodno območje v skladu s členom 13 Direktive 2000/60/ES.

2014SI16MAOP001

T 07.1

Da

2014SI16MAOP001

T 07.1

2014SI16MAOP001

T 07.1

2014SI16MAOP001

T 07.1

1 Obstoj celostnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov za prometne naložbe, ki so skladne s pravnimi
zahtevami za strateško okoljsko presojo in določajo:
2 prispevek k enotnemu evropskemu prometnemu prostoru v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. .../2013
Evropskega parlamenta in Sveta, vključno s prednostnimi naložbami v:
3 osrednje omrežje TEN-T in celostno omrežje, če je predvideno vlaganje iz ESRR in Kohezijskega sklada;
ter
4 sekundarno povezanost;

2014SI16MAOP001

T 07.1

5 realno in zrelo zasnovo projektov, pri katerih se predvideva podpora iz ESRR in Kohezijskega sklada;

Da

2014SI16MAOP001

T 07.1

6 ukrepe za zagotovitev zmogljivosti posredniških organov in upravičencev, da bi projekti potekali po načrtih.

Da

2014SI16MAOP001

T 07.2

Da

2014SI16MAOP001

T 07.2

1 Obstoj razdelka o razvoju železnic v okviru prometnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov, kakor so
opredeljeni zgoraj, ki izpolnjuje pravne zahteve za strateško okoljsko presojo in določa realno in zrelo
zasnovo projektov (vključno s časovnim razporedom in proračunskim okvirom).
2 Ukrepi za zagotovitev zmogljivosti posredniških organov in upravičencev, da bi projekti potekali po načrtih.

2014SI16MAOP001

T 07.3

Da

2014SI16MAOP001

T 07.3

1 Obstoj razdelka o celinskih plovnih poteh in pomorskem prometu, pristaniščih, multimodalnih povezavah in
letališki infrastrukturi v okviru prometnega načrta oz. načrtov ali okvira oz. okvirov, ki:
2 je skladen s pravnimi zahtevami za strateško okoljsko presojo;

2014SI16MAOP001

T 07.3

3 opredeljuje realno in zrelo zasnovo projektov (vključno s časovnim razporedom in proračunskim okvirom).

Da

SL
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Predvideni datum za
dokončno izvedbo
preostalih ukrepov

Da
Da

Da

Da
Da
Da

Da

Da

SL

Program

Predhodna
pogojenost

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Izpolnjeno

2014SI16MAOP001

T 07.3

4 Ukrepi za zagotovitev zmogljivosti posredniških organov in upravičencev, da bi projekti potekali po načrtih.

Da

2014SI16MAOP001

T 08.4

Da

2014SI16MAOP001

T 09.3

1 Zainteresirane strani sodelujejo pri zasnovi in spremljanju politik aktivnega staranja, katerih namen je
starejše zaposlene obdržati na trgu dela in spodbujati njihovo zaposlovanje.
1 Oblikovan je nacionalni ali regionalni strateški politični okvir za zdravje, ki vključuje:

2014SI16MAOP001

T 09.3

2 usklajene ukrepe za izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev;

Da

2014SI16MAOP001

T 09.3

Da

2014SI16MAOP001

T 09.3

3 ukrepe za spodbujanje učinkovitosti v zdravstvenem sektorju z uvajanjem modelov za zagotavljanje storitev
ter infrastrukture;
4 sistem spremljanja in pregledovanja.

2014SI16MAOP001

T 11.1

Da

2014SI16MAOP001

T 11.1

1 Oblikovan je strateški politični okvir za izboljšanje upravne učinkovitosti in spretnosti v javnih organih
države članice, ki vključuje naslednje elemente in je tudi v postopku izvajanja:
2 analizo in strateško načrtovanje pravnih, organizacijskih in/ali postopkovnih reformnih ukrepov;

2014SI16MAOP001

T 11.1

3 razvoj sistemov upravljanja kakovosti;

Da

2014SI16MAOP001

T 11.1

4 celostne ukrepe za poenostavitev in racionalizacijo upravnih postopkov;

Da

2014SI16MAOP001

T 11.1

Da

2014SI16MAOP001

T 11.1

5 razvoj in izvajanje strategij in politik v zvezi s človeškimi viri, ki zajemajo ugotovljene glavne
pomanjkljivosti na tem področju;
6 razvoj spretnosti na vseh ravneh poklicne hierarhije v javnih organih;

2014SI16MAOP001

T 11.1

7 razvoj postopkov in orodij za spremljanje in vrednotenje.

Da

SL
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Predvideni datum za
dokončno izvedbo
preostalih ukrepov

Da

Da

Da

Da

SL

Neizpolnjene tematske predhodne pogojenosti v operativnem(-ih) programu(-ih).
Ukrepi, sprejeti za izpolnjevanje veljavnih tematskih predhodnih pogojenosti. Ta preglednica o ukrepih, sprejetih za izpolnitev veljavnih tematskih predhodnih
pogojenosti, je predizpolnjena s podatki iz operativnega programa, če so ti podatki v strukturirani obliki predstavljeni v operativnem programu.
Program

Pred
hodn
a
pogoj
enost

2014SI16
MAOP001

T
01.1

Neizpo
lnjeno
merilo
v
partne
rskem
sporaz
umu
1

Sprejeti ukrepi

Rok

Pristoj
ni
organi

To be defined

Uk
rep
izv
ede
n
do
rok
a

Pojasnilo

Da

Ares (2015) 4800983
Vlada RS je na svoji 53. redni seji, 20. septembra 2015, sprejela Slovensko strategijo pametne specializacije –
S4, ki skupaj s podpornimi dokumenti ustrezno zajema oziroma naslavlja vsa merila predhodne pogojenosti. S
S4 je bila vzpostavljena platforma za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično
maso znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih
ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti.
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokume
nt_potrjeno_na_VRS_150920.pdf

2014SI16
MAOP001

2014SI16
MAOP001

2014SI16
MAOP001

2014SI16

SL

T
01.1

T
01.1

T
01.1

T

2

3

4

5

velja enako kot za 1.1.1.

velja enako kot za 1.1.1.

velja enako kot za 1.1.1.

velja enako kot za 1.1.1.

30.4.
2015

30.4.
2015

30.4.
2015

30.4.

Služba
Vlade
RS za
razvoj
in
evropsk
o
kohezij
sko
politiko
Služba
Vlade
RS za
razvoj
in
evropsk
o
kohezij
sko
politiko
Služba
Vlade
RS za
razvoj
in
evropsk
o
kohezij
sko
politiko
Služba

Da

Ares (2015) 4800983
Analiza SWOT je opisana v poglavju 1.1. »Kje smo« ter podrobneje v podpornem dokumentu »Analitične
podlage k analizi prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj«. Prav tako je proces podjetniškega odkrivanja opisan
na začetku poglavja 2. »Prednostna področja« ter podrobneje v podpornem dokumentu »Proces podjetniškega
odkrivanja«. Izbor oziroma opredelitev prednostnih področij v katera bo Slovenija vlagala svoje omejene resurse
je opisan v poglavju 2. »Prednostna področja«.

Da

Ares (2015) 4800983
Ukrepi za spodbujanje zasebnih naložb v raziskave in tehnološki razvoj so razdelani in opisani v poglavju 4.
»Sveženj ukrepov« in sicer ukrepi namenjeni naslednjim področjem: 4.1. Raziskave, razvoj in inovacije, 4.2.
Človeški viri, 4.3. Podjetništvo in inovacije ter 4.4. Razvojna država.

Da

Ares (2015) 4800983
Sistem in mehanizem spremljanja in vrednotenja je opisan v poglavju 6 »Sistem upravljanja« s tem, da so
Strateška partnerstva podrobneje opisana v podpornem dokumentu z naslovom »Opredelitev Strateških
partnerstev«.

Da

77

Ares (2015) 4800983

SL

Program

Pred
hodn
a
pogoj
enost

MAOP001

01.1

2014SI16
MAOP001

T
01.2

Neizpo
lnjeno
merilo
v
partne
rskem
sporaz
umu

1

Sprejeti ukrepi

1. Sprejem strategije pametne specializacije skladno s to
točk
2. Revizija Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture
2011-2020 (NRRI) v letu 2015
3. Določitev ožjih prednostnih področij v skladu s
strategijo pametne specializacije:
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pag
euploads/pdf/znanost/RISS/SIR.pdf
4. NRRI vključuje finančni načrt (po letih) vse do
2020, hkrati pa bo v letu 2015 revidiran, kjer bo sledil
tudi prioritetnim področjem uporabe, kot jih definira
SPS. Izvajanje je predvideno v začetku 2016.

Rok

Pristoj
ni
organi

2015

Vlade
RS za
razvoj
in
evropsk
o
kohezij
sko
politiko
organ
upravlj
anja in
Ministr
stvo za
izobraž
evanje,
znanost
in šport

31.12
.2016

Uk
rep
izv
ede
n
do
rok
a

Razpoložljiva sredstva so opredeljena in opisana v poglavju 5 z naslovom »Finančni okvir«.

Da

2014SI16
MAOP001

SL

T
02.1

T
02.1

1

2

Ocena trenutnega stanja informacijske družbe v
Sloveniji v skladu z Digitalno agendo za Evropo izvedeno decembra 2013
Identifikacija s povezanimi strateškimi dokumenti - v
izvajanju; strateški dokumenti na nacionalni ravni še
niso bili sprejeti
Identifikacija in sodelovanje vseh zainteresiranih
deležnikov - julij 2014
Priprava osnutka strategije in notranje usklajevanje julij 2014
Zaključek javne obravnave - 3. oktober 2014
Predložitev v sprejem Vladi RS - 27. februar 2014

27.2.
2015

velja enako kot za 2.1.1.

27.2.
2015

Ares (2017) 616533
Strategija pametne specializacije (S4)
Vlada RS je na svoji 53. redni seji, 20. septembra 2015, sprejela Slovensko strategijo pametne specializacije –
S4.
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokume
nt_potrjeno_na_VRS_150920.pdf
Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020 (NRRI)
Vlada RS na svoji 114. redni seji, 14. decembra 2016, sprejela revidiran Načrt razvoja raziskovalne
infrastrukture 2011-2020 (NRRI). NRRI v skladu s S4 opredeljuje ožja prednostna področja in finančni načrt do
leta 2020 (po letih).
Cilj revizije je bil ocena stanja implementacije prednostnih mednarodnih projektov iz prvotnega seznama,
vključno s podatki o vlaganjih v raziskovalno infrastrukturo za obdobje 2011-2015, in posodobitev seznama
prednostnih mednarodnih projektov. Revizija NRRI 2016 prinaša posodobljen seznam mednarodnih RI
projektov, medtem ko časovni okvir NRRI 2011-2020, prednostna nacionalna področja in druga temeljna načela
ostajajo nespremenjeni.
Za izpolnitev kriterijev predmetne predhodne pogojenosti revidiran dokument upošteva tudi prednostna področja
opredeljena v S4, obstoječe zmogljivosti raziskovalne infrastrukture, kot tudi obstoječa in predvidena večletna
proračunska sredstva za naložbe v raziskovalno in inovacijsko infrastrukturo.

Časovnica implementacije NRRI je priloga Načrta
razvoja raziskovalne infrastrukture. Implementacija se
izvaja skladno s proračunskimi možnostmi, tako da je
Slovenija že članica 5 mednarodnih RI konzorcijev (od
tega 4 ERIC), v skladu z načrti pa bo do 31.12. 2015
vključena še v 6 mednarodnih RI (od tega 5 ERIC).
Do 31.12.2016 je predvidena revizija NRRI, ki bo
usklajena z revizijo ESFRI kažipota...
*** Glej Prilogo 1.
2014SI16
MAOP001

Pojasnilo

Ministr
stvo za
izobraž
evanje,
znanost
in šport

Da

Ministr
stvo za
izobraž

Da

Ares (2016) 2783791
Vlada RS je na svoji 78. redni seji, 10. marca 2016, sprejela Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020
– DIGITALNA SLOVENIJA 2020 (Strategija DSI2020), ki ustrezno zajema oziroma naslavlja merila, ki jih
določajo smernice za predhodno pogojenost. S sprejeto Strategijo DSI2020 je določen nacionalni okvir razvoja
informacijske družbe v Sloveniji.
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_druzba/DSI_2020.pdf

Ares (2016) 2783791
Strategija DSI2020 vsebuje različne analize, ki so bila narejene za potrebe prioritizacije potrebnih ukrepov za
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SL

Program

Pred
hodn
a
pogoj
enost

Neizpo
lnjeno
merilo
v
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rskem
sporaz
umu

Sprejeti ukrepi

Rok

Pristoj
ni
organi

Uk
rep
izv
ede
n
do
rok
a

evanje,
znanost
in šport

2014SI16
MAOP001

2014SI16
MAOP001

2014SI16
MAOP001

SL

T
02.1

T
02.1

T
02.2

3

5

1

velja enako kot za 2.1.1.

velja enako kot za 2.1.1.

Ocena trenutne situacije na področju omrežij naslednje
generacije. - maj 2014
Priprava osnutka načrta za omrežja naslednje generacije
v Sloveniji v skladu s cilji Evropske digitalne agende. maj 2014
Javno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi. od 29. 8. 2014 do 3. 10. 2014
Redakcija nacionalnega načrta za omrežja naslednje
generacije (NGN) v Sloveniji. - od 3. 10. 2014 do 31.10.
2014
Objava osnutka nacionalnega načrta in javno
posvetovanje. - od 15. 12. 2014 do 15. 1. 2015
Postopek odobritve s strani Vlade RS. - 27. 2. 2015

27.2.
2015

27.2.
2015

27.2.
2015

Pojasnilo

izboljšanje stanja informacijske družbe v Sloveniji. Tako je v poglavju 3 Analiza nacionalnega konteksta (str. 7)
ob posameznih indikatorjih in kazalnikih vključena tudi SWOT analiza nacionalnega konteksta. Ob tem so v
Prilogi 2: Statistika razvoja informacijske družbe v Sloveniji (str. 52) in Prilogi 3: Analiza nacionalnega
konteksta (str. 63), še dodatno in obširno opisane analize in stanje informacijske družbe. Priloga 4: Seznam
kazalnikov za merjenje uspešnosti EDA pa vsebuje kazalnike Digitalne agende za Evropo, ki se merijo za
uspešno izvajanje strategije.
Posamezni predvideni ukrepi s finančnim in časovnim ovrednotenjem, ki jih bo strategija naslavljala so vključeni
po posameznih prednostnih področjih ukrepanja v poglavju 6 Prednostna področja ukrepanja, in sicer:
• širokopasovna in druga infrastruktura elektronskih komunikacij (6.1.3 Predvideni
ukrepi, str.
24),
• inovativne podatkovno vodene storitve (6.2.3 Predvideni ukrepi, str. 28),
• digitalno podjetništvo (6.3.3 Predvideni ukrepi, str. 32),
• kibernetska varnost (6.4.3 Predvideni ukrepi, str. 35),
• vključujoča informacijska družba (6.5.3 Predvideni ukrepi, str. 38).

Ministr
tvo za
izobraž
evanje,
znanost
in šport

Da

Ministr
stvo za
izobraž
evanje,
znanost
in šport

Da

Ministr
stvo za
izobraž
evanje,
znanost
in šport

Da

Ares (2016) 2783791
Strategija DSI2020 vsebuje različne analize, ki so bila narejene za potrebe prioritizacije potrebnih ukrepov za
izboljšanje stanja informacijske družbe v Sloveniji. Tako je v poglavju 3 Analiza nacionalnega konteksta (str. 7)
ob posameznih indikatorjih in kazalnikih vključena tudi SWOT analiza nacionalnega konteksta. Ob tem so v
Prilogi 2: Statistika razvoja informacijske družbe v Sloveniji (str. 52) in Prilogi 3: Analiza nacionalnega
konteksta (str. 63), še dodatno in obširno opisane analize in stanje informacijske družbe. Priloga 4: Seznam
kazalnikov za merjenje uspešnosti EDA pa vsebuje kazalnike Digitalne agende za Evropo, ki se merijo za
uspešno izvajanje strategije.
Ares (2016) 2783791
Strategija DSI2020 vsebuje različne analize, ki so bila narejene za potrebe prioritizacije potrebnih ukrepov za
izboljšanje stanja informacijske družbe v Sloveniji. Tako je v poglavju 3 Analiza nacionalnega konteksta (str. 7)
ob posameznih indikatorjih in kazalnikih vključena tudi SWOT analiza nacionalnega konteksta. Ob tem so v
Prilogi 2: Statistika razvoja informacijske družbe v Sloveniji (str. 52) in Prilogi 3: Analiza nacionalnega
konteksta (str. 63), še dodatno in obširno opisane analize in stanje informacijske družbe. Priloga 4: Seznam
kazalnikov za merjenje uspešnosti EDA pa vsebuje kazalnike Digitalne agende za Evropo, ki se merijo za
uspešno izvajanje strategije.
Ares (2017) 312144
Vlada RS je na svoji 78. redni seji, 10. marca 2016, sprejela Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje
generacije do leta 2020 (Načrt NGN 2020). Na svoji 112. redni seji, 1. decembra 2016, pa se je seznanila tudi z
dopolnitvami Načrta NGN 2020, in sicer s Spiskom območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste
poseljenosti, nadaljnjimi aktivnostmi na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke
poseljenosti, ter izvajanjem in sofinanciranjem investicij iz Načrta NGN 2020. S sprejetim Načrtom NGN 2020
je določen nacionalni načrt za omrežja naslednje generacije v Republiki Sloveniji. Načrt NGN 2020 ustrezno
zajema merila, ki jih določajo smernice za predhodno pogojenost.
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_druzba/NGN_2020.pdf
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2014SI16
MAOP001

T
02.2

2

velja enako kot za 2.2.1.

27.2.
2015

Ministr
tvo za
izobraž
evanje,
znanost
in šport

Da

Ares (2017) 312144

Ministr
stvo za
izobraž
evanje,
znanost
in šport
Ministr
tsvo za
izobraž
evanje,
znanost
in šport

Da

Ministr
stvo za
gospod
arski
razvoj
in
tehnolo
gijo

Da

2014SI16
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Na MGRT smo skupaj z MNZ pripravili predlog
obrazca MSP-testa in navodila za njegovo
izpolnjevanje. Izvedli smo tudi več pilotnih priprav
MSP-testa na zakonih različnih resorjev. MSP-test bo
postal del priprave vladnega gradiva.
Akcijski načrt:
1. Nadaljevanje projekta E-predpisi in vključitev MSPtesta kot pilotnega modula. Odločitev je bila sprejeta na
sestanku MGRT, MNZ, GS VRS, SVZ. (januar 2014).
2. Priprava in izvedba usposabljanj za resorje v letu
2014, MGRT in MNZ– september, oktober 2014
usposabljanja glede sodelovanja z javnostmi. Ko bo
pripravljena aplikacija MSP testa, bodo izvedena tudi
usposabljanja za njeno izpolnjevanje.

27.2.
2015

27.2.
2015

31.12
.2015

Načrt NGN 2020 temelji na ekonomskih analizah (poglavje 4 Analiza stanja širokopasovnega dostopa do
interneta) pri čemer je bila upoštevana javna in zasebna infrastruktura kot je razvidno iz poglavja 5 (Dosedanja
vlaganja v razvoj infrastrukture), konkretneje iz podpoglavij 5.1 (Investicije v sektorju elektronskih komunikacij
v Republiki Sloveniji v letih 2008–2014) in 5.2 (Sofinanciranje in učinki gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
z javnimi sredstvi v obdobju 2007–2013). Pri tem so bili vključeni vsi relevantni deležniki, ki so predložili
informacije o načrtovanih investicijah (poglavje 9 Finančna konstrukcija ukrepa in viri financiranja). V poglavju
10 (Določitev območij, na katerih bodo angažirana javna sredstva) je predstavljeno kartiranje obstoječe privatne
in javne infrastrukture elektronskih komunikacij, ter izvedba testiranja tržnega interesa za določitev območij
belih lis. Prednostna lista investicijskih projektov vključno s postopki testiranja tržnega interesa je navedena v
dopolnitvi Načrta NGN 2020 - dokument Spisek območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste
poseljenosti, nadaljnje aktivnosti na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke
poseljenosti, ter izvajanje in sofinanciranje investicij iz Načrta NGN 2020. Strateški cilj Republike Slovenije na
področju razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 je določen v poglavju 6 (Določitev
cilja). Predvidena finančna sredstva za doseganje cilja in finančna konstrukcija ukrepa so razvidni v poglavju 9
(Finančna konstrukcija ukrepi in viri financiranja). Nacionalni Načrt NGN 2020 predvideva doseganje ciljev
Evropske digitalne agende do leta 2020, kar je razvidno iz poglavja 2 (Uvod).
Ares (2017) 312144
Model trajnostne naložbe je opisan v poglavju 8.3 (Opis modela sofinanciranja gradnje širokopasovne
infrastrukture). Racionalna in učinkovita uporaba javnih sredstev pa je razvidna v poglavju 8.1 (Definicija
ukrepa) na strani 20.

Da

Ares (2017) 312144
Načrt NGN 2020 vsebuje v poglavju 11 ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb in znižanje stroškov gradnje
širokopasovne infrastrukture. Ukrepi so predstavljeni v poglavjih 11.1 (Zagotavljanje konkurence), 11.2
(Znižanje stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture), 11.3 (Izvajanje programa evropske politike radijskega
spektra) in 11.4 (Testiranje interesa operaterjev).
Ares (2016) 5521960
Vzpostavitev elektronskega modula za izvajanje MSP testa
Ministrstvo za javno upravo (MJU) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo
(MGRT) pripravilo elektronski modul za izvajanje MSP testa. Elektronski MSP test je bil omogočen s 1. junijem
2016 na povezavi http://mopedws-test.sigov.si/, navodila za uporabo MSP testa so dosegljiva na spletni strani:
http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/mju/Boljsi_predpisi/MSP_test/Navodila_MSP_TEST_0505
2016.pdf
Pravne podlage
Sprememba Pravnih podlag za pripravo elektronskega modula MSP testa ni bila potrebna. Ustrezne pravne
podlage se nahajajo v Resoluciji o normativni dejavnosti in Poslovniku Vlade Republike Slovenije.
Izvedba usposabljanj
Za pripravo na uporabo aplikacije MSP test so v aprilu in maju 2016 potekala vsebinska in praktična
usposabljanja. Vsebinsko usposabljanje je bilo izvedeno 6. aprila 2016, skupaj se jih je udeležilo 100 javnih

80

SL

Program

Pred
hodn
a
pogoj
enost

Neizpo
lnjeno
merilo
v
partne
rskem
sporaz
umu

Sprejeti ukrepi

Rok

Pristoj
ni
organi

Uk
rep
izv
ede
n
do
rok
a

3. Priprava pravnih podlag (sprememba Poslovnika
Vlade RS) za uvedbo e-vladnih gradiv , katerega del je
poseben modul presoja vplivov na gospodarstvo MSP-test do junija 2015 in usposabljanje resorjev za
izvajanje MSP testa.
4. Začetek izvajanja MSP-testa za vsak pravni predpis v
rednem postopku sprejemanja: 31.12.2015.
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uslužbencev. Na usposabljanju so predavali predstavniki MJU o Enotni metodologiji za merjenje stroškov, ki je
podlaga za izračun MSP testa in o sami aplikaciji MSP test oziroma kvantitativnih učinkih na gospodarstvo, SVZ
je predstavil sistem MOPED, MGRT pa je predstavil pomen izpolnjevanja kvalitativnih učinkov na
gospodarstvo.
Praktična usposabljanja so potekala v 6 skupinah, ki so zajele do 20 pripravljavcev predpisov, vodij NOE in
aktivnih uporabnikov RPS-a. Praktičnega dela se je udeležilo 93 javnih uslužbencev iz vseh ministrstev in služb
Vlade RS.
Usposabljanja za modul MSP test in sistem MOPED so se nadaljevala tudi v jesenskih terminih, predmetno
usposabljanje bo postalo stalen modul v okviru Upravne akademije.

vzpostavitev spletni OVE- URE portal
Borzen (osnutek že pripravljen v oktobru 2014)
vzpostavitev elektronskega registra
energetskih izkaznic
sprejetje dopolnjenega Pravilnika o
metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic
(osnutek od 29.10.2014 v javni obravnavi)

31.1.
2015

Slovenija pripravlja strategijo za mobilizacijo naložb v
obnovo stanovanjskih in poslovnih stavbah, javnih in
zasebnih, za dosego predhodno omenjenih nacionalnih
ciljev.

