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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.a) Splošni opis in ocena sprememb razvojnih potreb
V Sloveniji se je gospodarska rast leta 2018 začela umirjati, a je ostala višja kot v povprečju EU. Krepitev rasti
domače potrošnje zaradi konjukturnih dejavnikov in izpeljanih ukrepov, predvsem sanacije bančnega sistema in
izpolnjevanje zavez na fiskalnem področju, je vplivala na krepitev zaupanja v gospodarstvu ter na oživljanje
dejavnosti, usmerjenih na domači trg. Na rast zasebne potrošnje je vplivalo izboljševanje razmer na trgu dela ob
krepitvi zaupanja potrošnikov, a rast trošenja gospodinjstev ostaja zmerna, saj se krepi tudi varčevanje.
V bančnem sistemu se razmere izboljšujejo, osnovna dejavnost bank raste počasi. Obseg kreditov podjetjem še
ne narašča. Sposobnost podjetij za odplačevanje dolgov se je močno izboljšala. Prezadolženost podjetij se je
znižala, kljub temu pa koncentracija finančnega dolga prezadolženih podjetij še vedno ostaja velika.
Konkurenčnost izvoznikov se je izboljšala. Tržni delež blaga v izvozu se je leta 2018 ponovno zvišal. Na trgu
EU, kamor so usmerjene tri četrtine slovenskega izvoza, je v letu 2018 presegal pred krizni vrh za približno
petino, na svetovnem trgu, pa je bil približno na pred krizni ravni. Tehnološka sestava blagovnega izvoza se je
precej približala povprečni v EU, delež na znanju temelječih storitev pa se povečuje prepočasi in je v
mednarodnem merilu nizek.
Stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in cenovni dejavniki konkurenčnosti so se po krizi
izboljšali zaradi padca stroškov dela na enoto proizvoda, višje gospodarske aktivnosti in skromne rasti stroškov
dela. V letih 2016–2018 ni bilo bistvenih odstopanj med rastjo stroškov dela in produktivnosti.
Produktivnost ostaja relativno nizka, zaostanek na tem področju pa v celoti pojasnjuje relativno nizko raven
gospodarske razvitosti Slovenije. Rast produktivnosti, ki je na dolgi rok ključna za dvig življenjskega standarda
prebivalstva, je v času gospodarskega vzpona ostala skromna. Zaostanek Slovenije za povprečno
produktivnostjo EU ostaja višji kot pred začetkom krize, dohitevanje v zadnjih letih pa je močno upočasnjeno.
Procesa privatizacije in prestrukturiranja podjetniškega sektorja sta pripeljala do precejšnjega povečanja
vhodnih neposrednih tujih investicij v Slovenijo. Izhodne neposredne tuje investicije se od leta 2014 skromno
povečujejo. Stanje vhodnih NTI v primerjavi z BDP pa v letu 2018 ostaja med najnižjimi v EU (31,7 %).
Slovenija še vedno zaostaja glede nastajanja novih podjetij in ima manjši delež zgodnjih podjetnikov, ki so se
za podjetništvo odločili zaradi zaznanih poslovnih priložnosti. Pogoji za podjetništvo se izboljšujejo, izziv pa je
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ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja. Vlada RS je v letu 2018 sprejela akcijski načrt za podporo
zagonskemu podjetništvu. Slovenski podjetniški sklad pa je v letu 2019 predstavil finančne produkte v podporo
podjetjem v začetnih fazah razvoja na naprednih tehnoloških področjih.
Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost kot % BDP od leta 2016 zaostajajo za povprečjem EU. Izdatki za
RRD se zaradi nižjih javnih vlaganj zmanjšujejo. Znižuje se obseg teh sredstev na prebivalca (od 544 EUR leta
2012 na 441 EUR leta 2017) v primerjavi z njihovim naraščanjem v skoraj vseh članicah (povprečje EU leta
2017 je bilo 522 EUR).
Tudi delež raziskovalcev poslovnega sektorja je leta 2017 znašal 52,8 %; število raziskovalcev se vrsto let
zmanjšuje, še posebej v državnem sektorju, kamor spadajo tudi javne raziskovalne organizacije.
Gibanja na področju inovacij, ki so dejavnik dolgoročne rasti produktivnosti, so bila negativna. Inovacijska
aktivnost podjetij se zmanjšuje. Poslovni sektor kljub vlaganjem v RRD ne povečuje inovacijske aktivnosti,
zaradi nezadostnega prenosa znanja iz raziskovalnega v poslovni sektor, nizke stopnje inovacijske aktivnosti v
storitvenih dejavnostih ter v majhnih podjetij zaradi visoke obdavčitve izobražene delovne sile in počasnega
odzivanja na razvoj novih tehnologij in digitalizacije. Inovacijska aktivnost podjetij je šibka: v obdobju 2012–
2014 je bilo inovacijsko aktivnih 46 % podjetij, v obdobju 2014-2016 pa le 40 %.
Javni izdatki za izobraževanje v % BDP so leta 2017 znašali 4,8 % BDP in se od leta 2012 znižujejo in so
najnižji v zadnjih desetih letih na vseh ravneh izobraževanja. Povečujeta se deleža odraslih prebivalcev (25–64
let) z vsaj srednješolsko in terciarno izobrazbo, leta 2017 je znašal 87,9 % in je bil nad povprečjem EU (77,5
%). Število diplomantov terciarnega izobraževanja zaradi demografskih gibanj od leta 2013 upada, kar
zmanjšuje njihovo razpoložljivost na trgu dela.
Leta 2017 je imela dobra četrtina delovno aktivnih prebivalcev neustrezno raven izobrazbe glede na zahteve
delovnega mesta. Neskladja so v znanju in spretnostih. Podjetja se srečujejo z različnimi neskladji, ki se v
zadnjih letih hitro povečujejo. Vse večje pomanjkanje ustrezne delovne sile je povezano z zmanjševanjem vpisa
v srednješolsko in terciarno izobraževanje zaradi demografskih gibanj (v obdobju 2007/2008–2017/2018 se je
zmanjšalo za približno petino) in s prepočasnim prilagajanjem strukture vpisa povpraševanju na trgu dela in
razvojnim izzivom.
V obdobju 2008–2017 se je zmanjšala vključenost delovno aktivnih prebivalcev v vseživljenjsko učenje, in
sicer v vseh poklicnih skupinah ter v večini dejavnosti, kar je neugodno z vidika prilagajanja zaposlenih
tehnološkemu napredku in z vidika povečanja konkurenčnosti podjetniškega sektorja.
Visoka segmentacija na trgu dela, zlasti med mladimi, ter nizka ekonomska in socialna vključenost starejših se
ohranjata.
Stopnja delovne aktivnosti (20–64 let) je v letu 2018 dosegla najvišjo raven od osamosvojitve (75,5 %);
povečala se je v vseh izobrazbenih skupinah. Med mladimi (15–24 let) je kljub njihovi visoki vključenosti v
izobraževanje stopnja delovne aktivnosti v zadnjih letih dosegla povprečje EU, nanjo so vplivali pomanjkanje
delovne sile in ukrepi za zaposlovanje mladih. Na hitro naraščanje stopnje delovne aktivnosti starejših (v
starosti 55–64 let) v zadnjih letih poleg velikega povpraševanja po delovni sili vplivata predvsem demografski
učinek in dvigovanje upokojitvene starosti. Stopnja delovne aktivnosti starejših je še vedno nizka. Precej se je
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povečala tudi stopnja delovne aktivnosti nizko izobraženih, vendar še zaostaja za povprečjem EU.
Do drugega četrtletja 2018 se je stopnja brezposelnosti znižala na 5,2 %. Povečan je obseg prehodov iz
brezposelnosti v delovno aktivnost, višja je tudi stopnja zaposlovanja zaradi rasti gospodarske aktivnosti.
Stopnja brezposelnosti mladih je v drugem četrtletju 2018 znašala 8,1 %, zaradi povečanega obsega
študentskega dela in naravnanosti aktivne politike zaposlovanja k mladim ter demografskih dejavnikov (število
mladih se zmanjšuje). Zmanjšal se je delež mladih, ki niso zaposleni, niti vključeni v izobraževanje.
Ob ugodnejših zaposlitvenih možnostih in zaradi aktivne politike zaposlovanja se je začela nižati stopnja
dolgotrajne brezposelnosti (leta 2018 je bila 2,3 %).
Stopnja tveganja revščine je s 13,3 % v letu 2018 še vedno za 1 o. t. višja kot leta 2008 in se je povečala
nekaterim že ogroženim skupinam: enostarševska gospodinjstva (25,2 % na 30 %), samozaposleni (23 % na
26,8 %) in enočlanska gospodinjstva (35,8 % na 37,1 %).
Stopnja tveganja socialne izključenosti je bila leta 2017 17,1 %. Dohodkovna neenakost se je leta 2017 spustila
na raven pred krizo; nanjo vpliva progresivna obdavčitev dohodkov gospodinjstev.
Sistemi socialne zaščite so premalo prilagojeni demografskim spremembam, kar povečuje pritiske na vzdržnost
virov financiranja in omejuje možnosti za zagotavljanje kakovostnih javnih storitev za prebivalstvo.
Zmanjšuje se število prebivalstva v starostni skupini 20–64 let, ki spada v najaktivnejšo skupino prebivalstva;
tako se zmanjšuje ponudba delovne sile, kar vpliva na gibanja na trgu dela.
V letu 2017 so bili izpusti toplogrednih plinov (TGP) po prvi oceni za okoli petino manjši kot z njimi v najbolj
onesnaženem letu 2008, največ jih nastane v prometu. Cilj iz strategije EU do leta 2020, da se emisije iz
sektorjev, ki niso vključeni v shemo trgovanja, v Sloveniji ne bodo povečale za več kakor 4 % glede na leto
2005 je že nekaj zadnjih let presežen. Izpusti TGP in poraba energije sta višja kot v povprečju EU.
Problematičen je negativen vpliv rasti cestnega prometa in odsotnost ukrepov za njegovo učinkovito reševanje.
Slovenija zaostaja pri učinkovitejši rabi surovin in energije.
Raba energije se je v zadnjih dveh letih povečala. Energetska intenzivnost je najvišja v prometu in v
predelovalnih dejavnostih. Energetska produktivnost se povečuje podobno kot v EU, v letu 2017 pa se je
zaostanek za povprečjem EU znižal na 15 %. Poraba energije na enoto proizvoda presega povprečno v EU.
V letu 2017 se je ob oživitvi gradbene dejavnosti snovna produktivnost povečala na 87 % povprečne v EU.
Izvajanje gradbenih projektov, kot na primer načrtovana gradnja železniške infrastrukture, bo rast snovne
produktivnosti upočasnilo.
Količina nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca je v zadnjih nekaj letih manjša, ravnanje z njimi pa se je
izboljšalo.
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Gospodarske razmere v regijah se izboljšujejo. Regije VKR imajo pretežno slabše vrednosti kazalnikov
predvsem na področju gospodarske aktivnosti, produktivnosti, zaposlenosti, investicij, izobrazbene in
demografske strukture. Regije ZKR pozitivno izstopajo na področju dohodkov, brezposelnosti, po deležu
varovanih območij in izdatkov za RRD.
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 2018 so bile višje kot leto
prej pri žitu, zelenjavi, sadju, jajcih in medu, znižale pa so se pri krompirju, mesu in mleku. Na področju
kmetijstva in razvoja podeželja se razvojne potrebe države niso spremenile.
Slovenski ribiči delujejo le na omejenem ribolovnem območju severnega Jadranskega morja. Leta 2017 je
slovenski ribiški sektor zaposloval 101 osebo.
Celotna slovenska ribiška flota je sestavljena iz plovil pod 18 metrov skupne dolžine in deluje na zelo
omejenem ribolovnem območju severnega Jadranskega morja, kjer so ribolovne možnosti zelo omejene in jih
ovirajo različni dejavniki v Tržaškem zalivu. Ti dejavniki so strukturni (stara flota), politični in gospodarski
(položaj dveh zelo razvitih in regionalno zelo pomembnih ribiških flot in ribiških trgov), geografskih (plitvo in
toplo morje) in bioloških (deljeni migracijskih staleži rib). Zaradi tega se ribolovne dejavnosti slovenskega
gospodarskega ribištva izvajajo v zelo omejenem obsegu. Ribištvo je zelo odvisno od sezonskosti skupnih
staležev rib, kar se odraža tudi v socialni in zaposlitveni strukturi. Večina slovenskih ribičev deluje v segmentu
malega priobalnega ribolova. Čeprav je sektor ribištva po število zaposlenih zelo majhen, je pomembno za
obalne skupnosti. Obalne skupnosti oblikuje in predstavlja del njihove kulturne in socialne dediščine v smislu
hrane, ribolovnih tehnik, ribiških pristanišč ter privlačnosti in turističnega potenciala.
Starostna struktura ribičev, ki delujejo v malem priobalnem ribolovu je taka, da je 78 % ribičev starih med 40 in
64 let in v 75 % primerov so tudi lastniki ribiških plovil na katerih delajo. Kar ne velja za plovila, ki ne spadajo
v ta segment, kjer so v 55 % uporabniki zgolj zaposleni na plovilu in niso lastniki plovila. Plovila, ki ne spadajo
v segment malega priobalnega ribolova se prav tako srečujejo s težavami, ki so pogojene s stanjem deljenih
staležev rib, kar se zelo intenzivno odraža na plovilih, ki lovijo z zaporno plavarico. Zanje v zadnjih 2 letih ni
bilo gospodarno izvajanje ribolovnih dejavnosti zaradi razmerja med vsemi stroški, zlasti stroški za posadko in
stroški nafte ter količino iztovorjenih rib.
IZVAJANJE PRIPOROČIL SVETA v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto
2018-2019 in mnenje Sveta o programu stabilnosti Slovenije za obdobje 2019
Vlada RS je sprejela in izvaja ukrepe, s katerimi je naslovila Priporočila Sveta v zvezi z Nacionalnim
programom reform Slovenije za leti 2018-2019, ki zajemajo napotke na različnih področjih.
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•

Fiskalna politika

Slovenija nadaljuje razvojno naravnano postopno javnofinančno konsolidacijo, ki se odraža tudi v sprejetih
državnih proračunih za leti 2018 in 2019. Uvajata se Državni program razvojnih politik in Srednjeročna
fiskalna strategija. Nadaljuje se z aktivnim upravljanjem javnega dolga in ga znižuje hitreje, kot predvideva
pravilo o dolgu iz Pakta za stabilnost in rast.
•

Reforme zdravstvenega sistema

Učinkovitejše upravljanje in sanacija javnih bolnišnic s ciljem skrajševanja čakalnih dob poteka od leta 2017.
Po oceni bolnišnic realizacija finančnih učinkov sanacijskih ukrepov v letu 2018 znaša 25 mio EUR, kar je za
3,6 % več od načrtovanih učinkov. Z izvajanjem sanacijskih ukrepov bodo v bolnišnicah doseženi trajni
nastavki za povečanje učinkovitosti poslovanja.
Strategija izvajanja skupnega javnega naročanja v zdravstvu opredeljuje koncept in aktivnosti, potrebne za
zagotovitev optimizacije javnega naročanja.
Predlog sprejema novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki prinaša strukturne
spremembe v sistem zdravstvenega varstva in zavarovanja je v usklajevanju.
Nadaljujeta se projekta e-Zdravje in e-Naročanje in aktivnosti za vzpostavitev sistema celovite kakovosti v
zdravstvu.
V 2017 je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih
zavodov.
•

Reforme dolgotrajne oskrbe

OP EKP sredstva ESS namenja dejavnostim za razvoj in pilotno izvedbo integriranih skupnostnih storitev za
starejše prebivalstvo z namenom vzpostaviti enotno vstopno točko v sistem dolgotrajne oskrbe.
Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi uvaja sistemsko ureditev področja in sledi osnovnim ciljem, kot so
zagotavljanje dostopnosti do kakovostnih storitev, vzdržnega financiranja, celostne obravnave oseb,
spodbujanje oskrbe na domu ali v skupnosti.
•

Vzdržnost in ustreznost pokojninskega sistema

Učinki zadnje pokojninske reforme so skupaj z gospodarsko rastjo prispevali k temu, da se je priliv novih
starostnih upokojencev znižal, in sicer iz 29.914 oseb v letu 2012 na 14.909 oseb v letu 2018. Upokojitvena
starost se zvišuje. Razmerje med številom zavarovancev in uživalcev pokojnin iz obveznega zavarovanja se
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izboljšuje, nanj pozitivno vplivata tudi večja delovna aktivnost in vključitev mlajših kategorij zavarovancev v
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi študentskega dela.
OP EKP prispeva k pripravljenosti posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih preko ukrepov za
zagotavljanje zdravja in varstva pri delu ter usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja. Za
aktivno staranje je namenjenih 34 mio EUR iz sredstev EKP.
V okviru socialnega dialoga se bo proučilo možnost sprememb pokojninske zakonodaje, ki bi pripomogle k
daljši delovni aktivnosti in dvigu upokojitvene starosti. Za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti pokojninske
blagajne in javnih financ bo sprejet Zakon o demografskem rezervnem skladu.
•

Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta

Na trgu dela so se v letu 2018 nadaljevale ugodne razmere, ki so vplivale tudi na povečanje zaposlenosti.
OP EKP prispeva k doseganju priporočil za zaposljivost dolgotrajno brezposelnih, starejših, nizko izobraženih
in mladih. Skoraj 500 mio EUR bo namenjenih vlaganju v zaposlovanje, krepitev in razvoj človeških virov,
mobilnost in vlaganja v izobraževalni sistem in sistem usposabljanja za hitrejši prehod na trg dela.
Ukrepi, uvedeni s spremembami Zakona o urejanju trga dela v letu 2017 za izboljševanje delovanja trga dela,
predvsem na področju učinkovitejše aktivacije starejših, manj izobraženih in dolgotrajno brezposelnih, se
nadaljujejo v letu 2019.
Za dolgotrajne brezposelne osebe se nadaljuje izvajanje pripravljanja posebnega integracijskega zaposlitvenega
načrta, intenzivnejša obravnava s strani ZRSZ in tudi drugih uveljavljanih ukrepov aktivne politike
zaposlovanja.
Posebni ukrepi za spodbujanje zaposlovanja starejših, ki so delno sofinancirani s strani ESS, se bodo
nadaljevali tudi v prihodnje. Z ESS pa se sofinancirajo tudi drugi pomembni projekti za delovanje trga dela.
V okviru Jamstva za mlade je bilo izvedenih več ukrepov, ki kratkoročno in dolgoročno lajšajo prehod iz
izobraževanja na trg dela. V letu 2018 se je izvajalo tudi več projektov za krepitev socialnih partnerjev, ki so
podprti s strani ESS.
Za večjo preglednost in učinkovitost aktivne politike zaposlovanja od začetka leta 2019 poteka analiza potreb
po prenovi obstoječih programov z vidika njihove ustreznosti glede na spremenjene razmere in potrebe na trgu
dela.
•

Zaposljivost nizko usposobljenih in starejših delavcev

Nadaljuje se z izvajanjem ukrepov uvedenih s spremembami zakona, ki ureja trg dela v letu 2017 za
izboljševanje delovanja trga dela, predvsem na področju učinkovitejše aktivacije starejših, manj izobraženih in
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dolgotrajno brezposelnih.
Izvajajo se ukrepi za pridobivanje kompetenc, znanj in veščin namenjeni brezposelnim in zaposlenim na
osnovi Zakona o izobraževanju odraslih iz 2018, ki opredeljuje javno službo in mrežo javnih organizacij na
področju izobraževanja odraslih, kar bo imelo vpliv na večje vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje in
izobraževanje, vključno z nižje izobraženimi odraslimi s pomanjkanjem kompetenc za delo iz aktivno življenje.
•

Financiranje podjetij

V letu 2018 je bil ključni ukrep za razvoj alternativnih virov financiranja izvedba pripravljalnih aktivnosti
projekta Finančnih instrumentov 2014–2020 (FI), ki bo prispevala k doseganju ciljev OP EKP na področjih za
dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, urbanega razvoja, energetske učinkovitosti ter
RRI. Spodbujanju podjetništva, zagonu novih podjetij, internacionalizaciji ter razvoju novih poslovnih modelov
za mala in srednja podjetja bo skupaj s FI 2014-2020 iz EKP namenjena več kot milijarda evrov.
•

Izvajanje Poslovne strategije Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB)

V letu 2018 so bile aktivnosti usmerjene v nadaljnje uresničevanje Poslovne strategije DUTB 2016-2022.
•

Upravljanje državnega premoženja

Slovenski državni holding (SDH) je prodal kapitalske naložbe države v 24 družbah, vključujoč Novo
Ljubljansko banko. Kapitalska družba (KAD) je v letu 2018 prodala svoj delež v družbi Gorenje strateškemu
kupcu. S tem RS izpolnjuje tudi prvi del zavez do Evropske komisije v zvezi s privatizacijo NLB.
•

Prostorska zakonodaja

V letu 2017 sprejeti Zakon o urejanju prostora vzpostavlja nabor državnih pravil urejanja prostora, kjer je
vzpostavljeno sodelovanje in usklajevanje interesov med državo, njenimi nosilci urejanja prostora in občinami.
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

SDH bo še naprej zagotavljal pogoje za aktivno upravljanje naložb v skladu z večletnim načrtom upravljanja
(Strategija upravljanja kapitalskih naložb in Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb) in za doseganje
pričakovanih donosov na kapital.
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V poslovnem letu 2017 je SDH bistveno izboljšal poslovne izide družb v državni lasti. Skupna donosnost
kapitala naložb RS in SDH je v letu 2017 znašala 6,5 %.
•

Področje javnih naročil

V letu 2018 je bil vzpostavljen sistem elektronskega javnega naročanja (e-JN), ki je prinesel večjo
transparentnost, nadgrajen je bil e-Dosje za enostavnejše pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc in
preverjanje izločitvenih razlogov tudi v času izvajanja pogodb. V letu 2018 je bil sprejet Akcijski načrt na
področju profesionalizacije javnega naročanja.
•

Zmanjšanje zakonodajnih bremen

Stabilno zakonodajno in poslovno okolje se zagotavlja skozi permanentno izvajanje projekta Stop birokraciji.
Vpeljano je sistematično izvajanje evalvacij učinkov ukrepov iz enotne zbirke. Doseženi učinki se kažejo v
višini 11 mio EUR razbremenitev za poslovne subjekte, državljane oziroma javno upravo.
•

Infrastruktura in investicije

Med prioritetnimi železniškimi projekti so investicije na TEN-T omrežju.
Na področju cestne infrastrukture se bo zagotavljal stabilen in enakomeren obseg investicij. Z Načrtom vlaganj
v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023 se tudi v prihodnje ohranja vlaganja na nivoju iz
leta 2018. V letu 2018 je bilo vzpostavljeno elektronsko cestninjenje za tovorna vozila.
Sistemske rešitve za trajnostno mobilnost se bodo izvajale na podlagi celostnih prometnih strategij. Pomembna
so vlaganja v ostale ukrepe in oblikovanje pametnih informacijskih sistemov, sistemov upravljanja prometa in
spodbujanje upravljanja mobilnosti. Na ta način bo Slovenija prispevala tudi k doseganju cilja 10 % rabe OVE
v prometu in izkoriščanju razvojnega potenciala, ki ga ponuja to področje.
Skladno s Strategijo za razvoj infrastrukture za alternativne vire energije so ukrepi usmerjeni v zagotavljanje
spodbud in subvencij za polnilno infrastrukturo in povečanja števila vozil na električni pogon.
Na področju integriranega javnega potniškega prometa je v letu 2019 načrtovana sprememba Zakona o
prevozih. Uvedene bodo enotne vozovnice za vse uporabnike javnega potniškega prometa.
Prednostne naloge na področju pomorstva so vlaganja v razvoj koprskega tovornega pristanišča in zagotavljanje
varnosti plovbe in varstva obalnega morja pred onesnaženji.
•

Vlaganje v raziskave in razvoj

V primerjavi z letom 2016 so se načrtovana javna sredstva v letu 2018 nominalno povečala za okoli 70 mio
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EUR, kar je posledica povečanja nacionalnih sredstev in izvajanja Evropske kohezijske politike na tem
področju, ki sledi prioritetam strategije pametne specializacije. Izvedena je bila evalvacije izvajanja
Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije in mednarodna evalvacija sistema, ki bosta med drugim
podlagi za sistemske spremembe na področju raziskav in razvoja. V okviru vlaganja v raziskave in razvoj se
spodbujajo tudi podjetja, da izdelke hitreje razvijejo.
•

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Vlada RS je v letu 2018 sprejela Tretje letno poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov (OP TGP) do leta 2020. Poročilo podaja oceno doseganja emisijskih ciljev in
pregled izvajanja ukrepov. Tretje letno poročilo o izvajanju OP TGP 2020 kaže, da Slovenija letne cilje
omejevanja emisij TGP iz sektorjev ne-ETS po Odločbi 406/2009/ES dosega in za enkrat znatno presega.
Možnosti za nadaljnje zmanjševanje TPG in doseganje ciljev se kažejo v vseh sektorjih. Pripravlja se
dolgoročna podnebna strategijo do leta 2050 in celovit nacionalni energetsko podnebni načrt ukrepov za
doseganje emisijskih ciljev do leta 2030.
•

Energijski prehod

Izvaja se vzpostavljen sistem energetskih prenov stavb ožjega in širšega javnega sektorja, ki se sofinancirajo iz
kohezijskih sredstev v obdobju 2014-2020.
V letu 2019/2020 je predviden sprejem Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki predstavlja osnovni razvojni
dokument na področju energetike, ter Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) v
skladu s 3. členom Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.
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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.
2. a) in c) Cilji EU 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rasti ter opis prispevka skladov ESI
1. Zaposlovanje
 75 % zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let.
Nacionalni cilj do 2020: 75 %
Zadnje razpoložljivo stanje: 75,4 % (2018), ocena: pozitivni napredek, zaradi podaljševanja delovne dobe in
ukrepov ESS
EKP 2014–2020
PO 8: do konca leta 2018 je bilo izdanih 49 odločitev o podpori v skupni višini 305,4 mio EUR EU dela.
PN 8.1: Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe:
 Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me, Usposabljanje na delovnem mestu (UDM), Spodbujanje
zaposlovanja starejših - aktivni do upokojitve, Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU),
Praktični programi usposabljanja MIC, Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in
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delodajalce, Podporno okolje za delovanje na področju kulture,sistem Moja prva zaposlitev EURES
(zaposlovanje mladih v Evropi - 172 mio EUR dodeljenih sredstev). Potrjen tudi JR za sofinanciranje
projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS. V okviru SC 1
potrjena programa Spodbujanje zaposlovanja starejših - aktivni do upokojitve in Izvajanje storitev za
brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce.
 Do konca leta 2018 je bilo preko spodbud za zaposlitev vključenih 10.207 udeležencev.
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, program Spodbude za trajno
zaposlovanje, Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, Krepitev svetovalnega dela z
mladimi, Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih, Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na
področju kulturnih dejavnosti (77 mio EUR), Prvi izziv 2015 (sklad YEI 18 mio EUR dodeljenih
sredstev).
 Ključni cilji: izboljšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih,
zmanjšanje njihove brezposelnosti. Cilj programa Prvi izziv 2015 je bil ponuditi zaposlitev 2.859
brezposelnim mladim. Rezultat: Podprtih s sredstvi YEI in ESS je bilo 2.985 brezposelnih mladih, starih
25-29, od tega 1.289 dolgotrajno brezposelnih.
PN 8.3: Aktivno in zdravo staranje:
 Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, Celovita psihosocialna podpora podjetjem
za aktivno staranje delovne sile - NAPREJ, Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti
z dela in Sistem certificiranja družbeno odgovornih podjetij (38 mio EUR dodeljenih sredstev). V letu
2018 potrjen JR, preko katerega so bila sredstva dodeljena za sofinanciranje sistema certificiranja
družbeno odgovornih podjetij.
 Do konca leta 2018 je bilo v programe vključenih 7.702 starejših udeležencev.
K višji zaposlenosti v starosti 20-64 so prispevali tudi ukrepi ESRR.
PO 1:
PN 1.1: do konca leta 2018 je bilo na področju izvajanja RR programov vzpostavljenih 91 povezav med
podjetji in RO; na področju spodbujanja raziskovalcev na začetku kariere izbranih 11 RO, v okviru katerih se je
zaposlilo 36 raziskovalcev za okvirno obdobje 3 let ter vzpostavljenih 36 sodelovanj med RO in podjetji ter na
področju izvajanja RR projektov vzpostavljenih 62 sodelovanj med RO in podjetji. Skupno je bilo 386,98
zaposlitev (vrednosti izražena v FTE) novih raziskovalcev pri podprtih subjektih.
PN 1.2: s pisarnami za prenos tehnologij je sodelovalo 9 podjetij, se vzpostavilo 9 razvojnih partnerstev ter
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podprlo 7 demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi
in predstavitev uporabe. Prav tako se je podprlo skupno 271 podjetij, od tega 97 podjetij za uvedbo novih
izdelkov na trgu.
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 ukrepa M04,
podukrepa M06.1 ukrepa M16 ter LEADER.
Pričakovani rezultati:
 Ohranjanje obstoječih delovnih mest ali ustvarjanje novih v nekmetijskih dejavnostih na podeželju
 Ustvarjanje delovnih mest v primarni predelavi lesa
Podukrep M06.4 se še ni začel izvajati. Podukrep se namreč v celoti izvaja preko FI, za katere pa struktura v
Sloveniji še ni vzpostavljena. V okviru izvajanja podukrepa M08.6 je bilo na ravni zaključenih operacij
ustvarjenih 46 delovnih mest. Izvajanje ostalih ukrepov prav tako posredno pripomore k dvigu zaposlenost na
podeželju (ustvarjenih je bilo 914 novih delovnih mest, od tega skoraj 600 zaposlitev mladih prevzemnikov
kmetij).
ESPR 2014-2020
Ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest je v okviru ESPR predvideno:
1. v okviru 1. PN – Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega
in na znanju temelječega ribištva, posebnega cilja 4 – Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti
preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in/ali
delovnih pogojev;
2. v okviru 2. PN – Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri učinkovite, inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture, posebnega cilja 2 – Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja
nosilcev dejavnosti akvakulture, vključno z izboljšanjem varnosti in delovnih pogojev, zlasti malih in
srednjih podjetij in;
3. v okviru 4. PN – Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije, posebnega cilja 1 – Spodbujanje
gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in
mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture,
vključujoč diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva;
Večina operacij, ki se izvaja znotraj ukrepov, ki spadajo v zgoraj naštete prednostne naloge Unije in posebne
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cilje prispeva k ohranjanju obstoječih delovnih mest znotraj sektorja ribištva in akvakulture.
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: 1,90 % (2017), ocena: ni napredka, s prerazporeditvijo sredstev OP več sredstev
za RRI
Vir: SURS: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/25/18
EKP 2014–2020
PO 1:
PN 1.1: do 2018 izdanih 5 odločitev o podpori (3 JR in 2 NPO), prispevek EU znaša 93,5 mio EUR,
vzpostavljenih 91 povezav med podjetji in RO; na področju spodbujanja raziskovalcev na začetku kariere
izbranih 11 raziskovalnih organizacij, v okviru katerih se je zaposlilo 36 raziskovalcev za okvirno obdobje 3 let
ter vzpostavljenih 36 sodelovanj med RO in podjetji ter na področju izvajanja RR projektov vzpostavljenih 62
sodelovanj med RO in podjetji. V teku je izgradnja CO InnoRenew CoE in vzpostavitev nacionalnega vozlišča
HPC RIVR.
PN 1.2: do 2018 izdanih 5 odločitev o podpori (od tega 2 za nova JR), 50,2 mio EUR prispevka EU, sodelovalo
s pisarnami za prenos tehnologij 9 podjetij, se vzpostavilo 9 razvojnih partnerstev ter podprlo 7
demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in
predstavitev uporabe. Prav tako se je podprlo skupno 271 podjetij, od tega 97 podjetij za uvedbo novih izdelkov
na trgu.
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; M03 spodbujanje 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.
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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. V okviru izvajanja podukrepa M16.2 so bili odobreni
štirje EIP projekti, ki vključujejo 45 različnih članov partnerstev (kmetijska gospodarstva, javni zavodi, pravne
osebe in s.p.), njihovi učinki pa bodo znani v naslednjih letih.
V okviru izvajanja ukrepa M02 je bilo izplačanih sedem javnih naročil za 63 vsebin. Skupno število
upravičencev, ki so bili deležni svetovanja, je 6.358, od tega s področij priprave in izdelave programov
dobrobiti živali 872 udeležencev, izdelave načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode
ekološkega kmetovanja 437 udeležencev ter izdelave programov aktivnosti 5.049 udeležencev.
3. Podnebne spremembe in energija:
 cilj 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: pozitivni napredek: RS dosega letni cilj omejevanja emisij TGP za leto 2017.
Emisije iz ESD sektorjev v tem letu so znašale 10.883 kt CO2 ekv., kar je 11 % manj od omejitvene vrednosti.
Te emisije so predstavljale 62 % skupnih emisij TGP, preostalih 38 % so emisije iz virov vključenih v sistem
trgovanja z emisijskimi kuponi (t. i. ETS sistem), za katere pa je cilj omejevanja emisij postavljen na nivoju
EU. Delež emisij iz civilnega letalstva je nižji od 0,1 %. Emisije TGP iz ESD sektorjev v letu 2017 so se v
primerjavi z letom 2005 znižale za 8 %, v primerjavi z letom 2016 pa zmanjšale za 3 %.
PO 4:
PN 4.1: Izbor operacij energetske prenove stavb v lasti RS se izvede s postopkom neposrednega potrjevanja,
dvofazno, pri čemer v prvi fazi nosilni posredniški organ preveri izpolnjevanje pogojev in oceni projekte po
merilih za izbor operacij, o katerih v drugi fazi OU odloči o podpori za izbor operacij energetske prenove stavb
v lasti občin poteka v okviru javnih razpisov. Do konca leta 2018 je bilo v okviru 57 projektov energetsko
prenovljenih 318.457 m2 skupne tlorisne površine stavb.
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V okviru mehanizma CTN je bilo v letu 2018 izdanih 7 odločitev o podpori v višini 0,85 mio EUR EU
sredstev, zaključeni so bili 3 projekti.
PN 4.2: doseganje cilja 25 % deleža OVE v končni rabi in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. V letu
2018 se je izvajalo 16 operacij, izbranih v okviru JR DO OVE 2016-2020. Do konca leta 2018 je bilo 12
projektov daljinskega ogrevanja zaključenih, tako je bil kazalnik okvirja uspešnosti 4.9 dosežen v višini 13,76
MW (mejnik: 12 MW).
PN 4.4: V letu 2017 je bilo sprejetih 62 CPS, na osnovi katerih lokalne skupnosti pripravljalo operacije
investicij v kolesarsko infrastrukturo, urejanju peš površine ter sistemov P+R iz KS. V okviru DRR
(razpoložljivih 23 mio EU sredstev) je bilo izdano soglasje za 64 projektov (ocenjena investicijska vrednost
projektov je 194 mio EUR). V okviru CTN je razpoložljivih 29,42 mio EUR EU sredstev; CTN ESRR: v prvi
fazi je bilo izbranih 16 operacij 10 mestih občin. Od teh je 8 mestnih občin v potrditev v roku oddalo 11
operacij, za katere je bilo do konca leta 2018 izdanih pet odločitev o podpori. CTN KS: v prvi fazi je bilo
izbranih 17 operacij 9 mestnih občin. S strani OU v letu 2018 še ni bilo potrjenih operacij. Sprejet je bil akcijski
načrt, ki že prinaša rezultate v letu 2019.
 20 % delež energije iz obnovljivih virov v končni rabi.
Nacionalni cilj do 2020: 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi
Zadnje razpoložljivo stanje: 21,55 % (2018)
PO 4 prispeva k cilju isto kot pri PN 4.2 in PN 4.1.
 20 % večja energetska učinkovitost.
Nacionalni cilj do 2020: Primarna raba energije v letu 2020 maksimalno 7,125 Mtoe.
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 Mtoe. (82,86 TWh). V letu 2017 s 78,9 TWh rabe primarne energije za enkrat
zadovoljivo ostajamo v okvirih cilja za leto 2020. PO 3: zvišanje energetske in snovne učinkovitosti
(spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov ter izvedba ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe
virov) - v letu 2018 sta bila objavljena dva javna razpisa, namenjena MSP, ki se ukvarjajo s predelavo ali
obdelavo lesa, v vrednosti 17,4 mio EU, ter javni razpis namenjen MSP s področja turizma na obmejnih
problemskih območjih za povečanje snovne in energetske učinkovitosti v višini 11,2 mio EUR. Pri projektih, ki
bodo podprti v okviru omenjenih razpisov, se pričakuje učinkovitejša raba virov ter posledično, različni
prihranki (npr. pri uporabljenem materialu, vodi, elektriki).
PO 4 prispeva k cilju isto kot pri PN 4.1 in PN 4.4.
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PRP 2014-2020
 20 % manj izpustov toplogrednih plinov (ali celo za 30 % pod ugodnimi pogoji) kot leta 1990.
Na cilj imajo posreden vpliv naslednji (pod)ukrepi: M04.1, M10, M11, M16.5, M14, M01, M02 ter M19.2.
V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je bilo pri ukrepu M10 podprtih 6.758 KMG za 345.932 ha (bruto
površine). V okviru izvajanja ukrepa M11 je bilo skupno podprtih 43.869 ha KZU, od tega 39.153 ha za
ekološko kmetovanje in 4.716 ha za preusmeritev v ekološko kmetovanje. V izvajanje je bilo vključenih 3.109
KMG, v preusmeritev pa 1.168. Delež vključenih kmetijskih površin, za katere so bile sklenjene pogodbe o
upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin, je bil 44,75 %, kar presega zastavljeni programski
cilj 33,05 %. Delež vključenih kmetijskih površin, za katere so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za
izboljšanje upravljanja voda, je bil 40,07 %, 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 41,31 %, kar presega zastavljeni programski cilj 31,38 %.
V okviru podukrepa M04.1 je bilo izplačanih 563 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 2017 je bilo pri ukrepu M14 za namen zagotavljanja boljših pogojev reje
prašičev, govedi in drobnice podprtih 8.312 upravičencev in 131.683 GVŽ. V izvajanje ukrepa M01 je bilo
vključenih 29.868 udeležencev usposabljanj s področij varovanja okolja in narave ter prilagajanja podnebnim
spremembam v višini 1.581 ur usposabljanj.
V izvajanje ukrepa M02 je bilo v okviru dveh izplačanih javnih naročil (Izdelava načrta preusmeritve
kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016 ter Izdelava
programov aktivnosti za leti 2016 in 2017) svetovanj deležnih 5.486 udeležencev.
Na podukrepu M16.5 je bilo odobrenih pet (EIP) projektov s področij ohranjanja biotske raznovrstnosti,
učinkovite rabe energije in vode ter blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. V izvajanje teh okoljskih
projektov je vključenih 56 različnih članov partnerstev.
Na podukrepu M19.2 so bili v okviru tematskega področja ‘varstvo okolja in ohranjanje narave’ izplačane tri
operacije.
 20 % delež energije iz obnovljivih virov v končni rabi.
Na cilj imajo posreden vpliv naslednji podukrepi: M04.2, M06.4 in M08.6.
V okviru izvajanja podukrepa M04.2 je bilo izplačanih 8 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
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neživilskih surovin.
Podukrep M06.4 se še ni izvajal. Za namen predelave lesa v okviru izvajanja podukrepa M08.6 je bilo
izplačanih 41 vlog.
 20 % večja energetska učinkovitost.
Na cilj imata posreden vpliv naslednja podukrepa: M04.1 in M04.2.
V okviru izvajanja podukrepa M04.2 je bilo izplačanih sedem naložb za namen učinkovitejše rabe energije v
kmetijstvu, medtem je bila v okviru izvajanja podukrepa M04.1 izplačana ena vloga.
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 %)
Zadnje razpoložljivo stanje: 4,2 % (2018), ocena: pozitivni napredek, pričakuje se nadaljevanje programov
izobraževanj
 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: 42,7 % (2018), ocena: pozitivna
EKP 2014–2020
PO 10: do konca 2018 je bilo dodeljenih 174,2 mio EUR. PN 10.1: V okviru te PN je OU v letu 2018 izdal 16
odločitev v vrednosti 44,7 mio EUR: V SC 10.1.1 je bila izdana odločitev za pridobivanje temeljnih in
poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 v vrednosti 14,6 mio EUR. V SC 10.1.2 je bila izdana odločitev za
Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022 v vrednosti 13,5 mio
EUR in Usposabljanje strokovnih delavcev v športu v vrednosti 4 mio EUR. V SC 10.1.3 je bilo izdanih 13
odločitev 12,6 mio EUR namenjenih inovativnim in prožnim oblikam poučevanja in učenja, mobilnosti
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slovenskih visokošolskih učiteljev, mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij, štipendijam za
specializirane poklice v kulturi, kariernim centrom za mlade, krepitvi kompetenc strokovnih delavcev na
področju vodenja inovativnega VIZ.
PN 10.2: Za namene Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela je bilo
v celotnem obdobju izvajanja OP EKP dodeljenih 28,85 mio EUR sredstev iz ESS. S sredstvi se izboljšuje
promocijo poklicnega izobraževanja in prispeva k povečanju privlačnosti in konkurenčnosti poklicnega in
strokovnega izobraževanja s poudarkom na krepitvi sodelovanja med mladimi strokovnjaki, šolami in podjetji z
učinkom promoviranja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter bistva te vrste izobraževanja, to je
socialnega partnerstva.
Za izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja so bili podprti ukrepi, ki so
namenjeni dvigu poklicnih kompetenc učiteljev ter usposabljanju mentorjev za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe. Za namene prenove sistema
poklicnega izobraževanja in usposabljanja se je v letu 2018 začel izvajati program namenjen povezavi sistema
poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022 (17,2 mio EUR).
PN 10.3: v okviru IKT Program SIO-2020 so se v letu 2018 izvedle 3 dejavnosti in sicer je bilo na vzgojnoizobraževalne zavode dobavljenih 20.356 kosov opreme (namizni, prenosni, tablični računalniki, monitorji
projektorji), zgrajena so bila brezžična omrežja na 410 lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov ter potekal je
razvoj, nadgradnja in zagotavljanje delovanja e-storitev in e-vsebin (število e-storitev = 4 (2 končane, 2 v
izdelavi), število e-vsebin = 12 končanih).
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 47.250 udeležencev v obsegu 4.084 ur oz. 511 dni usposabljanj, in
sicer s področja gozdarstva za varno delo v gozdu (2.226 udeležencev), usposabljanja za izvajanje ukrepov
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (20.115 udeležencev), ekološko kmetovanje (9.753 udeležencev) in
dobrobit živali (14.828 udeležencev), usposabljanja, namenjena mladim prevzemnikom kmetij (219
udeležencev) ter usposabljanja za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov (109 udeležencev).
5. Revščina in socialna izključenost:
 Vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih prebivalcev.
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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: 345.000 (2017), ocena: napredek še ni viden
EKP 2014–2020
PO 9 - zmanjševanje revščine in socialne izključenosti
PN 9.1:
· Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije - model sistema prepoznavanja, obravnave,
usmerjanja in spremljanja oseb, vključenih v programe socialne aktivacije za dvig socialnih in zaposlitvenih
kompetenc. Razvija se aplikacija za podporo izvajanju teh programov.
· Izvajanje programov socialne aktivacije in socialnega vključevanja, v 5 JR socialne aktivacije preko
MDDSZ, NIO Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb, NPO-projekt Projektno učenje mlajših odraslih (PUMO), projekt Vključujemo in aktiviramo, Projekt Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k
odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci . Razvija
in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na
področju prepovedanih drog in psihoaktivnih snovi. Ukrepi za razvoj in nadgradnjo programov bodo prispevali
k opolnomočenju ciljnih skupin za približevanje trgu dela.
· Razvoj ali nadgradnja in izvajanje preventivnih programov v medgeneracijskih centrih in centrih za družino,
programi v preventivnih centrih v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25
zdravstvenih domovih,. program Zdrav življenjski slog. Preko JR Mreža strokovnih institucij za podporo
otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam deluje 10 strokovnih centrov za celostno obravnavo.
· 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, NPO
Skupaj za znanje - izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romskih
skupnosti, NPO Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog projekti, za večjo socialno
vključenost mladih s posebnimi potrebami.
PO 8 k doseganju ukrepov prispeva posredno, in sicer s tem, 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
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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.
2. b) in e) Okvir uspešnosti
EKP 2014 – 2020
V skladu s pričakovanji okvir uspešnosti ni bil dosežen po vseh kategorijah (os/sklad/regija). Kljub vsemu je
skupna ocena OU o doseganju okvira uspešnosti na ravni celotnega OP EKP relativno ugodna (nedoseganje
okvira uspešnosti ni splošen sistemski pojav).
Več o razlogih za nedoseganje okvira uspešnosti pojasnjujemo pri posameznih prednostnih oseh v
nadaljevanju.
PO 2 – Nedoseganje na ESRR - Manj razvite in ESRR – Bolj razvite
Okvir uspešnosti konec leta 2018 ni bil dosežen zaradi neuspešne izvedbe javnega razpisa GOŠO 3A. Nobena
izmed štirih do roka v letu 2018 prispelih vlog ni izpolnjevala pogojev predmetnega JR in niso bile primerne za
sofinanciranje, zato so bile s sklepom zavrnjene. Skladno z Dodatkom k Načrtu NGN 2020 je bil nato v
septembru 2018 objavljen Javni poziv za izkaz tržnega interesa 2018 na 100 Mb/s na 122.811 gospodinjstvih.
Izkazan tržni interes operaterjev in na tej podlagi noveliran seznam belih lis bo javno objavljen, takoj po
podpisu pogodb o izvedbi tržnega interesa. MJU v okviru priprav JR GOŠO 4 pripravlja končno stanje belih lis
v RS in analizira JR GOŠO 3A, pri čemer se največji poudarek namenja pregledu ustreznosti praga pokrivanja,
prilagoditvi obsega in števila sklopov, upravičenim stroškom in njihovemu dokazovanju, modifikacijam
razpisne dokumentacije v smislu investicijske in projektne dokumentacije. Na podlagi predvidenih aktivnosti v
okviru izvedbe JR GOŠO 4 pričakujemo, da bodo do konca programskega obdobja angažirana sredstva ESRR
in doseženi načrtovani kazalniki za doseganje zastavljenih ciljev.