30.6.
2015

Standardna pravila TSO v zvezi s prevzemanjem in
delitvijo stroškov za tehnične prilagoditve so določene z
novim Energetskim zakonom (EZ-1), v členu 371, ki je

31.3.
2015
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Da
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Da

Ministr
stvo za
infrastr

Da

Ares (2015) 5976225
Vzpostavitev spletnega OVE-URE portala
V januarju 2015 je bil vzpostavljen spletni portal Trajnostna Energija. Portal je bil vzpostavljen z namenom
osnovanja informacijskega središča, stične točke za dostop do informacij glede učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije v Sloveniji. S postavitvijo portala želimo na enostaven in pregleden način na enem
mestu zbrati kakovostne in strokovne informacije, ki bodo uporabnikom na eni strani pripomogle k učinkovitejši
rabi energije, po drugi strani pa nadgradile njihovo poznavanje o obnovljivih virih energije in njihove uporabe.
http://www.trajnostnaenergija.si/
Vzpostavitev elektronskega registra energetskih izkaznic
Energetske izkaznice so dostopne na naslovu elektronske baze o nepremičninah. Elektronski register je bil
vzpostavljen marca 2015 (stekla je testna verzija), od konca aprila 2015 pa je bila baza odprta za javni vpogled.
http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic
Decembra 2014 je bil sprejet dopolnjen Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic.
Pravilnik poenostavlja metodologijo izračuna energetsko izkaznico za posamezno stanovanje oz. posamezni del
stavbe s skupnim ogrevalnim sistemom, s čimer se rešuje problem, da je izdelava izkaznice za stanovanje lahko
predstavljala nesorazmerni strošek za posameznika. Z novim pravilnikom je torej rešen problem nesorazmernega
stroška za izdelavo energetske izkaznice na posamezno stanovanje v primerih, ko stanovalci niso dosegli
potrebnega 50 % soglasja o financiranju energetske izkaznice iz rezervnega sklada.
http://www.energetika-portal.si/novica/n/aktualne-novosti-ki-jih-prinasa-pravilnik-o-metodologiji-in-izdajienergetskih-izkaznic-stavb-9180/
Ares (2015) 5976225
Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb
Vlada RS je Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb sprejela na svoji 58. redni
seji, 29. oktobra 2015. S strategijo so določeni pomembni cilji zmanjševanja rabe energije v stavbah. Strateški
cilj na področju stavb je do leta 2050 doseči brezogljično rabo energije. To bomo dosegli z znatnim izboljšanjem
energetske učinkovitosti ter povečanjem izkoriščanja obnovljivih virov energije v stavbah. S tem se bodo
bistveno zmanjšale tudi emisije drugih škodljivih snovi v zrak. Poleg tega je cilj tudi, da Slovenija postane
prepoznavna na področju trajnostne gradnje.
http://www.mzi.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/select/sporocilo_za_javnost/article/799/8146/b57a81e38e78f
ce1e624dbccb3ae49e4/?tx_ttnews[month]=10&tx_ttnews[year]=2015
Ares (2016) 3267056
Vlada RS je na svoji 82. redni seji, 31. marca 2016, izdala soglasje k Sistemskim obratovalnim navodilom za
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bil sprejet 7. marca 2014.
Izvedbeni akt o pravilih TSO je treba sprejeti v roku 1
leta po sprejetju novega Energetskega zakona (EZ-1).
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Pripraviti nove ali spremeniti obstoječe ocene tveganja,
in sicer skladno na nacionalni in/ali regionalni ravni. - 1.
10. 2016
- sprejeta je bila Uredba o izvajanju Sklepa o
mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL RS,
št. 62/2014 - http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlurid=20142677), ki določa način
priprave ocen tveganj in pristojne organe za izdelavo
ocen tveganj za posamezne nesreče (Priloga 1); s tem je
izpolnjen pogoj za začetek priprave ocen tveganj ter
njihovo nadgradnjo z vplivi podnebnih sprememb
- Uredba določa tudi roke, ki zagotavljajo, da bo EAC
lahko izpolnjena najkasneje do konca 2016
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prenosni sistem električne energije Republike Slovenije, v Uradnem listu RS pa so bila objavljena 22. aprila
2016.
Sistemska obratovalna navodila urejajo obratovanje in način vodenja prenosnih in distribucijskih sistemov. S
sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti uredijo tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje sistemov z
namenom zanesljive in kakovostne oskrbe z elektriko, način zagotavljanja sistemskih storitev, postopki za
obratovanje sistemov v kriznih stanjih, pogoji za priključitev na sistem in način priključitve na sistem, tehnični
pogoji za medsebojno priključitev in delovanje sistemov različnih elektrooperaterjev, monitoring kakovosti
storitev oskrbe z elektriko in vrsta, struktura, frekvenca in način izmenjave podatkov med elektrooperaterji,
potrebnih za varno obratovanje in učinkovito vodenje sistemov.
V oddelku II, poglavje 5 Sistemskih obratovalnih navodil z naslovom Standardna pravila za določanje stroškov
tehnične izvedbe priključevanja proizvodnih naprav za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih
virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom na prenosni sistem ter naprav ostalih uporabnikov sistema in
distribucijskega operaterja s členi 42, 43 in 44 v celoti ustrezno naslavlja neizpolnjeno merilo, ki določa, da
nacionalni operaterji omrežij in upravljavci distribucijskih omrežij pripravijo in objavijo standardna pravila v
zvezi s prevzemanjem in delitvijo stroškov za tehnične prilagoditve.
http://www.uradni-list.si/1/content?id=126174#!/Sistemska-obratovalna-navodila-za-prenosni-sistem-elektricneenergije-Republike-Slovenije
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Sprejetje nacionalne strategije prilagajanja podnebnim
spremembam. ESI sredstva bodo uporabljena (tehnična
pomoč) za izpolnitev te EAC.
- v pripravi je nacionalna ocena tveganj, ki jih prinašajo
podnebne spremembe, ki bo pripravljena v začetku leta
2015; na tej podlagi bo mogoče pripraviti ukrepe
prilagajanja in dopolniti ocene tveganj za posamezne
nesreče, na katere vplivajo podnebne spremembe

1.10.
2016
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Da

Ares (2017) 646856
Vlada RS je na svoji 68. redni seji, 23. decembra 2015, sprejela Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v
Republiki Sloveniji in Državno oceno tveganj za nesreče, verzija 1.0. Angleški prevod prvega Poročila o izdelavi
ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji, ki je vseboval pregled aktivnosti na področju ocenjevanja tveganj
za nesreče do konca leta 2015, je bil po sprejetju na Vladi RS posredovan Evropski komisiji, direktoratu DG
ECHO, skladno z določili točke a 6. člena Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.
decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju Civilne zaščite (UL L št. 347 z dne 20. decembra 2013, str.
924).
V letu 2016 so bile aktivnosti na področju ocenjevanja tveganj za nesreče usmerjene predvsem v dopolnjevanje
ocen tveganj za nesreče s podnebnimi vsebinami. Upoštevanje bodočih podnebnih sprememb v ocenah, izdelanih
leta 2015, zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov in informacij s področja podnebnih sprememb, še ni bilo
ustrezno zajeto. Zaradi tega je bilo v letošnjem letu treba dopolniti tako nekatere ocene tveganja za posamezne
nesreče kot tudi Državno oceno tveganj za nesreče, kar je bilo predvideno tudi z uredbo.
Na podlagi dopolnjenih ocen tveganja za posamezne nesreče je Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje pripravila dopolnjeno Državno oceno tveganj za nesreče, verzija 1.1. V primerjavi s prvo verzijo ocene
iz leta 2015 je spremenjen uvodni del ocene, dopolnjeno je poglavje o podnebnih spremembah, dopolnjenih je
šest povzetkov ocen tveganja za posamezne nesreče, nekoliko je spremenjeno poglavje o skupni oceni tveganj za
nesreče, v prilogi pa je dodan še en scenarij tveganja s pripadajočo analizo tveganja.
Vlada RS je Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014 – 2016 in
Državno oceno tveganj za nesreče, verzija 1.1. sprejela na svoji 113. redni seji, 7. decembra 2016.

Na podlagi ocene tveganja bo pripravljeno celovito
nacionalno ocenjevanje tveganja. - 31. 12. 2016
- v Uredbi je določen tudi način priprave, vsebina in
odgovorni nosilec za pripravo Državne ocene tveganj za
nesreče
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Ares (2017) 646856
Vlada RS je Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam sprejela na svoji 113. redni seji, 7. decembra
2016. Strateški okvir za prilagajanje predstavlja prvi korak k razvoju celovitega medsektorskega procesa
prilagajanja, zato v prvi vrsti vsebuje usmeritve za večjo vključenost prilagajanja v vse politike, ukrepe in
ravnanja. Podrobneje so opredeljene posamezne horizontalne dejavnosti, ki lahko pripomorejo k prilagajanju na
podnebne spremembe in s tem k zmanjševanju izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti in
ranljivosti Slovenije ter povečevanju odpornosti in prilagoditvene sposobnosti. Zastavljeni so koraki za celovito
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upoštevanje vplivov podnebnih sprememb pri snovanju in izvajanju vseh politik, ukrepov in aktivnosti, za
krepitev znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja, za širše sodelovanje in povezovanje ter
izmenjavo izkušenj in za dvig izobraženosti, usposobljenosti, ozaveščenosti in informiranosti o vplivih
podnebnih sprememb in potrebnih ukrepih za prilagajanje. Opozorjeno je na pomembnost ustreznega in
pravočasno načrtovanega zagotavljanja financiranja dejavnosti in ukrepov za prilagajanje podnebnim
spremembam doma in v državah v razvoju. Posamezne ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam po
sektorjih, vključno z izvajanjem sektorskih dejavnosti na področjih razvoja in prenosa raziskav, sodelovanja in
izobraževanja, bo podrobneje opredelil izvedbeni načrt usmeritev srednjeročnih ukrepov za prilagajanje, ki bo
pripravljen po potrditvi strateškega dokumenta.
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/podnebne_spremembe/prilagajanje_podnebnim_spremembam/
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Ocena sedanje stopnje kritja stroškov storitev,
povezanih z obremenjevanjem voda glede na sektor v
skladu s prvo alinejo člena 9(1) Direktive 2000/60/ES
(tudi za področje razpršenega onesnaževanja in
hidromorfoloških obremenitev). - 22. 12. 2015
Priprava dolgoročne napovedi ponudbe in
povpraševanja po vodi na ravni porečij. - 22. 12. 2015
Priprava utemeljitev v skladu s četrtim odstavkom 9.
člena, če je to primerno. - 22. 12. 2015
Identifikacija vseh ključnih elementov v skladu s
členom 9 okvirne direktive o vodah v NUV (2015–
2021). - 22. 12. 2015

22.12
.2015

V zvezi z ugotovljenimi vrzelmi pri ukrepih za
doseganje dobrega stanja voda za vodni območji
Donave in Jadranskega morja, Slovenija prilaga okvirni
akcijski načrt za pripravo načrtov upravljanja voda za
obdobje 2015-2021, ki po našem mnenju v veliki meri
upošteva ugotovljene pomanjkljivosti v skladu z
zapisnikom sestanka med DG ENV in Slovenijo dne 14.
5. 2014 v Bruslju. Večino ugotovljenih vrzeli bomo
poskušali zapolniti do drugega načrta upravljanja voda.
Možno pa je da bomo za kakšne sistemske
pomanjkljivosti potrebovali dlje časa, kar je navedeno v
priloženem akcijskem načrtu.

22.12
.2015
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1. Ocena sedanje stopnje kritja stroškov vodnih storitev glede na sektor v skladu s prvo alinejo člena 9(1)
Direktive 2000/60/ES:
Ocene prispevkov različnih dejavnosti, ki obremenjujejo vode, k povračilu stroškov iz Načrta upravljanja voda
za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009-2015 so bile posodobljene za Načrt upravljanja voda na
vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021 in Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega
morja za obdobje 2016-2021.
2. Priprava dolgoročne napovedi ponudbe vode in povpraševanja vode na ravni porečij:
Dolgoročne napovedi ponudbe in povpraševanja po vodi so bile upoštevane pri oceni povračila stroškov, in sicer
pri oceni stroškov vira. Analize razpoložljivih zalog vode ter obstoječe in predvidene rabe vode so bile izvedene
na ravni vodnih teles.
3. Priprava utemeljitev v skladu s četrtim odstavkom 9. člena, če je to primerno:
V Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 in Načrtu upravljanja voda na
vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 je prikazan prispevek v zvezi s povračilom stroškov
zaradi obremenjevanja voda na podlagi prve alineje člena 9(1) Direktive 2000/60/ES.
4. Identifikacija vseh ključnih elementov v skladu s členom 9 Direktive 2000/60/ES v NUP (2015–2021):
Vsi ključni elementi skladno z 9. členom Direktive 2000/60/ES so bili vključeni v Načrt upravljanja voda na
vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 in Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega
morja za obdobje 2016–2021 v poglavju 2.3 Povzetek ekonomske analize obremenjevanja voda, ki sta dostopna
na spletnem naslovu:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/.
Ares (2017) 3139463
V zvezi s sprejemom načrta upravljanja povodja za vodni območji Donave in Jadranskega morja v skladu s 13.
členom Direktive 2000/60/ES pojasnjujemo, da je Vlada RS na svoji 107. redni seji, 27. oktobra 2016, sprejela
Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16),
ki je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena 28. oktobra 2016 in je stopila v veljavo 29. oktobra
2016. Z uredbo sta bila sprejeta:
- Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 in
- Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021.
Hkrati je Vlada RS s Sklepom št. 35500-7/2016/5 z dne 27. oktobra 2016 sprejela Program ukrepov upravljanja
voda, ki povzema t. i. temeljne ukrepe (ukrepe, ki se že izvajajo na podlagi obstoječe zakonodaje in se nanašajo
na upravljanje voda), nekatere ukrepe za izboljšanje izvajanja temeljnih ukrepov in dopolnilne ukrepe za
izboljšanje stanja vodnih teles, za katere je v načrtih upravljanja voda ocenjeno, da do konca leta 2021 ne bodo
dosegla zanje določenih ciljev.

Podrobne rešitve za izpolnitev vrzeli, se usklajujejo med

SL

Ares (2017) 3139463
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resorji Vlade. V novembru je načrtovan sestanek na DG
Envi, ki bo namenjen dokončni uskladitvi ukrepov z
Evropsko Komisijo.

Načrta upravljanja voda sta dostopna preko spletnih strani Ministrstva za okolje in prostor na spletnem naslovu:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/.
Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16)
je dostopna na spletnem naslovu:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6964.
Načrta upravljanja voda in pripadajoči Program ukrepov upravljanja voda so bili predmet celovite presoje
vplivov na okolje v skladu z Direktivo 2001/42/ES. Okoljsko poročilo, priloge in dodatek za presojo
sprejemljivosti Okoljskega poročila so dostopni preko spletnih strani Ministrstva za okolje in prostor na
spletnem naslovu:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/.

Priloga EAC 6.1 - priponka 2
Priloga EAC 6.1 - priponka 3

2014SI16
MAOP001

T
07.1

1

Ključne aktivnosti, ki bodo sledile po sprejemu osnutka
Nacionalnega programa pa so:
a. Sledilo bo prevajanje Strategije razvoja prometa v RS
in Okoljskega poročila CPVO - oktober - november
2014
b. Javna predstavitev osnutka Strategije in poročila o
CPVO ter mednarodna predstavitev - december - januar
2014
c. Zaključek dela na Strategiji (upoštevanje oz. odgovori
na pripombe glede na javno razpravo) februar 2015
d. Dokončna potrditev Strategije s strani Ministrstva za
okolje in prostor in izdaja odločbe - marec - april 2015
e. Medresorsko usklajevanje - maj - junij 2015
f. Sprejem na Vladi RS - september 2015
g. Poglobljena analiza administrativne usposobljenosti s
predlogi ukrepov - junij 2016

Pojasnilo

30.6.
2016

Ministr
stvo za
infrastr
ukturo

Da

Ministr
stvo za
infrastr
ukturo

Da

Ministr
stvo za
infrastr
ukturo

Da

Ministr
stvo za
infrastr

Da

Ares (2016) 6260849
Vlada RS je na svoji 48. redni seji, 29. julija 2015, sprejela Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji,
prav tako pa je bila julija 2016 potrjena tudi Poglobljena analiza administrativne usposobljenosti za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2022 s predlogi ukrepov, ki skupaj ustrezno zajemata oziroma
naslavljata vsa merila predhodnih pogojenosti. S Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji in Poglobljeno
analizo administrativne usposobljenosti za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2022 s
predlogi ukrepov je bil vzpostavljen nacionalni okvir za prometne naložbe. Sprejeta strategija je prvi dokument,
ki predstavlja celovit pristop k razvoju prometa, ki lahko zagotavlja večje sinergije pri doseganju ciljev prometne
in prostorske politike države ter drugih politik, na katere promet vpliva (okolje) ali za katere je ključen
(gospodarstvo). Gre tudi za prvi strateški dokument na tem področju za katerega je bila narejeno Okoljsko
poročilo. Omenjeni dokumenti, skupaj s poročilom o sprejemu skladno s 47. členom Zakona o varstvu okolja
Republike Slovenije, so objavljeni na spletni strani pristojnega ministrstva
(http://www.mzi.gov.si/si/dogodki/strategija_razvoja_prometa_v_rs/).
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa_v_RS/Strategija_raz
voja_prometa_v_RS-koncna_razlicica.pdf

***Glej Prilogo 1.
2014SI16
MAOP001

2014SI16
MAOP001

2014SI16
MAOP001

SL

T
07.1

T
07.1

T
07.1

2

3

4

velja enako kot za 7.1.1.

velja enako kot za 7.1.1.

velja enako kot za 7.1.1.

30.6.
2016

30.6.
2016

30.6.
2016

Ares (2016) 6260849
Eno izmed ključnih izhodišč za pripravo Strategije je bila tudi Uredba EU 1315/2013, ki je povzeta v
podpoglavju »2.7 - Prihodnji zakonodajni okvir EU za vseevropsko prometno omrežje«, njeno upoštevanje pa se
odraža v ukrepih, ki so navedeni in opisani v poglavju »7 - Ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa
v RS.«
Ares (2016) 6260849
Eno izmed ključnih izhodišč za pripravo Strategije je bila tudi Uredba EU 1315/2013, ki je povzeta v
podpoglavju »2.7 - Prihodnji zakonodajni okvir EU za vseevropsko prometno omrežje«, njeno upoštevanje pa se
odraža v ukrepih, ki so navedeni in opisani v poglavju »7 - Ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa
v RS.«
Ares (2016) 6260849
Eno izmed ključnih izhodišč za pripravo Strategije je bila tudi Uredba EU 1315/2013, ki je povzeta v
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2014SI16
MAOP001

2014SI16
MAOP001
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07.1

T
07.2

5

6

1

velja enako kot za 7.1.1.

velja enako kot za 7.1.1.

Razvoj železniške infrastrukture bo ključni poudarek
prihodnjega nacionalnega programa razvoja na področju
prometa.
Slovenija je do sedaj intenzivno vlagala v avtocestno
omrežje, ki je prineslo napredek pri razvoju Slovenije,
vendar tudi določene težave, predvsem v povezavi z
velikim povečanjem cestnega tovornega in osebnega
prometa ter s tem povezanimi negativnimi vplivi na
okolje.
Zato mora Slovenija v prihodnje čim prej posodobiti
svoje železniško omrežje, ki bo služilo tako
blagovnemu prometu, kot izboljšanju javnega
potniškega prometa.

30.6.
2016

30.6.
2016

30.6.
2016

podpoglavju »2.7 - Prihodnji zakonodajni okvir EU za vseevropsko prometno omrežje«, njeno upoštevanje pa se
odraža v ukrepih, ki so navedeni in opisani v poglavju »7 - Ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa
v RS.«

Ministr
stvo za
infrastr
ukturo

Da

Ministr
stvo za
infrastr
ukturo

Da

Ministr
stvo za
infrastr
ukturo

Da

Ares (2016) 6260849
Pri pripravi Strategije so sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije (DG REGIO) oziroma njihova tehnična
pomoč (EIB – Jaspers), ki so vztrajali, da se za potrebe zagotovitve predhodnih pogojenosti za črpanje EU
sredstev na področju prometa pripravi dokument s splošnejšimi ukrepi. Njihova usmeritev je bila, da se
osredotočimo na vse potrebne ukrepe na prometnem področju v RS, ne glede na finance in časovni horizont. Ob
tem naj preučimo za en problem vse možne alternative za njegovo rešitev oziroma naj več problemov rešujemo z
enim ali več ukrepi. Poleg tega so vztrajali, da se ne osredotočamo na projekte, ki so že pripravljeni za izvedbo,
da ne bi prejudicirali njihove upravičenosti. Projekti se morajo oblikovati po ustreznem postopku med pripravo
študij upravičenosti, pri čemer se presojajo tudi možne alternative (če obstajajo), treba pa je upoštevati tudi
okoljsko, prostorsko in družbeno sprejemljivost. Sam izbor posameznega projekta mora biti utemeljen z analizo
stroškov in koristi. Zato je bila strategija pripravljena v tem smislu in ukrepi so navedeni in opisani v poglavju »7
- Ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa v RS.«
Ares (2016) 6260849
Administrativna usposobljenost, vključno z organiziranostjo pristojnega ministrstva je v Strategiji zajeta v
poglavju »3 - Upravljanje prometne infrastrukture«. Poleg tega pa je bila v juniju 2016 pripravljena še dodatna
študija o administrativni usposobljenosti, ki je bila julija 2016 potrjena s strani ministra za infrastrukturo in
ustrezno naslavlja ukrepe za zagotavljanje administrativne usposobljenosti.
Ares (2016) 6260849
Strategija vsebuje tudi poglavja in ukrepe na področju železniškega prometa (v poglavju 7 - ukrepi za doseganje
ciljev strategije razvoja prometa RS, preglednica 7.3 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev –
področje železnic in preglednica 7.5 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – mestni promet).
Dejansko je v Strategiji dan poudarek razvoju železniškega prometa v prihodnje in razvoju javnega potniškega
prometa, ki naj bi ravno tako temeljil na železniškem prometu. To področje je bilo zajeto tudi v Okoljsko
poročilo. Tudi presoja alternativ v Okoljskem poročilu je pokazala, da naj se za zagotavljanje trajnostnega in
sonaravnega razvoja pri izboru ukrepov daje prednost razvoju javnega, železniškega in vodnega prometa pred
cestnim in zračnim prometom ter rekonstrukcijam pred novogradnjami.
Pristop kot je opisan pod točko 7.1.5 je veljal tudi za področje železniškega prometa ter za področje letalskega in
pomorskega prometa, multimodalnih povezav in celinskih plovnih poti.

Področje bo obdelano v okviru nacionalnega programa
razvoja prometa in prometne infrastrukture s pomočjo
nacionalnega prometnega modela in z izvedeno CPVO
kot je opisano že v točki 7.1.

SL

Pojasnilo

Konkretni, realni in zreli projekti, ki so bili utemeljeni v ukrepih Strategije pa bili navedeni v Operativni
programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (prednostna os 2.7. oziroma znotraj
nje za železnice še posebej 2.7.3. – Razvoj celovitega, visokokakovostnega in interoperabilnega železniškega
sistema). Na sploh so na področju prometa za ukrepe na prednostni osi »2.7 Gradnja infrastrukture in ukrepov za
spodbujanje trajnostne mobilnosti« pripravljeni realistični načrti izvedbe, ki zlasti za področje investicij v
železniško infrastrukturo za katero je namenjenih največ sredstev načrtovani tako, da projekti izvajajo celotno
obdobje finančne perspektive in se doseže optimalna administrativna podpora projektov.
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velja enako kot za 7.1.1.

30.6.
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Ministr
stvo za
infrastr
ukturo

Da

Ares (2016) 6260849

Ministr
stvo za
infrastr
ukturo

Da

Ministr
stvo za
infrastr
ukturo

Da

Ministr
stvo za
infrastr
ukturo

Da

Ministr
stvo za
infrastr
ukturo

Da

velja enako kot za 7.1.1.

velja enako kot za 7.1.1.

velja enako kot za 7.1.1.

velja enako kot za 7.1.1.

30.6.
2016

30.6.
2016

30.6.
2016

30.6.
2016

Administrativna usposobljenost za področje železniškega prometa je zajeta v podpoglavju 3.2.1 - Železniška
infrastruktura. V Analizi pa je v poglavjih 2.1. in 4.1. podrobno analizirana organiziranost na področju investicij
v železniško infrastrukturo s predlogi ukrepov. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je upravičenec
za koriščenje sredstev na področju razvoja železniške infrastrukture je zadržala ves kader s katerim so bili v letih
od 2012 do 2016 uspešno izvedeni projekti iz pretekle perspektive. S samo reorganizacijo področja pa so se
optimizirali postopki drugih subjektov, ki v vlogi posredniškega telesa na eni strani in specialistov na drugi strani
(AŽP, DRI, SŽ Infrastruktura kot upravljavec JŽI) sodelujejo pri pripravi in izvedbi. Zagotovljena je tudi
ustrezna tehnična pomoč.
Ares (2016) 6260849
Strategija vsebuje tudi poglavja in ukrepe na področju pomorskega in letalskega prometa, multimodalnih
povezav ter celinskih plovnih poti (v poglavju 7 - ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa RS,
Preglednica 7.5 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – mestni promet, Preglednica 7.6 - Opis
ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – vodni promet, Preglednica 7.7 - Opis ukrepov za dosego
zastavljenih posebnih ciljev – zračni promet, kar se tiče multimodalnih povezav pa so določeni ukrepi namenjeni
temu področju navedeni tudi v Preglednicah 7.4 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev –
področje cest in 7.3 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – področje železnic). Kljub temu, da
Slovenija nima celinskih plovnih poti mednarodne kategorije, se v prihodnje predvideva vzpostavitev le-te na
meji z Republiko Hrvaško in sicer od Brežic do Obrežja oziroma do meje s Hrvaško. Vsa navedena področja so
zajeta tudi v Okoljskem poročilu.
Ares (2016) 6260849
Strategija vsebuje tudi poglavja in ukrepe na področju pomorskega in letalskega prometa, multimodalnih
povezav ter celinskih plovnih poti (v poglavju 7 - ukrepi za doseganje ciljev strategije razvoja prometa RS,
Preglednica 7.5 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – mestni promet, Preglednica 7.6 - Opis
ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – vodni promet, Preglednica 7.7 - Opis ukrepov za dosego
zastavljenih posebnih ciljev – zračni promet, kar se tiče multimodalnih povezav pa so določeni ukrepi namenjeni
temu področju navedeni tudi v Preglednicah 7.4 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev –
področje cest in 7.3 - Opis ukrepov za dosego zastavljenih posebnih ciljev – področje železnic). Kljub temu, da
Slovenija nima celinskih plovnih poti mednarodne kategorije, se v prihodnje predvideva vzpostavitev le-te na
meji z Republiko Hrvaško in sicer od Brežic do Obrežja oziroma do meje s Hrvaško. Vsa navedena področja so
zajeta tudi v Okoljskem poročilu.
Ares (2016) 6260849
Pristop kot je opisan pod točko 7.1.5 je veljal tudi za področje železniškega prometa ter za področje letalskega in
pomorskega prometa, multimodalnih povezav in celinskih plovnih poti.
Ares (2016) 6260849
Administrativna usposobljenost za področja letalskega in pomorskega prometa, multimodalnih povezav in
celinskih plovnih poti je v Strategiji zajeta v podpoglavjih 3.2.4 - Pomorska infrastruktura – administrativna
usposobljenost, 3.2.5 - Letališka infrastruktura – administrativna usposobljenost, za področje multimodalnega
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prometa pa tudi v ostalih podpoglavjih poglavja 3 - Upravljanje prometne infrastrukture – cestni promet,
železniški promet, obvezne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in trajnostna mobilnost. MzI
je v vlogi posredniškega telesa zagotovilo ustrezno administrativno usposobljenost za izvedbo projektov. V
Analizi pa so ukrepi podrobno predstavljeni v poglavjih 3.1.2., 4.3. in 5.1.
2014SI16
MAOP001

2014SI16
MAOP001

T
08.4

T
09.3

1

1

Na podlagi projekta »Aktivno in zdravo staranje v
Sloveniji« bo pripravljena analiza stanja starejših
delavcev na slovenskem trgu dela in identificirana
področja, na katerih je potrebno ukrepanje za
izboljšanje položaja starejših na trgu dela. Analiza bo
pripravljena do konca leta 2015. Do tedaj se bodo
izvajali ukrepi, ki so se doslej izkazali za uspešni in
učinkoviti, na podlagi analize pa bo pripravljen
izvedbeni načrt za uvajanje novih ukrepov v skladu z
ugotovitvami iz analize.

31.12
.2015

Ministrstvo za zdravje bo pripravilo Resolucijo o
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 – 2020,
ki bo vsebovala usklajene ukrepe za izboljšanje dostopa
do zdravstvenih storitev, kot tudi ukrepe za spodbujanje
učinkovitosti v zdravstvenem sektorju z uvajanjem
modelov za zagotavljanje storitev in infrastrukture in
sistem spremljanja in pregledovanja, kot izhaja iz
zahtev EK po predhodni pogojenosti.

31.7.
2015

Ministr
stvo za
delo,
družino
,
socialn
e
zadeve
in
enake
možnos
ti

Da

Ministr
stvo za
zdravje

Da

Ares (2016) 2468853
Analiza stanja starejših delavcev na slovenskem trgu dela
Študija je bila izvedena v okviru projekta »Aktivno in zdravo staranje – AHA.SI«, ki se je zaključil februarja
2016.
Študija vključuje temeljito raziskavo slovenskih demografskih gibanj in projekcije, analizo trga dela in
izpostavlja glavne motive za (zgodnje) upokojevanje v Sloveniji. Hkrati so v študiji identificirana tudi področja,
na katerih so potrebni nadaljnji ukrepi in priporočila za izvedbo teh ukrepov. Analiza predlaga štiri različne
sklope ukrepov.
Predlagana priporočila so vsi najpomembnejši deležniki ocenili kot zelo pomembna. Na podlagi te študije bo
pripravljen izvedbeni načrt za izboljšanje obstoječih ukrepov, kakor tudi za razvoj in izvajanje novih, dodatnih
instrumentov.
Študija, ki je predmet izpolnitve predhodnih pogojenosti, je bila pripravljena in ključnim deležnikom
predstavljena konec novembra 2015. Posebna dodana vrednost projekta pa je bila vključenost in mobilizacija
deležnikov, zato je bilo v decembru, januarju in februarju 2016 poročilo ponovno preverjeno in usklajeno s
pripombami deležnikov na srečanju v novembru 2015, kar je posledično nekoliko podaljšalo izpolnitev
pogojenosti, ki je bila v skladu z akcijskim načrtom predvidena za december 2015. Analitično poročilo je bilo
dodatno pregledano tudi z namenom upoštevanja najnovejših statističnih podatkov. Vključitev mnenj deležnikov
je prispevala k povečanju implementacijskega potenciala predlaganih ukrepov, upoštevanje najaktualnejših
statističnih podatkov pa k višji kakovosti poročila in zanesljivosti napovedi prihodnjih trendov razvoja na
obravnavanem področju. Priprava gradiv je sicer sledila terminskemu načrtu projekta AHA.SI z zaključkom v
februarju 2016.
Ares (2016) 1612435
Vlada RS je na svoji 68. redni seji, 23. decembra 2015, sprejela Resolucijo o Nacionalnem planu zdravstvenega
varstva 2016–2025 Skupaj za družbo zdravja (Resolucija) in jo posredovala v zakonodajno obravnavo v Državni
zbor RS (Resolucijo je Državni zbor sprejel na seji 29. marca 2016). Z Resolucijo je oblikovan nacionalni
strateški politični okvir za zdravje, ki ustrezno zajema oziroma naslavlja vsa merila predhodne pogojenosti.
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/ResNPZV_16-25/ResNPZV_2016-25_v2.pdf

Sprejem Resolucije bo potekal po naslednji časovnici
(an) :
Prvi osnutek resolucije - do 31. decembra 2014
Posvetovanja z ključnimi deležniki - do 31. januarja
2015
Pregled pripomb in priprava osnutka predloga resolucije
- 1. marec 2015
Javna razprava - do 30. aprila 2015
Pregled pripomb in priprava predloga resolucije - maj
2015
Sprejem na Vladi RS - julij 2015
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Sprejeti ukrepi

Slovenija bo poročala Evropski Komisiji o
implementaciji kot je navedeno v časovnici. Slovenija
ne bo črpala sredstev EU skladov dokler se EK ne bo
strinjala s tem, da je predhodna pogojenost izpolnjena.
velja enako kot za 9.3.1.

velja enako kot za 9.3.1.

velja enako kot za 9.3.1.

Aktivna udeležba na OECD delavnicah Peer2Peer v
podporo priprave strategije: maj in junij 2014
Osnutek analize stanja in vrzeli do ciljnega stanja
(temeljna izhodišča strategije javne uprave in akcijskih
ukrepov): avgust 2014
Sistemska analiza stanja in osnutek dispozicije
strategije/ verifikacija gradiva bo potekala na seminarju
EIPE: september 2014
Razprava o osnutku Strategije nadaljnjega razvoja
slovenske javne uprave 2014–2020 z ministrstvi,
strokovno in širšo javnostjo: oktober in november 2014
Potrditev predloga Strategije nadaljnjega razvoja
slovenske javne uprave 2014–2020 na Strateškem svetu
delovne skupine: december 2014
Potrditev predloga Strategije nadaljnjega razvoja
slovenske javne uprave 2014–2020 na Vladi RS: februar
2015
Objava, informiranje, promocija in akcijski ukrepi:

Rok
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ni
organi

Uk
rep
izv
ede
n
do
rok
a

Pojasnilo

31.7.
2015

Ministr
stvo za
zdravje

Da

Ares (2016) 1612435

Ministr
stvo za
zdravje

Da

Ministr
stvo za
zdravje

Da

Ministr
stvo
pristojn
o za
javno
upravo

Da

31.7.
2015

31.7.
2015

13.2.
2015

A1. Zdravstvena oskrba, izmena medicinskega osebja, upravljanje s čakalnimi dobami, primarno zdravstveno
varstvo, število pacientov na zdravstvenega delavca, "gatekeeping", izbira ponudnikov zdravstvenih storitev,
ambulantna oskrba ter nega na domu so opredeljeni v naslednjih poglavjih: 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8,
6.2.9, 6.3.7, 6.2.10
A2. Teritorialna dostopnost do zdravstvenih storitev je opredeljena v naslednjih poglavjih: 6.3.1, 6.3.2, 6.2.2
A3. Fizična dostopnost (dostopnost za invalide) je opredeljena v naslednjih poglavjih: 6.2.14, 6.1.3
A4. Zdravstveno zavarovanje in dostopnost do zdravstvenega zavarovanja z vidika socialno ekonomskega
statusa posameznikov je opredeljena v naslednjih poglavjih: 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3
A5. Pobude ozaveščanja za ranljive skupine so opredeljene v naslednjih poglavjih: 6.2.2, 6.1.3, 9.2.14
A6. Ukrepi za izboljšavo dostopa do e-zdravja in telemedicine so opredeljeni v naslednjih poglavjih: 6.3.8
A7. Dostopnost do farmacevtskih in medicinskih izdelkov je opredeljena v naslednjih poglavjih: 6.2.11
Ares (2016) 1612435
B1. Modeli zdravstvene oskrbe so opredeljeni v naslednjih poglavjih: 6.2.3, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.13
B2. Infrastruktura je opredeljena v poglavju: 6.3.1
Ares (2016) 1612435
Sistem spremljanja in pregledovanja (Monitoring) je opredeljen v poglavju 7 Izvajanje nacionalnega plana
zdravstvenega varstva.
Ares (2015) 3305367
Vlada RS je na svoji 34. redni seji, 29. aprila 2015, sprejela Strategijo razvoja javne uprave 2015-2020, potrdila
pa je tudi spremljajoči dokument Politiko napredka in kakovosti sodobne javne uprave. Hkrati je Vlada RS na
svoji 48. redni seji, 29. julija 2015, sprejela dvoletni Akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne uprave za
obdobje od 2015 do 2016. Strategija in Akcijski načrt ustrezno zajemata oziroma naslavljata vsa merila
predhodne pogojenosti. S Strategijo je izpolnjeno merilo o obstoju strateškega političnega okvira za izboljšanje
upravne učinkovitosti in spretnosti v javnih organih države članice.
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Kakovost/Strategija_razvoja_SLO
_final_web.pdf
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februar 2015
Sprejetje akcijskega načrta 2015-2016 in pričetek
izvajanja Strategije: marec 2015
*** Glej Prilogo 1.
velja enako kot za 11.1.1.

velja enako kot za 11.1.1.

velja enako kot za 11.1.1.

velja enako kot za 11.1.1.

velja enako kot za 11.1.1.

velja enako kot za 11.1.1.

Rok

Pristoj
ni
organi

Uk
rep
izv
ede
n
do
rok
a

Pojasnilo

13.2.
2015

Ministr
stvo
pristojn
o za
javno
upravo
Ministr
stvo
pristojn
o za
javno
upravo
Ministr
stvo
pristojn
o za
javno
upravo
Ministr
stvo
pristojn
o za
javno
upravo
Ministr
stvo
pristojn
o za
javno
upravo
Ministr
stvo
pristojn
o za
javno
upravo

Da

Ares (2015) 3305367

13.2.
2015

13.2.
2015

13.2.
2015

13.2.
2015

13.2.
2015

Analiza in strateško načrtovanje pravnih, organizacijskih in/ali postopkovnih reformnih ukrepov je vsebovana v
poglavjih 6.1, 6.2, 6.3 in 6.7.

Da

Ares (2015) 3305367
Razvoj sistemov upravljanja kakovosti je vsebovan v poglavju 6.5.

Da

Ares (2015) 3305367
Celostni ukrepi za poenostavitev in racionalizacijo upravnih postopkov so vsebovani v podpoglavju 6.3.2.

Da

Ares (2015) 3305367
Razvoj in izvajanje strategij in politik v zvezi s človeškimi viri, ki zajemajo ugotovljene glavne pomanjkljivosti
na tem področju so vsebovani v podpoglavju 6.2.1.

Da

Ares (2015) 3305367
Razvoj spretnosti na vseh ravneh poklicne hierarhije v javnih organih je vsebovan v podpoglavju 6.2.1.1.

Da

Ares (2015) 3305367
Razvoj postopkov in orodij za spremljanje in vrednotenje je vsebovan v poglavju 6.5.
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4. IZVAJANJE MEHANIZMOV ZA ZAGOTOVITEV USKLAJEVANJA MED SKLADI ESI TER DRUGIMI
INSTRUMENTI FINANCIRANJA UNIJE IN NACIONALNIMI INSTRUMENTI FINANCIRANJA TER Z
EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO (EIB) (ČLEN 52(2)(D) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)
(a) Ocena izvajanja mehanizmov usklajevanja, določenih v partnerskem sporazumu, in po potrebi
morebitnih težav, ki so se pojavile med njihovim izvajanjem.
(b) Če je primerno, opis prilagojenih in novih mehanizmov usklajevanja.
(c) Drugi elementi, če je primerno.
OU EKP je del Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki je pristojna za
pripravo krovnih razvojnih dokumentov. V letu 2016 je bila pripravljena Vizija do leta 2050 s katero se
je Vlada RS seznanila februarja 2017. V letu 2017 se pripravlja strategija RS do leta 2030. OU EKP kot
tudi ostali OUji so sedelovali in sodelujej pri oblikovanju obeh omenjenih dokumentov preko širokega
medresorskega in partnerskega procesa.
OUji preko intenzivnega medresorskega dialoga sodelujejo tudi pri pripravi drugih razvojnih
dokumentov RS, razvojnih politik ter usklajenosti njihovega izvajanja s proračunom.
V obdobju 2014–2020 je formalno vzpostavljen medresorski koordinacijski odbor, formalno in
neformalno pa se sestajajo tudi različne strokovne skupine, zato da se ukrepi lahko izvajajo dopolnilno
in usklajeno, tako se ustvarjajo sinergije, ki zmanjšaje administrativne stroške in obremenitve za OU in
upravičence.
Medresorski koordinacijski odbor (MKO) zagotavlja usklajenost ESI-skladov: ESRR, ESS, KS,
EKSRP in ESPR ter Pobude za zaposlovanje mladih. MKO je bil ustanovljen 7.11.2016. Člani MKO
so predstavniki SVRK (OU za EKP in ETS) in MKGP (OU za PRP in ESPR), sodelujejo pa lahko tudi
druga ministrstva. Na 1. ustanovitvenem sestanku MKO, ki je bil organiziran 12.4.2017, je bil
obravnavan prvi osnutek Poročila o napredku, ki je bil pripravljen na osnovi prispevkov posameznih
OU (za EKP, PRP in ESPR) za Letna poročila 2016. Iz potrjenih letnih poročil, ki jih potrjujejo
partnerji na OzS in ostalih prispevkov se je pripravil 2. osnutek Poročila o napredku, ki je bil potrjen na
2. sestanku MKO 25.7.2017 in posredovan do 31.8.2017 preko sistema SFC2014 na EK. MKO bo
deloval do leta 2023, med ključne naloge sodijo potrjevanje spremembe PS, spremljanje uresničevanja
ciljev PS, potrjevanje PN in spremljanje skladov EU z vidika komplementarnosti za doseganje ciljev
makroregionalnih strategij.
Partnerski sporazum je navedel, da bo OU na ravni OP EKP 2014-2020 ustanovil strokovne skupine na
ravni delovnih teles za koordinirano pripravo strokovnih podlag za doseganje posameznih tematskih
ciljev. Sistem strokovnih skupin pa je bil v fazi postavitve sistema in sprejetja Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev EKP v RS v večletnem finančnem okviru 2014-2020 zamenjan z
mehanizmom priprave izvedbenega načrta OP (INOP), ki po potrebi ohranja strokovne delovne
skupine.
INOP je bil vpeljan 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. Po
prejemu predlogov za INOP OU namreč preveri njihovo upravičenost in pripravi skupen predlog za
INOP ter ga pošlje v seznanitev PO. OU pa, zlasti ko gre za dopolnjevanje in usklajevanje podpor,
skliče posvetovanje s PO, ki pri takih operacijah sodelujejo. Če se ugotovi, da je za učinkovito
doseganje ciljev EKP primerno trajnejše sodelovanje, se lahko ustanovijo strokovne skupine, kot jih
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določata PS in OP. OU o skupnem predlogu za INOP skliče tudi vsaj eno posvetovanje, na katero
povabi PO in druga ministrstva, institucije in organe gospodarskih in socialnih združenj, kohezijskih in
razvojnih regij in nevladnih organizacij ter morebitne druge partnerje.
Načrti vrednotenj in poročila o izvedenih vrednotenjih se obravnavajo v posebni skupini za vrednotenja
ter na OzS. Interdisciplinarna posvetovalna skupina za vrednotenje (IPSV) za OP EKP 2014 –
2020 je bila ustanovljena 21.7.2015 (2. dopisna seja OzS). Člani IPSV so ministrstva ter partnerji
(ZZZS, ZDS, CNVOS, Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija in Razvojni svet kohezijske
regije Zahodna Slovenija). Usklajen Načrt vrednotenja za izvajanje OP in spremembe tega načrta
Interdisciplinarna posvetovalna skupina za vrednotenje izvajanja OP posreduje v odobritev OzS za
EKP.
Poleg tega OP EKP sledi načelom, da se dopolnjujejo ukrepi, ki jih v Sloveniji izvaja MDDSZ za Sklad
za evropsko pomoč najbolj ogroženim in MNZ za Sklad za zunanje meje, Evropski sklad za
vključevanje državljanov tretjih držav, Evropski sklad za vračanje in Evropski sklad za begunce.
Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) v Sloveniji prispeva k cilju odpravljanja
revščine v Uniji, da se število ljudi, ki jim grozita revščina ali socialna izključenost, zmanjša za
najmanj 20 milijonov kot določa strategija Evropa 2020. MDDSZ je OU za FEAD in prav tako član
OzS za EKP, PRP in ESPR, s čimer se zagotavlja dopolnjevanje EU sredstev in preprečuje dvojno
financiranje.
Med drugimi pa se predstavniki OU udeležujejo sestankov ali skupin za druge mednarodne instrumente
(dodatno omenjeno v poglavju 11.3 medregionalno in transnacionalno sodelovanje), ki jih financira EU
neposredno: CEF, EUREKA, Obzorje 2020, EURES, Erasmus +, pa tudi pri Podpori EK strukturnim
reformam (SPSS) ter z EIB, če izpostavimo le nekatere.
Sodelovanje s CEF
OU se redno udeležuje dogodkov in sestankov glede izvajanja instrumenta CEF, za katere je v RS
pristojno MzI. Prav tako je OU aktivno vključen v delovne skupine v primerih, ko se projekti
financiranjo tako iz CEF kot iz sredstev OP EKP (delovna skupina za pripravo projekta 2. tir Divača
Koper).
EUREKA in Obzorje 2020
MIZŠ je v okviru PN 1.2 - ESRR podprl izvajanje mednarodnih RRI projektov, ki so potrjeni s strani
Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA in izdelavo študije izvedljivosti za MSP, ki so
predhodno v okviru programa Obzorje 2020 od EK prejela certifikat Seal of Exellence.
EURES
Na Zavodu za zaposlovanje RS se izvaja projekt EURES, katerega cilj je učinkovito svetovanje za
transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih preko storitev EURES. Usposobljeni svetovalci
izvajajo kakovostne digitalne storitve o dostopnosti prostih delovnih mest na EURES portalih z vidika
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usklajevanja med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela EU. Preko Nacionalne sheme mobilnosti
EURES se mladi iz ciljne skupine NEET vključujejo tudi v 6-mesečni program, ki obsega pripravo na
mobilnost, usposabljanje pri delodajalcih v tujini in aktivnosti po vrnitvi iz tujine s ciljem reintegracije
mladih na trg dela.
Erasmus +
MIZŠ je objavil “Javni razpis mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih
visokošolskih zavodih” z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih
visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo
akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje). Prav tako se izvaja program Mobilnost
študentov iz socialno šibkejših okolij v različnih slovenskih univerzah za komplementarni program
Erasmus+, kjer so študenti upravičeni do dodatka za socialno šibkejše (spodbuda za socialno šibkejše)
pred/ob odhodu na mednarodno mobilnost za celotno obdobje mednarodne mobilnosti.
Podpora EK strukturnim reformam (SPSS)
Izvajanje Programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 je v pristojnosti MF.
Koordinacija s skladi ESIF poteka na naslednji način:
 MF pozove resorje, da podajo predloge za projekte, ki bi bili lahko sofinancirani iz Programa za
podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020,
 MF pregleda in oceni ustreznost predlogov,
 MF pripravi Vladno gradivo, kjer so predlogi projektov opisani,
 vladno gradivo gre v medresorsko koordinacijo, kjer resorji podajo svoje komentarje in / ali
strinjanje s predlaganimi projekti,
 v medresorski koordinaciji SVRK v vlogi OU za EKP preveri, ali so kje prekrivanja z
obstoječimi ali predvidenimi projekti, ki so ali bodo sofinancirani iz OP EKP,
 ko Vlada RS potrdi vladno gradivo, je le-to posredovano na EK v pregled in potencialno
sofinanciranje.
Sodelovanje z EIB
Sodelovanje z EIB koordinira MF. Kreditna linija, ki je odprta za sofinanciranje projektov iz OP EKP,
je v pristojnosti MF. Dokumenti in projekti, ki so uvrščeni na seznam sofinanciranih projektov EIB pa
so dogovorjeni s SVRK.
Mehanizmi za pomoč prijaviteljem in upravičencem pri dopolnilnem izkoriščanju sredstev v
okviru ESI skladov za EU sredstva, ki se izvajajo v Sloveniji, je vzpostavljen tako, da pridobivajo
informacije prek internetnih strani na posameznih organih upravljanja, z izdajanjem stalnih/ občasnih
publikacij, dogodkov, oglaševalskih aktivnosti, promocijskih izdelkov in predvsem z neposrednim
stikom z upravičenci na izobraževanjih in delavnicah. Rezultati ukrepov informiranja in obveščanja
javnosti so predstavljeni v posebni prilogi Poročila o napredku.
Za izvajanje EKP v Sloveniji je bila vzpostavljena enotna spletna stran www.eu-skladi.si, kjer se preko
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uvodne strani dostopa tudi do PRP in ESPR. Polega tega se na uvodni strani objavljajo aktualni razpisi
iz vseh skladov. Ustanovljena je bila tudi t.i. Fina EU točka, ki deluje v okviru spletne strani euskladi.si, brezplačne telefonske številke 080 20 23 in preko elektronskega naslova
eutocka.svrk@gov.si. Glavni namen Fine EU točke je potencialnim upravičencem omogočiti, da vse
informacije na temo izvajanja EKP lahko pridobijo na enem mestu. Omogoča pomoč in podporo pri
iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov
(Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek), sistemu in pravilih za koriščenje teh
sredstev tako potencialnim upravičencem kot samim izvajalcem projektov. V okviru spletne strani
deluje tudi blog, ki je namenjen aktualnim temam EKP.
OU je vzpostavil neformalno kohezijsko mrežo informatorjev, katere glavna naloga je čim širše
obveščati ciljne skupine o razpisih in prijavah nanje, dolžnostih prejemnikov evropskih sredstev,
rezultatih in učinkih EKP 2014 – 2020 ter sodelovanje pri različnih, skupnih promocijskih aktivnostih
tako posameznih programov kot projektov na eni strani ter posredovati povratne informacije organu
upravljanja na drugi strani. Neformalna kohezijska mreža se srečuje 1-2x na leto in jo sestavljajo
različni partnerji na prostovoljni bazi.
Izobraževanja, delavnice in skupne delovne skupine
V letih od 2014 do 2017 so bila na OU uspešno izvedena izobraževanja za organe, vključene v
izvajanje in upravičence na področjih: javna naročila, državne pomoči, javno zasebno partnerstvo,
projektno vodenje, usposabljanje zaposlenih za pripravo strateških razvojnih dokumentov, gradbene
investicije, FIDIC pogodbe, razširjeni energetski pregledi in investicijska dokumentacija v okviru
financiranja celovitih energetskih prenov iz nove finančne perspektive OP EKP, izvajanje ukrepov
izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega
pogodbeništva, CTN, upravljalna preverjanja, poenostavljene oblike stroškov, finančni inštrumenti,
enake možnosti, priprava ZZP, računalniški tečaji in podobno. Do sedaj se je izobraževanj udeležilo
preko 4.500 udeležence. Aktivnosti uspešno širimo tudi z dogovarjanjem in vključevanjem v aktivnosti
s sodelavci na Hrvaškem in povabili tujim in domačim strokovnjakom za predstavitve dobrih praks.
V mesecu maju in juniju 2017 je sledila obsežna predstavitev novega informacijskega sistema e-MA.
Izobraževanje je potekalo v dveh nivojih in sicer: najprej je bila predstavitev IS e-MA, kjer je bil
predstavljen vnos podatkov o načrtovanju (vloga NIO in operacija), kontrole, potrjevanje podatkov in
vnos podatkov o izvajanju, nato pa je sledilo še dejansko usposabljanje vseh, ki bodo vršili dejanski
vnos podatkov v sistem e-MA. V teh dveh mesecih je bilo izvedenih 24 predstavitev in 10 usposabljanj.
Teh izobraževanj se je udeležilo preko 1.600 udeležencev.