SL

23

SL

PO 3 – Nedoseganje na ESRR – Manj razvite
Razlogi za nedoseganje mejnikov ESRR Vzhodna Slovenija:
 zamik pri začetku izvajanja OP in nekaterih ključnih ukrepov (vključno s FI),
 relativno velik obseg pravic porabe glede na absorbcijsko sposobnost potencialnih upravičencev na
programskem območju Vzhodna Slovenija,
 veliko število operacij manjših vrednosti, ki zahtevajo več administracije.
Izvedeni ukrepi za pospešitev črpanja:
 odobritev dodatnih sredstev za razpise, na katere je prispelo več dobrih projektov kot so omogočala
razpisana sredstva,
 pri oblikovanju JR se datumi za izdajo zahtevkov oblikujejo tako, da se omogočijo povračila sredstev
EU v tistem letu, v katerem je bilo izvedeno izplačilo upravičencem,
 redno spremljanje izvajanja operacij,
 priprava ukrepov, ki omogočajo enostavnejše postopke za podpore manjših vrednosti,
 posebni ukrepi za programsko območje Vzhodna Slovenija.
PO 6 – Nedoseganje na ESRR – Manj razvite
Finančna realizacija ESRR Vzhodna Slovenija je bila nižja od predvidenega na dveh prednostnih naložbah:
PN 6.2:
 nižja finančna realizacija predvsem zaradi dolgotrajne priprave projektov. Izkazalo se je, da se je zaradi
večjega števila projektnih partnerjev, vključenih v pripravo posameznih ukrepov in težavno usklajevanje
skupnih aktivnosti, sama priprava projektov zamaknila;
 gre tudi za nov način priprave in financiranja ukrepov varstva narave in biotske raznovrstnosti s sredstvi
EKP, s katerimi se srečujejo upravičenci, ki svoje dosedanje aktivnosti na tem področju v večji meri
izvajali prek finančnega mehanizma LIFE.
PN 6.3:
 pri izvajanju CTN je šlo za nov mehanizem v sistemu izvajanja EKP in posledično je vzpostavitev
pravnih podlag, kot tudi samega sistema delovanja, potekalo relativno dolgo časa;
 v okviru CTN sodeluje več deležnikov, in sicer trije PO (MOP, MZI in ZMOS), kar se je prav tako
izkazalo za dolgotrajnejše od prvotno načrtovanega;
 gre za dvofazni sistem izvajanja, kar zahteva več administracije kot pri običajnih postopkih.
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V letu 2018 se je mehanizem v celoti vzpostavil in deluje, kar pomeni, da v nadaljevanju ne pričakujemo težav.
PO 9 – Nedoseganje na ESRR – Bolj razvite
Ključni razlogi za nedoseganje mejnikov ESRR Zahodna Slovenija:
 CLLD je nov mehanizem v sistemu izvajanja EKP in je vzpostavitev samega sistema potekalo relativno
dolgo,
 poznejša objava javnih pozivov s strani LAS,
 dolgotrajni postopki pri pripravi vlog za izvajanje operacij na področju deinstuticionalizacije.
Izvedeni ukrepi za pospešitev črpanja:
 priprava metodologij za uporabo POS,
 pospešitev načrtovanja in posredovanja vlog na OU na področju deinstuticionalizacije.
PO 8 – Nedoseganje na ESS – Manj razvite
Mejnik okvira uspešnosti do konca 2018 v ESS Vzhodna Slovenija ni bil dosežen zaradi spremenjenih razmer
na trgu dela, saj je bil v obdobju gospodarske rasti interes za subvencije s strani delodajalcev manjši oz. po
drugi strani delodajalci zaposlujejo osebe iz drugih bolj zaposljivih ciljnih skupin. Izkazuje se premajhen
interes za vključevanje v programe usposabljanja in izobraževanja. MDDSZ pripravlja spremembo ukrepov
APZ.
PO 5 – Nedoseganje na KS
Ključni razlogi za nedoseganje mejnikov KS:
 administrativno tehnični razlogi: ustanovitev Direkcije RS za vode kot nove strukture za pripravo in
izvajanje projektov poplavne varnosti,
 dolgotrajni postopki celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje za posamezne
protipoplavne ukrepe,
 dolgotrajni postopki umestitve protipoplavnih ukrepov v prostor, vključno z odkupom zemljišč, ki
posebej zahtevni glede na število lastnikov.
V letu 2018 je bila ustanovljena medresorska delovna skupina predstavnikov SVRK, MOP in DRSV.
Aktivnosti le-te so osredotočene na doseganju kazalnikov iz okvira uspešnosti v letu 2023 in s tem pospešitvi
izvajanja.
PRP 2014-2020
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Okvir uspešnosti
Vsi mejniki na EKSRP so bili doseženi na vseh prednostnih nalogah PRP 2014–2020. S tem je sproščena
rezerva za uspešnost v višini 6 % sredstev EKSRP.
PN 1: nima opredeljenih mejnikov.
PN 2:
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 kazalnik skupni javni izdatki za leto
2023 je 223.621.866,81 EUR. Vrednost mejnika za leto 2018 je 15 %. Do konca leta 2018 je bilo zaključenih
in izplačanih operacij v skupni višini 77.139.063,08 EUR, kar pomeni 34,5 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem
je mejnik dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 158.574.744,65 EUR oz. 70,9 %
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 2018 je bilo podprtih 826 kmetijskih gospodarstev v prestrukturiranje ali
posodabljanje, kar pomeni 39,9 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik dosežen. Na ravni odobrenih
operacij je vrednost kazalnika 1.193 oz. 57,6 % 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 2018 je
bilo odobrenih 3.949 operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij, kar pomeni 98,7 % vrednosti cilja
za leto 2023, s tem je mejnik dosežen.
PN 3:
Mejniki: V PN3 so programirani (pod)ukrepi M01.1, M02.1, M03.1, M04.2, M09, M14, M16.1, M16.2 in
M16.4. Ciljna vrednost za kazalnik skupni javni izdatki za leto 2023 je 125.158.985,03 EUR. Vrednost
mejnika za leto 2018 je 20 %. Do konca leta 2018 je bilo zaključenih in izplačanih operacij v skupni višini
24.996.308,48 EUR, kar pomeni 20 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik dosežen. Na ravni odobrenih
operacij je vrednost kazalnika 52.108.578,48 EUR oz. 41,6 % vrednosti cilja za leto 2023.
Ciljna vrednost kazalnika Število podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov za
leto 2023 je 318 podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov. Vrednost mejnika
za leto 2018 je 20 %, kar pomeni 64 podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih
proizvodov. Do konca leta 2018 je bilo podprtih 81 operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih
proizvodov, kar pomeni 25,5 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik dosežen. Na ravni odobrenih
operacij je vrednost kazalnika 173 oz. 54,4 % vrednosti cilja za leto 2023.
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PN 4:
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, M16.2 in M16.5. Ciljna vrednost za kazalnik skupni javni izdatki za leto 2023 je
573.215.930,00 EUR. Vrednost mejnika za leto 2018 je 40 %. Do konca leta 2018 je bilo zaključenih in
izplačanih operacij v skupni višini 311.364.499,00 EUR, kar pomeni 54,3 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem
je mejnik dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 365.125.499,26 EUR oz. 63,7 %
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 2018 je bilo podprtih 43.869 ha kmetijskih površin v okviru
ukrepa ekološko kmetovanje, kar pomeni 79,8 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik dosežen. Na ravni
odobrenih operacij je vrednost kazalnika 46.029 ha oz. 83,7 % 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 2018 je bilo podprtih 334.285 ha kmetijskih površin v okviru ukrepa plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami, kar pomeni 101,4 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik dosežen.
Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 336.338 ha oz. 102 % vrednosti cilja za leto 2023.
PN 6:
Mejniki: v PN6 so programirani (pod)ukrepi M06.4, M07.3, M08.6, M16.1, M16.2, M16.9 in M19. Ciljna
vrednost kazalnika skupni javni izdatki za leto 2023 je 146.659.551,25 EUR. Vrednost mejnika za leto 2018 je
15 %. Do konca leta 2018 je bilo zaključenih in izplačanih operacij v skupni višini 13.647.170,48 EUR, kar
pomeni 9,3 % vrednosti cilja za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika
47.483.814,87 EUR oz. 32,4 % vrednosti cilja za leto 2023. Do konca marca 2019 je bilo izplačanih operacij v
skupni višini 16.524.798,56 EUR, kar pomeni 11,3 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik dosežen.
Ciljna vrednost za leto 2023 je 1.350.000 prebivalcev, vključenih v LAS. Vrednost mejnika za leto 2018 je 100
%. Do konca leta 2018 je bilo 1.420.504 prebivalcev vključenih v LAS, kar pomeni 105,2 % vrednosti cilja za
leto 2023, s tem je mejnik dosežen.
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 2018 je bilo podprtih 291 operacij, kar pomeni 127,6 % vrednosti cilja za leto
2023, s tem je mejnik dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 497 oz. 218 % vrednosti cilja
za leto 2023.
2.d)
EKP 2014-2020
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Razvojne potrebe države se v letih 2014-2018 niso spremenile, so pa bile spremembe EKP 2014-2020
usmerjene v prilagoditve programa glede predlaganih sprememb upravičencev, tehnične prilagoditve za
dodatna sredstva v višini 56 mio EUR in drugih manjših prilagoditev programa.
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 (PN 4)
se je znotraj ukrepa M10 uvedel podukrep M10.2, ki je usmerjen v ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj
rastlinskih genskih virov v kmetijstvu.
S ciljem povečanja konkurenčnosti kmetijstva (TC3, PN 2 in 3) 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 je nanašala predvsem na ukrepe za stabilizacijo pridelave hrane v
sektorjih primarne kmetijske pridelave, ki so najbolj izpostavljeni negativnim vplivom podnebnih sprememb, je
bila usmerjena v dvig konkurenčnosti kmetijstva. Z dvigom stopnje podpore se je 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 (PN 4) Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja
tveganj in TC 6 (PN 4) Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov se je pri ukrepu M08
poleg sanacije gozdov poškodovanih zaradi žledoloma, omogočilo tudi sanacijo zaradi rastlinskih bolezni ter
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napada prenamnožene populacije žuželk kot posledica naravne nesreče žledoloma.
Pri ukrepih M16 in M19 se je uvedlo poenostavljene stroške, kar predstavlja poenostavitev izvajanja in
zmanjšanje administrativnih bremen tako za upravičence kot tudi za plačilno agencijo, večjo transparentnost in
zmanjšanje stopnje napake.
Četrta sprememba PRP 2014–2020 se je nanašala na izvajanje finančnih instrumentov, ki je bilo že od samega
pričetka izvajanja programa predvideno pri podukrepih M04.2 (TC 3, PN 3), M06.4 (TC 8, PN 6) in M08.6 (TC
8, PN 6). Cilj je bil preoblikovanje podukrepov tako, da bi postali bolj zanimivi potencialnim upravičencem za
izvajanje, kar naj bi prispevalo k večjemu vstopu kmetij v ukrepe ter hitrejše in boljše doseganje ciljev
programa.
Peta sprememba PRP 2014–2020 je obsegala nekatere izboljšave ukrepa M14 (TC 3, PN 3) in v okviru
podukrepa M08.4 (TC 6, PN 4) omogoča izvedbo sanacije gozdov, ki so jih poškodovali različni ekstremni
vremenski pojavi, ne samo žledolom. Pri podukrepu M01.2 (TC 1 in 10, PN 1) je možnih več (različnih)
izvedenih demonstracijskih projektov, na podlagi katerih si bodo udeleženci lažje predstavljali delovanje
posamezne tehnologije ter tovrstno tehnologijo lažje vpeljali tudi na svoji kmetiji. Ponovno omogoča vstop v
operacijo Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, v okviru podukrepa M10.1 (TC 3, TC 5 in 6; PN
4). Pri ukrepu M19 (TC 9, PN 6) določa manj stroge pogoje za doseganje mejnikov v okviru strategij lokalnega
razvoja. Na področju ukrepa M03 (TC 3, PN 3) je prišlo do spremembe koncepta izvajanja, ki omogoča
vključitev novih vlagateljev.
ESPR 2014–2020
Okvir uspešnosti
V okviru 1. PN so bili objavljeni javni razpisi v okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne
dvorane in zavetja. Drugi ukrep v okviru te PN je Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti ter
ekosistemov. V okviru tega ukrepa sta bili izbrani dve operaciji. Prva izplačila se pričakujejo v letu 2019. Drugi
ukrepi se do zdaj še niso izvajali, zato tudi mejniki za leto 2018 niso bili doseženi.
V prihodnje je načrtovana realizacija enega projekta v okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja,
prodajne dvorane in zavetja.
V okviru 2. PN se je izvajalo šest ukrepov. V okviru 2. PN so se prek javnih razpisov izvajali naslednji ukrepi:
Inovacije, Produktivne naložbe v klasično akvakulturo, Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo, Prehod na
sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura, Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve.
Prek javnih naročil pa ukrep Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo. Dva ukrepa se nista izvajala: Ukrepi
v zvezi z javnim zdravjem in Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanje v mreže, ker ni bilo izkazane
potrebe po njih in tudi ne zanimanja sektorja. V okviru drugih ukrepov je bilo zanimanje potencialnih
upravičencev skromno in temu primerno je bilo tudi število prejetih vlog in odobrenih operacij. Mejniki za leto
2018 niso bili doseženi in ne moremo govoriti o napredku pri izvajanju 2. PN, saj objavljeni javni razpisi niso
dali pričakovanih rezultatov.
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Leta 2018 se v okviru 2. PN nista izvajala ukrepa Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem ter Spodbujanje človeškega
kapitala in povezovanje v mreže, saj ni bilo potrebe po teh dveh ukrepih in tudi ne zanimanja sektorja.
Glede na stanje leta 2018 izvajanje 2. PN ne dosega zastavljenih ciljev, saj črpanje ni bilo tako, kot se je
pričakovalo. OU je zato proučil izvajanje posameznih ukrepov na terenu v okviru vmesnega vrednotenja in
posvetovanja z deležniki in na podlagi tega opredelil, da je ukrepa Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem in
Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanje v mreže smiselno izključiti iz OP ESPR 2014–2020, preostala
sredstva pa v letu 2019 smiselno prerazporediti s spremembo OP ESPR 2014–2020 na ukrepe, ki izkazujejo
večje možnosti za črpanje sredstev.
V okviru 3. PN se izvajata dva ukrepa, in sicer Nadzor in izvrševanje ter Zbiranje podatkov. V okviru izvajanja
teh dveh ukrepov ni opaziti težav, kar se kaže tudi pri doseganju mejnikov za leto 2018. Vsa prizadevanja OU,
ki so bila usmerjena v pospešeno črpanje sredstev iz odobrenih operacij z namenom preseči 85 % realizacijo
mejnika, so bila uspešno realizirana in se odražajo v doseženem mejniku.
Vse dejavnost v zvezi z izvajanjem ukrepa Zbiranje podatkov so potekale nemoteno in v skladu z načrtovano
dinamiko. Dejavnosti v okviru izvajanja ukrepa Nadzor in izvrševanje so leta 2018 potekale v skladu z
načrtovano dinamiko. V okviru 3. PN so se v skladu s pričakovanji izvajale aktivnosti v okviru ukrepa Zbiranje
podatkov in Nadzor in izvrševanje. Presežena je bila tudi 85 % vrednost mejnika glede okvira uspešnosti tako z
vidika finančnega kazalnika kot kazalnika učinka. V prihodnje OU ne načrtuje večjih sprememb, ker se je
obstoječi sistem izkazal kot učinkovit in uspešen.
V okviru izvajanja 4. PN se izvajajo ukrepi CLLD. Izbrane in potrjene so bile 4 LAS za ribištvo in strategije
lokalnega razvoja, ki vključujejo sklad ESPR. Poleg tega je bilo izbranih in izvedenih 14 operacij lokalne
razvojne strategije, izbrane so bile tri operacije sodelovanja in izplačanih je bilo šest operacij za tekoče stroške
in animacijo do posredovanja letnega poročila o izvajanju OP ESPR 2014-2020 na Komisijo. Mejnika glede
okvira uspešnosti za 4. PN sta bila dosežena.
Vse štiri skupine LASR so operativne in dejavne. Leta 2018 je bilo v izvajanju 19 operacij Izvajanja lokalne
razvojne strategije (vključujoč tekoče stroške in animacijo), odobrene so bile tudi tri operacije v okviru
Dejavnosti sodelovanja, že leta 2017 pa je bila izplačana pripravljalna podpora vsem štirim izbranim LASR. Že
leta 2017 je bil dosežen mejnik pri kazalniku učinka, saj so bile izbrane vse štiri LASR in končane štiri
operacije pripravljalne podpore, kar pomeni 100-odstotno izpolnitev ciljne vrednosti kazalnika učinka.
Ob upoštevanju socio-ekonomskih in okoljskih vidikov, ki so vplivali na izvajanje CLLD od začetka
perspektive je OU med letom ugotovil, da je potrebna sprememba OP ESPR 2014–2020. Finančni mejnik je bil
spremenjen s spremembo OP ESPR 2014-2020 iz 1.229.333,00 EUR na 250.000,00 EUR.
V okviru 4. PN so bile v letu 2018 izvedene številne operacije, ki so omogočile pozitivno izkušnjo izvajanja
CLLD na lokalnem območju in s tem povečan interes med potencialnimi prijavitelji projektov. Izvedene so bile
tudi številne delavnice in animacije lokalnih akterjev tudi s pomočjo podporne enote FAME.
V prihodnje OU načrtuje izboljšano izvajanje ukrepov v okviru 4. PN, v skladu s priporočili vmesnega
vrednotenja OP ESPR 2014–2020 in s spremembo OP ESPR 2014–2020 prestavitev dodatnih sredstev na to
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PN, ker je od LASR in potencialnih upravičencev izkazan interes po dodatnih sredstvih.
V okviru 5. PN se je preko javnih razpisov izvajal ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz
akvakulture, preko javnih naročil pa se je izvajal ukrep Promocijske in oglaševalske kampanje v okviru ukrepov
za trženje.
V okviru ukrepa Predelava in trženje so bile do zdaj odobrene tri operacije. V okviru ukrepov za trženje pa so
se do zdaj izvajale predvsem dejavnosti v okviru promocije na sejmih in priprave na izvedbo nacionalne
promocijske kampanje.
Glede na stanje v letu 2018 se izvajanje 5. PN izboljšuje in v letu 2019 in v naslednjih letih OU glede na
izkazano zanimanje potencialnih upravičencev pričakuje intenzivno črpanje sredstev in povečano potrebo po
prerazporeditvi sredstev na to PNU.
Za leto 2018 je bil kazalnik učinka dosežen 75 % odobrene tri operacije predelave od štirih, ki jih predvideva
mejnik), z vidika finančnega kazalnika je bilo doseženo 29,60 odstotka vrednosti mejnika.
OU si prizadeva pospešiti dejavnosti za izvedbo promocijske kampanje in izboljšati črpanje pri ukrepu
predelave, kot ga izkazuje zanimanje potencialnih upravičencev.
Ukrepi v okviru 6. PN se izvajajo v sodelovanju z MKO in MZI. Prek javnih naročil se izvajajo trije ukrepi, v
okviru katerih so bile izbrane in večinoma tudi že končane štiri operacije. Mejniki za okvir uspešnosti za leto
2018 so bili doseženi. Vrednost mejnika glede na kazalnik učinka za leto 2018 je dosežena, finančni kazalnik
pa presežen.
V okviru 6. PN so se aktivnosti izvajale v skladu z predvidenim načrtom. Dve operaciji sta bili v izvajanju in
delno že plačani, že pred tem pa je bila 1 operacija zaključena.
Tudi v prihodnje OU načrtuje uspešno izvajanje 6. PN in ne načrtuje sprememb.
Izvajanje tehnične pomoči je namenjeno izvajanju OP ESPR (plače, tolmačenje, organizacija odbora za
spremljanje, službene poti, itd.), informacijskih sistemov (nadgradnja sistema za spremljanje in poročanje o
operacijah OP ESPR 2014-2020), izboljšanje upravne zmogljivosti (vzdrževanje informacijske opreme, izvedba
delavnic in seminarjev, nakup opreme), dejavnosti obveščanja in vrednotenje. Njeno izvajanje poteka
nemoteno. Tehnična pomoč ni del okvirja uspešnosti, zato nima določenih mejnikov in ciljnih vrednosti.
Na doseganje okvira uspešnosti – mejnikov za leto 2018 so pri izvajanju OP ESPR 2014–2020 vplivali različni
dejavniki, ki so opisani v letnem poročilu o izvajanju OP ESPR 2014–2020 in v vmesenem vrednotenju OP
ESPR 2014–2020. Zamude pri sprejemanju zakonodaje in smernic na ravni Evropske unije so zamaknile
začetek dejanskega izvajanja OP ESPR 2014–2020 na nacionalni ravni, objektiven omejitveni dejavnik sta tudi
majhnost sektorja in realnost njegovega črpanja glede na evropska in nacionalna pravila pri dodeljevanju
nepovratnih sredstev. Ta vsekakor vplivajo na uspešnost izvajanja ukrepov prek javnih razpisov. Vsi trije
obravnavani sektorji (morski gospodarski ribolov, akvakultura in predelava) so glede na število zaposlenih in
dodano vrednost majhni in ekonomsko šibki. Upravičenci so zadržani do prijavljanja, ker jih je strah pred
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sankcijami zaradi nedoseganja zastavljenih vrednosti kazalnikov rezultata. Težavo, glede na ekonomsko šibkost
pretežnega dela ribiškega sektorja, predstavlja tudi stopnja financiranja. Pripravo projektov in pravočasno
črpanje sredstev omejujeta še zapletenost in dolgotrajnost uradnih postopkov pridobivanja dovoljen in soglasij.
Merila za izbor operacij so bila spremenjena konec leta 2018 in ne predstavljajo ovire pri izboru operacij, prav
tako so bile v letu 2018 narejene izboljšave glede časovne obravnave vlog in zahtevkov.
Izvajanje CLLD se v primerjavi z preteklim programskim obdobjem izvaja s skupnim pristopom treh skladov
(ESPR, EKSRP in ESRR). Te sklade izvajata dve različni ministrstvi (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). To je zahtevalo ustanovitev novega organa –
Koordinacijskega odbora za CLLD, in sicer zaradi povečanega usklajevanja, potrebnega za izvajanje lokalnega
razvoja v finančni perspektivi v obdobju 2014–2020, in tudi daljšega časa, potrebnega za izvedbo zahtevanih
postopkov. Sedanja finančna perspektiva je prva, v kateri so bile poleg obalne izbrane tudi tri lokalne akcijske
skupine (LASR) v Sloveniji, ki se ukvarjajo z akvakulturo, kar je prispevalo k zapletenosti izvajanja. Tako se je
v obdobju 2014–2020 število lokalnih akcijskih skupin v primerjavi z obdobjem 2007–2013 povečalo za
štirikrat. ESPR je vodilni sklad zgolj v eni.
Na neizvajanje posameznih ukrepov oziroma manjše zanimanje med potencialnimi upravičenci je vplivalo tudi
neizvajanje razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Hrvaške, kar je privedlo do dodatne negotovosti za ribiče in negativno vpliva na lokalni
razvoj na obalnem območju v zvezi z morskim ribištvom.
V sektorju ribištva in akvakulture je zagotovitev finančne pokritosti operacij eden večjih izzivov pri zaprosilu
za sofinanciranje pri ESPR. To je pomembna ovira za upravičence, ko zaprosijo za sredstva v okviru OP ESPR
2014–2020.
Višina izplačanih sredstev leta 2018 je znašala 1.598.309,64 EUR javnih sredstev, od tega 1.193.3006,54 EUR
delež ESPR. Višina izplačanih sredstev v letu 2019, do 15.5.2019 znaša 392.520,32 EUR, od tega 300.483,81
EUR ESPR del, 32.037,69 EUR javnih sredstev se nanaša na zahtevek iz leta 2018 za tekoče stroške in
delovanje LAS Istre, od tega 24.028,26 EUR ESPR del.
Leta 2018 je bilo na EK posredovanih sedem zahtevkov za plačilo 2.042.474,26 EUR javnih izdatkov, od tega
delež ESPR 1.543.671,59 EUR. Štirje zahtevki so bili posredovani v okviru IV. obračunskega obdobja v
vrednosti deleža ESPR 896.146,29 EUR in trije zahtevki so bili posredovani v okviru V. obračunskega obdobja
v vrednosti deleža ESPR 647.525,30 EUR.
Zaradi vseh zamikov pri pripravi EU podlag za izvajanje ESPR in novega, k rezultatom usmerjenega pristopa,
težav sektorja ribištva, akvakulture in predelave, ki jih je prikazalo vmesno vrednotenje, in težav pri
zagotavljanju trajnosti operacij je bilo črpanje v letu 2018 upočasnjeno. Kljub temu so bili v okviru PN 3, 4 in 6
doseženi mejniki okvira uspešnosti.
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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
236.170.311,10
377.094.057,20

B. Podpora, ki se uporablja
za cilje, povezane s
podnebnimi spremembami
(1)
2.301.425,33
207.008.720,00
269.506.828,08

Odstotek uporabljene
podpore v primerjavi s
partnerskim sporazumom
(% B / A)
12,79%
87,65%
71,47%

ESS
ESRR
Kohezijski
sklad
ESPR
3.184.000,40
107.599,32
3,38%
EKSRP
433.548.336,40
234.351.305,36
54,05%
Skupaj
1.067.996.705,10
713.275.878,09
66,79%
(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
Program

Prednostna
naloga

Sklad(1)

2014SI06RDNP001
2014SI06RDNP001
2014SI06RDNP001
2014SI06RDNP001
2014SI14MFOP001
2014SI14MFOP001
2014SI14MFOP001
2014SI14MFOP001
2014SI14MFOP001
2014SI14MFOP001
2014SI16MAOP001

P2
P3
P4
P6
1
2
3
4
5
6
01

EKSRP
EKSRP
EKSRP
EKSRP
ESPR
ESPR
ESPR
ESPR
ESPR
ESPR
ESRR

Manj razvite

2014SI16MAOP001 01

ESRR

Bolj razvite

2014SI16MAOP001 02

ESRR

Manj razvite

2014SI16MAOP001 02

ESRR

Bolj razvite

2014SI16MAOP001 03

ESRR

Manj razvite

2014SI16MAOP001 03

ESRR

Bolj razvite

2014SI16MAOP001 04

ESRR

Manj razvite

2014SI16MAOP001 04

ESRR

Bolj razvite
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Kategorija(2)
regije

Tematski(2) cilj

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in
inovacij
Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in
inovacij
Povečanje dostopnosti do informacijskih in
komunikacijskih tehnologij ter njihove
uporabe in kakovosti
Povečanje dostopnosti do informacijskih in
komunikacijskih tehnologij ter njihove
uporabe in kakovosti
Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih
podjetij, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter
sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR)
Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih
podjetij, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter
sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR)
Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi
emisijami ogljika v vseh sektorjih
Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi

34

Doseganje
mejnikov
(da/ne)
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Da
Ne
Da
Da

Podpora Unije

Da

211.382.532,00

Ne

26.990.678,00

Ne

18.742.282,00

Ne

280.931.360,00

Da

164.157.114,00

Da

26.099.288,00

Da

17.932.912,00

171.312.265,73
94.444.223,77
430.417.822,50
112.758.241,00
3.000.000,00
6.000.000,00
4.266.308,00
5.000.000,00
3.558.077,00
1.000.000,00
264.356.626,00
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2014SI16MAOP001 05

ESRR

Manj razvite

2014SI16MAOP001 06

ESRR

Manj razvite

2014SI16MAOP001 06

ESRR

Bolj razvite

2014SI16MAOP001 07

ESRR

Manj razvite

2014SI16MAOP001 09

ESRR

Manj razvite

2014SI16MAOP001 09

ESRR

Bolj razvite

2014SI16MAOP001 10

ESRR

Manj razvite

2014SI16MAOP001 10

ESRR

Bolj razvite

2014SI16MAOP001 08

ESS

Manj razvite

2014SI16MAOP001 08

ESS

Bolj razvite

2014SI16MAOP001 09

ESS

Manj razvite

2014SI16MAOP001 09

ESS

Bolj razvite

2014SI16MAOP001 10

ESS

Manj razvite

2014SI16MAOP001 10

ESS

Bolj razvite

SL

emisijami ogljika v vseh sektorjih
Spodbujanje prilagajanja podnebnim
spremembam ter preprečevanja in
obvladovanja tveganj
Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje
učinkovite rabe virov
Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje
učinkovite rabe virov
Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava
ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah
Spodbujanje socialne vključenosti, boj proti
revščini in diskriminaciji vseh oblik
Spodbujanje socialne vključenosti, boj proti
revščini in diskriminaciji vseh oblik
Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in
poklicno usposabljanje za spretnosti in
vseživljenjsko učenje
Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in
poklicno usposabljanje za spretnosti in
vseživljenjsko učenje
Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega
zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne
sile
Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega
zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne
sile
Spodbujanje socialne vključenosti, boj proti
revščini in diskriminaciji vseh oblik
Spodbujanje socialne vključenosti, boj proti
revščini in diskriminaciji vseh oblik
Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in
poklicno usposabljanje za spretnosti in
vseživljenjsko učenje
Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in
poklicno usposabljanje za spretnosti in
vseživljenjsko učenje
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Da

30.000.000,00

Ne

106.417.824,00

Da

48.999.997,00

Da

108.435.292,00

Da

40.035.380,00

Ne

35.018.277,00

Da

10.014.152,00

Da

10.009.139,00

Ne

140.558.990,00

Da

140.966.076,00

Da

87.521.385,00

Da

64.984.361,00

Da

116.815.743,00

Da

92.181.016,00
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2014SI16MAOP001 11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti
Da
javnih organov in zainteresiranih strani ter
učinkovita javna uprava
2014SI16MAOP001 11
ESS
Bolj razvite
Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti
Da
javnih organov in zainteresiranih strani ter
učinkovita javna uprava
2014SI16MAOP001 08
Pobuda
za
Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega
Da
zaposlovanje
zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne
mladih
sile
2014SI16MAOP001 04
Kohezijski sklad
Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi
Da
emisijami ogljika v vseh sektorjih
2014SI16MAOP001 05
Kohezijski sklad
Spodbujanje prilagajanja podnebnim
Ne
spremembam ter preprečevanja in
obvladovanja tveganj
2014SI16MAOP001 06
Kohezijski sklad
Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje
Da
učinkovite rabe virov
2014SI16MAOP001 07
Kohezijski sklad
Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava
Da
ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah
(1) Za namen te preglednice se pobuda za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev in ustrezna podpora iz sklada ESS) šteje za sklad.
(2) Ni relevantno za EKSRP in ESPR.
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ESS

Manj razvite
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25.505.282,00
37.368.698,00
18.423.072,00
260.607.800,00
60.021.932,00
280.787.847,00
223.092.280,00
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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)
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Neizpolnjene splošne predhodne pogojenosti v partnerskem sporazumu
Neizpolnjena merila splošnih predhodnih pogojenosti v partnerskem sporazumu
Predhodna pogojenost

SL

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Izpolnjeno

38

Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov

SL

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

SL

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Sprejeti ukrepi
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Rok

Pristojni organi

Ukrep izveden do roka

Pojasnilo

SL

Neizpolnjene tematske predhodne pogojenosti v partnerskem sporazumu
Neizpolnjena merila tematskih predhodnih pogojenosti v partnerskem sporazumu
Predhodna pogojenost

SL

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Izpolnjeno
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Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov

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.
Predhodna pogojenost

SL

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Sprejeti ukrepi
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Rok

Pristojni organi

Ukrep izveden do roka

Pojasnilo

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

SL

Predhodna pogojenost

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu
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Izpolnjeno

Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov

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

SL

Predhodna pogojenost

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu

Sprejeti ukrepi
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Rok

Pristojni organi

Ukrep izveden do roka

Pojasnilo

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

SL

Predhodna pogojenost

Neizpolnjeno merilo v partnerskem sporazumu
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Izpolnjeno

Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov

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

SL
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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.
4. a) Splošno o mehanizmih usklajevanja
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je pristojna za koordinacijo
priprave krovnih razvojnih dokumentov. Februarja 2017 se je Vlada RS seznanila z dolgoročno vizijo
razvoja Slovenije. Decembra 2017 pa je Vlada RS sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki
predstavlja krovni razvojni okvir države, kateremu naj bi sledili ostali strateški in programski
dokumenti. Strategija opredeljuje vizijo, strateške usmeritve, razvojne cilje in prednostna področja
delovanja razvojnih politik, določenih na podlagi nacionalnih trendov in izzivov. Oba dokumenta sta
nastala na vključujoč način, pri tem so sodelovali predstavniki resornih ministrstev, vladnih služb kot
tudi širša strokovna javnost.
OU-ji preko intenzivnega medresorskega dialoga sodelujejo tudi pri pripravi drugih razvojnih
dokumentov RS, razvojnih politik ter usklajenosti njihovega izvajanja s proračunom.
Pristojnost za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (S4) je na strateški in politični
ravni Vlada RS dodelila Delovni skupini vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne
specializacije (DSDS S4), ki jo sestavljajo državni sekretarji trinajstih ministrstev in vladnih služb,
na operativni oziroma izvedbeni ravni pa je za koordinacijo upravljanja in izvajanja pristojen SVRK.
V okviru SVRK-a deluje posebna enota, Sektor za koordinacijo pametne specializacije, ki je zadolžena
za tehnično in vsebinsko podporo DSS4 in medresorsko usklajeno izvajanje S4 na operativni ravni (ko
gre za instrumente financiranja v vlogi organa upravljanja, torej vezano na izvajanje OP EKP), podporo
pri delovanju SRIP-ov (v sodelovanju z ostalimi pristojnimi resorji, še posebej z gospodarskim
resorjem in resorjem, pristojnim za znanost) ter za sistem spremljanja in vrednotenja S4 in SRIP-ov.
Neposredno s SRIP-i na operativni ravni močno koordinativno vlogo igra tudi MGRT, ki je nosilno
ministrstvo sistemske institucionalne podpore SRIP-om preko objavljenega javnega razpisa, iz katerega
se sofinancira njihovo delovanje.
V obdobju 2014–2020 je za spremljanje izvajanja Partnerskega sporazuma 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
zmanjšanje 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 EKSRP 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, EKSRP 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
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2. sestanku MKO 25.7.2017 in posredovan do 31.8.2017 preko sistema SFC2014 na EK. 13.6.2019 je
bil sprejet Sklep o spremembi sklepa, ki določa nove člane in namestnike MKO, predvsem zaradi
zamenjav vodij vseh treh OU. Na 4. sestanku MKO dne 25.7.2019 se je potrdilo Poročilo o napredku
izvajanja Partnerskega sporazuma med Slovenijo in EK za obdobje 2014–2020 za leto 2019 za leto
2019, do konca leta 2019 oziroma v začetku leta 2020 pa se načrtuje še 5. sestanek, kjer se bo
potrjevala sprememba Partnerskega sporazuma. 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). 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. 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 določata PS in OP.
Na podlagi 3. odstavka 5. člena Poslovnika OzS OP EKP v obdobju 2014-2020 za obravnavo
posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti OzS ustanovi posvetovalne delovne skupine. Za področje
vrednotenja se je s Sklepom o ustanovitvi Interdisciplinarne posvetovalne skupine za vrednotenje
izvajanja OP EKP v obdobju 2014-2020, št.: 303-8/2015-122 z dne 21.7.2015 (2. dopisna seja
Odbora za spremljanje) ustanovila Interdisciplinarna posvetovalna skupina za vrednotenje izvajanja
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v
nadaljevanju: IPSV), v katero so imenovani predstavniki OU, PO, MKGP, MF za finance ter partnerji
(ZZZS, ZDS, CNVOS, RSKRVS, RSKRZS). Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi
Interdisciplinarne posvetovalne skupine za vrednotenje izvajanja OP EKP, je bil potrjen na 6. redni seji
OzS dne 7.6.2019. Načrt vrednotenja, Letni načrti vrednotenja in posamezna izvedena vrednotenja so
predstavljeni in se o njih razpravlja na OzS in predhodno tudi na IPSV.
4. b) 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, EKSRP in ESPR, s čimer se zagotavlja dopolnjevanje EU sredstev.
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
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reformam (SPSS) ter z EIB, če izpostavimo le nekatere.
Sodelovanje s CEF
V okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) je bilo za področje prometa do 30.6.2019
odobrenih 47 projektov v skupni vrednosti 1,02 milijarde EUR in dodeljenih 334.162.791 evrov (EU
del), od tega za IPE – kohezijska ovojnica potrjenih 9 projektov v skupni višini 2767 mio EUR
upravičenih stroškov in odobrenih 174,53 mio EU sredstev.
 Nadgradnja železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica (MZI/DRSI)
 Izvlečni tir - Sanacija ozkega grla pred tovorno postajo Koper (MZI/DRSI)
 Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje (MZI/DRSI)
 Vgradnja ERTMS/ETCS na progah Pragersko- Šentilj in Zidani Most – Dobova (MZI/DRSI)
 Nacionalni center za upravljanje prometa (MZI)
 Drugi tir Divača-Koper – Raziskave, projekt za izvedbo ter izgradnja dostopnih cest in
objektov za premostitev doline Glinščice MZI/DRSI in 2TDK d.o.o.)
 Next-E: Postavitev hitrih polnilnic za električna vozila ((Petrol d.d., MOL Slovenija d.o.o.
(partnerski))
 Urban-E: Intermodalne platforme za nudenje zelenih prevoznih storitev ((Petrol d.d.
(koordinator), GoOpti d.o.o., MO Ljubljana, SŽ-potniški promet d.o.o. (partnerski))
 Egafor ((ARSO (partnerski))
EUREKA in Obzorje 2020
MGRT 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
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izvajajo kakovostne digitalne storitve o dostopnosti prostih delovnih mest na EURES portalih z vidika
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.
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4. c) Pomoč prijaviteljem in upravičencem pri koriščenju evropskih sredstev v okviru ESI
skladov, ki se izvajajo v Sloveniji, je vzpostavljena tako, da pridobivajo informacije prek internetnih
strani na posameznih organih upravljanja in posredniških organih, z izdajanjem stalnih in občasnih
publikacij, dogodkov, oglaševalskih aktivnosti, promocijskih izdelkov in predvsem z neposrednim
stikom z upravičenci na izobraževanjih in delavnicah.
Za izvajanje EKP v Sloveniji je bila vzpostavljena enotna spletna stran www.eu-skladi.si, kjer se preko
uvodne strani dostopa tudi do EKSRP 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
eu-skladi.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.
Kot podpora izvajanju PRP 2014-2020 je vzpostavljena Mreža za podeželje, ki združuje zainteresirane
posameznike in predstavnike organizacij, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja. Prav
tako je poslanstvo Mreže zagotavljati in vzpostavljati komunikacijski proces med vsemi partnerji in
lokalnim okoljem v povezavi z razvojem podeželja. Mreža prispeva tudi k boljšemu izvajanju pristopa
LEADER/CLLD in k spodbujanju inovacij, zlasti v povezavi z operativnimi skupinami Evropskega
inovacijskega partnerstva (EIP) na področju kmetijske produktivnosti. Mreža za podeželje sodeluje tudi
s kohezijsko mrežo.
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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.
5. a)
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
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. V programskem obdobju 2014–2020 na območju Slovenije deluje 37 LAS. Vse imajo
vključena sklada EKSRP in ESRR, s tem, da štirje LAS od 37, poleg sklada EKSRP in ESRR
vključujejo še sklad ESPR.
Do konca leta 2018 je bila Uredba o izvajanju CLLD petkrat spremenjena z namenom izboljšanja
izvajanja ukrepa LEADER ter učinkovitejšega črpanja sredstev. 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. V vseh 37 LAS sta vključena sklada
EKSRP in ESRR, s tem, da štirje LAS od 37, poleg sklada EKSRP in ESRR vključujejo še sklad
ESPR.
S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje RS tako, da so s sredstvi Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja podprte operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne LAS in
zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so prepoznana kot nepodeželska območja. S sredstvi
Evropskega sklada za regionalni razvoj so lahko podprte operacije, ki so lahko namenjene reševanju
urbane problematike v manjših mestih in urbanih območjih, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki
so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.
Splošen opis CTN
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;
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 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,
podnebne, demografske in socialne izzive, predstavljajo okvir za izbor posameznih operacij.
Podrobnejši opis izvajanja CTN znotraj EKP 2014-2020 se nahaja v točki 5. c).
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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.
5. b)
EKP 2014–2020
Pristop CLLD se izvaja v okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost. Izdane so bile odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (SLR).
Lokalne akcijske skupine (LAS) so v letu 2018 na podlagi potrjenih SLR tekoče objavljale javne
pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR in izvajale
izbore projektov. MGRT je tako do konca decembra 2018 v okviru najpomembnejšega podukrepa, ki je
namenjen izvajanju operacij potrdilo 153 projektov in z upravičenci sklenilo 150 pogodb o
sofinanciranju, ki so omogočile tudi začetek intenzivnega izvajanja in izstavitev zahtevkov za izplačilo.
V okviru podukrepa Priprave in izvajanja dejavnosti sodelovanja LAS je bilo prav tako prejetih in
potrjenih 11 projektnih vlog. Implementacija je v samem začetku izvajanja intenzivneje potekala na
območjih LAS kohezijske regije Vzhodna Slovenija, sedaj pa hitreje poteka tudi na območjih LAS
kohezijske regije Zahodna Slovenija. Izvajanje pri vseh podukrepih CLLD poteka tekoče tako, da
doseganje ciljev OP EKP v tem delu ni ogroženo.
Do konca leta 2018 je bilo za izvajanje vseh podukrepov mehanizma CLLD v okviru EKP skupno
odobrenih 81% razpoložljivih sredstev ESRR (24,5 mio EUR), izplačanih pa 7,8 % razpoložljivih
sredstev (2,35 mio EUR) ESRR.
PRP 2014–2020
MKGP je kot OU sklada EKSRP izdal 28 odločb o potrditvi SLR in LAS, pri katerih je EKSRP glavni
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 za izvajanje strategij lokalnega razvoja. 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 do 31. decembra 2018 objavil štiri javne razpise s čimer so bili
razpisani celotni 4 mio EUR sredstev, namenjeni za izvajanje podukrepa. Do konca leta 2018 je bilo
odobrenih 2,8 mio EUR za izvajanje podukrepa.
Do konca leta 2018 je bilo skupno odobrenih 52,4 % razpoložljivih sredstev, izplačanih pa 7,6 %
razpoložljivih sredstev.
OU EKSRP je v letu 2018 vzpostavil sistem nadzora delovanja LAS. Od junija 2018 do decembra 2018
je bilo izvedenih 8 nadzorov delovanja LAS. OU EKSRP prav tako redno izvaja spremljanje LAS, ki se
izvaja v obliki telefonskih razgovorov, sestankov in obiskov LAS.
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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.
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.
Izvajanje CLLD se v primerjavi z preteklim programskim obdobjem izvaja s skupnim pristopom treh
skladov (ESPR, EKSRP in ESRR). Te sklade izvajata dve različni ministrstvi (Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). To je
zahtevalo ustanovitev novega organa – Koordinacijskega odbora za CLLD, in sicer zaradi –povečanega
usklajevanja, potrebnega za izvajanje lokalnega razvoja v finančni perspektivi v obdobju 2014–2020, in
tudi daljšega časa, potrebnega za izvedbo zahtevanih postopkov. Sedanja finančna perspektiva je prva,
v kateri so bile poleg obalne izbrane tudi tri lokalne akcijske skupine (LASR) v Sloveniji, ki se
ukvarjajo z akvakulturo, kar je prispevalo k zapletenosti izvajanja. Tako se je v obdobju 2014–2020
število lokalnih akcijskih skupin v primerjavi z obdobjem 2007–2013 povečalo za štirikrat. ESPR je
vodilni sklad zgolj v eni.
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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.
5. c) EKP 2014–2020
V okviru izvajanja celostnih teritorialnih naložb sodelujejo OU, 3 posredniški organi: MOP, MZI in
ZMOS ter 11 mestnih občin (Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Celje, Novo mesto, Velenje, Nova
Gorica, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec). Podprte so naložbe, ki v največji meri prispevajo k
uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin in k uresničevanju ciljev ter kazalnikov
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Izvajajo se projekti na področjih: spodbujanje energetske učinkovitosti, trajnostna mobilnost in
revitalizacija mestnih območij.
Glede na pozen začetek izvajanja mehanizma CTN se je v letu 2018 zgodil bistveni premik v dinamiki
izvajanja. V letu 2018 je bilo potrjenih 31 projektov, v skupni vrednosti 57,9 mio EUR EU dela, kar
predstavlja več kot 50 % vseh razpoložljivih sredstev CTN. Za pospešitev izvajanja mehanizma CTN
so se izvajali mesečni sestanki OU s posredniškimi organi MZI, MOP in ZMOS, na katerih se je
reševala tekoča problematika, prav tako je bil narejen akcijski načrt v katerem so bili opredeljeni
postopki za pospešitev izvajanja mehanizma.
ZMOS, ki deluje v vlogi posredniškega organa za izbor operacij CTN, je do konca leta 2018 objavil 5
povabil k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij in sicer:
•