SL

93

SL

5. IZVAJANJE CELOSTNEGA PRISTOPA K TERITORIALNEMU RAZVOJU ALI POVZETEK IZVAJANJA
CELOSTNIH PRISTOPOV, KI TEMELJIJO NA PROGRAMIH, VKLJUČNO Z NAPREDKOM PRI DOSEGANJU
PREDNOSTNIH PODROČIJ, DOLOČENIH ZA SODELOVANJE (ČLEN 52(2)(E) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)
(a) Splošni komentar in ocena.
EKP 2014 - 2020
Glavni namen spodbujanja trajnostnega urbanega razvoja je s celovitim pristopom načrtovanja in
izvajanja naložb v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) izkoristiti notranje
potenciale mest za izboljšanje kakovosti bivanja in spodbuditev gospodarske rasti na integralen način.
V okviru spodbujanja trajnostnega urbanega razvoja se morajo mesta usmeriti v:
 povečanje privlačnosti mest in mestnih območij;
 oživljanje mest in posameznih mestnih predelov (zlasti stanovanjskih sosesk in slabo
izkoriščenih in degradiranih območij v mestih);
 krepitev gospodarskih, stanovanjskih in oskrbnih funkcij mest;
 ustvarjanje pogojev za trajnostno mobilnost;
 izboljšanje kvalitete okolja in bivanja v mestih.
Pri izvajanju EKP za obdobje 2014 - 2020 smo priča močno okrepljeni urbani razsežnosti, kar se
odraža tudi v finančnem razrezu sredstev, saj so bile države članice primorane, da 5 % ESRR sredstev
namenijo za podporo trajnostnim urbanim strategijam (TUS). TUS se lahko izvaja s posebnim OP ali
posebno prednostno osjo ali s celostnimi trajnostnimi naložbami, za kar se je v fazi priprave
programskih dokumentov odločila tudi Slovenija, pri čemer se zahteva uporaba vsaj dveh tematskih
ciljev in celostna uporaba financiranja.
Razen obveznega minimalnega deleža sredstev ESRR, ki se namenja za izvajanje CTN, je pomembno
še:
 država članica mora določiti urbana območja, ki se obravnavajo kot “urbana” – v Sloveniji smo
že v PS in OP EKP določili območja 11 mestnih občin,
 zagotoviti je potrebno prenos pristojnosti za naloge, povezane vsaj z izborom operacij, na
organe pristojne za urbani razvoj, ki se jih opredeli kot PO – z Uredbo EKP je ta organ
Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS),
 celostne trajnostne urbane strategije TUS, ki morajo obravnavati gospodarske, okoljske,
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podnebne, demografske in socialne izzive, predstavljajo okvir za izbor posameznih operacij.
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(b) V zvezi s členom 15(2)(a)(i) Uredbe (EU) št. 1303/2013 – Pregled izvajanja lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost.
SPLOŠEN OPIS CLLD
CLLD se v programskem obdobju 2014 - 2020 izvaja preko treh ESI skladov: Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP, 42,7 mio evrov), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR,
30 mio EUR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR, 5 mio evrov). Na nacionalni ravni
je bil imenovan Koordinacijski odbor CLLD, ki ga sestavljajo predstavniki OU vseh treh skladov, ter
predstavniki IO in se redno sestaja. Naloga Koordinacijskega odbora CLLD je med drugim tudi
priprava enotnega nacionalnega predpisa za izvajanje pristopa CLLD.
Junija 2015 je bila sprejeta Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16), ki določa vse pogoje, merila in
obveznosti za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin. V letu 2016 pa sta bili sprejeti še dve
spremembi te uredbe. Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega
razvoja, je bil objavljen v Ur. l. RS, dne 26. junija 2015 (Ur. L. RS, št. 46/15) in od takrat je začel teči
tudi dvanajstmesečni rok za predložitev SLR pristojnim OU. Izvajanje ukrepov poteka v skladu s
predvideno načrtovano dinamiko.V razpisanem roku je bilo predloženih 37 SLR, 37 LAS pa pokriva
območje celotne Slovenije. Vse LAS so bile z odločbo o potrditvi SLR in LAS potrjene v roku dveh let
od potrditve PS med Slovenijo in EK za obdobje 2014 - 2020.
Na nacionalni ravni sta v proces izvajanja vključeni OU SVRK (za sklad ESRR) in MKGP (za sklada
EKSRP in ESPR) ter dva izvajalska organa MGRT (za ESRR) ter ARSKTRP (za EKSRP in ESPR). Za
usklajevanje in koordinacijo med vključenimi akterji je bil na nacionalni ravni imenovan
Koordinacijski odbor CLLD, ki ga sestavljajo predstavniki MKGP, MGRT, SVRK in ARSKTRP in se
redno sestaja ter sodeluje z upravičenci. Koordinacijski odbor CLLD je pregledal in izdal mnenja o
potrditvi SLR ter izboru lokalnih akcijskih skupin (LAS) in jih posredoval vključenim organom,
odgovornim za posamezni sklad. Skupaj imamo 37 potrjenih LAS. Vsi imajo vključena sklada EKSRP
in ESRR, s tem, da štirje LAS od 37, poleg sklada EKSRP in ESRR vključujejo še sklad ESPR.
EKP 2014 - 2020 - ESRR
Do konca oktobra 2016 je OU SVRK izdal odločitve o podpori za vseh 37 SLR. LAS so na podlagi
potrjenih SLR pričele s pripravo in izvedbo javnih pozivov za predložitev projektnih predlogov na
posameznih območjih, ki jih SLR pokrivajo. Več kot 30 javnih pozivov je bilo že objavljenih in
nekatere LAS so že predložile izbrane projektne predloge v potrditev na MGRT. Pogodbe o
sofinanciranju z upravičenci so v pripravi. MGRT kot OU sklada ESRR je izdal 8 odločb o potrditvi
SLR in LAS, pri katerih je ESRR glavni sklad, ter 28 soglasij k izdaji odločbe o potrditvi SLR in LAS,
v primerih ko je bil glavni sklad EKSRP in eno soglasje k odločbi, ki jo je izdal MKGP kot OU
ESPR. ESRR je vodilni sklad pri izvajanju 8 SLR in sicer gre za Partnerstvo LAS Zasavje, LAS
Loškega pogorja, LAS Mežiške doline, LAS Lastovica, LAS Drava, LAS s CILjem, LAS Notranjska in
LAS Upravne enote Ormož.
PRP 2014–2020
MKGP kot OU sklada EKSRP je izdal 28 odločb o potrditvi SLR in LAS, pri katerih je EKSRP glavni
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sklad, ter osem soglasij k izdaji odločbe o potrditvi SLR in LAS, v primerih ko je bil glavni sklad
ESRR in eno soglasje k odločbi, ki jo je izdal MKGP kot OU ESPR. Vsem 37 LAS je bilo iz naslova
EKSRP skupno odobrenih 41,9 mio EUR sredstev. Iz naslova podukrepa Pripravljalna podpora je bilo
lokalnim akcijskim skupinam izplačanih 401.662,50 EUR sredstev iz sklada EKSRP. Za izvajanje
operacij v okviru SLR je bilo vsem LAS skupno odobrenih približno 30 mio EUR sredstev EKSRP, za
podporo za tekoče stroške in stroške animacije pa je bilo odobrenih okvirno 11 mio EUR sredstev
EKSRP. Za namen izvajanja podukrepa Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS je MKGP 30.
decembra 2016 objavilo prvi JR v višini 1 mio EUR, ki je bil odprt do 31. 3. 2017. Drugi javni razpis v
višini 1,5 mio EUR je bil objavljen 28. 4. 2017.
Vse SLR zasledujejo horizontalne cilje EU in vključujejo vsa štiri tematska področja ukrepanja, ki so:





ustvarjanje delovnih mest,
razvoj osnovnih storitev,
varstvo okolja in ohranjanje narave,
večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

V okviru teh štirih tematskih področij ukrepanja SLR zasledujejo različne cilje kot npr.:
 izboljšanje kakovosti življenja, infrastrukture, stanja okolja, biotske in krajinske raznovrstnosti,
socialnih storitev, podjetniške kulture itd.,
 ohranjati obstoječa delovna mesta, naravne danosti, naravne vrednote, biotsko raznovrstnost ter
kulturno dediščino za trajnostni (turistični) razvoj območja, ohranjati in promovirati lokalne
tradicije, prilagajanje podnebnim spremembam itd.,
 spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih
delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih, spodbujanje inovativnih pristopov k
varovanju okolja in narave, spodbuditi uporabo lokalnih proizvodov in storitev, spodbuditi dvig
dodane vrednosti in količine pridelko, izdelkov in storitev, spodbujanje medgeneracijskega
povezovanja itd.,
 povečati število zaposlenih, lokalne samooskrbe s hrano, družbeno povezanost in in socialno
vključenost vseh skupin prebivalstva itd.
ESPR 2014–2020
Vse načrtovane LAS za ribištvo in njihove strategije (so bile izbrane do konca oktobra 2016 ter so
operativne za izvajanje operacij v okviru SLR in operacij sodelovanja.
LASR DOLINA SOČE je bilo z odločbo skupaj odobrenih 1.253.183,50 EUR; od tega 1.125.494,10
EUR za izvajanje operacij strategije, 7.689,40 EUR za pripravljalno podporo ter 120.000,00 EUR za
izvajanje operacij sodelovanja.
LASR POSAVJE je bilo z odločbo skupaj odobrenih 1.760.406,00 EUR; od tega 1.724.078,22 EUR
za izvajanje operacij strategije, 6.999,03 EUR za pripravljalno podporo ter 29.328,75 EUR za izvajanje
operacij sodelovanja.
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LASR ISTRE je bilo z odločbo skupaj odobrenih 2.907.725,00 EUR; od tega 2.045.762,01 EUR za
izvajanje operacij strategije, 11.841,26 EUR za pripravljalno podporo ter 9.328,75 EUR za izvajanje
operacij sodelovanja. Za podporo za tekoče stroške in animacijo delovanja skupine ESPR kot vodilni
sklad prispeva 840.792,98 EUR.
LASR GORENJSKA KOŠARICA je bilo z odločbo skupaj odobrenih 740.000,00 EUR; od tega za
izvajanje operacij strategije 717.361,63 EUR, 2.638,37 EUR za pripravljalno podporo ter 20.000,00
EUR za izvajanje operacij sodelovanja.
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(c) V zvezi s členom 15(2)(a)(i) Uredbe (EU) št. 1303/2013 – Pregled izvajanja celostnih
teritorialnih naložb, če je primerno.
Celostne teritorialne naložbe (CTN) predstavljajo nov mehanizem v sistemu izvajanja evropske
kohezijske politike. V okviru CTN sodeluje več deležnikov: trije PO (MOP, MZI in ZMOS). Zadnji kot
PO predvsem sodeluje 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 ostala PO, pristojna za izvajanje
CTN. V programskem obdobju 2014 - 2020 do 12. 7. 2017 še ni bilo črpanja sredstev za mestne občine
izvajanja z mehanizmom CTN.
SVRK je prilagodila izvedbeni okvir mehanizma CTN s spremembo uredbe, ki je bila potrjena na Vladi
RS v maju in septembru 2016, in ureja relacije med PO in OU kot tudi ZMOS in občinami. V zadnjem
tromesečju leta 2016 je bila izvedena posodobitev Meril za izbor operacij, ki jih je potrdil Odbor za
spremljanje OP EKP 2014 - 2020. Spremenjena oz. posodobljena so bila tudi zadnja navodila OU glede
CTN. V okviru akreditacije sistema ima ZMOS vlogo PO, ki je odgovoren za izbor operacij CTN in v
obsegu določenem z uredbo sodeluje v postopkih izvajanja CTN. Ministrska posredniška organa, organ
upravljanja in ZMOS sodelujejo pri pripravi vsebinskih izhodišč po prednostnih naložbah ter pri
odgovorih na pogosto zastavljena vprašanja. V zadnjem tromesečju leta 2016 je bilo odgovorjeno na
veliko pomembnih vprašanj glede izvajanja sistema CTN, kot so npr. zagon aktivnosti za pospešitev
postopkov na področju okoljske presoje projektov, ki je obvezujoča za države članice EU skladno z
Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov
nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, obveznost izvajanja gradbenih pogodb nad določenim
vrednostnim pragom po pravilih FIDIC, usklajevanje načrtov razvojnih programov mestnih občin in
načrta razvojnih programov RS ter terminski načrt podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Marca 2017 so bila pripravljena vsebinska navodila za izvajanje ukrepov urbanega razvoja z
mehanizmom CTN s strani pristojnih resorjev. Dne 17. 3. 2017 je bilo objavljeno javno povabilo
ZMOS za operacije PN 4.1 energetska prenova . Povabilo je bilo objavljena v Ur. listu in na spletni
strani ZMOS. Prav tako je bilo promovirano s strani SVRK, preko EU skladov, spletne strani SVRK,
družabna omrežja. Izbor operacij je v zaključni fazi. Predvideva se, da bodo prve operacije izbrane do
septembra 2017.
Maja 2017 je bilo objavljeno povabilo za projekte urbane prenove. Tudi ti projekti bodo predvidoma
potrjeni v letu 2017, v kolikor bodo ustrezno pripravljeni. Jeseni 2017 bo objavljeno tudi povabilo za
projekte s področja trajnostne mobilnosti.
Paralelno z opisanim je Vlada RS dne 26. 1. 2017 na svoji redni seji imenovala medresorsko delovno
skupino (MDS) za pripravo poročila o uskladitvi TUS s smernicami EK za države članice o celostnem
trajnostnem urbanem razvoju s pomočjo IN TUS v enajstih mestnih občinah z vidika porabe sredstev
EKP v RS v programskem obdobju 2014 - 2020, ki je zadolžena za preveritev ustreznosti TUS ter
izvedbenih načrtov trajnostnih urbanih strategij glede na smernice EU. Do 31. 3. 2017 je izvedbene
načrte sprejelo osem mestnih občin. 30. 6. 2017 so bili sprejeti in pregledani že vsi izvedbeni načrti
TUS. S končnim poročilom MDS so se pristojni resorji in ZMOS seznanili 12.7.2017. Zaključek
poročila je, da so vsi cilji dela MDS doseženi in IN TUS ustrezni ter pregledani.
Izvajanje CTN je tudi predmet spremembe OP EKP v 2017. Spremembe so predvidene na področju
uvedbe finančnih instrumentov na urbanem razvoju, področju prenosa sredstev iz PN 4.1 na PN 4.4.,
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področju dodajanja upravičencev za mehke ukrepe urbane revitalizacije (MOP), kategorija intervencij
in kazalnikov učinka ter rezultata OP EKP ipd.
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(ca) V zvezi s členom 15(2)(a)(i) Uredbe (EU) št. 1303/2013 – Pregled izvajanja celostnih ukrepov
za trajnostni urbani razvoj.
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(d) V zvezi s členom 15(2)(a)(ii) Uredbe (EU) št. 1303/2013, če je primerno, pregled izvajanja
makro-regijskih strategij in strategij za morske bazene.
EKP 2014–2020
Slovenija se vključuje v tri makroregionalne strategije: Podonavsko strategijo (EUSDR), Strategijo
EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) in Strategijo EU za Alpsko regijo (EUSALP). V tem oziru so
bile vzpostavljene izvedbene strukture tudi na nacionalni ravni, ki jih koordinira nacionalni koordinator
(MZZ). Organi upravljanja v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem redno informirajo sodelujoče
institucije in deležnike o razpoložljivih finančnih virih EU, s poudarkom na transnacionalnem
sodelovanju. Veliko pozornosti je namenjeno izmenjavi informacij in komuniciranju z zainteresiranimi
javnostmi, kjer se uporabljajo obstoječa informacijska orodja kot so Kohezijski e-kotiček in drugi.
V januarju 2017 je bil organiziran nacionalni dogodek »Finančni dialog«, katerega cilj je bil srečanje
predstavnikov ESIF (ESRR, ESS, EKSRP, ESPR), programov ETS v Sloveniji, s slovenskimi
predstavniki v EUSAIR ter drugih makroregionalnih strategijah (nacionalni koordinatorji, predstavniki
tematske usmerjevalne skupine idr.). Namen srečanja je bil prenos izkušenj za izboljšanje dialoga med
programi ESI in ključnimi predstavniki MRS. Za potrebe srečanja so bile pripravljene nekatere analize,
med drugim matrika sinergij operativnih programov in prioritetnih področjih / stebrov strategije
EUSAIR. Povezave med tematskimi cilji programov in strategijami so možne na treh ravneh: povezava
med cilji / obstaja potencialna povezava na projektni ravni, kjer gre za razpise in ni mogoče vnaprej
predvideti, ali imajo projekti tudi makroregionalni vpliv / ni povezave. Matrika predstavlja tudi vodilo
za nadaljnje sodelovanje predstavnikov izvedbenih struktur in OU.
Prispevek Slovenije k makroregionalnih strategijam, ki ga je ocenil OU za ESIF, se najbolj odraža na
projektih, ki se izvajajo v okviru 6. in 7. PO, ki so bili tudi poročani na EK. Gre za konkretne projekte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik
Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik
Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop
Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske
Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 2. sklop
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop
Gradnja AC povezave Draženci-Gruškovje