1 povabilo na PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti;

•
2 povabili na PN 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi
omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi; ter
•
2 povabili na 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in
dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje
onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.
Večina projektov se intenzivno izvaja. Pri nekaterih projektih so vidni že konkretni rezultati, ki bodo
prispevali k izboljšanju kvalitete življenja v urbanem okolju. Mehanizem CTN je zelo dobro sprejet
med upravičenci tako, da v nadaljnjem izvajanju ne pričakujemo večjih težav. V letu 2019 se
predvideva objava novih povabil s strani ZMOS ter potrjevanje projektov s strani OU.
Nekateri primeri projektov v okviru CTN so:
 Energetska sanacija večstanovanjskih objektov v Velenju: S projektom se je izvedla energetska
sanacija objektov v MO Velenje, ki se nahajajo znotraj urbanega območja kot je opredeljeno v
TUS. Izvedle so se sanacije na treh večstanovanjskih objektih in sicer v 478 stanovanjih v javni
lasti, od tega 161 v stavbah Cesta talcev 18 a, Vojkova 12 a in Simona Blatnika 1 v Velenju.
Vsi trije večstanovanjski objekti so bili potrebni vgraditve elementov učinkovite rabe energije.
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S projekti energetske sanacije so zagotovili kakovost bivanja najemnikov, znižali stroške
porabljene toplotne energije in stroške upravljanja, vzdrževanja ter obratovanja objektov,
zmanjšali težave z vzdrževanjem objektov, obenem pa ponudili še možnost zaposlitve in
opravljanja dela podjetnikom, ki so specializirani za izvajanje energetskih sanacij objektov.
Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projektov je bila 880.000 EUR, od tega iz KS
327.944 EUR;
 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti v MO Novo mesto: projekt predstavlja del celovite
kolesarske povezave, ki bo izvedena v več etapah in bo povezala različne dele Novega mesta
(Bršljin z Ločno, Ločno z Žabjo vasjo in Žabjo vas z Gotno vasjo). V okviru projekta je bila
zgrajeno 1.186 m večnamenske poti širine 3 m in urejena 2 prehoda za pešce in kolesarje
(upravičen del). Zaradi večnamenske poti se je uredila tudi cestna razsvetljava. Dodatno se je
zgradilo še 100 m večnamenske poti na priključku Ragovo in 110 m pločnika ob levem robu
glavne ceste G2. S projektom se je zagotovilo povečanje prometne varnosti zaradi izgradnje
večnamenske poti, ki je ločila motorni in nemotorni promet. Skupna višina sredstev namenjenih
za izvedbo projektov je bila 1,3 mio EUR, od tega iz ESRR 0,6 mio EUR;
 Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru: v okviru projekta se je saniral del
degradiranega urbanega območja ob Semedelski promenadi v Kopru v velikosti 26.239,02 m2,
ki je bilo fizično in funkcionalno degradirano. Tako so uredili parkovno rekreacijske površine,
umestili zelene površine in postavili urbano opremo ter hortikulturno ureditev. Poleg prenove in
revitalizacije degradiranega urbanega območja so vzpostavili varno in prijetno okolje, ki
omogoča vključevanje in povezanost skupnosti. Celovita zasnova in upravljanje zelenega
sistema mesta in povezanost zelenih ter odprtih površin mesta in zaledja omogoča tako stalne
prebivalce mesta kot za obiskovalce dostopnost mestnih površin in obal in programsko
raznolikost vsebin. Z upravljanjem z vodami in obalnim prostorom, ki ščiti tudi pred škodljivim
delovanjem vode, pa so dosegli usklajenost med varstvom in rabami. Skupna višina sredstev
namenjenih za izvedbo projektov je bila 3 mio EUR, od tega iz ESRR 0,4 mio EUR.
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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.
V izvajanju OP EKP se zagotavlja razvoj urbanih območij skladno s trajnostnimi urbanimi strategijami
(TUS) s pristopom celostnih teritorialnih naložb (CTN), kar je podrobneje opisano v poglavju 5. c).

SL

57

SL

(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.
5.d) EKP 2014–2020
Slovenija se vključuje v tri makroregionalne strategije: Podonavsko strategijo, Strategijo EU za
Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo. V tem oziru so bile vzpostavljene izvedbene
strukture tudi na nacionalni ravni, ki jih koordinira nacionalni koordinator (MZZ).
V februarju 2018 je bil organiziran drugi nacionalni dogodek »Finančni dialog«, katerega cilj je bil
srečanje predstavnikov ESIF, 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.
Prispevek Slovenije k makroregionalnih strategijam, ki ga je ocenil OU za ESIF, se najbolj odraža na
26 projektih, ki se izvajajo v okviru 5., 6. in 7. PO, ki so bili poročani na EK v okviru LP 2018.
Ker se Slovenija v MRS umešča s celovitim ozemljem, gre za prispevek k vsem trem makroregijam.
V poročilu je navedena ista vrednost prispevka za vse 3 makroregije. Gre za 26 projektov, ki prispevajo
k okoljskim in prometnim ciljem v vseh 3 makroregijah.
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
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
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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.
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 s Facility point Izola.
Slovenija ima v EUSAR dva predstavnika v stebru modre rasti. En predstavnik je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ki zajema ribištvo in ribogojstvo), drugi pa je Ministrstvo za
zdravje (ki zajema zdravstvena vprašanja, ki so prav tako zelo povezana z ribištvom in ribogojstvom).
Oba sta zelo dejavna v makroregionalnih dejavnostih, kar pomeni, da se udeležujeta sestankov stebra
modre rasti in sledita makroregionalnim projektnim idejam, ki se pojavljajo v regiji (z glasovanjem).
Poskušajo motivirati lokalne akterje, da se vključijo v takšne projekte, prav tako pa poskušajo
preprečiti izvajanje nekaterih projektov v makroregiji, ki niso usklajeni z vizijo ribištva in ribogojstva v
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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.
5. e) EKP 2014 - 2020
ESS: Pri načrtovanju operacij je več sredstev namenjenih VKR, v kateri je brezposelnost višja. Med
projekti, ki se izvajajo samo v VKR: Program Prvi izziv 2015, Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih
zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje z naslovom ŠTARTAJ KARIERO S POTENCIALOM! in
Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo SocioLab.
Od 1.1.2017 se razvija in vzpostavlja celovit model socialne aktivacije, z namenom zagotavljanja
transparentnega, usklajenega in celostnega obravnavanja oseb, ki tvegajo revščino in so socialno
izključene. Model socialne aktivacije ustrezno povezuje vse relevantne institucije v procesu, vrednost
celotne operacije znaša 7.817.283,49 evrov (EU del). Cilj modela je vzpostavitev delovanja enotne
vstopne točke, ki delujejo v okviru vsakega centra za socialno delo in urada ZZRS za delo. Osebam, ki
vstopajo v model socialne aktivacije preko enotne vstopne točke, je zagotovljena tudi večja dostopnost
v lokalnega okolja. V okviru operacije je vzpostavljenih 16 regijskih mobilnih enot, ki zagotavljajo
podporo enotni vstopni točki preko podpore pri obravnavi posameznika, vključenega v sistem socialne
aktivacije, ter tudi preko mreženja in povezovanja vseh deležnikov v lokalnem okolju.
Za zmanjševanje tveganja revščine je bilo izvedeno 5 JR za sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti
so usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih oz. kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z
zaposlitvenimi programi. Dolgi oz. kratki programi socialne aktivacije zagotavljajo socialne in delovne
spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih
spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter
njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Skupaj je bilo namenjenih za programe
socialne aktivacije več kot 20 mio evrov, predvideno je, da se v te aktivnosti skupaj vključi več kot
5.450 oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Posredno k zmanjševanju revščine prispeva tudi Javni razpis za
sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki so namenjeni predvsem ranljivim skupinam:
otrokom, starim, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom, brezposelnim, enostarševskim družinam,
tistim z ozko socialno mrežo, Romom, migrantom in beguncem.
MIZŠ je izvedel javni razpis za Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi
potrebami v lokalno okolje 2, katerega cilj je razvoj modularnih in drugih oblik izobraževanja oz.
usposabljanja za spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno
okolje s pomočjo izvajanja aktivnosti tistih, ki zaključujejo oz. zapuščajo formalne oblike
izobraževanja oz. usposabljanja, saj se le-ti pri vstopu na trg dela ali v samostojno življenje srečujejo z
več ovirami in so zato socialno izključeni. Z omenjenimi aktivnostmi povečajo njihovo socialno
vključenost in jih dodatno opolnomočili. Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami se ob koncu
formalnega izobraževanja oz. usposabljanja vrnejo v lokalno okolje, ki mora nuditi ustrezno podporo za
nadaljnje samostojno življenje, zato je pomembno, da se aktivnosti tako izvajajo v sodelovanju s starši
ter lokalnim okoljem (kot so obrtniki).
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V celotnem obdobju je MZ izvedlo kar 10 različnih aktivnosti/ukrepov na PO 9, med drugimi: JR za
Celostno zgodnjo obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter delavcev, JR Razvoj
in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja
škode na področju prepovedanih drog, Projekt Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in
zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih - MoST, Projekt Vzpostavitev
interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in
škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci.
Na PN 9.1 je MK med drugim objavilo JR za izbor operacij za večjo socialno vključenost
pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture (gre za krepitev kulturnih kompetenc
v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ranljivih skupin) in JR Jezikovna
integracija ranljivih skupin govorcev v RS (sofinancirajo se projekti, ki bodo govorcem s posebnimi
potrebami (gluhim/naglušnim, slepim/slabovidnim, gluho slepim, osebam s specifičnimi motnjami
(npr. disleksijo), osebam z motnjami v duševnem razvoju) omogočajo dvig jezikovne zmožnosti in
njihovo dejavnejše vključevanje v družbo. Osebe s posebnimi potrebami morajo namreč svoje
sporazumevalne potrebe uresničevati po drugih poteh in možnost alternativnega izražanja je nujna za
preprečitev njihove izolacije. Z možnostjo izražanja, izobraževanja, dostopnostjo do kulturnih dobrin in
udeležbo v kulturnem življenju širše družbe se zanje zmanjša tveganje socialne izključenosti ter
povečajo možnosti za vstop na trg dela).
Na PN 9.4 se posredno zmanjšuje socialna izključenost tudi v okviru MGRT, kjer potekajo aktivnosti
v socialnih podjetjih. Podobno poteka vključevanje ranljivih skupin v socialna podjetja tudi preko
operacija Učne delavnice, ki se izvajajo preko MDDSZ. Cilj te operacije je socialna, poklicna in
delovna integracija za lažji vstop na trg dela 1.000 oseb iz ciljne skupine, od tega 550 v KRVS in 450 v
KRZS, pri čemer se pričakuje, da je po zaključku operacije zaposlenih vsaj 25 % vključenih iz KRVS
ter 25 % iz KRZS.
K ciljnih skupinam, ki jim najbolj grozi diskriminacija ali socialna izključenost, je namenjen 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).
Projekt Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo SocioLab je namenjen
vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z
namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja
in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe
dostopnih (družbeno) inovativnih produktov, ki zagotavljajo večjo socialno vključenost ranljivih
skupin, prispevajo k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in
družbenemu razvoju v Podravski regiji.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti že od leta 2016 izvaja NPO Skupaj za znanje - izvajanje
aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanje znanja za pripadnike romskih skupnosti, ki je
namenjen romskim otrokom, ki obiskujejo šolo ali vrtec, romskim predšolskim otrokom, ki ne
obiskujejo vrtca, romskim otrokom in mladoletnikom, ki se ne izobražujejo več, staršem romskih otrok
in romskim pomočnikom
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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.
5. f )
EKP 2014 – 2020
Med projekti, ki se izvajajo samo v VKR, so: Program Prvi izziv 2015, Upravljanje in razvoj
zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje z naslovom ŠTARTAJ KARIERO S
POTENCIALOM! in Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo SocioLab.
PRP 2014-2020
Slovenija sodi med države EU-27 z daleč najvišjim deležem kmetijske površine na območjih z
naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega
kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in povišuje stroške proizvodnje. To vodi v
opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnost in
kmetijske krajine. V okviru PRP je zato programiranj ukrep M13 katerega cilj je ohranitev in nadaljnja
obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanje javnih
koristi na območjih OMD. Plačila se dodelijo nosilcem KMG, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na
območjih OMD. Gre torej za izravnalno plačilo zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri
kmetovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju
kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč. V programskem obdobju
2014–2020 je ukrepu OMD namenjenih 265.933.333,33 €. Do 31. 12. 2018 je bilo izplačanih
161.506.125 €, kar predstavlja 60,7 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep. V okviru kampanje zbirnih
vlog 2018 je 47.163 KMG vložilo zahtevke za 336.338 ha površin.
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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 KS 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 je v skladu z Uredbo o porabi sredstev EKP v RS v
programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO
tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev
tehnične podpore. V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje,
študije in vrednotenja, IS za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za
učinkovito črpanje sredstev EKP.
EKP 2014–2020
Izvajanje OP EKP ne poteka tako hitro, kot je bilo predvideno na začetku obdobja, na kar je bilo
opozorjeno na seji OzS in sejah razvojnih svetov obeh kohezijskih regij ter tudi DZ RS, DS RS in s
strani drugih deležnikov. SVRK je bilo naloženo, naj pripravi Akcijski načrt (AN), ki bodo privedli do
hitrejšega izvajanja OP EKP. AN je potrdila Vlada RS konec leta 2018. V AN je naveden celovit nabor
ukrepov za pospešitev izvajanja EKP in realizacijo le teh.
Na področju IS e-MA so bile organizirane delavnice za PO in sicer postopki prenosov podatkov med
MFERAC in e-MA v primeru NPU=U. MJU je v svojih prostorih zagotovilo učilnico za izobraževanje.
Izvedeno je bilo izobraževanje glede uporabe orodja Arachne v izvajanje sistema EKP za predstavnike
OU in AKTRP. Organizirana je bila tudi predstavitev bančnih produktov (bančni produkti, kontrole v
bančništvu, presoja tveganj in podobno) za lažje razumevanje FI. Na to izobraževanje so bili
povabljeni kontrolorji in vsi ki se ukvarjajo s finančnimi inštrumenti na PO. Izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih potekajo skladno z letnimi Načrti izobraževanj.
Za vprašanja povezana z IS e-MA je uporabnikom zagotovljena pomoč preko Centra za podporo
uporabnikom (CPU).
Komunikacijske aktivnosti se redno izvajajo in dogodki EU Projekt, Moj projekt: https://www.euskladi.si/sl/aktualno/dogodki.
PRP 2014–2020
Sredstva tehnične pomoči se v programskem obdobju 2014–2020 uporabljajo za financiranje predvsem
naslednjih dejavnosti:
 upravljanje programa (npr. stroški dela javnih uslužbencev ter izobraževanje in usposabljanje,
delovanje Nadzornega odbora PRP 2007–2013, Odbora za spremljanje PRP 2014–2020 in
drugih usmerjevalnih in nadzornih teles ter stroški obiskov delegacij, organizacija in izvedba
delovnih srečanj, sestankov, seminarjev, izmenjava dobrih praks, izdatki za blago in storitve v

SL

65

SL

povezavi z upravljanjem in izvajanjem programa);
 študije, vrednotenja ter druge podlage, analize in dokumenti, potrebni za upravljanje in
izvajanje PRP 2014–2020 (npr. vrednotenja, katalogi stroškov, kalkulacije, analize …);
 informiranje in obveščanje javnosti ter delovanje mreže za podeželje v skladu z Akcijskim in
komunikacijskim načrtom Mreže za podeželje za obdobje 2014– 2020;
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. Do konca leta 2018 je bil tri krat posodobljen.
V obdobju od začetka izvajanja PRP 2014-2020 do 31.12.2018 so bili sprejeti trije letni Načrti
izobraževanj in usposabljanj javnih uslužbencev v okviru TP PRP 2014–2020 in sicer za leta 2016,
2017 in 2018, kjer so opredeljene vsebine izobraževanj in usposabljanj ter okvirna predvidena višina
sredstev.
Izobraževanja in usposabljanja so namenjena vsem javnim uslužbencem OU in PA, katerih delovne
naloge so vezane na PRP 2014–2020. Izobraževanja oziroma usposabljanja so bila prilagojena
aktualnim potrebam po posameznih področjih, ki so potrebna za izvajanje PRP 2014–2020.
Izobraževanje oziroma usposabljanje se je vršilo na različnih aktivnih področjih, kot so javna naročila,
finančni instrumenti, spremljanje in vrednotenje, kontrola sistema in revizija, izvajanje ukrepov PRP
2014–2020 itd.
– v letu 2017 je bilo izvedenih 10 izobraževanj oziroma usposabljanj v znesku 17.660,07 EUR. Skupno
se jih je udeležilo 125 javnih uslužbencev,
– v letu 2018 je bilo izvedenih 11 izobraževanj oziroma usposabljanj v znesku 15.738,31 EUR. Skupno
se jih je udeležilo 34 javnih uslužbencev.
Sprejeti ukrepi in stanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje in izvajanjem
njenega akcijskega načrta
Tudi z namenom krepitve zmogljivosti upravičencev za uporabo EKSRP je bila z javnim pozivom k
včlanitvi ustanovljena nacionalna mreža za podeželje (v nadaljevanju: Mreža) aprila 2008. Zaradi
zagotavljanja kontinuitete delovanja Mreže se v obdobju 2014–2020 le-ta ohranja svojo strukturo z
nekaterimi organizacijskimi spremembami in vsebinskimi poudarki.
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V Mrežo se lahko registrirajo zainteresirani posamezniki samostojno ali kot predstavniki institucij,
organizacij ali skupin, ki delujejo na področju razvoja podeželja, kot tudi partnerji iz člena 5 Uredbe
1303/2013/EU. Članstvo je prostovoljno in odprto za vse organizacije in posameznike.
Naloge in aktivnosti Mreže izvaja oziroma koordinira podporna enota Mreže v okviru Službe za
strateški načrt, Direktorat za kmetijstvo, MKGP. Z namenom podajanja usmeritev dela Mreže je
imenovana 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 lokalnih akcijskih skupin.
Za izvajanje aktivnosti Mreže je bil pripravljen Akcijski in komunikacijski načrt Mreže za podeželje za
programsko obdobje 2014–2020, na podlagi katerega se pripravljajo tudi letni plani aktivnosti (sestavni
del letnega plana Tehnične pomoči PRP 2014–2020). Na izvedene aktivnosti so vabljeni vsi
zainteresirani, vključno s člani mreže, OU, plačilna agencija, kmetijska svetovalna služba in drugi
deležniki, ki delujejo na področju razvoja podeželja.
Aktivnosti in naloge Mreže so razdeljene v dve glavni kategoriji:
1. Komunikacijske aktivnosti za obveščanje upravičencev in javnosti o Evropskem kmetijskem
skladu za razvoj podeželja PRP 2014-2020. V obdobju od 2015 do konca leta 2018 so bile mdr.
izvedene naslednje aktivnosti komuniciranja:
· vzpostavljena spletna stran Programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si);
· tedenske elektronske novice PRePlet;
· INFO točke PRP 2014–2020 – "informacijske točke" na območnih zavodih Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije, na območnih Zavodih za gozdove, na Društvu za razvoj slovenskega podeželja;
· facebook profil Mreža za podeželje;
· letno sodelovanje na kmetijskih in drugih sejmih (npr. Kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji
Radgoni, Kmetijski sejem v Komendi) ;
· soorganizacija dogodkov za javnost v sodelovanju s partnerji Mreže;
· promocijska kampanja "EU projekt - moj projekt" v sodelovanju s SVRK;;
· druge aktivnosti.
2. Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja
Izvedene aktivnosti so bile namenjene predvsem kvalitetnejšemu izvajanju PRP 2014-2020,
spodbujanju sodelovanja, povezovanja med različnimi partnerji in deležniki, tako v Sloveniji kot izven
meja. Prav tako Mreža v tem okviru spodbuja prenos znanja, inovacije in vključevanje partnerjev. V
obdobju od 2015 do konca leta 2018 so bile mdr. izvedene naslednje aktivnosti:
· predstavitve javnih razpisov PRP 2014-2020;
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· strokovne konference, okrogle mize, delavnice in posvetovanja;
· sodelovali pri pripravi in izvajanju Akcijskega načrta dela z mladimi kmeti 2016–2020;
· letna srečanja lokalnih akcijskih skupin;
· strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino;
· soorganizacija slovenskih podeželskih parlamentov;
· druge aktivnosti.
ESPR 2014–2020
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 izkušenj 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
vzpostavil tudi sistem OU za računalniško beleženje in shranjevanje podatkov o operacijah OP ESPR
2014–2020. Sistem se imenuje ESPRA in omogoča izvedbo celotnega postopka od izbora operacije,
spremljanja izplačil, do priprave 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. Nacionalna zakonodaja
Normativni okvir sistema izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 predstavlja:









Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (Uredba);
Zakon o izvrševanju proračunov v RS (ZIPRS);
Zakon o javnem naročanju (ZJN–3);
Smernice za javno naročanje gradenj;
Odlok o izvedbenem načrtu OP za izvajanje EKP za programsko obdobje 2014–2020 (INOP);
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020;
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP–1);
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;

Zakonodaja, pomembna za izvajanje EKP, je objavljena na: https://eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja.
Ključni dokumenti, ki so podlaga za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji pa so
objavljeni na: https://eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti, med njimi tudi Slovenska Strategija
pametne specializacije s spremembo decembra 2017.
2. Institucionalna raven
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. Za namen opisa sistema upravljanja in
nadzora se vsako leto pripravi dokument imenovan OSUN, ki opredeljuje organe upravljanja in
nadzora, posredniške in izvajalske organe ter njihove opise in postopke.
3. Raven razpisov in izvajanja
OU je ob sprejemu ukrepov za zmanjšanje upravnega bremena upravičencev, pripravil in objavil
Navodila OU 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

SL

69

SL

Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014 – 2020 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
enostavna 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 operacij, ki se sofinancirajo s sredstvi ESRR je bilo 61 % izdatkov izplačanih na podlagi
dejansko nastalih in plačanih stroškov, 32 % na podlagi standardnih stroškov na enoto, 1 % na podlagi
pavšalnih zneskov in 6 % na podlagi pavšalne stopnje.
V okviru operacij, ki se sofinancirajo s sredstvi ESS je bilo 27 % izdatkov izplačanih na podlagi
dejansko nastalih in plačanih stroškov, 67 % na podlagi standardnih stroškov na enoto, 1 % na podlagi
pavšalnih zneskov in 4 % na podlagi pavšalne stopnje.
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V okviru operacij, ki se sofinancirajo s sredstvi KS je bilo 99 % izdatkov izplačanih na podlagi
dejansko nastalih in plačanih stroškov in 1 % na podlagi pavšalne stopnje.
V okviru operacije, ki se sofinancira s sredstvi YEI so bili vsi izdatki izplačani na podlagi standardnih
stroškov na enoto.
PRP 2014–2020
V okviru priprave nacionalnih predpisov in javnih razpisov ter javnih naročil je posebna pozornost
namenjena poenotenju terminologije pa tudi pogojev in obveznosti za upravičence. Na ta način je
zmanjšano tveganje za nastanek napak, zagotovljeno pa je tudi lažje spremljanje projektov kot tudi
zmanjšanje bremena upravičencev pri pridobivanju različnih dokazil, soglasij itn. V kar največji možni
meri skušamo slediti cilju, da se pogoji med posameznimi javnimi razpisi bistveno ne spreminjajo, kar
na eni strani upravičencem omogoča lažje spremljanje javnih razpisov in pripravo nanje, na drugi strani
pa tudi niso potrebne spremembe aplikacij.
Podatke, ki so na voljo v javnih evidencah, ARSKTRP pridobiva sama. S tem se zmanjšujejo stroški, ki
jih ima upravičenec s pridobivanjem podatkov ter obseg dokumentacije, ki jo mora upravičenec
priložiti k vlogi oziroma zahtevku za izplačilo.
Na ARSKTRP je vzpostavljen IT sistem, ki omogoča oddajo e-vloge, e-zahtevka in e-poročanja. V
sistem so vgrajene avtomatične kontrole, ki upravičenca usmerjajo k pravilni izpolnitvi vlog in
zahtevkov za izplačilo in tako prispevajo k razbremenitvi administracije. Z izpolnjevanjem e-prijavnih
obrazcev se zmanjšuje obseg dela ARSKTRP in s tem skrajšuje čas obdelave vlog ter upravičencem s
tem omogoča hitrejši začetek aktivnosti.
MKGP in ARSKTRP izvajata številne aktivnosti za informiranje in izobraževanje, predvsem z
namenom zagotoviti čim boljšo ozaveščenost upravičencev o postopkih pridobivanja finančnih sredstev
in nadalje tudi o postopkih izpolnjevanja pogojev in obveznosti. Ob odprtju posameznega javnega
razpisa je organizirano tudi posebno izobraževanje, na katerem se podrobno predstavijo javni razpisi.
Prav tako so organizirana posebna izobraževanja pred začetkom posamezne subvencijske kampanje.
Cilj uvedbe pavšalnih plačil pri (pod)ukrepih M03.1, M08.4, M016 in M019 so predvsem večja
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 na primer ni potrebno prilagati dejanskih računov za nastale stroške, temveč
je ključna podlaga za izplačilo dosežen rezultat.
Pri izvajanju investicijskih podpor so naložbe manjših vlagateljev oproščene določenih zahtev npr. ni
vodenja knjigovodstva, ni potrebna priprava poslovnih načrtov, poslovni načrti lahko temeljijo na
pokritju in ne na dejanskih knjigovodskih podatkih (M04.1 in M04.2), pavšalne podpore (M06.3).
Pri izvedbi projektov sodelovanja (M16) so bile pripravljene predloge za projekt, poročilo o izvajanju
projekta in pogodbo o medsebojnem sodelovanju, kar pomeni poenostavitev izdelave teh dokumentov
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in njihovo poenotenje ter lažje preverjanje na ARSKTRP. Obrazec za projekt in poročilo o izvajanju
projekta se oddajata le v e-obliki, s čimer se upravičencem zmanjšajo stroški tiskanja in pošiljanja teh
gradiv po navadni pošti. ARSKTRP je tudi posodobila navodila za izpolnjevanje e-vlog.
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 podatki, kjer je to mogoče, pridobijo 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 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 prejšnjega programskega obdobja. 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.
8. a) Opis in ocena vključenosti izbranih partnerjev v izvajanje programov, vključno z udeležbo v
odborih za spremljanje programov
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.
8. b) 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 nadaljevanju so predstavljene aktivnosti na sejah OzS po letu 2017 (za predhodne glej PN2017).
V letu 2017 je bila izvedena ena redna seja in sicer so člani OzS na 4. redni seji 13. maja 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
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(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.
V letu 2018 sta bili izvedeni dve seji, ena redna in ena dopisna:
 5. redna seja je potekala 25. maja 2018 na Čatežu, kjer se je potrdilo Letno poročilo 2017.
Odbor je predlagal, da Vlada RS oblikuje ali nadgradi akcijske načrte na tistih prednostnih oseh,
kjer izvajanje ne dosega pričakovane dinamike. Odbor za spremljanje se je seznanil z
napredkom pri izvajanju finančnih instrumentov 2014–2020. Odbor za spremljanje je potrdil
spremembo meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in se je seznanil s predlaganimi izhodišči za
spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020. Odbor bo o spremembi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020 odločal na dopisni seji, ki bo v juniju 2018.
 5. dopisna seja je potekala od 8. do 16. junija 2018 in OZS je potrdil predlagane spremembe
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, verzija
4.0.
Predstavitve in sprejeti sklepi sej OZS so objavljeni na spletnem portalu http://www.eu-skladi.si/2014 2020/.
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 34 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij. V
nadaljevanju so predstavljene aktivnosti na sejah OzS po letu 2017 (za predhodne glej PN2017).
V letu 2017 so bile organizirane štiri seje OzS:
 na 8. seji, ki je potekala 3. 3. 2017, je OzS sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v
okviru PRP 2014–2020 in bil seznanjen z vrednotenjem Programa razvoja podeželja;
 na 9. seji, ki je potekala 8. 6. 2017, je OzS potrdil predlog Letnega poročila o izvajanju
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2016, bil informiran o
programiranju in izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2017
in o napredku pri izvajanju strategije informiranja, obveščanja javnosti in načrtovanih
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aktivnostih ter sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020;
 na 10. seji, ki je potekala 28. 7. 2017, je OzS potrdil spremembe Poslovnika Odbora za
spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, sprejel mnenja o predlogu 3.
spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in sprejel mnenja v
zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020;
 na 11. (dopisni) seji, ki je potekala od 10. do 12. 10 2017, je OzS sprejel mnenje v zvezi z merili
za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020.
V letu 2018 sta bili organizirani dve seji OzS:
 na 12. seji, ki je potekala 15. 2. 2018, je OzS sprejel Poslovnik Odbora za spremljanje Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije in predlog četrte spremembe Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije 2014–2020, podprl je spremembo meril za izbor operacij v okviru PRP
2014–2020 ter se seznanil s poročilom ARSKTRP glede stanja obravnave vlog in zahtevkov v
okviru izvajanja ukrepa LEADER;
 na 13. seji, ki je potekala 6. 6. 2018, je OzS potrdil predlog Letnega poročila o izvajanju
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2017, se seznanil z informacijo o
izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2018 in informacijo o
napredku pri izvajanju strategije informiranja ter obveščanja javnosti in načrtovanih aktivnostih,
sprejel je mnenje o predlogu pete spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
2014–2020, podprl predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije 2014–2020.
ESPR 2014–2020
V skladu s 47. členom Uredbe 1303/2013/EU je Vlada RS ustanovila Odbor za spremljanje OP ESPR 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, Center za informiranje,
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij 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
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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 OP za izvajanje ESPR 2014 - 2020
ter izvajanje predhodnih pogojenosti. Odbor za spremljanje se letno sestane na eni seji, po potrebi pa se
skličejo še dodatne seje.
Slovenski ribiški sektor je majhen, tako da so socialni partnerji dejavno vključeni v vse postopke
izvajanja OP ESPR 2014–2020. So tudi člani Odbora za spremljanje in sodelujejo na različnih
sestankih. Prav tako jim je na voljo spletna stran ribiškega sklada: http://www.ribiski-sklad.si/Uvod.
Socialni partnerji so bili dejavno vključeni v dejavnosti za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost. Na številnih dogodkih, ki jih redno organizira OU, so tvorno sodelovali predstavniki LAS in
predstavniki Organov upravljanja in njihovih posredniških organov, ki izvajajo ukrepe CLLD. V okviru
javne obravnave so bili vključeni v pripravo pravnih podlag za ukrepe, ki se izvajajo z javnimi razpisi.
Pri izvajanju ukrepov šeste prednostne naloge Unije dejavno sodelujejo odgovorni za izvajanje celostne
pomorske politike, MOP ter MZI, da skupaj pripravijo vsebino operacij.
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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.
9. a) in b)
1. Enakost med spoloma, nediskriminacija, dostopnost za invalide
EKP 2014–2020
Izvajanje horizontalnih načel EKP je urejeno v Navodilih OU za načrtovanje, odločanje o podpori,
spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja EKP 2014–2020 (NSPV).
Na PO 8 so MDDSZ, MIZŠ in MK izvajali operacije namenjene usposabljanju, izobraževanju in
zaposlovanju brezposelnih oseb z oteženim vstopom na trg dela. ZRSZ v vlogi upravičenca pri vseh
napotitvah brezposelnih oseb zasleduje cilj enakih možnosti, še posebej za invalidne osebe se izvaja
izobraževalni program »računalniško opismenjevanje«.
PO 9 je namenjena spodbujanju enakih možnosti. Preko projektov socialne aktivacije se omogoča
enakopravna obravnava vseh vključenih. Še posej velja izpostaviti projekte MIZŠ Skupaj za znanje–
izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti.
Operacije. MZ s projektom Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog želi
opolnomočiti romsko populacijo z znanjem zdravega življenjskega sloga. MK izvaja ukrep za večjo
socialno vključenost, za krepitev usposobljenosti za vstop na trg dela na področju kulture pripadnikov
ranljivih skupin.
V letu 2018 se je pričelo izvajati 14 projektov, ki prispevajo k pridobitvi kompetenc vključenih oseb in
njihovemu približevanju trgu dela, hkrati pa se vzpostavlja enotna zaposlitvena mreža za prehod iz
šole na trg dela ter večja ozaveščenost in motiviranost delodajalcev za zaposlovanje. V okviru JR za
razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije so bili izbrani tudi trije projekti, ki so namenjeni
ženskam z migrantskim poreklom, kar prispeva k njihovi večji ekonomski enakopravnosti in
samostojnosti v slovenski družbi.
V letu 2018 je MDDSZ začel izvajati aktivnosti celostnega ozaveščanja in izobraževanje NVO o
pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju diskriminacije ter možnostih varstva pred
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diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin.
PRP 2014–2020
Spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacija
PRP ne diskriminira med moškimi in ženskami, obenem pa zaradi odsotnosti ukrepov, ki bi prispevali
k večji vključenosti žensk v samo upravljanje kmetijskih gospodarstev, enakosti izrecno ne spodbuja.
Delež žensk med upravičenci ukrepov PRP je nizek, kar pa se sklada z nizkim deležem žensk kot
nosilk kmetijskih dejavnosti v Sloveniji.
Pri izračunu kazalnika »delež žensk med upravičenci ukrepov PRP, skupno in po ukrepih« so bili
upoštevani podatke za podukrepe M04.1, M04.2, M06.1, M06.3, M08.4 in M08.6 brez upoštevanja
gospodarskih družb, javnih zavodov in zadrug.
• M04.1: število žensk, prijaviteljic naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2018 je 182, kar predstavlja
14,5% vseh prijaviteljev naložb.
• M04.2: število žensk, prijaviteljic naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2018 je 10, kar predstavlja
12,4% vseh prijaviteljev naložb.
• M06.1: delež žensk, mladih nosilk KMG je 19,6%, kar je skladno z deležem ženskih nosilk KMG v
Sloveniji, ki je leta 2016 znašal 20,2%. Odobrenih vlog je bilo do 31.12.2018 809, od tega je 159 vlog
z ženskami, kot nosilkami KMG.
• M06.3: Vseh odobrenih vlog do 31.12.2018 je bilo 3949, od tega je 890 vlog s strani žensk kot nosilk
KGM, kar predstavlja 22,5%.
• M08.4: vseh naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2018 je 119 za gozdne vlake in 230 za odpravo
škode in obnovo gozda (upoštevali smo samo odobrene vloge fizičnim osebam) od tega je pri obeh
operacijah 86 žensk kar predstavlja 25% vseh prijaviteljev naložb.
• M08.6: število žensk, prijaviteljic naložb, ki so bile odobrene do 31.12.2018 je 37 (od 412), kar
predstavlja 9% vseh prijaviteljev naložb. Delež je pričakovan, saj gre za podporo za naložbe v
gozdarstvo, kjer pa je delež žensk tradicionalni izredno majhen.
V strukturi gospodarjev na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji je le dobra petin žensk. V letu 2016 je
bil delež žensk kot nosilk kmetijskih gospodarstev 20,2% in glede na pretekla leta zmanjšuje (leta 2007
je bil delež 26,3%).
Pri kazalniku »Delež novo ustvarjenih delovnih mest v okviru podukrepov M06.4 in M08.6, zasedenih
s strani žensk« se je upoštevalo stanje znotraj podukrepa M08.6, saj se podukrep M06.4 ni izvajal. Pri
podukrepu M08.6 je načrtovanih novih delovnih mest zasedenih s strani žensk 3, kar glede na vsa nova