Ker se Slovenija v makroregionalne strategije umešča s celovitim ozemljem, gre za prispevek manj
razvite regije k vsem trem makroregijam.
PRP 2014 - 2020
Slovenija v okviru PRP ne namenja neposrednih podpor za izvajanje aktivnosti iz Strategije EU za
Podonavsko regijo in Strategije EU za Jadransko-jonsko makroregijo ter Strategije EU za Alpsko
regijo. Bodo pa vlaganja v okviru ukrepov PRP, s katerimi se bo prispevalo k doseganju ciljev SKP in
Strategije Evropa 2020, posredno vplivala tudi na izpolnjevanje ciljev omenjenih strategij in sicer
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ukrepi:
1. TC prispevajo k izpolnjevanju ciljev EUSDR glede svetovanja pri vprašanjih, povezanih z blažitvijo
podnebnih sprememb, spodbujanja uporabe bolj trajnostne energije ter podpiranja inovativnosti in
sodelovanja v kmetijski industriji.
2. TC prispevajo k izpolnjevanju ciljev EUSDR glede razvoja in izvajanja strategij za izboljšano
zagotavljanje in prevzemanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij v Podonavju.
3. TC prispevajo k izpolnjevanju ciljev EUSDR pri vprašanjih, povezanih z blažitvijo podnebnih
sprememb, spodbujanja uporabe bolj trajnostne energije ter izboljšanja konkurenčnosti podeželskih
območij, zlasti kmetijstva.
5. TC doprinašajo k okoljskemu stebru EUSDR – obvladovanje okoljskih tveganj, namenjeni pa so
zaščiti pred uničujočimi pojavi, kot so poplave, ki imajo hkrati zelo negativen čezmejni učinek. Ukrepi
prispevajo tudi k izpolnjevanju ciljev EUSDR pri varovanju okolja v Podonavju (obnavljanje in
ohranjanje kakovosti voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti, pokrajine ter kakovosti zraka in tal) ter
tudi k izpolnjevanju ciljev EUSAIR glede ohranjanja, varovanja in izboljšanja kakovosti okolja.
6. TC pripomorejo k okoljskemu stebru podonavske makrostrategije: obnavljanje in ohranjanje
kakovosti voda ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, pokrajine ter kakovosti zraka in tal, in k stebru
ohranjanje, varovanje in izboljševanje kakovosti okolja EUSAIR, k izpolnjevanju ciljev EUSDR glede
varovanja okolja v Podonavju (obnavljanje in ohranjanje kakovosti voda, ohranjanje biotske
raznovrstnosti, pokrajine ter kakovosti zraka in tal). Prav tako pa prispevajo k izpolnjevanju ciljev
EUSAIR glede ohranjanja, varovanja in izboljšanja kakovosti okolja.
8. TC prispevajo k izpolnjevanju ciljev EUSDR glede izboljšanja konkurenčnosti podeželskih območij,
zlasti kmetijstva s spodbujanjem podjetništva na podeželju, podpiranjem inovativnosti in sodelovanjem
v kmetijski industriji ter podpiranjem raznovrstnosti gospodarstva na podeželju, prav tako k
izpolnjevanju ciljev EUSAIR glede trajnostnega turizma.
9. TC z ukrepom LEADER v okviru prispeva k izpolnjevanju ciljev EUSDR glede izboljšanja
konkurenčnosti podeželskih območij in zlasti kmetijstva s spodbujanjem podjetništva na podeželju,
podpiranjem inovativnosti in sodelovanjem v kmetijski industriji ter podpiranjem raznovrstnosti
gospodarstva na podeželju. Prav tako prispeva k izboljšanju načrtovanja in infrastrukture v turizmu
(pešpoti, steze, kolesarske poti, tematski parki, informacijska središča itd.) ter izboljšanju kakovosti
turističnih proizvodov (razvoj lokalnih blagovnih znamk, lokalne tržnice itd.).
10. TC Izobraževanje in usposabljanje prispeva k izpolnjevanju ciljev EUSDR pri svetovanju glede
vprašanj, povezanih z blažitvijo podnebnih sprememb, spodbujanja uporabe bolj trajnostne energije,
izboljšanja konkurenčnosti podeželskih območij in zlasti kmetijstva s spodbujanjem podjetništva na
podeželju, podpiranjem inovativnosti in sodelovanjem v kmetijski industriji ter podpiranjem
raznovrstnosti gospodarstva na podeželju.
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ESPR 2014 - 2020
V okviru ukrepov OP ESPR 2014 - 2020 se spodbuja ohranjanje slovenskega ribiškega sektorja
(predvsem njegovih tradicionalnih oblik ribolova) in sektorja akvakulture v okviru izvajanja skupne
ribiške politike tudi v okviru Jadransko-jonske strategije.
MKGP sodeluje na sestankih tematske usmerjevalne skupine 1 – modra rast. Intenzivno je sodelovanje
z deležniki s področja ribištva in akvakulture z namenom iskanja priložnosti in predlogov projektov, ki
bi pripeljali do modre rasti ter ustvarjanja novih delovnih mest v regiji. S prispevkom glede modre
rasti, ribištva ter OP ESPR 2014 - 2020 za deležnike iz ribištva in akvakulture ministrstvo aktivno
sodeluje na Tednu Sredozemske obale. Poteka tudi sodelovanje s Facility point Izola z deležniki pri
glede priprave treh projektov, ki so bili predloženi v ocenjevanje prvemu stebru za pridobitev EUSAIR
značke in sicer:
 Zeleno ribištvo (Green fishing);
 Mediteranski življenjski stil (Mediterranean Life Style);
 Življenje z morjem (Living the Sea).
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(e) V zvezi s členom 15(2)(a)(iii) Uredbe (EU) št. 1303/2013, če je primerno, pregled izvajanja
celostnega pristopa za obravnavanje potreb geografskega območja, ki ga je najbolj prizadela
revščina, ali ciljnih skupin, ki jim najbolj grozi diskriminacija ali socialna izključenost:
 Opis izvedenih ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj
prizadela revščina, ali ciljnih skupin, ki jim najbolj grozi diskriminacija ali socialna
izključenost.
 Opis rezultatov, doseženih pri obravnavanju potreb teh geografskih območij / ciljnih skupin.
EKP 2014 - 2020
V okviru izvajanja OP EKP se ukrepi kohezijske politike na ravni pristojnih resorjev celostno
oblikujejo glede na razvojne potrebe in specifike območij ter ciljnih skupin v obeh kohezijskih regijah,
se pravi na ravni NUTS2. Javni pozivi in neposredne potrditve operacije, ki se izvajajo s ciljem
zmanjševanje brezposelnosti, tveganja revščine, socialne izključenosti in diskriminacije dopolnjujejo
izvajanje resorne socialne politike kot celote skladno z načelom dodatnosti.
Z namenom celostne obravnave območij, ki so soočene z največjimi izzivi na področju socialnega
varstva ter z namenom naslavljanja potreb specifičnih, najbolj ranljivih ciljnih skupin prebivalstva
pristojni resorji oblikujejo vsebino ukrepov, ki se financirajo iz sredstev EKP. V nadaljevanju jih
povzemamo.
ESS:
Pri načrtovanju operacij je več sredstev namenjenih VKR, v kateri je brezposelnost višja. Skoraj 70 %
vseh oseb, ki so bili vključeni v programe usposabljanja, izobraževanja ali zaposlovanja, je bilo iz
VKR. Operacije, ki so namenjene usposabljanju, izobraževanju in zaposlovanju brezposelnih, so že v
osnovi namenjene osebam, ki imajo zaradi različnih osebnostnih težav ali družinskih razmer otežen
vstop na trg dela. Pri vključevanju oseb v operacije se daje prednost osebam, ki v zadnjih dveh letih še
niso bile vključene v noben program, osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami in osebam, ki so
dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih ter skupini oseb s povečanim tveganjem za revščino in
socialno izključenost. To se odraža tudi v strukturi vključenih, saj je bilo v obdobju poročanja
vključenih 23 % starejših od 50 let, 63 % dolgotrajno brezposelnih, 18 % z izobrazbo pod ISCED 3 ter
24,7 % mlajših od 25 let. Vključenih je bilo tudi 420 (oz. 4,5 % vseh) invalidnih oseb in 30 %
prejemnikov denarne socialne pomoči.
Prav tako se pri nekaterih operacijah daje prednost osebam, ki imajo več zaposlitvenih ovir, in sicer so:
mladi, dolgotrajno brezposelni in iskalci prve zaposlitve oz. starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni
in obenem tudi nižje izobraženi.
Za delo z brezposelnimi, še posebej z ranljivimi ciljni skupinami je bilo zaposlenih 85 novih
svetovalcev, ki jim nudijo poglobljeno pomoč pri reševanju zaposlitvenih ovir, jih dodatno informirajo
in spodbujajo pri vključevanju v ukrepe na trgu dela.
Posebej velja omeniti dva programa, Program Prvi izziv 2015, ki je namenjen samo mladim iz KRVS
ter program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), ki je namenjen mladim, ki izstopijo iz
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formalnega šolanja.
Program Prvi izziv 2015
Brezposelni mladi v VKR predstavljajo še posebej ranljivo skupino, zato se program izvaja le v tej
regiji.
Pri vključevanju v program so imeli prednost zlasti mladi, ki v zadnjih dveh letih še niso bili vključene
v noben program, iskalci prve zaposlitve in mladi, ki so bili dlje časa prijavljeni v evidenci
brezposelnih. To se odraža tudi v strukturi vključenih udeležencev, saj je bila več kot polovica pred tem
dolgotrajno brezposelni. V program se je vključilo 58,3 % iskalcev prve zaposlitve.
Program PUM-O
Z različnimi projektnimi dejavnostmi program PUM-O vključuje ranljive skupine mladih, npr. bolnih
ali mladih, ki so občasno hospitalizirani, ki jih ovirajo slabe družinske razmere (revščina, alkoholizem,
nasilje, slabi medosebni odnosi, mladih s priseljenskim poreklom in nizkim socialno-ekonomskim
statusom (npr. nizka izobraženost, brezposelnost staršev) in mladih iz ranljivih etničnih skupin (npr.
Romi).
—
opis izvedenih ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je
najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin, ki jim najbolj grozi diskriminacija ali socialna
izključenost;
EKP 2014 - 2020
Program »Prvi izziv 2015«
Namen programa Program »Prvi izziv 2015« je spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb iz
kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki so bile vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb
in se ne izobražujejo ali usposabljajo. S tem se uresničuje cilj programa Jamstvo za mlade, to je
preprečiti, da bi mladi (Slovenija je ciljno skupino razširila na starost do vključno 29 let) ostali brez
zaposlitve ali neaktivni več kot 4 mesece.
Program PUM-O
V letu 2016 se je pričelo izvajanje Projektno učenje mladih odraslih (PUM-O). Program je namenjen
mladim do 26 leta starosti, ki izstopijo iz formalnega izobraževanja. Največkrat gre za posameznike, ki
zaradi osebnostnih in družinskih razmer ne zmorejo nadaljevati šolanja. Program se je izvajal že v
preteklem obdobju, vendar pa je sedaj bolj usmerjen v razvoj poklicne poti posameznika, iskanje
zaposlitve obenem pa izboljšanje samopodobe, funkcionalne pismenosti ter vključevanje v socialno
okolje.
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Projekt v VKR »Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje
z naslovom ŠTARTAJ KARIERO S POTENCIALOM!« je namenjen zaposlenim iz Podravja,
katerih zaposlitev je ogrožena zaradi kadrovskih in organizacijskih sprememb delodajalca.
Od leta 2017 dalje bo zagotovil sistematično načrtovanje nadaljnjega razvoja kariere. V okviru projekta
se bo zaposlenim pomagalo s celovito podporo v informiranju, motiviranju in usposabljanju za lažje ter
učinkovitejše prehode na nova delovna mesta oziroma za iskanje novih zaposlitvenih možnosti na trgu
dela.
—

opis rezultatov, doseženih pri obravnavanju potreb teh geografskih območij/ciljnih skupin

Program »Prvi izziv 2015«
Cilj programa je bil omogočiti zaposlitev 2.859 brezposelnim mladim, pri čemer se predvideva, da bo
vsaj 88 % ali 2.516 vključenih oseb končalo program. V letu 2015 in 2016 ZRSZ beleži skupaj 2.934
vključitev (od tega 39 v letu 2015 in 2.895 v letu 2016), kar je 102,6 % vseh planiranih vključitev.
Kazalnik je presežen zaradi predčasnih prekinitev subvencioniranih zaposlitev, zaradi česar so se
sredstva na programu sproščala. Sorazmerni del neizplačanih ali vrnjenih subvencij za zaposlitev je
namreč ZRSZ lahko dodelil novim delodajalcem, ki so uspešno kandidirali na javno povabilo.
Od 2.895 vključenih mladih v program v letu 2016 je bilo:
-

glede na spol vključenih 1.458 (50,4 %) žensk,

-

glede na čas prijave v evidenci brezposelnih oseb 1.236 (42,7 %) dolgotrajno brezposelnih.

Projektno učenje mladih odraslih (PUM-O) se je pričelo izvajati v letu 2016. V letu 2016 so bile
vzpostavljene vse pravne podlage za začetek izvajanja. S spremembo Zakona o socialnem varstvu se
uvaja poskusno izvajanje socialno varstvene dejavnosti. Vzpostavljene bodo regionalne mobilne enote,
v okviru katerih bo zaposlenih 48 koordinatorjev.
Projekt v VKR »Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje
z naslovom ŠTARTAJ KARIERO S POTENCIALOM!« se je šele začel leta 2017 in rezultati bodo
znani v naslednjem letu.
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(f) V zvezi s členom 15(2)(a)(iv) Uredbe (EU) št. 1303/2013, če je primerno, pregled izvajanja
ukrepov za obravnavanje demografskih izzivov območij, ki so hudo in stalno prizadeta zaradi
neugodnih naravnih ali demografskih razmer.
EKP 2014 - 2020
Na nivoju izvajanja OP EKP se ne spremlja napredka glede na rešitve demografskih izzivov območij,
ki so hudo in stalno prizadeta zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer. Ukrepi se oblikujejo
in realizirajo ter spremljajo na nivoju NUTS2. Spremljanje izvajanja politike regionalnega razvoja
izvaja resor (MGRT) pristojen za regionalni razvoj, vendar pa na nivoju sektorske politike same.
Sredstva OP EKP v okviru izvajanje regionalne politike prispevajo k reševanju izzivov na področju
demografije, vendar pa se rezultati in učinki spremljajo na nivoju NUTS2 in ne na nivoju posebnih, z
nacionalno regulativo opredeljenih območij za največjimi razvojnimi in demografskimi izzivi.
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6. ČE JE PRIMERNO, SPREJETI UKREPI ZA KREPITEV ZMOGLJIVOSTI ORGANOV DRŽAV ČLANIC IN
UPRAVIČENCEV ZA UPRAVLJANJE IN UPORABO SKLADOV ESI (ČLEN 52(2)(F) UREDBE (EU)
ŠT. 1303/2013)
Za krepitev upravnih zmogljivosti organov se za sklade ESRR, ESS in Kohezijski sklad uporablja
tehnična podpora KS, ESRR in ESS, za sklad EKSRP ukrep tehnična pomoči PRP 2014–2020, za
ESPR pa ukrep tehnične pomoči OP ESPR 2014–2020. OU EKP je potrdil NPO za TP tistim resorjem,
ki so vključeni v izvajanje EKP in so upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (SVRK,
MGRT SPS, SPIRIT, MIZŠ, MDDSZ, MZI, MF-CA, UNP, MOP, ZRSZ, JSRSKŠ, MJU, MK, MZ,
MP). V okviru projektov TP so vključene vse ključne aktivnosti zaposlitve, izobraževanje, študije in
vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti,
EKP 2014 - 2020
Glavni ukrepi za krepitev upravnih zmogljivosti organa upravljanja
V Sloveniji se izvajajo različni ukrepi, ki omogočajo krepitev upravne zmogljivosti in sicer tako da:
 so zagotovljene ustrezne zaposlitve na OU, PO, nadzornih in IO, možno pa je financiranje
zaposlitev pri upravičencih za čas trajanja projekta iz same operacije,
 potekajo različna izobraževanja in usposabljanja (seminarji, delavnice,..) na različnih nivojih,
ki omogočajo dvig administrativne usposobljenosti,
 se krepi model upravljanja človeških virov z izboljšanjem upravljanja in večjo preglednostjo
v javni upravi z uvedbo novih orodij za nadzor nad kakovostjo in kontrolo podatkov, metod
in povezljivih rešitev tudi na področju vrednotenj,
 s sprejemanjem priporočil v zvezi s sprejemanjem učinkovitih ukrepov za boj proti
korupciji, pri postopkih za preprečevanje in odkrivanje goljufij,
 z nadgradnjo sistema upravljanja kadrov in usposabljanjem se povečuje usposobljenost in
integriteta zaposlenih v javni upravi,
 se je na spletni strani www.eu-skladi.si vzpostavil enotni portal z objavami navodil, mnenj,
tolmačenj in ključnih informacij, ki so namenjene čim bolj poenotenemu izvajanju EKP 2014 2020.
OU je v letu 2015 pristopil k vzpostavitvi sistema upravljanja in nadzora za ustrezno in učinkovito
opravljanje nalog, kar je pogoj za končno imenovanje organov. V letih 2015 in 2016 je tako potekalo
intenzivno sodelovanje OU, MF-PO ter PO in IO pri pripravi OSUN. Pripravljeni in podpisani so bili
pisni sporazumi med OU ter PO ter PO in IO, kjer so jasno določene naloge vsakega organa. OSUN je
OU skupaj z kontrolnimi listi posredoval neodvisnemu RO, ki je izvedel oceno skladnosti OU in MFPO z merili za imenovanje. Na podlagi pregleda je neodvisni RO 9. 12. 2016 podal mnenje o
izpolnjevanju meril za imenovanje, na podlagi katerega je Vlada RS izdala sklep o izpolnjevanju meril
obeh organov in pooblastila SVRK, da EK obvesti o datumu in obliki imenovanja OU in MF-PO za
EKP.
Glavni ukrepi OU za krepitev zmogljivosti upravičencev
SVRK je 1. septembra 2016 vzpostavila brezplačno podporno storitev z imenom Fina EU točka
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(financiranje, EU sredstva, podpora). Točka deluje v okviru spletne strani www.eu-skladi.si preko
brezplačne telefonske številke 080 20 23 (med 9.00 in 12.00 uro, od ponedeljka do petka) in prek
elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si.
V letu 2014 je bil sprejet Akcijski načrt izobraževanj od leta 2014 do leta 2023. Izvajala so se
izobraževanja na različnih področjih. Do leta 2017 se je izobraževanj udeležilo preko 2.500
udeležencev. Na dobro obiskanih izobraževanjih se izvajajo ankete v želji slediti željam udeležencev,
izboljšavi pristopov in uspešni uporabi pridobljenega znanja v praksi. Aktivnosti na OU uspešno se
širijo tudi z dogovarjanjem in vključevanjem v aktivnosti s sodelavci na Hrvaškem (peer to peer) in
povabili tujim ter domačim strokovnjakom za predstavitve dobrih praks.
Vzpostavitev informacijskega sistema
EK je izdala osnutek Smernic za e-kohezijo v novembru 2016. V skladu s tem dejstvom in pravili EK
je bil slovenski sistem izvajanja EKP decembra 2016 akreditiran na informacijskem sistemu ISARR2 in
e-CA. Razvoj novega informacijskega sistema e-MA bo tekom 2017 postopoma pridobil še dodatne
funkcionalnosti.
Na projektih TP EKP je bilo na dan 31.12.2016 za polni delovni čas 394 zaposlenih, katerih plača je
sofinancirana s sredstvi KS (od tega 88 na OU), 68 s sredstvi ESRR in 51 s sredstvi ESS, skupaj 513
zaposlenih.
PRP 2014–2020
Glavni ukrepi za krepitev zmogljivosti organa upravljanja
V okviru tehnične pomoči so zaposleni javni uslužbenci, ki opravljajo naloge v povezavi z
upravljanjem in izvajanjem ter kontrolo PRP 2014–2020. Na dan 31. 12. 2016 je bilo v okviru tehnične
pomoči zaposlenih 94 javnih uslužbencev, od tega 50 na MKGP in 44 na ARSKTRP.
Za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 je posebna pozornost namenjena krepitvi upravne zmogljivosti
organov, vključenih v izvajanje PRP, kakor tudi upravičencev do teh sredstev, in sicer:
– s krepitvijo kompetenc zaposlenih pri izvajanju PRP ter
– z izobraževanji in usposabljanji zaposlenih za nemoteno izvajanje PRP.
V letu 2016 je bil sprejet Akcijski načrt kadrov v okviru PRP 2014–2020, kjer je opredeljeno potrebno
znanje in glavna področja pridobivanja znanja. Sprejeta sta bila tudi Načrta izobraževanj in
usposabljanj javnih uslužbencev v okviru Tehnične pomoči PRP 2014–2020 za leti 2016 in 2017, kjer
so opredeljenene vsebine izobraževanj in usposabljanj ter okvirna predvidena višina sredstev.
Izobraževanja in usposabljanja so namenjena vsem javnim uslužbencem OU in PA, katerih delovne
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naloge so vezane na PRP 2014–2020. Izobraževanja oziroma usposabljanja so bila prilagojena
aktualnimi potrebami po posameznih področjih, ki so potrebna za izvajanje PRP 2014–2020. Izvajala
so se izobraževanja oziroma usposabljanja na različnih aktivnih področjih, in sicer: javna naročila,
finančni instrumenti, spremljanje in vrednotenje, kontrola sistema in revizija, izvajanje ukrepov PRP
2014–2020 itd.
V letu 2015 je bilo izvedenih 19 izobraževanj oziroma usposabljanj. Skupno se jih je udeležilo 59
javnih uslužbencev.
V letu 2016 je bilo izvedenih 18 izobraževanj oziroma usposabljanj v znesku. Skupno se jih je
udeležilo 139 javnih uslužbencev.
Glavni ukrepi OU za krepitev zmogljivosti upravičencev
Sprejet ukrep in stanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje in izvajanjem
njenega akcijskega načrta
Nacionalna Mreža za podeželje (v nadaljevanju: Mreža) je bila ustanovljena z javnim pozivom k
včlanitvi v Mrežo aprila 2008. Zaradi zagotavljanja kontinuitete delovanja Mreže se v obdobju 2014–
2020 Mreža ne vzpostavlja na novo, ampak ohranja svojo strukturo z nekaterimi organizacijskimi
spremembami.
Za sodelovanje v aktivnostih Mreže ali zgolj z namenom prejemanja informacij se posamezniki ali
organizacije lahko registrirajo v bazo Mreže, ki tako združuje institucije, organizacije, skupine in
posameznike, ki delujejo na področju razvoja podeželja, kot tudi partnerstvo iz člena 5 Uredbe
1303/2013/EU.
Članstvo v Mreži je prostovoljno in odprto za vse organizacije in posameznike. Podporna enota in člani
Mreže delujejo v smeri širjenja članstva. Člane Mreže se informira o aktivnostih, spodbuja k
predlaganju aktivnosti, k podajanju predlogov za izboljšanje delovanja Mreže ter k aktivni participaciji
v Mreži (npr. izvajanje določenih aktivnosti itd.). Aktivnosti Mreže so odprte in na voljo tudi
posameznikom in organizacijam, ki niso registrirani v bazo Mreže.
Naloge in aktivnosti Mreže izvaja oziroma koordinira podporna enota Mreže v okviru Skupine za
podporo upravljanju PRP znotraj OU, ki je odgovoren za vzpostavitev in delovanje Mreže. Glavne
naloge Podporne enote Mreže so predvsem priprava gradiv in aktov Mreže, izvajanje aktivnosti
določenih v letnih planih Mreže, obveščanje in informiranje partnerjev, potencialnih upravičencev in
javnosti, urejanje baze Mreže, aktivnosti v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem Mreže, podpora
delovanju Usmerjevalne skupine Mreže.
Z namenom podajanja usmeritev je bila v okviru PRP 2007–2013 ustanovljena Usmerjevalna skupina
Mreže, ki jo sestavljajo predstavniki OU, plačilne agencije, vladnih služb, uradov in zavodov,
gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti, predstavniki LAS ter
glede na tematiko in potrebe se na seje usmerjevalne skupine vabi tudi predstavnike drugih organizacij
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oziroma skupin.
V okviru Mreže se lahko ustanovijo tudi posebne tematske delovne skupine, v katerih sodelujejo
reprezentativni predstavniki posameznih tematskih področij. Namen tematskih delovnih skupin je poleg
zagotavljanja mreženja in izmenjave izkušenj ter informacij tudi iskanje rešitev na odprta vprašanja,
priprava predlogov izboljšav izvajanja PRP 2014–2020 za posamezna področja, zagotavljanje ustreznih
analiz za pripravo gradiv in aktov itd.
Sprejeti ukrepi v zvezi z izvajanjem akcijskega načrta in njegovo stanje
Mreža za podeželje izvaja aktivnosti na podlagi Akcijskega in komunikacijskega načrta mreže za
podeželja za obdobje 2014–2020 in letnih izvedbenih planov.
Aktivnosti in naloge Mreže so razdeljene v glavni kategoriji:
1. Komunikacijske aktivnosti, ki so predstavljene v nadaljevanju pod naslovom Ukrepi, sprejeti za
obveščanje javnosti o programu
2. Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja
Izvedene aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja so bile namenjene predvsem
kvalitetnejšemu izvajanju PRP, spodbujanju sodelovanja, povezovanja med različnimi partnerji in
deležniki, tako v Sloveniji kot izven meja. Povezovanje in sodelovanje je pomembno področje, ki ga je
potrebno še bolj vpeljati na podeželska območja in ljudi spodbujati k skupnemu sodelovanju, čemur
Mreža namenja pomemben poudarek. Prav tako Mreža v tem okviru spodbuja prenos znanja, inovacije,
zagotavlja vključevanje partnerjev, obveščanje ciljnih skupin itd. Izvedene so bile mdr. naslednje
aktivnosti:







soorganizacija mednarodne konference Varovanje narave in kmetijstvo,
soorganizacija 4. srečanja evropskih mrež za podeželje,
soorganizacija dveh letnih srečanj mladih prevzemnikov kmetij,
soorganizacija mednarodnega dogodka Planšarski dnevi 2016,
sodelovali pri pripravi in izvajanju Akcijskega načrta dela z mladimi kmeti 2016–2020,
20 predstavitev javnih razpisov PRP za potencialne upravičence, kmetijske svetovalce in INFO
točke,
 sodelovali na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.
 sodelovali smo tudi na številnih dogodkih članov mreže za podeželje, npr. sodelovali na
festivalu lokalnih akcijskih skupin.
Opis dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z zagotavljanjem in upravljanjem podatkov
Podatke o izvajanju PRP 2014–2020 zagotavljata ARSKTRP in MKGP. Ostale podatke za spremljanje
kazalnikov pa zagotavljajo različne institucije.
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ARSKTRP za namene poročanja, vrednotenja in upravljanja s PRP 2014–2020 zbira in zagotavlja
podatke o ukrepih, ki se izvajajo na ARSKTRP. Zbira in zagotavlja podatke na podlagi kazalnikov,
določenih v 11. poglavju PRP 2014–2020, podatke o kazalnikih spremljanja in poročanja v okviru LPI
PRP 2014–2020 in druge podatke, potrebne za kvalitetno spremljanje in izvajanje PRP 2014–2020.
ARSKTRP zbira podatke o prejetih in odobrenih vlogah, prejetih zahtevkih za izplačilo, izvedenih
izplačilih in rezultatih izvedenih kontrol (pred izplačilom, v okviru spremljanja, …). ARSKTRP
podatke črpa iz zbirnih vlog, vlog na javne razpise, iz zahtevkov za izplačilo in poročil prejemnikov
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP).
ARSKTRP v programskem obdobju 2014–2020 zagotavlja elektronski vnos vlog, zahtevkov in poročil.
Sistem (aplikacija ARSKTRP) omogoča beleženje vseh kontrol, ki so v postopku opravljene s strani
pooblaščenih oseb. Izračunavanje količinskih in finančnih vrednosti vlog in zahtevkov je omogočen
aplikacijsko s posledično avtomatično izdajo odločb in generiranjem poročil. Sistem omogoča redno
sledenje statusa posamezne vloge od trenutka oddaje do njenega zaključka. Podatki na ravni vlog in
projektov, ki so potrebni za pripravo letnih poročil o izvajanju in drugih poročil, različnih analiz in
oceno napredka PRP 2014–2020, se zbirajo v okviru računalniških aplikacij ARSKTRP. Te so hkrati
tudi vir podatkov za kazalnike učinka, pretežni del ciljnih kazalnikov ter finančne kazalnike PRP 2014–
2020.
V skladu z določili 71. člena Uredbe 1305/2013/EU se upravičenci do podpore v okviru ukrepov
razvoja podeželja in LAS zavežejo, da bodo OU in/ali imenovanim izvajalcem vrednotenja ali drugim
organom, pooblaščenim za opravljanje nalog v njihovem imenu, zagotovili vse informacije, potrebne za
omogočanje spremljanja in vrednotenja PRP 2014–2020, zlasti kar zadeva izpolnjevanje opredeljenih
ciljev in prednostnih nalog. Zaveze k poročanju upravičencev po zaključku operacije o kazalnikih in
drugih potrebnih podatkih so opredeljene v uredbah in javnih razpisih. Podatki za ukrepe 1, 2 in 20 se
zagotavljajo na MKGP.
ESPR 2014–2020
V letu 2015 se je za učinkovito izvajanje OP ESPR 2014–2020 ter posledično uspešno črpanje sredstev
iz ESPR zagotovila stabilna in izkušena struktura zaposlenih, ki ima izkušnje z izvajanjem evropskih
strukturnih in investicijskih skladov. Prav tako so se uporabile izkušenje iz programskega obdobja
2007–2013 za lažjo in hitrejšo vzpostavitev sistema upravljanja in nadzora za lokalne akcijske skupine
za ribištvo. Zaposleni vključeni v izvajanje OP ESPR 2014 - 2020 se redno udeležujejo tudi seminarjev
in delavnic z namenom učinkovitejšega izvajanja sklada.
Za zagotovitev sistema za računalniško beleženje in shranjevanje podatkov se nadgrajuje informacijski
sistem, ki se je uporabljal že v programskem obdobju 2007-2013 in je nadgradnja že obstoječega
informacijskega sistema, ki se uporablja za ukrepe Programa razvoja za podeželja 2014 - 2020.
Informacijski sistem omogoča elektronski vnos vlog, zahtevkov za povračilo in poročil o uresničevanju
obveznosti. Sistem omogoča preko web aplikacije s sistemom uporabniških imen, pravic in
elektronskega podpisa. Nadalje sistem omogoča obdelavo podatkov z namenom zagotavljanja
revizijske sledi. Sistem se nadgrajuje sproti glede na objave javnih razpisov za ukrepe. Hkrati se
vzpostavlja sistem Organa upravljanja za računalniško beleženje in shranjevanje podatkov za pripravo
in izpis tabel za namene poročanja Evropski komisiji v skladu z zahtevami evropske zakonodaje.
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7. UKREPI, SPREJETI ZA ZMANJŠANJE UPRAVNEGA BREMENA UPRAVIČENCEV, TER NAPREDEK,
DOSEŽEN NA TEM PODROČJU (ČLEN 52(2)(G) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)
EKP 2014–2020
1. Poenostavitev nacionalne zakonodaje
Normativni okvir sistema izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 predstavlja:
1. Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (Uredba), ki je
bila sprejeta junija 2015, dopolnjena maja 2016 in septembra 2016. Dopolnitve so bile potrebne
zaradi novih določitev glede izvajanja finančnih instrumentov ter CTN U.l. RS, št. 29/2015 z
dne 28. 4. 2015, ki je bila dopolnjena 20. 5. 2016, 2. 9. 2016 in 8. 11. 2016;
2. Zakon o izvrševanju proračunov v RS (ZIPRS);
3. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,
ki je bila dopolnjena aprila 2016 in oktobra 2016.
2. Institucionalna raven
Vlada RS je 19. 6. 2014 imenovala organe upravljanja in nadzora. Z Uredbo EKP so bili imenovani
PO. Sledila je sklenitev sporazumov o načinu izvajanja nalog med OU in PO (2. polovica 2016), IO so
bili imenovani s sklenitvijo sporazumov oziroma pogodb med PO in IO in z izdajo soglasja OU k
sporazumom. OU je pripravil OSUN skupaj z MF-PO. Vlada RS je na svoji seji 9. 12. 2016 na podlagi
poročila in mnenja neodvisnega RO ugotovila, da OU in MF-PO izpolnjujeta merila za imenovanje, ki
se nanašajo na notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzorne dejavnosti ter
spremljanje.
3. Raven razpisov in izvajanja
OU je ob sprejemu ukrepov za zmanjšanje upravnega bremena upravičencev, pripravil in objavil
Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (Navodila NSPV), ki
določajo smernice za zagotavljanje pravilnosti, skladnosti in upravičenosti podpore operacijam v
izvajanju procesov evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 za: (i) proces
načrtovanja, (ii) proces odločanja o podpori, (iii) proces spremljanja, (iv) proces poročanja in (v) proces
vrednotenja.
4. Poenostavitve v zvezi z upravičenimi stroški
OU je 15. 7. 2015 sprejel Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020, ki so se dopolnjevala dvakrat in sicer 26. 2.
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2016 in 28. 4. 2016. Navodila NUS so objavljena na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
OU lahko dodeli nepovratna sredstva ali vračljivo podporo, v katerikoli od naslednjih oblik:
1. povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov in amortizacijo, kadar je primerno;
2. standardne lestvice stroškov na enoto skladno s členom 67(1)(b) Uredbe 1303/2013 (SSE);
3. pavšalni zneski, ki ne presegajo 100.000,00 EUR javne podpore, skladno s členom 67 (1)(c)
Uredbe 1303/2013 (Izdatki operacije se izplačajo na podlagi vnaprej določenega zneska z
vnaprej določenimi pogoji. Izplačilo se izvede na podlagi izvedenega npr. dogodka, seminarja.
Pavšalni zneski ne omogočajo izplačevanja vnaprej);
4. pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov,
v okviru katerega se v OP EKP uporabljajo naslednje možnosti:
- pavšalno financiranje v višini, ki se jo določi z metodologijo neposredno upravičenih stroškov plač in
povračil v zvezi z delom (uporaba 67 (1) (d) Uredbe 1303/2013 (gre za splošno pravilo pavšalnega
financiranja, kjer se pavšalna stopnja izračuna v skladu z eno od metod),
- pavšalno financiranje v skladu s členom 14(2) uredbe ESS, določeno z uporabo odstotka za eno ali
več določenih kategorij stroškov (npr. posredni stroški, ESS - pavšalna stopnja do 40 % neposrednih
stroškov plač, itd.) (brez dokazil). 40 % stopnja se uporabi za neposredne stroške za osebje, da se
izračunajo vsi drugo stroški operacije. Z vidika priprave in uporabe je enostavn,a saj je stopnja
določena z Uredbo in je ni potrebno utemeljiti in ni potrebnih dokazil.
- pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov (v
višini 15 % neposrednih stroškov osebja) brez dokazil - uporaba člena 68(1)(b). 15 % stopnja je
določena z Uredbo in je ni treba utemeljiti, prav tako ni potrebni dokazil. S tega vidika je za uporabo
najbolj enostavna.Uporaba poenostavljenih oblik stroškov (POS):
V okviru PO1 se pri izvedbi večine ukrepov uporabljajo POS. OU je izdal 7 odločitev o podpori za
projekte oziroma JR, ki uporabljajo vsaj eno poenostavljeno obliko stroškov.V 5 primerih je uporabljen
SSE (skladno z 67(1)b Uredbe 1203/2013).
V 5 primerih je uporabljena POS pavšalno financiranje do 15 % neposredno upravičenih stroškov za
osebje (skladno z 68(1)b Uredbe 1203/2013).
V enem primeru pa se uporablja pavšalni znesek skladno s členom 67 (1)(c) uredbe 1303/2013.
Pri izvajanju PO 2 se zaenkrat ne uporablja nobena od poenostavljenih oblik stroškov.
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V okviru PO 3 je OU izdal 15 odločitev o podpori za projekte oziroma javne razpise, ki uporabljajo
vsaj eno poenostavljeno obliko stroškov. V 8 primerih je uporabljen SSE.
V 7 primerih je uporabljeno pavšalno financiranje do 15 % neposredno upravičenih stroškov za osebje.
V okviru PO 4, PO 5, PO 6 pri izvajanju podprtih projektov niso bile uporabljene poenostavljene
oblike financiranja.
V okviru PO 8 je OU do konca leta 2016 izdal 18 odločitev o podpori za projekte/programe oziroma
javne razpise, ki uporabljajo vsaj eno poenostavljeno obliko stroškov. V 15 primerih je uporabljen SSE
(skladno z 67(1)b Uredbe 1203/2013). SSE se v večini primerov uporabljajo za določitev stroška dela,
subvencij za zaposlitev, stroškov usposabljanja. V 12 primerih je uporabljena POS pavšalno
financiranje do 15 % neposredno upravičenih stroškov za osebje (skladno z 68(1)b Uredbe 1203/2013).
V okviru PO 9 je OU izdal 11 odločitev o podpori, ki so vsebovale poenostavljene oblike stroškov. Od
tega je bila v 4 primerih uporabljena oblika SSE (skladno z 67(1)b Uredbe 1203/2013). V 9 primerih je
uporabljena POS pavšalno financiranje do 15 % neposredno upravičenih stroškov za osebje (skladno z
68(1)b Uredbe 1203/2013). V enem primeru se uporablja pavšalno financiranje v višini, ki se jo določi
z metodologijo neposredno upravičenih stroškov plač in povračil v zvezi z delom (uporaba 67 (1) (d)
uredbe 1303/2013), v konkretnem primeru je to 40 % in v enem tudi pavšalno financiranje, določeno z
uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov.
V okviru PO 10 znotraj PN 10.1 in 10.2 je OU izdal 36 odločitev o podpori za projekte/programe
oziroma javne razpise, ki uporabljajo vsaj eno poenostavljeno obliko stroškov. V 20 primerih je
uporabljena poenostavitev SSE (skladno z 67(1)b Uredbe 1203/2013). SSE se uporabljajo v primerih za
obračunavanje plač, subvencij, štipendij, spodbud.
V 28 primerih je uporabljena poenostavitev pavšalno financiranje do 15 % neposredno upravičenih
stroškov za osebje (skladno z 68(1)b Uredbe 1203/2013).
V dveh primerih je uporabljeno splošno pravilo pavšalnega financiranja, kjer se pavšalna stopnja
izračuna v skladu z eno od metod (uporaba člena 67(1)d). V enem primeru je bila določen odstotek v
višini 8 % in v drugem 57 % neposrednih in posrednih stroških za osebje za izračun drugih stroškov.
Uporabo pavšalnega zneska (člen 67(1)c Uredbe 1303/2013 lahko najdemo v 4 primerih.
V 1 primeru je uporabljeno pavšalno financiranje v skladu s členom 14(2) uredbe ESS.
Pri izvajanju programa v okviru ESRR upravičenec kot obliko poenostavljenih stroškov uporablja le
pavšalno financiranje (posredni stroški so izračunani kot 15 % neposrednih stroškov plač).
V okviru PO 11 je OU izdal 3 odločitve o podpori za projekta oziroma javni razpis, ki uporabljajo vsaj
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eno poenostavljeno obliko stroškov.
V 3 primerih je uporabljeno pavšalno financiranje do 15 % neposredno upravičenih stroškov za osebje
(skladno z 68(1)b Uredbe 1203/2013).
V 1 primeru je uporabljena standardna lestvica stroškov na enoto (skladno z 67(1)b Uredbe
1203/2013).
Pri izvajanju tehnične pomoči (PO 12 Tehnična pomoč – KS) se pri vseh operacij uporablja 15 %
pavšal na plače.
Pri izvajanju tehnične pomoči (PO 13 Tehnična pomoč – ESRR) se pri vseh operacij uporablja 15 %
pavšal na plače.
Pri izvajanju tehnične pomoči (PO 14 Tehnična pomoč – ESS) se pri vseh operacij uporablja 15 %
pavšal na plače.
PRP 2014–2020
Že druga sprememba PRP je, poleg zavez o poenotenju podzakonskih predpisov in izvedbenih aktov,
zlasti njihove terminologije pa tudi pogojev in obveznosti za upravičence, zmanjšanja obsega in
zahtevnosti posameznih korakov postopka pri podukrepu M03.1 Podpora za novo sodelovanje v
shemah kakovosti, uvedla pavšalno plačilo na podlagi poenostavljene oblike izračunavanja stroškov.
To pomeni večjo preglednost sistema izračunavanja podpore, poenostavitev in zmanjšanje
administrativnega bremena tako za administracijo kot tudi za vlagatelje ter zmanjšanje stopnje napake
(in s tem povezanih vračil EU sredstev). Vlagateljem ni potrebno prilagati dejanskih računov za nastale
stroške, temveč je ključna podlaga za izplačilo dosežen rezultat, da se upravičenec dejansko vključi v
shemo kakovosti in ima izdan uraden certifikat o vključitvi v shemo kakovosti.
Pripravljavci so se v obdobju po sprejetju druge spremembe samega programa še temeljiteje lotili
preučitve načinov, na katere bi zmanjšali administrativno obremenitev vlagateljev vlog oziroma
upravičencev do izplačil podpor, seveda v obsegu, ki ga trenutno dopušča vsa zadevna zakonodaja. Do
konca leta 2017 jim bo uspelo odpraviti nekatere administrativne ovire v povezavi z naslednjimi ukrepi
oziroma podukrepi programa.
Pri ukrepu M03 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila bo bistveno zmanjšanje
administrativnih stroškov doseženo z ukinitvijo podukrepa M03.2 – Podpora za dejavnosti informiranja
in promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na notranjem trgu, na katerem je bil že na začetku
programa načrtovan nižji znesek sredstev, s pozitivno rešenimi pritožbami na izvajanje javnih razpisov
podukrepa iz preteklega programskega obdobja, pa se je omenjeni znesek še dodatno zmanjšal, kar je
privedlo do tega, da podukrepa v bistvu sploh ni smiselno izvajati oziroma je izvajanje podukrepa s
tako omejenimi razpoložljivimi finančnimi sredstvi neracionalno (zelo nizko število podprtih
projektov). Na podlagi ukinitve podukrepa je sredstva pridobil podukrep M03.1 - Podpora za novo
sodelovanje v shemah kakovosti, kjer bodo sredstva zaradi izjemno velikega zanimanja vlagateljev za
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novo shemo »Izbrana kakovost« dodana sredstva smiselno in racionalno porabljena.
Pri ukrepu M04 - Naložbe v osnovna sredstva se po drugi spremembi PRP 2014–2020, uvajajo tudi
dopolnitve, ki imajo za cilj odpravo tistih administrativnih ovir, ki bremenijo vlagatelje, ki jim
kmetijstvo ni poglavitni vir za preživljanje (majhne kmetije). Tako se je v okviru podukrepa M04.1,
namenjenega naložbam na kmetijskih gospodarstvih, in podukrepa M04.2, namenjenega naložbam v
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, omogočilo, da majhne kmetije lahko
pridobijo do 50.000 evrov enkratnega zneska podpore za naložbo, ne da bi jim bilo treba pripraviti
poslovni načrt in upoštevati dodatne zahteve glede vodenja knjigovodskih evidenc po zaključku
naložbe.
Pri ukrepu 16 – Sodelovanje se uvaja obračunavanje upravičenih stroškov dela na projektu na podlagi
standardnih lestvic stroškov na enoto. Posredni stroški se obračunajo na podlagi pavšalne stopnje 15 %
upravičenih neposrednih stroškov za osebje. Za vse podukrepe (M16.2, M16.4, M16.5 in M16.9)
znotraj ukrepa M16 se uvaja standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela na projektu in sicer za
člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, za člana partnerstva, ki je
samostojni podjetnik posameznik in za člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja
dejavnost. V okviru podukrepov M16.2. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov,
praks, procesov in tehnologij in podukrepa in M16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev
podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim
okoljskim praksam se dodatno uvaja standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela zaposlenih na
projektu.
Aplikacija za elektronsko vlaganje vloge, ki med drugim sama avtomatično nadzoruje upravičenca, da
vlogo pravilno izpolni, že deluje, v nadaljevanju pa bo še predmet nadaljnje nadgradnje in razvoja.
Proučujejo se tudi nadaljnje možnosti, na katerih ukrepih PRP 2014 - 2020 bi bilo še mogoče olajšati
obračunavanje stroškov.
ESPR 2014–2020
Z namenom učinkovite priprave in izvedbe projektov s strani vlagateljev so se pripravila jasna navodila
in pregledna dokumentacija, ki se mora predložiti vlogi in zahtevku za povračilo. Informacijski sistem
omogoča elektronski vnos vloge, zahtevkov za povračilo in poročil o uresničevanju obveznosti. Za
hitrejšo pripravo vloge se bodo podatki, kjer to mogoče, pridobili iz javnih evidenc. Za širše in boljše
obveščanje potencialnih vlagateljev je bil vzpostavljen enotni spletni portal za vse sklade ESI in
posebna spletna strani OP ESPR. Izvedena je bila bila javna predstavitev OP ESPR ter ob objavi javnih
razpisov predstavitve in delavnice, kjer se lahko potencialni vlagatelji seznanijo s pogoji, merili in
načinom priprave vloge ter primeri dobrih praks iz prešnjega programskega odbobja. Ves čas se
zagotavlja komunikacija med administracijo in vlagatelji oz. upravičenci. OU prav tako spodbuja
dialog med sektorjem, nacionalnimi institucijami in lokalnimi akcijskimi skupinami o problemih,
povezanih z zakonodajo z namenom iskanja skupnih rešitev.
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8. VLOGA PARTNERJEV IZ ČLENA 5 UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013 PRI IZVAJANJU PARTNERSKEGA
SPORAZUMA (ČLEN 52(2)(H) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)
(a) Opis in ocena vloge izbranih partnerjev pri pripravi poročila o napredku glede na partnerski
sporazum.
(b) Opis in ocena vključenosti izbranih partnerjev v izvajanje programov, vključno z udeležbo v
odborih za spremljanje programov.
(c) Drugi elementi, če je primerno.
Slovenija skladno s pristopom upravljanja na več ravneh (5. člen Uredbe št. 1303/2013 EP in Sveta z
dne 17.12.2013 o skupnih določbah za sklade ESI (KS, ESS, ESRR, EKSRP in ESPR)) organizira
partnerstvo s pristojnimi regionalnimi in lokalnimi organi (skladno tudi z Evropskim kodeksom dobre
prakse za partnerstvo) ter jih vključuje v pripravo ter spremembe PS in OP. Partnerji so vključeni v vse
faze priprave in izvajanja programov, vključno s sodelovanjem v OzS (skladno z 48. členom uredbe o
skupnih določbah). Kot člani OzS partnerji sodelujejo pri merilih za izbiro projektov/ukrepov
posameznega OP, spremljajo doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov, preučujejo in potrjujejo letna
in končna poročila o izvajanju, sodelujejo pri obravnavi in potrditvi sprememb OP.
Odbori za spremljanje
EKP 2014–2020
Slovenija je skladno s 47. členom Uredbe (EU) 1303/2013 (Splošna uredba) 18.3.2015, tj. najpozneje
tri mesece po prejemu sklepa Evropske komisije o sprejetju OP, ustanovila Odbor za spremljanje
izvajanja OP za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (v nadaljevanju OzS).
Ustanovitev, sestavo in delovanje OzS določa Uredba o izvajanju dela uredbe (EU) o skupnih in
splošnih določbah o skladih za podporo v okviru kohezijske politike Unije ( Ur.l. RS, št. 13/15 z dne
27.2.2015).
OzS v skladu s 5. členom Uredbe 1303/2013/EU, ki govori o vlogi partnerjev pri izvajanju programa,
sestavljajo člani kot predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev,
nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti, predstavnikov enakih možnosti in invalidskih organizacij.
V letu 2015 so bile izvedene štiri seje OzS:
Na 1. ustanovitveni seji 18.3.2015 na Brdu pri Kranju so potrdili Poslovnik, verzijo 1.0, se seznanili s
programskimi dokumenti v obdobju 2014 - 2020, z izhodišči načina izvajanja, s stanjem izpolnjevanja
predhodnih pogojenosti, z osnutkom Meril za izbor operacij in potrdili Strategijo komuniciranja EKP
2014 - 2020.
 Na 1. dopisni seji, ki je potekala od 20.4. do 8.5.2015 so potrdili Poslovnik, verzijo 1.1 in
Merila za izbor operacij v okviru OP za izvajanje EKP za obdobje 2014–2020, verzijo 1.2.
 Na 2. dopisni seji, ki je potekala od 7.7. do 21.07.2015 je bil potrjen Sklep o ustanovitvi
Interdisciplinarne posvetovalne skupine za vrednotenje izvajanja OP za izvajanje EKP v
obdobju 2014–2020, katere člani so tudi partnerji iz OzS.
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 Na 2. redni seji 10.11.2015 v Vilpolžah se je OzS seznanil z normativnim okvirjem za dejanski
začetek izvajanja OP 2014–2020, s stanjem v okviru aktivnosti postopka imenovanja, s
predhodnimi pogojenostmi (pripravo Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva
2015–2025 in Slovensko strategijo pametne specializacije), finančnimi instrumenti in
aktivnostmi v okviru izvajanja OP. Potrjen je bil Načrt vrednotenja izvajanja OP EKP in Letni
načrt vrednotenja za leto 2015 in 2016.
V letu 2016 so bile izvedene tri seje OzS:
 Na 3. redni seji 19.5.2016 v Velenju se je OzS seznanil s podrobnostmi ob pripravi spremembe
Uredbe EKP 2014 - 2020, s četrto nadgradnjo INOP, s stanjem izpolnjevanja predhodnih
pogojenosti, z izvajanjem OP v obdobju januar 2014-marec 2016 ter potrdil Letno poročilo
2015. OzS se je seznanil s predstavljenim izvajanjem Pobude za zaposlovanje mladih, z
napredkom na področju čezmejnih sodelovanj, povezovanjem in iskanjem sinergij med OP EKP
2014–2020 in programi ETS ter makroregionalnimi strategijami EU.
 Na 3. dopisni seji, ki je potekala od 17.06.2016 do 1.7.2016 je bila potrjena sprememba OP
2014 - 2020, verzija 2.0, ki je bila uradno posredovana EK 4.7.2016. Sprememba OP v okviru
PN » Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega
upravljanja« je med upravičence dodala Ustavno sodišče RS ter druge, ki lahko prispevajo k
doseganju ciljev s svojimi aktivnostmi. S predlagano spremembo se v poglavju XI. prednostna
os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora
razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev, upravičence v okviru prvega
specifičnega cilja uskladi z veljavnim operativnim programom.
 Na 4. dopisni seji, ki je potekala od 14.10.2016 do 21.10.2016, je OzS potrdil Merila za izbor
operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020, verzija 2.0.
V letu 2017 so člani OzS na 4. redni seji 13.5.2017 na Bledu v okviru horizontalnih ukrepov kohezijske
politike 2014–2020 seznanili z zadnjo novelo Uredbe EKP Ur.l. RS, št. 15/2017 z dne 31. marca 2017.
Uredba EKP se je spremenila v delu, ki se nanaša na poglavje Izvedbeni načrt in načrtovanje EKP.
Predlog ohranja strukturo izvedbenega načrta, spreminja pa način njegovega sprejemanja in
spreminjanja oziroma dopolnjevanja. Sprejete so bile rešitve, ki povečujejo fleksibilnost in učinkovitost
izvajanja EKP ter posledično zmanjšujejo administrativno breme. Skupaj z določili Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) omogočajo OU in PO
lažje in bolj učinkovito izvajanje EKP. OzS se je seznanil z aktivnostmi v zvezi z akreditacijo sistema
izvajanja EKP, vzpostavljanjem mehanizma izvajanja finančnih instrumentov in informacijskega
sistema e-MA ter izpolnjenimi predhodnimi pogojenostmi.
Predstavniki SVRK so predstavili izvajanje OP, stanje v okviru posameznih prednostnih osi OP in
Pobude za zaposlovanje mladih, člani odbora pa so potrdili Letno poročilo 2016 za OP EKP in Letni
načrt vrednotenja. Cilj programskega obdobja je uspešno, učinkovito in v rezultate usmerjeno
koriščenje sredstev evropske kohezijske politike, zato je odbor obravnaval in potrdil tudi predlagane
spremembe OP, ki so bile pripravljene na osnovi izhodišč za spremembo OP, ki jih je sprejela Vlada
RS na redni seji 1. junija 2017. Odbor je SVRK pooblastil, da spremembo OP v skladu s sprejetimi
izhodišči tehnično uskladi in posreduje v potrditev Evropski komisiji. Predstavitve in sprejeti sklepi so
objavljeni na spletnem portalu http://www.eu-skladi.si/2014 - 2020/.
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PRP 2014–2020
OzS je bil ustanovljen dne 1. 5. 2015, ko je stopil v veljavo Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah
in imenovanju članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja (Uradni list RS, št.
30/2015). Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in
socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter lokalnih
skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje
okolja in enakost spolov.
Skupaj je v OzS tako zastopanih 31 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij.
V letu 2015 so bile izvedene štiri seje OzS PRP 2014–2020:
 na 1. seji OzS PRP 2014–2020 so se obravnavala merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–
2020. Na podlagi razprave se je oblikovalo skupno mnenje Odbora za spremljanje PRP 2014–
2020, ki se je nato potrdilo na 2. seji.
 na 2. (dopisni seji) je OzS PRP 2014–2020 sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij.
 na 3. (dopisni) seji je OzS potrdil predlog 9. spremembe PRP 2007–2013.
 na 4. seji je OzS potrdil predlog 1. spremembe PRP 2014–2020, podana je bila tudi informacija
o pripravi Predhodne ocene finančnih instrumentov v Sloveniji.
V letu 2016 so bile izvedene tri seje OzS:
 na 5. seji, ki je potekala 6. 6. 2016, je Odbor za spremljanje sprejel spremembe Poslovnika OzS
PRP Republike Slovenije, potrdil predlog Poročila o napredku v okviru PRP Republike
Slovenije 2007-2013 za leto 2015, potrdil predloga Letnega poročila o izvajanju PRP Republike
Slovenije 2014 - 2020 za leti 2014 in 2015 ter sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v
okviru PRP 2014 - 2020;
 na 6. seji, ki je potekala 20. 10. 2016, je OzS potrdil predlog 2. spremembe PRP 2014–2020,
sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 in bil seznanjen z
naknadnim vrednotenjem Programa razvoja podeželja 2007–2013;
 na 7. seji, ki je potekala 14. 12. 2016, je OzS bil seznanjen z ugotovitvami naknadnega
vrednotenja Programa razvoja podeželja 2007–2013.
ESPR 2014–2020
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V skladu s 47. členom Uredbe 1303/2013/EU je Vlada RS ustanovila Odbor za spremljanje s sklepom
Vlade št. 01410-35/2015/4 z dne, 8.10.2015, ko je bila obveščena o sklepu Komisije o sprejetju
operativnega programa, za spremljanje izvajanja OP ESPR. Odbor za spremljanje OP ESPR skladno z
določili operativnega programa sestavljajo predstavniki ministrstev, vladnih služb, uradov in javnih
zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij ter
znanstvenih, strokovnih in raziskovalnih teles: Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo, MzI, MDDSZ, MZ, MZZ, MIZŠ, ARSKTRP, MK, MF, SVRK, MGRT, SURS, Zavod RS za
varstvo narave, Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Društvo za
proučevanje ptic in varstvo narave, DOPPS, Zveza potrošnikov Slovenije, Greenpeace Slovenija,
Društvo za morske sesalce MORIGENOS, Nacionalni inštitut za biologijo in Zavod za ribištvo
Slovenije. Predsednik odbora za spremljanje je državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Predstavniki Evropske komisije imajo v odboru za spremljanje svetovalno
vlogo. Predstavniki Računskega sodišča Republike Slovenije imajo v odboru za spremljanje
opazovalno vlogo. Odbor za spremljanje ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo opravljanja
vsebinskih nalog. Sekretariat odbora za spremljanje imenuje minister pristojen za ribištvo. Sekretariat
stalno spremlja udeležbo članov odbora za spremljanje na sejah in o tem redno poroča odboru za
spremljanje na sejah. Materialne in tehnične pogoje za delovanje odbora za spremljanje in njegovega
sekretariata zagotavlja ministrstvo, pristojno za ribištvo. Organizacijo in način delovanja odbora za
spremljanje in njegovega sekretariata odbor za spremljanje podrobneje uredi s poslovnikom.
Odbor za spremljanje je imel prvo ustanovno sejo 20. 1. 2016, na kateri se je potrdil Poslovnik OS OP
ESPR, podana jim je bila informacija o Partnerskem sporazumu in Operativnem programu za izvajanje
ESPR 2014 - 2020 ter izvajanje predhodnih pogojenosti. Seznanili so se z dokumentom »Opis ukrepov,
ki se sofinancirajo v okviru OP ESPR« ter potrdili merila za izbor operacij v okviru ukrepov.
Druga seja je bila 25. 5. 2016, na kateri so člani potrdili Letno poročilo za referenčni leti 2014 in 2015
ter se seznanili z izvajanjem predhodnih pogojenosti.
Mehanizmi sodelovanja s partnerji
Na splošno so mehanizmi sodelovanja s partnerji opisani že v poglavju 4. Pri pripravi Poročila o
napredku so partnerji sodelovali, tako da so bili pozvani k posredovanju prispevkov za Letna poročila,
pri tem pa so se upoštevali tudi drugi viri (kvartalna poročila, poročila o vrednotenjih, zapisniki
sestankov svetov kohezijskih regij, druga srečanja s partnerju...) ter pripombe na sejah OzS, na podlagi
katerih se je pripravilo in na Medresorskem koordinacijskem odboru obravnavalo in potrdilo Poročilo o
napredku.
EKP 2014-2020
Dodatno se partnerstvo z regionalnimi deležniki izvaja preko sodelovanja na sejah svetov obeh
kohezijskih regij (NUTS 2 nivo) kot tudi na sejah svetov regionalnih razvojnih svetov (NUTS 3
nivo). Izhodišča za spremembo OP EKP 2014-2020 so bila tako predstavljena na obeh svetih
kohezijskih regij, kjer statudi dobila soglasje za nadaljno proceduro in pripravo spremembo
Operativnega programa EKP 2014-2020. Izhodišča spremembe OPja pa so bila predstavljena tudi na
razvojnih svetih Pomurske in Savinjske regije ter na skupščini Skupnosti občin Slovenije.
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Kvartalno poročilo, ki ga OU pripravi vsake tri mesece in popisuje stanje na izvajanju OP EKP 20142020 je posredovano po sprejetju na Vladi RS v obravnavo obem kohezijskim regijam ter pristojnemu
odboru Državnega zbora RS. Ravno tako je bilo tudi predstavljeno na Razvojnem svetu Savinjske
razvojne regije.
Posamezna ministrstva aktivno vključujejo še druge deležnike. MDDSZ je januarja in februarja 2016 v
sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje RS izvedlo 9 regionalnih strokovnih posvetov, katerih so
se udeležili različni deležniki ter strokovna javnost. Na podlagi predlogov in izraženih potreb s strani
socialnih partnerjev je MDDSZ v okviru PO 11. v okviru PN 11. 2 sofinanciralo 11 projektov, ki so
namenjeni krepitvi usposobljenosti socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in
izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter
zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva. Načrtuje se, da bo v različna usposabljanja
vključenih 90 zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev, ne glede na kohezijsko regijo, od tega
naj bi vsaj 95 % vključenih uspešno končalo usposabljanje oz. si pridobilo kvalifikacijo. Projekti se
bodo začeli izvajati v drugi polovici leta 2017. Za projekte socialnih partnerjev je namenjenih 6
milijonov EUR sredstev.
Deležniki so bili vključeni že v pripravo OP EKP (Proces opredelitve ključnih ukrepov in instrumentov
za krepitev zmogljivosti NVO v programskem obdobju 2014-2020). Na MJU poteka organizacija
rednih srečanj upravičencev z MJU (izmenjava dobrih praks in odprta vprašanja glede izvajanja,
iskanje sinergij in povezav) izvedeno pa je bilo tudi tridnevno usposabljanje iz komunikacijskih veščin
za skrbnice in upravičence iz tehnične podpore, v pripravi pa je usposabljanje iz poslovnega
načrtovanja. Spremljanje in evalviranje – slednje bo vključevalo tudi relevantne deležnike na terenu,
npr. predstavnike občinskih uprav, RRA-jev, itd..CNVOS je v vlogi upravičenca (v okviru JR za
NVO) ; izvaja projekt in je kot predstavnik NVO tudi član OzS, vendar ne neposredno zaradi projekta.
CNVOS namreč vodi postopke izbora predstavnikov NVO na zaprosilo državnega ali občinskega
telesa; v odbor sta bili tako imenovani dve predstavnici NVO. Občasno se na MJU sestanejo tudi z
drugimi deležniki (župani, RRA) z namenom preverjanja učinkov na terenu, ter z resorji z namenom
kontrole in preprečevanja dvojnega financiranja. Z deležniki sodelujejo tudi na posameznih dogodkih
(obiski Vlade RS na terenu) ter srečanjih, konferencah itd.
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9. POVZETEK UKREPOV, SPREJETIH V ZVEZI Z UPORABO HORIZONTALNIH NAČEL IN CILJEV POLITIKE
ZA IZVAJANJE SKLADOV ESI (ČLEN 52(2)(I) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)
(a) Povzetek ukrepov, sprejetih v zvezi z uporabo horizontalnih načel, da bi se ta načela spodbujala in
spremljala pri različnih vrstah programov glede na vsebino partnerskega sporazuma:
(1) enakost spolov, nediskriminacija, dostopnost za invalidne osebe;
(2) trajnostni razvoj (varstvo okolja, učinkovita raba virov, blažitev podnebnih sprememb in
prilagajanje tem spremembam, biotska raznovrstnost in preprečevanje tveganj).
(b) Povzetek izvedenih ureditev za vključitev ciljev horizontalne politike glede na vsebino partnerskega
sporazuma.
(c) Drugi elementi, če je primerno.
1. Enakost med spoloma, nediskriminacija, dostopnost za invalide
EKP 2014–2020
Izvajanje ukrepov v okviru OP EKP v obdobju 2014–2020 upošteva določila notranje zakonodaje, ki se
nanašajo na načela enakih možnosti in nediskriminacije na vseh stopnjah. Krovni zakon, ki ureja
nediskriminacijo, je Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja. Za uresničevanje enakosti
med moškimi in ženskami veljata predvsem dva dokumenta: Zakon o enakih možnostih žensk in
moških in Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013. Glede
dostopnosti velja Zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Spoštovanje teh dokumentov je
zagotovljeno tako pri izvajanju ukrepov, kot spremljanju in vrednotenju programov.
V OP EKP so zagotovljena horizontalna načela na področjih:
 Administrativna zmogljivost organa upravljanja: usposabljanja in krepitev zmogljivosti
upravljavcev skladov za spodbujanje enakosti;
 Podporna struktura: vzpostavljena je bila podporna struktura/organ, ki nudi usmeritve in
podporo za izvajanje enakosti spolov, nediskriminacije, dostopnosti za invalide v okviru OP;
 Vključenost organov in stroke s področja enakosti: predstavniki/ce organov, pristojnih za
spodbujanje enakih možnosti ter strokovnjaki/nje s področja enakih možnosti so vključeni v
nadzorne organe skladov in OP;
 Spremljanje kazalnikov: poleg zagotavljanja podatkov, ločenih po spolu, je zagotovljeno, da
se spremlja tudi vključenost invalidov oz. drugih ranljivih skupin;
 Uravnotežena zastopanost spolov: v nadzornih organih skladov in OP je zagotovljena
uravnotežena zastopanost žensk in moških.
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Ukrepi:
Na PO 8 je MDDSZ je izvajal operacije namenjene usposabljanju, izobraževanju in zaposlovanju
brezposelnih, namenjene osebam z oteženim vstopom na trg dela. ZRSZ pri napotitvah brezposelnih na
zaposlitvene razgovore pri delodajalcih, zasleduje cilj enakih možnosti. Delež žensk v okviru
sofinanciranih aktivnosti je 51,6 %. V okviru programa neformalno izobraževanje in usposabljanje, se
izvaja izobraž. program računalniškega opismenjevanja invalidnih oseb. Do konca leta 2016 je bilo v
različne programe vključenih 420 invalidov (4,5 %). Ukrepe za zagotavljanje enakih možnosti mladih
je izvajal MIZŠ, in sicer v okviru: Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja (prenos znanj s
starejših učiteljev na učitelje začetnike) in Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo
zaposlenost. MK je oblikovalo ukrepe Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih
dejavnosti v okviru JSKD.
PO 9 je v celoti namenjena spodbujanju enakih možnosti. Še posebej velja izpostaviti projekt Skupaj za
znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske
skupnosti, operacije so namenjene povezovanju med institucijami ter vzpostavitvijo novih oz.
ohranjanje in nadgradnja obstoječih romskih inkubatorjev. MZ s projektom Uspešno vključevanje
Romov v okolje - zdrav življenjski slog želi opolnomočiti romsko populacijo z znanjem zdravega
življenjskega sloga, s čimer posledično prispevamo tudi k dvigu splošne družbene zavesti. MK izvaja
ukrep za večjo socialno vključenost, za krepitev usposobljenosti za vstop na trg dela na področju
kulture pripadnikov ranljivih skupin.
PRP 2014–2020
Spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacija
PRP ne diskriminira med moškimi in ženskami. Delež žensk, vključenih v PRP, je sicer veliko nižji od
deleža moških, kar je pa skladno s povprečnim deležem nosilk kmetijskih gospodarstev v Sloveniji.
Ocenjuje se, da PRP ne spodbuja enakosti med moškimi in ženskami v kmetijstvu, saj nima ukrepov, ki
bi prispevali k večji vključenosti žensk v upravljanje kmetijskih gospodarstev.
V PRP je največ poudarka zagotavljanju nediskriminacije danega v okviru ukrepa M19 – Podpora za
lokalni razvoj v okviru pobude LEADER.
Socialno vključenost, vključno z zaposlitvijo žensk, spodbuja tudi ukrep M06.4 - Podpora za naložbe v
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; konkretno bo omenjeni vidik socialne vključenosti
upoštevan pri razporeditvi sredstev upravičencem. Drugi ukrepi načela enakosti med spoloma ne
omenjajo eksplicitno.
Za izračun deleža žensk med upravičenci ukrepov PRP smo omejeni na ukrepe M01, M04.1, M06.1 in
M08.6, ki se izvajajo, in kjer je na voljo podatek o spolu prijavitelja. Delež žensk upravičenk ukrepov
navajamo spodaj, skupaj s primerjavo na povprečni delež nosilk kmetijskih gospodarstev v Sloveniji
(22,8 %).
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 Ukrep M01: podatka o spolu udeleženca usposabljanj ni, na voljo so odgovori iz anket. Malo
manj kot četrtina (24,7 %) udeležencev usposabljanj je ženskega spola, kar je nekoliko več kot
delež nosilk KMG v Sloveniji. Rezultat je razumljiv, če upoštevamo, da se je usposabljanj lahko
udeležilo več članov enega kmetijskega gospodarstva.
 Ukrep M04.1: število žensk, prijaviteljic naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2016, je 11. Če
izvzamemo KMG, ki niso označili spola upravičenca, to predstavlja 20 % vseh upravičencev,
vključenih v ukrep (11 od 55), kar je nekoliko manj od povprečja.
 Ukrep M06.1: delež žensk, mladih nosilk KMG, je 19,6 %, kar je prav tako manj kot delež
nosilk KMG v Sloveniji na splošno.
 Ukrep M08.6: pri tem ukrepu je delež žensk bistveno nižji - 12,4 % - kar je glede na manjšo
prisotnost žensk v gozdarstvu kot v kmetijstvu v mejah normale.
Medtem ko je delež nosilk kmetijskih gospodarstev v Sloveniji 22,8 %, je delež drugih delovno
aktivnih družinskih članic na družinskih kmetijah pomembno višji – 57,4 %. Delež žensk izmed vseh
aktivnih članic na družinskih kmetijah je 45 %. Poleg tega se delež žensk, nosilk kmetijskih
gospodarstev, manjša – v letu 2000 je 27 % žensk vodilo kmetijo, kar je 4 odstotne točke več kot v letu
2013. Iz tega gre sklepati, da je v družinah na področju kmetijstva (še vedno in še bolj) prisotna
diskriminacija, saj so moški veliko bolj pogosto upravitelji kmetije, ženske pa bolj pogosto druge
aktivne članice. PRP kljub temu spodbuja večjo vključenost žensk zgolj na področju nekmetijskih
dejavnosti (M06.4 in M19.2).
Delež predvidenih novo ustvarjenih mest, zasedenih s strani žensk, je prav tako nižji za ukrep M08.6 (3
od 58), pri ukrepu M04.2 je ta delež 33 % (16 od 48). Glede na to, da se izplačila še niso izvajala, tudi
morebitna nova delovna mesta (še) niso posledica ukrepanja PRP.
Za razliko od gozdarstva in vodenja kmetijskih gospodarstev, kjer opazimo bistveno večji delež
moških, je v samem upravljanju in izvajanju PRP vključenih več žensk. Konkretno je iz tehnične
pomoči žensk med zaposlenimi 34 od 50 (68 %) na MKGP in 24 od 44 (55 %) na ARSKTRP.
ESPR 2014–2020
Pri pripravi izvajanja ukrepov ESPR se upoštevajo določila ustrezne notranje zakonodaje, ki se
nanašajo na načela enakih možnosti in nediskriminacije na vseh stopnjah. V okviru priprave pravnih
podlag za izvajanje ukrepov so se vključila načela enakih možnosti in dostop do vseh ukrepov ne glede
na spol, etnično pripadnost, vero ali kakršno koli drugo osebno prepričanje ali okoliščino. V primeru
naložb iz ukrepa »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, točke f): naložbe v izboljšanje
kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture (neposredna prodaja lastnih proizvodov iz
akvakulture) se doda dodatnih 10 točk v primeru, da naložba zagotavlja dostopnost za invalidne osebe.
Enake možnosti so upoštevane pri pripravi izvedbenih dokumentov in načrtovanju, izvajanju,
spremljanju in vrednotenju vseh operacij. Pri tem je treba še posebej poudariti posebnost slovenskega
ribiškega sektorja v smislu zastopanosti moških in žensk, saj je to sektor, v katerem večinoma
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prevladujejo moški. Večje možnosti za vključevanje žensk, ki običajno niso lastnice ribiških plovil ali
objektov akvakulture, ampak družinski člani, ki sodelujejo pri dejavnostih v vlogi mogočih
upravičencev, se tako ponujajo predvsem v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, saj so
vključene dejavnosti, ki spodbujajo dostop vseh skupin do izobrazbe, usposabljanja, zaposlovanja in
drugih dejavnosti v okviru razvoja človeških virov. V okviru poročanja o izvajanju operacij se bodo
zbirali tudi podatki o spolu, kadar bo to mogoče.
2.