SL

78

SL

delovna mesta, ki jih je 46, predstavlja 6% delež.
Delež operacij v okviru pobude LEADER, ki potencialno spodbujajo enakost med spoloma je 46%. Od
vseh odobrenih operacij znotraj podukrepa M19.2, so bile upoštevane tiste, ki so vključene v tematsko
področje: »Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin«. Takšnih operacij je 127.
Številke sicer obsegajo vse ranljive skupine, ne le žensk, a je iz podatkov razvidno, da je pobuda
LEADER eden ključnih ukrepov na tem področju.
Delež žensk v strukturah in organih LAS znaša glede na rezultate ankete 50%. Delež žensk v skupščini
LAS je 40%, v upravnem odboru LAS 46%, v nadzornem odboru LAS 59,8% in v ocenjevalni komisiji
LAS 56%.
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
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 zbirajo
tudi podatki o spolu, kadar je to mogoče.
2. trajnostni razvoj (varstvo okolja, učinkovita raba virov, blažitev podnebnih sprememb in
prilagajanje tem spremembam, biotska raznovrstnost in preprečevanje tveganj).
EKP 2014–2020
Potrjeni OP EKP predvideva porabo 631,27 mio EUR sredstev Skupnosti za ukrepe, ki bodo prispevali
k zmanjševanju pritiskov na okolje in prilagajanju na podnebne spremembe, kar pomeni 20 % delež
skupne dodelitve.
Do 31.12.2018 je bilo v okviru konkretnih operacij in na ustreznih kodah intervencij, ki v določenem
odstotku prispevajo k zmanjševanju pritiskov na okolje, dodeljeno 478,8 mio EUR sredstev Skupnosti.
Glede na celotna pravice porabe OP EKP pa je bilo do konca leta 2018 ukrepom za podnebne
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spremembe namenjeno 15,61 % skupne dodelitve za OP.
Sredstva OP EKP, ki so bila namenjena ukrepom za zmanjševanje pritiskov na okolje in prilagajanje na
podnebne spremembe do konca leta 2018, so bila dodeljena v okviru sedmih PO. Največji znesek
podpore iz OP EKP je RS do konca leta 2018 dosegla s dodelitvijo 178 mio EUR operacijam na PO 4.
V okviru ESS je bilo za področje izobraževanja do konca leta 2018 dodeljenih 2,31 mio EUR, kar je
prispevalo k zmanjševanju tistih mladih, ki opuščajo šolanje ter k zviševanju oseb med 30. in 40. letom
z visokošolsko izobrazbo.
Podnebne spremembe
Ukrepi za doseganje cilja obvladovanja podnebnih sprememb se izvajajo pretežno v okviru prednostnih
osi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 10. Viden napredek je bil dosežen v okviru PO 4 z izvajanjem ukrepov na
področju energetske prenove stavb, obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti. Poseben
napredek beležimo tudi v okviru PO 5, kjer se že uspešno izvajajo protipoplavni ukrepi na območju
VKR.
V naslednjem obdobju se pričakuje intenzivnejše ukrepanje na področju zagotavljanja poplavne
varnosti na območju celotne Slovenije in zagotovitve železniške infrastrukture, kar bo omogočilo
hitrejše doseganje ciljev s področja blaženja podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
PRP 2014–2020
Varovanje okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti
Ohranjanje habitatov je ključno pri zagotavljanju vrstne pestrosti in okoljske trajnosti, zato je izvajanje
PRP na tem področju ključna protiutež nevarnostim intenzifikacije kmetijstva in uporabe monokultur,
po drugi strani pa prispeva k ohranjanju mozaičnosti krajinskih prvin. V smislu površin je vključenost
kmetijskih zemljišč v relevantne ukrepe PRP (zlasti ukrepa M10, M11), ki so pozitivno usmerjeni v
varovanje okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zadovoljiva in se je glede na leto 2016 še
nekoliko povečala. Problem predstavlja vključenost v ciljne naravovarstvene operacije, ki naslavljajo
ohranjanje konkretnih habitatov in vrst. Pri teh je namreč pričakovati največji neposreden vpliv
programa na izboljšanje stanja, a je obenem vključenost še precej pod ciljnimi vrednostmi
opredeljenimi v Programu upravljanja območij Natura 2000 (PUN) za obdobje 2014-2020. Dodaten
izziv predstavlja hkratno izvajanje I. stebra SKP, katerega negativne učinke naslavljata zelena
komponenta (shemi OOTT in PEP) ter naravovarstveni ukrepi v okviru PRP. Celoten nabor ukrepov
izkazuje potencialni pozitiven vpliv na biotsko raznovrstnost OOTT in PEP, a je za vidnejše vplive na
terenu (tj. na habitatih in vrstah) potrebno dosledno (dolgotrajno) izvajanje ciljnih naravovarstvenih
operacij na čim širšem naboru habitatov (tudi gozdnih).
Pomemben element sistema okoljevarstva so tudi ukrepi na področju varovanja voda. Razširjenost
ukrepov PRP, ki prispevajo k boljšem upravljanju voda, je sicer zadovoljiva, kar je zelo pomembno, saj
ukrepi PRP niso ozko ciljno usmerjeni, zato so pomembni vplivi lahko le na račun maksimalne
vključenosti v ukrepe. To je zlasti pomembno zaradi dejstva, da izvajanje ukrepov PRP blaži vplive
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kmetijstva kot celote (torej tudi kmetijskih zemljišč, ki niso vključena v GERK in izvajanje SKP).
Ukrepi PRP imajo pozitivne vplive na izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda, a je njihov
hkraten vpliv zaradi razpršenosti močno odvisen od ravni prostorske pokritosti z ukrepi. Z vidika
ohranjanja kakovosti in rodovitnosti tal se stanje postopoma izboljšuje, k čemur nedvomno prispeva
tudi PRP preko ukrepov za preprečevanje erozije in povečevanje sekvestracije ogljika v tleh. Na
kmetijskih zemljiščih so se izvajale številne aktivnosti za povečanje zalog ogljika v tleh. Na 44,3% njiv
in trajnih nasadov se je izvajala vsaj ena izmed operacij/zahtev, ki prispevajo k sekvestraciji in
shranjevanju ogljika v tleh. Z vidika vseh gozdnih površin v Sloveniji je razširjenost ukrepov PRP zelo
omejena, potencialni vpliv na habitatne tipe in kvalifikacijske vrste pa relativno majhen.
Učinkovita raba virov
Vprašanje učinkovite rabe virov PRP je s trajnostnim razvojem povezano preko učinkovite rabe vode v
kmetijstvu in spodbujanja obnovljivih virov energije. K učinkoviti rabi vode je prispevalo pet
podukrepov (M01.2, M04.1, M04.2, M04.3, M19.2). Na podlagi analiz ugotavljamo, da učinkoviti
namakalni sistemi v okviru PRP pokrivajo cca 20% porabe vode za namakanje v Sloveniji oziroma
15,9% vseh namakanih zemljišč v Sloveniji, kar predstavlja pomemben in nezanemarljiv prispevek na
tem področju. Kljub temu pa je splošna razširjenost namakalnih sistemov v Sloveniji relativno nizka.
Prispevka PRP k učinkovitejši rabi energije, kjer so ključni ukrepi M04.1, M04.2, M01.1 in M19.2, ni
bilo mogoče zanesljivo ovrednotiti. Dejstvo pa je, da je tovrstnih operacij (zlasti naložb) relativno
malo. Podobno velja za naložbe v obnovljive vire energije
Blažitev podnebnih sprememb
Problematika podnebnih sprememb je ena osrednjih tem trajnostnega razvoja, pri čemer kmetijstvo igra
pomembno vlogo pri omejevanju izpustov toplogrednih plinov (zlasti didušikovega oksida in metana,
katerih ključni vir je prav kmetijstvo). Potrebno je opozoriti, da boj proti podnebnim spremembam za
razliko od okoljevarstvenih naporov presega napore posamezne države članice, zato je vpliv PRP na
tem področju ključen zlasti v smislu ozaveščanja glede podnebno sprejemljivih kmetijskih praks in pa
prilagajanja pridelave na podnebne spremembe. PRP v Sloveniji sicer nima programiranih posebnih
ukrepov za blažitev podnebnih sprememb, zato se vplivi programa ocenjujejo kot sekundarni. Kljub
temu je vloga PRP na tem področju izjemno pomembna, saj je PRP znatno prispeval k zmanjšanju
izpustov didušikovega oksida in amonijaka.
ESPR 2014–2020
Na ravni OP ESPR 2014–2020 se horizontalno in vertikalno pri vseh prednostnih ciljih Unije podpira
trajnostni razvoj ribiškega sektorja v Republiki Sloveniji. Trajnostna in učinkovita raba naravnih virov
je tako eden izmed ključnih vidikov OP ESPR 2014–2020. Ker bo v te ukrepe po predhodni presoji
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. V okviru meril za izbor operacij, so operacije, ki zagotavljajo
trajnostno in učinkovito rabo naravnih virov oz., ki imajo manjši negativni vpliv na okolje, ocenjene z
večjim številom točk in lažje pridobijo sredstva sklada. Ukrepom, ki prispevajo 40 % k podnebnim
spremembam, je bilo za cilje podnebnih sprememb namenjenih 3.184.00,40 EUR, do konca leta je bilo
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izplačanih 107.599,32 EUR sredstev.
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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.
10. a) EKP 2014–2020
V okviru drugega specifičnega cilja PN 8.2, namenjenega izvedbi Pobude za zaposlovanje mladih
(YEI), so v letu 2017 intenzivno potekale aktivnosti, vezane na NPO program »Prvi izziv 2015«, ki ga
je OU potrdil z Odločitvijo o podpori dne 11. 11. 2015. Sredstva iz Pobude za zaposlovanje mladih so
namenjena državam članicam z regijami, v katerih je brezposelnost mladih večja od 25 %.
Namen programa je bil spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb iz vzhodne Slovenije,
starih od 15 do vključno 29 let, ki so bile vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in so
opustile izobraževanje ali usposabljanje. Poleg tega, da program udejanja slovensko Jamstvo za mlade,
je ključna dodana vrednost Prvega izziva 2015 ta, da delodajalci v okviru 15-mesečne zaposlitve s
trimesečnim poskusnim delom (3+12 mesecev) brezposelno osebo najprej spoznajo, preizkusijo njene
delovne navade, znanja in spretnosti in usposobijo za potrebe delovnega mesta.
Cilj programa je bil omogočiti zaposlitev 2.859 brezposelnim mladim, pri čemer se je predvidevalo, da
bo vsaj 88 % vključenih oseb program končalo.
Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ), kot upravičenec, je javno povabilo za izbor
delodajalcev objavil dne 30. 11. 2015. Po letu dni izvajanja programa, je ZRSZ zaradi porabe vseh
razpoložljivih sredstev objavil zaprtje javnega povabila Prvi izziv 2015 na svoji spletni strani, dne
15. 12. 2016.
Do konca decembra 2018 je bilo sklenjenih 2.985 pogodb z vključenimi osebami (od tega je bilo 1.503
oz. 50 % vključenih oseb žensk, kar je 104 % 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. Sklepanje pogodb o zaposlitvi med
izbranimi delodajalci in vključenimi osebami se je zaključilo februarja 2017.
10. b) Ugotavljamo, da je 78 % vključenih uspešno zaključilo celoten program (3 mesečno poskusno
obdobje zaposlitve + 12 mesecev zaposlitve), kar je nekaj manj kot je bilo načrtovano. To gre pripisati
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spremenjenim okoliščinam na trgu dela in večji ponudbi prostih delovnih mest. Prav tako se mladi
hitreje odločajo za menjavo delodajalca (posledično prekinitev programa) oz. področja dela, ki je bližje
njihovim zaposlitvenim interesom. Ne glede na navedeno pa je ob zaključku spremljanja še vedno (pri
istem ali drugem delodajalcu) zaposlenih kar 79,5 % mladih.
10. c) Glede na to, da mladi sodijo med ranljivejše skupine na trgu dela ter predstavljajo kategorijo, ki
se sooča z največjim neskladjem med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, je bil namen
programa spodbujanja zaposlovanje mladih iz ciljne skupine dosežen in pozitiven, saj je mladim
omogočilo izboljšanje dostopa do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve, s čimer so se izboljšale
možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev, posredno pa se je na ta način zniževala stopnja brezposelnosti
mladih, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.
Konkretneje je bil namen programa spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb iz vzhodne
Slovenije, starih od 15 do vključno 29 let, ki so bili vsaj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih
oseb in se niso izobraževali ali usposabljali. Pogodbeno obdobje ohranitve subvencionirane zaposlitve
pri delodajalcu, katerega ponudba je bila sprejeta na javnem povabilu, je bila najmanj 15 mesecev s
trimesečnim poskusnim delom (3+12 mesecev) in sicer za polni delovni čas. Delodajalci so med 3
mesečnim poskusnim delom osebo najprej spoznali, preizkusili njene delovne navade, znanja in
spretnosti ter jo usposobili za potrebe delovnega mesta.
V celotnem obdobju izvajanja programa je bilo v program vključenih 2.985 mladih, kar je 104,4 %
vseh planiranih vključitev. Kazalnik vseh vključenih mladih v program 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 2.985 vključenih mladih v program je bilo, glede na spol, vključenih 1.503 (50,4 %) žensk. Glede
na izobrazbeno strukturo je imelo največ vključenih oseb:
 1.314 ali 44 % peto raven izobrazbe,
 887 ali 29,7 % terciarno raven izobrazbe,
 784 ali 26,3 % tretjo in četrto, poklicno raven izobrazbe.
V program se je vključilo:





1.750 ali 59 % iskalcev prve zaposlitve,
964 ali 32 % prejemnikov denarne socialne pomoči,
12 ali 0,4 % prejemnikov denarnega nadomestila in
33 ali 1 % invalidov.

Glede na čas prijave v evidenci brezposelnih oseb pred vključitvijo v program je bilo med vsemi
vključenimi v program:
 1.152 ali 39 % mladih, ki so bili pri ZRSZ prijavljeni med 3 in 5 mesecev,
 1.289 ali 43 % dolgotrajno brezposelnih mladih od 25 do vključno 29 let, pri ZRSZ prijavljenih
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12 mesecev ali več; ter mladih od 15 do 24 let pri ZRSZ prijavljenih 6 mesecev ali več).
Planirano število dolgotrajno brezposelnih mladih, ki naj bi se vključilo v program, je bilo 715.
 544 ali 18 % mladih, ki so bili pri ZRSZ pred vključitvijo v program prijavljeni 6 do 8 mesecev.
Glede na starostno strukturo je bilo vključenih mladih v starosti:
 od 25 do 29 let: 1.835 ali 61,5 % od vseh vključenih
 od 18 do vključno 24 let: 1.149 ali 38,5 % oseb od vseh vključenih,
 ena oseba je bila ob vključitvi v program bila stara 17 let.
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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.
Kot je že navedeno v predhodnih poglavjih (5. c) povzemamo napredek pri izvajanju CTN:
EKP 2014–2020
Glede na pozen začetek izvajanja mehanizma CTN se je v letu 2018 zgodil bistveni premik v dinamiki
izvajanja. V letu 2018 je bilo potrjenih 31 projektov, v skupni vrednosti 57,9 mio EUR EU dela.
Večina projektov se intenzivno izvaja. Pri nekaterih projektih so vidni že konkretni rezultati, ki bodo
prispevali k izboljšanju kvalitete življenja v urbanem okolju. Mehanizem CTN je zelo dobro sprejet
med upravičenci tako, da v nadaljnjem izvajanju ne pričakujemo večjih težav.
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11.2 Napredek pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev države članice
za upravljanje in uporabo skladov.
Kot je že navedeno v predhodnem poglavju (6.) povzemamo napredek pri izvajanju ukrepov za
krepitev zmogljivosti organov in upravičencev države članice za upravljanje in uporabo skladov:
EKP 2014–2020
Tako kot vsako leto je tudi v letu 2018 OU pripravil posodobitev celotnega opisa sistema upravljanja in
nadzora (OSUN). V letu 2018 smo v Sloveniji izvajali različne ukrepe, ki omogočajo krepitev upravne
zmogljivosti, tako organov upravljanja in nadzora, posredniških organov, izvajalskih organov, kot tudi
upravičencev do teh sredstev, na naslednji način:
 V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan institut priprave izvedbenega načrta OP EKP
(INOP), in sicer za to, da se že v fazi načrtovanja zagotovita usklajevanje in dopolnjevanje
konkretnih ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter s tem osredotočanje na
rezultate. Vse spremembe INOP so objavljene na spletni strani www.eu–skladi.si.
 Za zmanjševanje tveganj OU skupaj s PO izvaja dejavnosti za pospeševanje izvajanja OP EKP
in odpravo ovir za hitrejšo implementacijo. Poleg rednega spremljanja je za zmanjšanje tveganj
ključno omogočanje začetka postopkov oddaje javnih naročil za dela pred odločitvijo OU (t.
i. sočasnost izvajanja), s čimer se omogoči visoka pripravljenost projektov, katerih vrednost je
tako realneje ocenjena (boljše načrtovanje, višja stroškovna učinkovitost, hitrejša izvedba in
manjši pritisk na proračunske potrebe resorjev), ukrepi pa hitreje izvedljivi.
 Opredeljeni so projekti (operacije), pri katerih so zaznani večji odstopi od načrtovane časovnice
v INOP. Predlagana sta dva ukrepa – pospešitev priprave projektov in najmanj četrtletno
spremljanje stanja pri pripravi vloge in pozneje izvajanja projekta. Če se stanje načrtovanja ali
priprave operacij ne izboljša, se preveri možnost realokacije sredstev EU za druge namene.
 Posodobljena so Navodila in Priročnik, ki so objavljena na: http://www.eu–
skladi.si/sl/ekp/navodila.
 Enotni portal z imenom Fina EU točka z objavami mnenj, tolmačenj in ključnih informacij, ki
so namenjene čim bolj poenotenemu izvajanju EKP 2014–2020.
 Usposabljanja potekajo v skladu z načrtom usposabljanj OU in PO. Glede na posebnosti
problematike oziroma zaznanih potreb po reševanju se organizirajo dodatna ustrezna
usposabljanja predvsem na področju informacijskega sistema e-MA.
 Uporabnikom je zagotovljena pomoč prek Centra za podporo uporabnikom (CPU). OU si bo
še dodatno prizadeval skrajšati odzivni čas reševanja odprtih vprašanj za nemoteno delovanje
informacijskega sistema e-MA.
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OU je v skladu z Uredbo o porabi sredstev EKP v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj
naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje
EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore. V okviru projektov so
vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem
za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev
evropske kohezijske politike.
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11.3 Napredek pri izvajanju medregionalnih in transnacionalnih ukrepov.
Kot je že navedeno v predhodnem poglavju (5. d) povzemamo:
Napredek pri izvajanju medregionalnih in transnacionalnih ukrepov
Slovenija sodeluje v petih transnacionalnih programih (Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran,
Podonavje in Jadransko-jonski program oziroma Adrion), katerih organi upravljanja so v tujini. Ti
programi omogočajo sodelovanje organov in institucij iz različnih držav članic, kandidatk in tretjih
držav ter sodelovanje z makro-regionalnimi strategijami EU.
Slovenija sodeluje tudi v štirih medregionalnih programih: Interreg Europe, Interact III, Urbact
III in ESPON 2020. Vsak od teh programov igra v evropski arhitekturi programov evropskega
teritorialnega sodelovanja specifično vlogo.
V programih, v katere je vključena Slovenija, je pogodbeno vezanih več kot 85 odstotkov vseh
razpoložljivih evropskih sredstev.
Slovenski projektni partnerji so nadpovprečno uspešni pri povezovanju z institucijami in regijami zunaj
Slovenije in zato tudi pri pridobivanju evropskih sredstev. Na transnacionalni in medregionalni ravni
sodeluje ob dodelitvi 86 odstotkov sredstev kar 485 slovenskih partnerjev v 326 od skupno 656
odobrenih projektov; slovenski partnerji so v dveh tretjinah transnacionalnih in v petini medregionalnih
projektov in sodelujejo z več kot 5000 institucijami doma in v tujini.
Slovenija je aktivna tudi v treh makro-regionalnih strategijah (Podonavski, Jadransko-jonski in
Alpski), 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.
Tudi v letu 2018 so transnacionalni programi neposredno podpirali makro-regionalne strategije in
strateške procese: program Podonavje koordinatorje prioritetnih področij EUSDR (PAC), podporno
točko Danube Strategy Point (DSP) in pripravo projektnih konceptov (SMF-Seed Money Facility);
program Območje Alp projekt AlpGOV v podporo EUSALP, program ADRION projekt Facility Point
v podporo EUSAIR (vodilni partner je SVRK), program Mediteran pa projekt Platforma MED.
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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.
Kot je že navedeno v predhodnem poglavju (5. e) povzemamo napredek:
OP EKP 2014–2020
Upravičenci izvajajo ukrepe za opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela preko socialne
aktivacije, učnih delavnic ter zaposlitev v socialnih podjetjih. Za preprečevanje zdrsa v revščino se v
okviru programov izvajajo aktivnosti za osebe s težavami z alkoholom, drogami, otroke s posebnimi
potrebami, in druge marginalizirane osebe. Do konca leta 2018 je bilo v programe vključenih preko
6.000 oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
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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
12. IZVAJANJE POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH (ČLEN 19(4) UREDBE (EU) ŠT. 1304/2013)
(a) Opis glavnih ugotovitev vrednotenja, navedenega v členu 19(6) Uredbe (EU) št. 1304/2013, ki
ocenjuje uspešnost, učinkovitost in učinek skupne podpore iz ESS in posebnih sredstev za pobudo za
zaposlovanje mladih in izvajanje jamstva za mlade.
(b) Opis in ocena kakovosti ponudb o zaposlitvi, ki jih prejmejo udeleženci pobude za zaposlovanje
mladih, vključno s prikrajšanimi osebami, tistimi iz marginaliziranih skupnosti in tistimi, ki opustijo
izobraževanje brez pridobljene kvalifikacije.
(c) Opis in ocena napredka udeležencev pobude za zaposlovanje mladih pri nadaljevanju izobraževanja,
iskanju trajnostne in dostojne zaposlitve ali začetku vajeništva ali kakovostnega pripravništva.
12. a) Opis glavnih ugotovitev vrednotenja , ki ocenjuje uspešnost, učinkovitost in učinek skupne
podpore iz ESS in posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih in izvajanje jamstva za
mlade
Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih
Namen vrednotenja: Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (program Prvi izziv 2015) Znižanje
brezposelnosti mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo v starosti od 15 do 29 let
v KRVS je bil podati oceno izvajanja in rezultatov po naslednjih evalvacijskih merilih: uspešnost,
učinkovitost, vpliv, komplementarnost in dodana vrednost. Prva tri merila so skupna za vse države
članice, medtem ko sta bili merili komplementarnost in dodana vrednost za namen vrednotenja
programa Prvi izziv 2015 dodani s strani OU.
Cilj vrednotenja je, da se na podlagi ugotovitev o izvedbi programa Prvi izziv 2015 v širšem
kontekstu aktivnih politik zaposlovanja izboljša obliko, vsebino in izvajanje podobnih programov v
prihodnje.
 prva faza vrednotenja je bila izvedena v decembru 2015 in je zajemala oceno priprave programa
(vključno z javnim povabilom), pripravljenosti sistema spremljanja (sistem, kazalniki) za
potrebe vrednotenja učinkov in rezultatov ter vplivov v letu 2018, smiselnost in pogoje za
izvedbo t.i. analize nasprotnih dejstev (counterfactual evaluation) in uveljavljanje načel enakih
možnosti.
 druga faza vrednotenja je bila izvedena v letu 2018. Ugotovitve vrednotenja, ki sledijo, se
nanašajo tako na zgoraj navedena merila za vrednotenje (uspešnost, učinkovitost,
komplementarnost, vpliv in dodano vrednost), kot tudi na kakovost izvajanja samega.
Program Prvi Izziv 2015 je program aktivne politike zaposlovanja za znižanje brezposelnosti mladih, ki
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, v starosti od 15 do 29 let v KRVS. Namenjen je
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bil spodbujanju zaposlovanje mladih iz ciljne skupine na način usklajevanja ponudbe in povpraševanja,
saj so bili mladi iz ciljne skupine vključeni v subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih v obliki
delovnega razmerja za obdobje 15 mesecev, s trimesečnim poskusnim delom (3+12). Za
subvencionirane zaposlitve predvidoma 2.859 mladih je bilo na voljo skupaj 20,7 mio EUR.
Vrednotenje je pokazalo, da je bil program Prvi Izziv 2015 izveden uspešno, saj je bilo ob zaključku
programa zaposlenih kar 79,5 % udeležencev programa, šest mesecev po zaključku programa pa je bilo
zaposlenih 76 % udeležencev, kar nakazuje, da program omogoča trajnostno zaposlitev. Program je
udeležencem omogočal pridobitve prvih delovnih izkušenj, ki so pomagale pri vstopu na trg dela, s
čemer so jih rešile iz začaranega kroga brezposelnosti, ko potrebujejo delovne izkušnje, da pridobijo
delovno mesto, hkrati pa brez delovnega mesta ne morejo dobiti delovnih izkušenj. Pomembna
prednost programa je bilo 3 mesečno poskusno delo. Kljub pozitivnim gospodarskim razmeram, ki so
vplivale na povečano zaposlovanje v zasebnem sektorju, je vidna dodana vrednost programa. Na
podlagi pridobljenih podatkov o vzorčni skupini in izvedenih anket s kontrolno skupino, ki so med
seboj demografsko in statistično primerljive, je razvidno, da je delež zaposlenih skoraj dvakrat večji v
skupini, ki je bila vključena v program. Vezano na enakost med spoloma je bilo ugotovljeno, da je
vključenost v program enakomerno razporejena med moškimi in ženskami (v program je bilo
vključenih 50,2 % žensk). Stopnja zadovoljstva z zaposlitvijo v okviru programa Prvi izziv 2015 je bila
med anketiranci kar 68 % (29 % je bilo z zaposlitvijo zelo zadovoljnih, 39 % pa zadovoljnih). Prav
tako je bilo ugotovljeno, da je bil program stroškovno učinkovit. Po oceni so MDDSZ, ZRSZ in SVRK
za celotno upravljanje programa Prvi Izziv namenili 670 tisoč EUR, kar predstavlja 3,5 % vseh
realiziranih sredstev. V program je bilo vključenih 2.985 mladih, kar pomeni, da so v povprečju stroški
upravljanja na vsakega udeleženca programa znašali 224 EUR. Program Prvi izziv 2015 je
komplementaren z ostalimi programi zaposlovanja tudi po mnenju anketirancev.
12. b) Opis in ocena kakovosti ponudb o zaposlitvi, ki jih prejmejo udeleženci pobude za
zaposlovanje mladih, vključno s prikrajšanimi osebami, tistimi iz marginaliziranih skupnosti in
tistimi, ki opustijo izobraževanje brez pridobljene kvalifikacije.
Opis in ocena kakovosti delovnih mest
Za oceno kakovosti delovnih mest smo v izvedenem vrednotenju uporabili merila vezana na priložnosti
profesionalnega razvoja na delovnem mestu (izobraževanja, neformalna usposabljanja in drugo),
ustreznost delovnih nalog glede na pridobljeno izobrazbo, ravnovesje med zasebnim in poklicnim
življenjem, obliko zaposlitve, splošno zadovoljstvo ter ne nazadnje koliko časa zaposleni želijo ostati
pri istem delodajalcu. Na anketo je odgovorilo 840 oseb, ki so bile vključene v program. Vsa spodaj
navedena merila in kazalniki kakovosti delovnih mest so bili zajeli v anketi:
 Oblika zaposlitve, delež zaposlenih za nedoločen čas, 33 %
 Vlaganje v razvoj, delež tistih, ki so bili deležni neformalnega usposabljanja, uvajanja ali
mentorstva, 60 %
 Vlaganje v razvoj, delež vključenih, katerim je delodajalec omogočil udeležbo na
usposabljanjih ali izobraževanjih, 24 %
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 Vlaganje v razvoj, delež tistih, ki so bili deležni dodatnih oblik kariernega razvoja, 54 %
 Ustreznost, delež zaposlitev, ki so ustrezali izobrazbi vključenega, 67 %
 Ravnovesje med poklicnim in zasebnim, Delež tistih, ki ocenjuje, da so imeli dobro ravnovesje
med poklicnim in zasebnim življenjem, 58 %
 Zadovoljstvo, delež vključenih, ki so bili v splošnem z zaposlitvijo zadovoljni, 68 %
 Zadovoljstvo, delež vključenih, ki bi si želeli biti zaposleni pri tem delodajalcu vsaj še 4 leta, 36
%.
Tretjina anketirancev je zaposlena za nedoločen čas oz. je bila zaposlena za določen čas v okviru
programa Prvi izziv 2015 (v kolikor ni več pri istem delodajalcu). Vezano na priložnosti za razvoj je
60% anketirancev odgovorilo, da so bili deležni neformalnega usposabljanja, uvajanja ali mentorstva,
kar je malenkost pod pričakovanim rezultatom. Kljub temu so izvajalci programa (MDDSZ in ZRSZ) z
rezultatom zadovoljni. Poudarjajo pa, da so razlage pojmov mentor oz. mentorstvo pri posameznikih
različne (npr. ali mentorstvo pomeni, da so delojemalcu v podjetju uradno dodelili mentorja, ali pa
mentorstvo pomeni tudi, če ti je nekdo v podjetju ob pričetku zaposlitve pomagal in te uvajal, pa
vseeno uradno ni imel naziva mentor). Predvidevamo, da je zaradi slednjega razloga možno rahlo
odstopanje od pričakovanih rezultatov. Bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da je bilo samo 24 % vprašanih
vključenih v formalne oblike usposabljanja in izobraževanja. MDDSZ in ZRSZ bi morala v prihodnje
delodajalce spodbujati, da povečajo vlaganja v razvoj zaposlenih. To bi lahko uredili z dodeljevanjem
dodatnih subvencij za kritje stroškov izobraževanj in usposabljanj udeležencev programa. Delodajalci
lahko pri Javnem štipendijskem, razvojem, invalidskem in preživninskem skladu kandidirajo za
sofinanciranje usposabljanj in izobraževanj zaposlenih.
Stopnja zadovoljstva z zaposlitvijo v okviru programa Prvi izziv 2015 je 68 % (29 % je z zaposlitvijo
zelo zadovoljnih, 39 % pa zadovoljnih). Nekoliko nižji odstotek – 66 % - pa dejansko želi (oz. bi želeli)
ostati pri tem delodajalcu še več kot eno leto. Petina anketirancev je odgovorila, da bi si pri tem
delodajalcu želela biti zaposlena še več kot 10 let.
12. c) Opis in ocena napredka udeležencev pobude za zaposlovanje mladih pri nadaljevanju
izobraževanja, iskanju trajnostne in dostojne zaposlitve ali začetku vajeništva ali kakovostnega
pripravništva.
Po zaključku programa se je 39,3 % vključenih zaposlilo pri istem delodajalcu, 43,1 % pa je dobilo
zaposlitev drugje. Delež oseb, ki so se po zaključku programa zaposlili, je bil torej 82,5 %. 13,8 % oseb
je bilo ob zaključku programa brezposelnih, medtem ko 3,5 % oseb ni aktivnih (v Sloveniji). En mesec
po zaključku programa, je bilo po podatkih MDDSZ in ZRSZ, 79,5 % udeležencev imelo zaposlitev ali
pa so bili vključeni v proces izobraževanj in usposabljanj. 20,5 % udeležencev je bilo v tem času
prijavljenih na ZRSZ (brezposelni) ali pa so se iz ZRSZ izpisali.
Eden izmed kazalnikov programa Prvi Izziv 2015 je tudi zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih. Kot
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cilj programa, so si pristojni zadali, da bodo v program vključili vsaj 715 dolgotrajno brezposelnih
mladih v KRVS. Po podatkih MDDSZ in ZRSZ je bilo v program vključenih 1.289 mladih dolgotrajno
brezposelnih, s čimer so cilj presegli za 80,3 %.
Pomembno je tudi subjektivno mnenje vključenih glede prispevanja programa k lastni zaposljivosti, saj
je lahko stopnja zaposlenosti močno vezana na splošne gospodarske razmere v državi, medtem ko jim
zaposljivost predstavlja konkurenčno prednost nad drugimi aktivnimi osebami. Iz odgovorov na
anketni vprašalnik sledi, da 76 % vprašanih meni, da je program Prvi izziv 2015 prispeval k njihovi
zaposljivosti, tj. pri iskanju in pridobivanju novih zaposlitev kasneje v življenju; 13 % vprašanih je
odgovorilo, da na njihovo zaposljivost program ni vplival.
Pomembna prednost programa je torej rešitev mladih iz začaranega kroga, v katerem potrebujejo
delovne izkušnje, da dobijo delovno mesto, hkrati pa brez delovnega mesta ne morejo dobiti delovnih
izkušenj; to je bila tudi ena glavnih prednosti, izpostavljenih v okviru anketnega vprašalnika. Najbolj
pa je to prednost Prvega izziva 2015 čutila več kot polovica mladih, ki pred programom še nikoli niso
imeli zaposlitve.
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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
13. PRISPEVEK PROGRAMA K URESNIČEVANJU STRATEGIJE UNIJE ZA PAMETNO, TRAJNOSTNO IN
VKLJUČUJOČO RAST (ČLEN 50(5) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)
Informacije o prispevku programa k uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in
vključujočo rast ter ocena tega prispevka.
Pozitivni prispevek OP EKP 2014-2020 k uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in
vključujočo rast, se kaže na naslednjih področjih:
 Finančni instrumenti 2014–2020 v višini 253 mio EUR, ki so bili potrjeni novembra 2017, se
izvajajo prek strukture sklada skladov, SID banke d. d. za podporo PN 1.2, PN 3.1, PN 4.1 in
PN 6.3. Prvo črpanje sredstev EU je bilo izvedeno decembra 2017 v višini 25 % zneska
operacije, v višini 63,25 mio EUR. Do konca leta 2018 je SID razvila produkta EKP posojila za
MSP in velika podjetja za RRI ter EKP mikroposojila za MSP ter podpisala pogodbe s tremi
finančnimi posredniki v vrednosti 73 mio EUR. SID je razvila vse načrtovane finančne
produkte (EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb, EKP posojila za urbani
razvoj in EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje za MSP), razen portfeljskih garancij za
področje podpore RRI in MSP, katerih zaključek razvoja se v skladu s PFN načrtuje najkasneje
do konca leta 2019. V skladu z Akcijskim načrtom bo SID banka zagotovila pogoje za izvedbo
drugega črpanja sredstev. Do konca junija 2019 je EKP iz sklada skladov prek finančnih
posrednikov končnim prejemnikom odobrila (z vzvodom) 52,2 mio EUR in sklenila 1.788
pogodb ter počrpala 48,8 mio EUR (od tega EU sredstev 30,5 mio EUR). V skladu z Akcijskim
načrtom bo SID banka zagotovila pogoje za izvedbo drugega črpanja sredstev.
 Na področju mehanizma CTN je bil v letu 2018 narejen velik napredek, saj se je za 31
projektov izdalo odločitve o podpori, v skupni vrednosti 57,9 mio EUR, kar predstavlja več kot
50 % vseh razpoložljivih sredstev CTN (v letu 2017 ni bilo izdanih odločitev o podpori).
Večina projektov se je začelo že izvajati, nekateri so tudi že zaključeni. Izvajajo se projekti na
področjih: spodbujanje energetske učinkovitosti, trajnostne mobilnosti in revitalizacije mestnih
območij. Pri nekaterih projektih so vidni že konkretni rezultati, ki bodo prispevali k izboljšanju
kvalitete življenja v urbanem okolju. Mehanizem CTN je zelo dobro sprejet med upravičenci
tako, da v nadaljnjem izvajanju ne pričakujemo večjih težav. V letu 2019 se predvideva
nadaljevanje potrjevanja novih projektov in objava novih povabil s strani ZMOS.
 V okviru PO 8 je bilo v celotnem obdobju izvajanja potrjenih skupno 49 odločitev o podpori v
skupni vrednosti 305,4 mio EUR, kar je 101,8 % razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo
potrjenih 23 javnih razpisov, 17 NPO za programe in 9 NPO za projekte. Realiziranih izplačil iz
proračuna RS je bilo 90,3 mio EUR, kar je 30 % razpoložljivih sredstev EU.
 Ključna programa na PN 8.1 sta uveljavljena Zaposli.me in Aktivni do upokojitve, ki ju izvaja
MDDSZ skupaj z ZRSZ. ZRSZ prav tako skrbi za prilagajanje kompetenc, veščin in znanj
brezposelnih na način, da čim bolje ustrezajo zahtevam trga dela. Ključni program za
vključevanje brezposelnih mladih do 30 let so Spodbude za trajno zaposlovanje mladih, v
okviru katerega so bila sredstva KRVS v začetku januarja 2019 že porabljena. Od leta 2016 se
izvajajo projekti usposabljanja in uvajanja učiteljev in vzgojiteljev začetnikov starih do 29 let v
samostojno vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu (tako je bilo izvedenih 6 JR).
 V okviru PN 8.3 Aktivno in zdravo staranje je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP
izdanih devet odločitev o podpori (dodeljenih je 38 mio EUR). Ukrepi se izvajajo preko:
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programa Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, JR
Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela in JR Usposabljanje
delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu z uporabo sodobnih medijev.
Z izzivi dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema so povezani naslednji projekti: Institut
poklicne rehabilitacije, Razvoj enotnega modela zdravstvene analize glede na izpostavljenost in
kategorijo delovnega mesta, Model poklicnega zavarovanja in Nadgradnja analitičnih modelov
na področju pokojninskega sistema.
V okviru PO 9 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupno izdanih 81 odločitev o
podpori v skupni vrednosti skoraj 143,8 mio EUR, kar je 63 % razpoložljivih sredstev EU.
Skupaj je bilo potrjenih 21 JR, 3 NPO za programe in 57 NPO za projekte. Realiziranih izplačil
iz proračuna RS je bilo 27,8 mio EUR, kar je12 % razpoložljivih sredstev EU. MDDSZ je
objavilo 5 JR za razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije in JR Učne delavnice za
opolnomočenje pri približevanju vstopu na trg dela za najbolj ranljive ciljne skupine. MGRT
uspešno izvaja JR Mentorske sheme v socialnih podjetjih.
Pri uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast, je ureditev sistema
dolgotrajne oskrbe ena ključnih prioritet Vlade RS, MZ je začelo izvajati pilotne projekte, ki
podpirajo prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, prispeva k integraciji,
dostopnosti in celovitosti povezovanja zdravstvenega sistema in socialnega varstva pri izvajanju
oskrbe posameznikov. Vzpostavljena je projektna enota za izvedbo deinstitucionalizacije, ki
pripravlja izhodišča in identificira področja s primanjkljaji glede pokritosti potreb, predloge za
prehod iz institucij v bivalne enote.
Cilj preprečevanja različnih dejavnikov tveganj za zdravje zasledujejo naslednji projekti:
Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu, Vzpostavitev
interdisciplinarnega celostnega pristopa pri preprečevanju škodljivega pitja alkohola in
preprečevanju odvisnosti od drog, Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in
njihovih družin, JR za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov.
Med ključne projekte na PN 10, ki jih izvaja MIZŠ, spadajo: JR za pridobivanje temeljnih in
poklicnih kompetenc, NPO program Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja
s potrebami trga dela, JR Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in
usposabljanja ter JR Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za
dvig splošnih kompetenc.
V okviru PO 11 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupno izdanih 13 odločitev o
podpori v skupni vrednosti 62,74 mio EUR sredstev EU, kar je 99,8 % razpoložljivih sredstev
EU. Učinkovita e-Uprava državljanom omogoča vpogled v ažurne podatke o stanju kazenskih
točk v prometu, zaradi izvedene integracije sistema e-Občina na gradnike, ki zagotavljalo
centralno avtentikacijo in e-podpis se državljani lahko na občinskih portalih spletno prijavljajo
in uporabljajo elektronski podpis na enovit način. Vsem proračunskim uporabnikom je z novo
spletno aplikacijo UJP e-trgovina omogočeno, da vzpostavijo spletno trgovino prek katere
svojim uporabnikom omogočajo spletni nakup in spletno plačilo. Zaživel je tudi prenovljeni
portal e-JN, do katerega podjetja in ostali uporabniki dostopajo preko različnih naprav in
brskalnikov. Podprt projekt z evropskimi sredstvi Uprava 2020 je omogočil financiranje portala
STOP birokraciji in MSP test, ki sta bila izbrana med 10 najbolj inovativnih praks v javnem
sektorju s strani OECD. S strani MJU so bili podprti številni projekti NVO, med njimi zelo
odmevna pobuda, ki jo je oblikovalo 12 regionalnih stičišč NVO po Sloveniji in sicer: Šola za
župane, s katero je bilo organiziranih 15 dogodkov po vsej Sloveniji.

V letu 2019 ter posledično v letih 2020-2023 tako pričakujemo nadaljevanje ukrepov EKP 201-2020 na
vseh prednostnih oseh, pri čemer bo v letu 2019 preverjala uspešnost izvajanja ukrepov glede na
načrtovane finančne in fizične kazalnike. Po izvedenem preverjanju bodo sredstva rezerve za uspešnost
z neuspešnih osi prerazporejena na uspešne osi, glede na posamezni sklad in regijo izvajanja (VKR in
ZKR), ne le na podlagi preverjanja načrtovanih mejnikov za leto 2018 temveč tudi glede na oceno
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doseganja ciljev do leta 2023. Ključni ukrepi in investicije, ki jih je v tem delu treba izpostaviti so:













nadaljevanje projektov RRI, predvsem v verigah in mrežah vrednosti,
uspešna izvedba javnega razpisa za širokopasovne povezave,
nadaljnje spodbude razvojnim naložbam v mala in srednja podjetja,
financiranje ekonomsko-poslovne infrastrukture,
nadaljevanje energetske prenove stavb v javni lasti ter ukrepov trajnostne mobilnosti,
pospešitev izvedbe protipoplavnih ukrepov,
zaključevanje projektov odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter kakovostne oskrbe s pitno
vodo ter izvajanje projektov urbanega razvoja,
izvedba železniških projektov,
aktivna politika zaposlovanja, osredotočena na brezposelne, mlade in starejše,
nadaljevanje ukrepov socialne vključenosti ter projektov razvoja, ki ga vodijo lokalne
skupnosti,
nadaljevanje ukrepov vseživljenjskega učenja, usposabljanja ter povezovanje s potrebami na
trgu dela,
izvajanje ukrepov dviga upravne usposobljenosti države (pravosodje, javna uprava itd.),
nevladnih organizacij, socialnih partnerjev.

Za pospešitev koriščenja evropskih kohezijskih sredstev je Vlada RS v decembru 2018 sprejela akcijski
načrt, ki bo na podlagi analize uspešnosti izvajanja do konca 2018 s spremenjenim OP EKP vzpostavil
podlage za dvig dinamike izvajanja v letih 2020–2023. V letu 2019 bo pospešeno odpravljanje težav z
informacijskim sistemom e-MA omogočilo napredek pri koriščenju EU sredstev.
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Resnost
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Oznaka

Sporočilo
Različica poročila o napredku je bila potrjena.
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