trajnostni razvoj

EKP 2014–2020
V preglednici 1 v poglavju 2 so navedeni zneski podpore glede na trenutno veljavno verzijo PS, 2.1 z
dne 4.1.2016, v kateri pa niso bili upoštevani zneski po spremembi OP EKSRP z dne 23.3.2016.
PRP 2014–2020
Varovanje okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti
Vključenost kmetijskih zemljišč v ukrepe s potencialno pozitivnim vplivom na obnovo, ohranjanje in
izboljšanje biotske raznovrstnosti je zadovoljiva, če jo obravnavamo z vidika doseganja ciljnih
vrednosti vključenih površin v izbrane operacije oz. razširjenosti površinskih ukrepov (nekoliko manjša
je, če se omejimo le na območja HNV, večja pa, če se omejimo na območja OMD). Dobra pokritost z
okoljevarstvenimi in naravovarstvenimi ukrepi pa še ne pomeni, da so pozitivni učinki na habitatne tipe
in vrste, ki te habitate naseljujejo, enakomerni in enako pomembni. Če pogledamo podatke o
specifičnih operacijah KOPOP, ki je ključni ukrep na področju biotske raznovrstnosti, opazimo, da je
vključenost v ciljne naravovarstvene operacije zelo nizka (tako v smislu deleža znotraj ukrepa, kot tudi
doseganja ciljev Vlade RS v PUN). To je problematično zlasti zato, ker so prav te operacije tiste, pri
katerih lahko pričakujemo največji učinek na stanje biotske raznovrstnosti. Tudi vključenost v ostale
aktivnosti s pričakovanim neposrednim učinkom na biotsko raznovrstnost je nizka, med tem ko
prevladujejo površine, na katerih se izvajajo ukrepi s pričakovanim posrednim učinkom na stanje
biotske raznovrstnosti (zlasti preko spremembe obstoječih kmetijskih praks na področju okoljevarstva).
Učinkovita raba virov
RS zaradi ugodnih vremenskih razmer in nižje intenzivnosti kmetijstva ni velika porabnica vode, saj z
6.084 ha zemljišč, pripravljenih za namakanje, sodi v spodnjo tretjino držav članic EU glede na
namakane površine. Poleg tega so na mestu varovalke proti preveliki porabi vode v kmetijstvu, ki
preprečujejo izpraznitev vodnih virov. Sicer zaradi nekolikšnega zamika pri izvajanju ukrepov, ki
imajo vpliv na prednostno področje 5A, PRP (še) ni prispeval k učinkovitejši rabi vode v kmetijstvu.
Vključenih KMG je bilo do 31.12.2016 (gledano po odobrenih vlogah) 8, a le-ti za svoje naložbe še
niso dobili finančnih sredstev (izplačil), posledično pri njih raba vode še ni postala bolj učinkovita.
Zaradi nekolikšnega zamika pri izvajanju ukrepov, PRP prav tako še ni prispeval k učinkovitejši rabi
energije v kmetijstvu. Vključenih KMG je bilo do 31.12.2016 (gledano po odobrenih vlogah) 8 (5,7 %
od vseh odobrenih naložb), a le-ti za svoje naložbe od OU še niso dobili izplačil. Do presečnega
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datuma PRP ni prispeval niti k povečanju ponudbe ali uporabe obnovljivih virov energij, stranskih
proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin, saj iz tega področja še ni bilo izplačil
končnim upravičencem. Za naložbe v proizvodnjo OVE za lastno porabo je zanimanje relativno nizko.
Zaradi visokega tveganja naložb, dolgega postopka pridobitve dovoljenj in nižje donosnosti, se
podobno nizek interes s strani ciljne skupine pričakuje tudi v prihodnje.
Blažitev podnebnih sprememb
PRP je v omejeni meri prispeval k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in amonijaka v kmetijstvu,
vpliv je zlasti prisoten pri načinih kmetovanja (ukrepi M10, M11 in M14), bistveno manj pri naložbah.
To je tudi posledica dejstva, da k ciljem prednostnega področja 5D kljub pomenu zmanjševanja emisij
na mednarodni ravni (tudi iz kmetijstva), ni ciljno usmerjen noben ukrep. Pozitivne vplive PRP na
blaženje podnebnih sprememb sta imela ukrepa M10 in M11, in sicer preko zahtev, ki prispevajo k
shranjevanju in sekvestraciji ogljika v kmetijstvu; na področju gozdarstva se tovrstni ukrepi še niso
izvajali.
Prilagajanje na podnebne spremembe
Kjučni ukrep PRP – M10 – ima (omejen) pozitiven vpliv na prilagajanje in blaženje učinkov podnebnih
sprememb v kmetijstvu. PRP k tem ciljem prispeva tudi preko M11 ter M04.1, M04.2 in M04.3.
Rezultati vrednotenja programa kažejo, da ima PRP skozi te tri ukrepe, posredno tudi skozi M01,
pomemben vpliv, ki se na področju naložb lahko še poveča. Zaradi podnebnih sprememb so pojavi kot
so suša, poplave, pozeba, žled, nevihte s točo in ožigi vse bolj pogosti. Ker je kmetijska proizvodnja,
ter s tem povezana ekonomska uspešnost kmetij in samooskrba s hrano, neposredno odvisna od
vremenskih razmer, je ključno tako zmanjšanje emisij TGP in amonijaka kot tudi prilagajanje na
podnebne spremembe. Za obvladovanje tveganj, povezanih z neugodnimi vremenskimi pojavi, lahko
kmetijska gospodarstva izvajajo agrotehnične ukrepe (kolobar, izbira primerni sort rastlin in
prilagodljivih pasem živali, način obdelave tal ipd.) in/ali naložbene ukrepe (v namakalne sisteme,
mreže proti toči). Dodatno k blažitvi teh tveganj prispeva še večje znanje in informiranost nosilcev
kmetijske dejavnosti, tehnološka prilagoditev kmetijskih gospodarstev in razvoj sodobnih tehnologij in
praks.
ESPR 2014–2020
Na ravni ESPR se horizontalno in vertikalno pri vseh prednostnih ciljih Unije podpira trajnostni razvoj
ribiškega sektorja v RS. Trajnostna in učinkovita raba naravnih virov je tako eden od ključnih vidikov
ESPR. Ker bo v te ukrepe po predhodni oceni vključen najverjetneje manjši del upravičencev, kot jih
bo vključenih v ukrepe, namenjene izboljšanju konkurenčnosti, se je spodbujanje trajnostnega razvoja
zagotovilo z ustreznimi merili za izbor vlog na razpisih, in sicer z boljšo oceno tistih operacij, ki bodo
imela manjši vpliv na okolje, da bi tako dosegli dodaten učinek trajnostnega razvoja.
Večina ukrepov, ki prispevajo k podnebnim spremembam, se še ni začelo izvajati.
V okviru LAS, je v okviru štirih potrjenih strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, bilo
odobrenih lokalnim skupinam skupno 6.661.314,50 EUR javnih sredstev (RS in ESPR). Glede na to, da
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strategije prispevajo 40 % je za cilje podnebnih sprememb namenjenih 2.664.525,80 EUR.

SL

130

SL

DEL II
Informacije in ocena pobude za zaposlovanje mladih (za namene člena 19(5) Uredbe (EU)
št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta)
10. IZVAJANJE POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH (ČLEN 19(5) UREDBE (EU) ŠT. 1304/2013)
(a) Splošni opis izvajanja pobude za zaposlovanje mladih, vključno s prispevkom te pobude k izvajanju
jamstva za mlade in tudi konkretnimi primeri ukrepov, podprtih v okviru pobude za zaposlovanje
mladih.
(b) Opis kakršnih koli težav pri izvajanju pobude za zaposlovanje mladih in ukrepov za njihovo
odpravo.
(c) Ocena izvajanja pobude za zaposlovanje mladih glede na postavljene cilje in ciljne vrednosti ter
prispevek k izvajanju jamstva za mlade.
a) Splošni opis izvajanja pobude za zaposlovanje mladih, vključno s prispevkom te pobude k
izvajanju Jamstva za mlade in tudi konkretnimi primeri ukrepov, podprtih v okviru pobude za
zaposlovanje mladih
EKP 2014–2020
V okviru drugega specifičnega cilja PN 8.2, namenjenega izvedbi Pobude za zaposlovanje mladih
(YEI), so v letu 2016 intenzivno potekale aktivnosti, vezane na NPO program »Prvi izziv 2015«, ki ga
je organ upravljanja potrdil 11. 11. 2015. Namen programa je spodbujanje zaposlovanja mladih
brezposelnih oseb iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki so bile vsaj 3 mesece prijavljene v
evidenci brezposelnih oseb in se ne izobražujejo ali usposabljajo. S tem se uresničuje cilj programa
Jamstvo za mlade, to je preprečiti, da bi mladi (Slovenija je ciljno skupino razširila na starost do
vključno 29 let) ostali brez zaposlitve ali neaktivni več kot 4 mesece. Sredstva iz Pobude za
zaposlovanje mladih so sicer namenjena državam članicam z regijami, v katerih je brezposelnost
mladih večja od 25 %.
Upravičenec, t.j. Zavod RS za zaposlovanje, je javno povabilo za izbor delodajalcev objavil konec
novembra 2015. Po enoletnem izvajanju programa je bilo javno povabilo 15. 12. 2016 predčasno
zaprto, saj so bila z do tedaj prejetimi ponudbami že porabljena vsa razpoložljiva sredstva v višini
20.725.956,00 EUR. V subvencionirano 15-mesečno zaposlitev se je tako vključilo 2.934 od
načrtovanih 2.859 mladih (od tega 39 v letu 2015). Delodajalci med 3 mesečnim poskusnim delom
osebo najprej spoznajo, preizkusijo njene delovne navade, znanja in spretnosti in jo usposobijo za
potrebe delovnega mesta. Za ta namen prejmejo prvi del subvencije v višini 2.250,00 EUR. V primeru
pozitivne ocene poskusnega dela in ohranitve zaposlitve za nadaljnjih 12 mesecev za to prejmejo
izplačilo drugega dela subvencije za zaposlitev v višini 5.000,00 EUR, kar torej skupaj znaša 7.250,00
EUR nepovratne pomoči.
Delodajalci so morali za sprejem ponudbe izpolnjevati vse pogoje in določila javnega povabila ter
doseči zadostno število točk po merilih za sprejem ponudbe. Kandidirali so lahko za eno do največ pet
subvencioniranih zaposlitev. Največji delež delodajalcev, tj. 85,4 % je imelo sprejeto ponudbo za
zaposlitev ene brezposelne osebe. 10,2 % delodajalcev je imelo sprejeto ponudbo za zaposlitev dveh
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brezposelnih oseb, ostali pa za tri ali več oseb.
Največ (53,3 %) delodajalcev, ki so zaposlovali s pomočjo subvencije na programu »Prvi izziv«, ima
pravnoorganizacijsko obliko d.o.o., torej so družbe z omejeno odgovornostjo, sledijo pa jim samostojni
podjetniki posamezniki (s.p.) s 40,6 % deležem, ostali pa so delniške družbe, društva, zavodi, osebe, ki
z osebnim delom samostojno opravljajo poklic ipd. oblik.
Cilj programa je bil omogočiti zaposlitev 2.859 brezposelnim mladim, pri čemer se predvideva, da bo
vsaj 88 % ali 2.516 vključenih oseb končalo program. V letu 2015 in 2016 ZRSZ beleži skupaj 2.934
vključitev (od tega 39 v letu 2015 in 2.895 v letu 2016), kar je 102,6 % vseh planiranih vključitev.
Kazalnik je presežen zaradi predčasnih prekinitev subvencioniranih zaposlitev, zaradi česar so se
sredstva na programu sproščala. Sorazmerni del neizplačanih ali vrnjenih subvencij za zaposlitev je
namreč ZRSZ lahko dodelil novim delodajalcem, ki so uspešno kandidirali na javno povabilo.
Od 2.895 vključenih mladih v program v letu 2016 je bilo:
-

glede na spol vključenih 1.458 (50,4 %) žensk,

-

glede na čas prijave v evidenci brezposelnih oseb 1.236 (42,7 %) dolgotrajno brezposelnih.

Ker je cilj operacije, da se v program vključi najmanj 715 (ali 25,0 % izmed vseh 2.859 mladih), ki so
bili pred subvencionirano zaposlitvijo dolgotrajno brezposelni. Upoštevajoč še 27 vključenih iz leta
2015 je to skupaj 1.263 dolgotrajno brezposelnih mladih v programu, kar je 176,6 % vseh planiranih
vključitev.
Glde na starostno strukturo je bilo v letu 2016:
 1.776 (61,3 %) oseb, starih od 25 do vključno 29 let.
 1.116 (38,5 %) oseb, starih od 18 do vključno 24 let.
Glede na izobrazbeno strukturo največ 1.757 ali 60,7 % mladih z ravnjo izobrazbe ISCED 3 ali 4.
V program se je vključilo 1.687 (58,3 %) iskalcev prve zaposlitve in 29 (1,0 %) invalidnih oseb.
Največ mladih se je v program vključilo na območni službi Celje 623 (21,5 %), nato na območni službi
Maribor 549 (19,0 %) in Velenje 359 (12,4 %).
Izmed vseh (2.934) vključenih mladih v program ZRSZ beleži le 4,7 % prekinitev pogodb zaradi
neuspešno opravljenega poskusnega dela, kar predstavlja zanemarljiv delež.
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Delodajalci so najpogosteje zaposlili mlade na naslednjih delovnih mestih: natakarji, prodajalci,
administratorji, delavci za preprosta dela, komercialisti, vozniki, monterji, kuharji, frizerji in inženirji.
Skupna programska sredstva operacije v odobreni višini 20.725.956,00 EUR za leti 2016 in 2017
(sofinancirana iz ESS) predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«, ki je priglašena s shemo
»Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«, št. priglasitve: M001-50228602014/IV z dne 7. 9. 2015.
V obdobju poročanja je imel ZRSZ na voljo za izplačila (delodajalcem/nosilcem projektov
subvencioniranih zaposlitev) 12.500.000,00 EUR sredstev, sofinanciranih iz ESS.
b) Opis kakršnih koli težav pri izvajanju pobude za zaposlovanje mladih in ukrepov za njihovo
odpravo
Posebnih težav pri izvajanju programa ni bilo. Na podlagi izkušenj pri izvajanju YEI je pripravljen nov
program Spodbude za trajno zaposlovanje mladih – pripravljen na pobudo mladih – subvencija za
zaposlitev za nedoločen čas. Subvencija je v višini 5.000 EUR za zaposlitev za polni delovni čas, 40 ur
na teden. Pri tem ukrepu bo ZRSZ zaposlitev spremljal 24 mesecev.
c) Ocena izvajanja pobude za zaposlovanje mladih glede na postavljene cilje in ciljne vrednosti
ter prispevek k izvajanju Jamstva za mlade
Program Prvi izziv 2015 dviguje delovno aktivnost mladih ter zmanjšuje ovire osebam, ki prvič
vstopajo na trg dela. Udejanja cilje Jamstva za mlade, ki je bil sprejet na seji Vlade RS dne 30. 1. 2014
ter prispeva k uravnoteženemu regionalnemu razvoju. Brezposelni mladi namreč predstavljajo še
posebej ranljivo skupino v VKR, zato se izvaja le v tej regiji.
ZRSZ je pri napotovanju ustreznih kandidatov na prosta delovna mesta delodajalcev dajal prednost
zlasti naslednjim brezposelnim mladim iz ciljne skupine: osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile
vključene v noben program, iskalcem prve zaposlitve in mladim, ki so bili dlje časa prijavljeni med
brezposelnimi pri ZRSZ. To se odraža tudi v strukturi vključenih udeležencev, saj je bilo v obdobju
poročanja v program vključenih več kot polovica (1.236 ali 42,7 %) mladih, ki so bili pred
subvencionirano zaposlitvijo dolgotrajno brezposelni. Upoštevajoč še vključitve iz leta 2015 je to
skupaj 1.263 dolgotrajno brezposelnih, kar pomeni presežen kazalnik števila vključenih dolgotrajno
brezposelnih mladih za kar 76,6 odstotnih točk. V program se je v letu 2016 vključilo 1.687 (58,3 %)
iskalcev prve zaposlitve in 29 (1,0 %) invalidnih oseb.
Cilj programa je bil omogočiti zaposlitev 2.859 brezposelnim mladim, pri čemer se predvideva, da bo
vsaj 88 % ali 2.516 vključenih oseb končalo program. V letu 2015 in 2016 ZRSZ beleži skupaj 2.934
vključitev.
Brez dvoma je pobuda YEI pomemben ukrep zaposlovanje v VKR, ki namenjeni spodbujanju
zaposlovanja z dodeljevanjem subvencij, pri čemer se upoštevajo ciljna skupina mladih. Ravno mladi
med 15. in 29. letom starosti so namreč postali v času gospodarske krize ena izmed najbolj ranljivih

SL

133

SL

skupin prebivalstva, saj zaradi zaostrenih razmer na trgu dela težko pridejo do prve zaposlitve in s tem
prepotrebnih izkušenj, s katerimi bi bili zanimivi za delodajalce.
Glede na delež oseb, ki ohranijo zaposlitev po subvencionirani zaposlitvi oziroma jim izkušnje iz
subvencionirane zaposlitve omogoči zadržati zaposlitev ali najti novo zaposlitev, lahko ugotovimo, da
gre za uspešne programe aktivne politike zaposlovanja.
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DEL III
Informacije in ocena, ki jih je treba zagotoviti za kohezijsko politiko, če se uporabi možnost, ki jo
določa člen 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013, da se v poročilo o napredku, ki ga je treba
predložiti leta 2017 in 2019, vključijo nekateri elementi letnih poročil o izvajanju
11. DODATNE INFORMACIJE IN OCENA, KI SE LAHKO DODAJO GLEDE NA VSEBINO IN CILJE
OPERATIVNEGA PROGRAMA (ČLEN 111(4) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013, PO POTREBI VKLJUČENE ZA
DOPOLNITEV DRUGIH DELOV POROČILA O NAPREDKU)
11.1 Napredek pri izvajanju celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno z razvojem regij, ki
se soočajo z demografskimi izzivi in trajnimi ali naravnimi ovirami, celostnimi teritorialnimi
naložbami, trajnostnim urbanim razvojem in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru
operativnega programa.
EKP 2014–2020
Sistem izvajanja celostnih teritorialnih naložb je vzpostavljen, septembra 2017 bodo izbrane prve
operacije, ki bodo prispevale k cilju energetske učinkovitosti v gospodinjstvih. Prav tako pričakujemo,
da bodo prve operacije na področju urbane prenove izbrane v letu 2017, v letu 2018 pa bo prišlo do
prvih izplačil iz državnega proračuna. Odprta ostaja še problematika sočasnosti izvajanja - izvajanja
javnih naročil pred izdajo odločitve o podpori OU za posamezno operacijo. Sistem izvajanja celostnih
teritorialnih naložb se sicer ponaša z intenzivnim sodelovanjem vseh deležnikov, ki bo potekalo tudi v
prihodnje, da bodo lahko doseženi mejniki okvirja uspešnosti in bo tudi dosežen zadovoljujoč
prispevek celostnih teritorialnih nalož k spoštovanju pravila n+3 ter nenazadnje glavni cilj - trajnostni
urbani razvoj 11 mest.

SL

135

SL

11.2 Napredek pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev države članice
za upravljanje in uporabo skladov.
EKP 2014–2020
Vzpostavitev informacijskega sistema e-MA
Izvajanje evropske kohezijske politike je v drugem tromesečju 2017 prešlo na nov informacijski sistem
e-MA. Razvoj novega informacijskega sistem e-MA se bo nadaljeval tekom leta 2017, saj bo
postopoma pridobil še dodatne funkcionalnosti, ki bodo omogočile lažje upravljanje in poročanje.
Usposabljanja
Usposabljanja potekajo tekoče v skladu z Načrtom usposabljanj OU. Glede na specifiko problematike
oz. zaznane potrebe po reševanju, pa se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. Praksa pa kaže, da
se na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 nenehno pojavljajo novi izzivi, tako
tem prilagajamo tudi teme izobraževanj z željo po čim boljšem izvajanju.
Na spletni strani www.eu-skladi.si so voljo tudi še druge 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 ttp://www.euskladi.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.
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11.3 Napredek pri izvajanju medregionalnih in transnacionalnih ukrepov.
Slovenija sodeluje v 4 medregionalnih programih ETS, katerih OU so v tujini:
 Območje Alp, Mediteran, Adrion, Podonavje, Srednja Evropa (nac. organ SVRK)
 Interreg Europe in INTERACT (nac. organ SVRK)
 ESPON in URBACT (nac. organ MOP)
in sicer v naslednjih telesih programov: v OzS, kot nacionalne kontaktne točke, nacionalna kontrola in
v skupinah revizorjev. Partnersko načelo se izvaja v okviru Nacionalnega odbora za transnacionalne in
medregionalne programe sodelovanja 2014 - 2020, katerih nacionalni organ je SVRK. Odbor je
sestavljen iz predstavnikov resornih ministrstev, obeh kohezijskih regij, NVO in GZS in ima
posvetovalno vlogo v vseh fazah priprave, izvajanja, spremljanja in vrednotenja programov. Članica
Nacionalnega odbora je tudi nacionalna koordinatorka za makro-regionalne strategije. Člani
Nacionalnega odbora delujejo na sejah in posvetih, vabljeni so na vse informativne dneve ob razpisih
ter ad-hoc seminarje za izboljšanje medresorskega in makro-regionalnega sodelovanja.
Slovenske institucije razvijajo v sodelovanju s partnerji iz drugih držav vrsto izkušenj in poglabljajo
znanje na različnih področjih – od okvirnih pogojev za inovacije, dostopnosti in mobilnosti, nizkoogljične družbe, okoljskih vrednot in tveganj do naravnih in kulturnih virov za povečanje
konkurenčnosti in privlačnosti regij. V okviru projektov prispevajo k usklajevanju interesov različnih
deležnikov in k oblikovanju razvojnih rešitev in orodij ne le v okviru države, temveč tudi preko meja.
Do konca leta 2016 so trans.programi alocirali 348 od 820 mio EUR iz ESRR, za Interreg Europe pa
189 od razpoložljivih 337 mio EUR iz ESRR. Pogodbe so sklenjene, razdeljena je skoraj polovica
sredstev, druga polovica pa bo predvidoma do konca leta 2018.
V polovici odobrenih projektov - 162 od 334 - sodeluje 244 slovenskih partnerjev, od tega 30 vodilnih.
Pogodbena vrednost znaša 51 mio EUR, od tega 43 iz ESRR.
Nekatera programska območja se prekrivajo z območji makro-regionalnih strategij: Podonavsko,
Jadransko-jonsko in Alpsko, ki predstavljajo strateški okvir za usklajen razvoj območij. Širša
perspektiva omogoča vsem sodelujočim državam in institucijam zasledovanje pomembnejših in bolje
usklajenih dolgoročnih ciljev ter lažje sodelovanje z institucijami držav kandidatk.
V letu 2016 so vzpostavili transnacionalni programi strukture v podporo makro-regionalnim
strategijam: program Podonavje projekt v podporo koordinatorjem prioritetnih področij Podonavske
Strategije, program Območje Alp projekt AlpGOV v podporo Alpski Strategiji, program Adrion
projekt Facility Point v podporo Jadransko-jonski Strategiji (vodilni partner je SVRK), program
Mediteran pa projekt Platforma MED.
Slovenija sodelujejo v 5 transnacionalnih tematskih mrežah ESS, ki se izvaja po členu 10. Uredbe
ESS: Poenostavitve, Socialna vključitev, Socialna ekonomija, Migranti in Javna uprava. Vsaka
tematska vsebinska mreža ima konkretni delovni načrt in opredeljene cilje sodelovanja z vidika
izmenjave dobrih praks in prenosa znanja med državami.V okviru tematske mreže Socialna ekonomija
je bila aprila 2017 organizirana konferenca “Scaling up Social Economy Enterprises in South East
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Europe” na Brdu. Slovenski predstavniki so se udeležili tudi letne conference ESF Transnational
Platform: “Inspiration, Practice, Future” v Bruslju. Koordinatorka se redno udeležuje dogodkov
“Capacity-building programme on transnationality in ESF calls for proposal, ki jih izvaja AIEDL.
EURES in ERASMUS+ sta opisana v poglavju 4.
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11.4 Napredek pri izvajanju ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je
najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem diskriminacije ali socialne
izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, invalidnih osebah, dolgotrajno
nezaposlenih in brezposelnih mladih, vključno s porabljenimi finančnimi viri, kadar je ustrezno.
EKP 2014–2020
Napredek pri izvajanju ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je
najbolj prizadela revščina
15.2.2017 je SVRK potrdila projekt »Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v
regiji Podravje z naslovom ŠTARTAJ KARIERO S POTENCIALOM!«. Skupna vrednost
razpoložljivih sredstev znaša milijon evrov, od tega ESS prispeva 800.000 evrov.Namen projekta je
zaposlenim iz Podravja, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi kadrovskih in organizacijskih sprememb
delodajalca, zagotoviti sistematično načrtovanje nadaljnjega razvoja kariere. V okviru projekta se bo
zaposlenim pomagalo s celovito podporo v informiranju, motiviranju in usposabljanju za lažje ter
učinkovitejše prehode na nova delovna mesta oziroma za iskanje novih zaposlitvenih možnosti na trgu
dela.
Napredek pri izvajanju ukrepov na področju ciljnih skupin z največjim tveganjem
diskriminacije ali socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih,
invalidnih osebah, dolgotrajno nezaposlenih in brezposelnih mladih
V letu 2016 se je pričelo izvajanje Projektno učenje mladih odraslih (PUM-O). Program je namenjen
mladim do 26 leta starosti, ki izstopijo iz formalnega izobraževanja. Največkrat gre za posameznike, ki
zaradi osebnostnih in družinskih razmer ne zmorejo nadaljevati šolanja. Program se je izvajal že v
preteklem obdobju, vendar pa je sedaj bolj usmerjen v razvoj poklicne poti posameznika, iskanje
zaposlitve obenem pa izboljšanje samopodobe, funkcionalne pismenosti ter vključevanje v socialno
okolje. Program se nadaljuje v letu 2017 in dalje.
Kot novo prakso v okviru socialnih inovacij bi lahko označili tudi sofinanciranje projektov
večgeneracijskih centrov, kjer se bodo izvajali programi za različne generacije. Poudarek je na
medgeneracijski izmenjavi znanj in izkušenj, možnosti vseživljenjskega učenja, promociji zdravega
načina življenja in drugih aktivnosti katerih značilnost je t.i. skupnostna skrb v lokalnem okolju. V
okviru izbranih projektov bo priložnost za druženje, skupno ustvarjanje ter izobraževanje. Vse
aktivnosti so usmerjene v preprečevanje socialne izključenosti in izboljšanje dostopnosti storitev, še
posebej za ranljive ciljne skupine, predvsem družinam z nizko delovno intenzivnostjo, otrokom in
mladim, ki tvegajo socialno izključenost, starejšim iz socialno ogroženih okolij, družinam, v katerih so
bile zaznane slabe starševske kompetence, otrokom in mladim s posebnimi potrebami, migrantom in
begunskim posameznikom, družinam, romskim družinam, zlasti otrokom in mladim iz teh družin,
enostarševskim družinam in invalidom.
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DEL IV
Informacije in ocena izvajanja pobude za zaposlovanje mladih v primeru uporabe možnosti, ki jo
določa člen 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 – predložijo se leta 2019
Ta oddelek je aktiven samo za različice 2019.
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DEL V
Informacije in ocena za kohezijsko politiko, če se uporabi možnost iz člena 111(4) Uredbe (EU)
št. 1303/2013 (vključene po potrebi za dopolnitev drugih delov poročila o napredku) – predložijo
se leta 2019
Ta oddelek je aktiven samo za različice 2019.
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DOKUMENTI
Naslov dokumenta
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Vrsta dokumenta

Datum dokumenta

Lokalni sklic

Referenčna številka Komisije

142

Datoteke

Datum pošiljanja

Pošiljatelj
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ZADNJI REZULTATI VALIDACIJE
Resnost

Oznaka

Informacije
Opozorilo

SL

Sporočilo
Različica poročila o napredku je bila potrjena.

2.8

Skupni znesek iz stolpca A "Podpora, ki se uporablja za cilje iz partnerskega sporazuma, povezane s podnebnimi spremembami" v preglednici 1 (1.054.456.530,60) mora biti enak ustreznemu znesku v partnerskem
sporazumu v oddelku 1.4.5 (1.034.709.444,00).

143

SL

