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1.1 Uvod
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje januar 2014–
september 2016 navaja presek stanja na dan 30. september 2016 na področju izvajanja
evropske kohezijske politike 2014–2020. Poleg kumulativnega stanja, v obdobju januar 2014–
september 2016 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020 (OP EKP) za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, vsebuje tudi podrobnejši
opis aktivnosti v preteklem tromesečju: v obdobju julij / september 2016.
Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko in ministrstev vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike:
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za
infrastrukturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za
pravosodje, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za finance.
Informacije o programskem obdobju in pregled projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropske
kohezijske politike 2014–2020 so na voljo na: www.eu-skladi.si.

1.2 Ključni poudarki
Evropska komisija in Slovenija sta oktobra 2014 sklenili Partnerski sporazum za obdobje
2014-2020. Gre za sporazum med Evropsko komisijo in državo članico glede izvajanja
evropskih skladov v obdobju do leta 2020. Dokument zajema pet skladov EU – Evropski sklad
za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
(ESPR), katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir. Sloveniji je tako omogočen
dostop do 4,118 milijard evrov sredstev.
Vlada Republike Slovenije je novembra 2014 sprejela enoten Operativni program za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki ga je v decembru 2014 potrdila tudi
Evropska komisija. Operativni program je izvedbeni dokument, ki je podlaga za izvedbo okvirno
3,012 milijard evrov EU sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada cilja
Naložbe za rast in delovna mesta.
Glede na programsko obdobje 2007–2013 je Slovenija do leta 2023 upravičena do 1 milijarde
evrov manj sredstev. Na podlagi enotne EU metodologije so sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada razdeljena med dve kohezijski regiji –
vzhodno in zahodno (Vzhodni regiji pripada 60 % razpoložljivih sredstev in Zahodni regiji 40
%). Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike: v njuni razvitosti, potreb in
stanj na trgu dela ter napovedi povečevanja stopnje tveganja revščine.
V okviru razpoložljivih sredstev programskega obdobja 2014–2020 v vrednosti 3.011.899.768
evrov (EU del) znašajo sredstva:
- ESRR 1.390.392.899 EUR;
- ESS 707.713.434 EUR;
- KS 895.370.363 EUR;
- YEI 18.423.072 EUR;
- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je tako iz ESRR in ESS namenjenih skupno 847 mio evrov;
- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pa iz ESRR in ESS skupno 1,269 mrd evrov (zajeta so tudi
sredstva YEI);
- obema regijama je skupaj na voljo še 895 mio evrov iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne deli
med regijama.
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Potrebno je opozoriti tudi na novost v izvajanju evropske kohezijske politike, to je na obveznost
izpolnjevanja t.i. predhodnih pogojenosti. Predhodna pogojenost pomeni konkreten in
natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in učinkovito doseganje
ciljev prednostnih osi oziroma naložb OP. Gre torej za pripravo dokumentov po različnih
področjih OP (večinoma pripravo in sprejem potrebnih resolucij, strategij, programskih
področnih dokumentov, načrtov, analiz, aplikacij in podobno, kot podlago za nadaljnje
izvajanje), ki jih je potrebno predhodno izpolniti za izvedbo povračil evropskih kohezijskih
sredstev.
Za OP je relevantnih 7 splošnih predhodnih pogojenosti in 21 tematskih predhodnih
pogojenosti, ki vplivajo na dejansko izvajanje na terenu, pri čemer pa je bilo potrebno za
predhodne pogojenosti, ki do trenutka oddaje programskega dokumenta niso bile izpolnjene ali
so bile delno izpolnjene, pripraviti akcijske načrte z jasno opredeljenimi ukrepi za izpolnitev
predhodne pogojenosti, rokom za izpolnitev in odgovornimi organi. Skrajni rok za izpolnitev
kriterijev po akcijskem načrtu je 31. december 2016, v primeru neizpolnitve lahko sledi začasna
ustavitev povračil s strani Evropske komisije.
Splošne predhodne pogojenosti
Na dan 30. 9. 2016 so izpolnjene splošne predhodne pogojenosti: Boj proti diskriminaciji,
Enakost spolov, Invalidnost, Državne pomoči, Javno naročanje in Okoljska zakonodaja.
Delno odprta ostaja predhodna pogojenost Statistični sistem in kazalniki rezultatov. V skladu z
akcijskim načrtom je bil pripravljen Načrt sistema spremljanja, ki je v neformalnem pregledu pri
službah Evropske komisije. Prav tako potekajo aktivnosti v zvezi z določitvijo izhodiščnih
vrednosti in ustrezne metodologije za dva manjkajoča kazalnika. Vrednosti in metodologija za
kazalnik Emisije C02 iz osebnega avtomobilskega prometa so določene in so v neformalnem
pregledu pri službah Evropske komisije, določanje vrednosti in metodologije za kazalnik
Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije pa je v
zaključni fazi. Izpolnitev pogojenosti načrtujemo do konca leta 2016.
Tematske predhodne pogojenosti
Na dan 30. 9. 2016 so izpolnjene naslednje tematske predhodne pogojenosti: Raziskave in
inovacije; Digitalna rast; Spodbujanje Akta za mala podjetja; Ukrepi za spodbujanje energetske
učinkovitosti stavb; Ukrepi za spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije z visokim
izkoristkom; Ukrepi za spodbujanje proizvodnje in distribucije obnovljivih virov energije; Promet;
Železniški promet; Drugi načini prevoza; Dostop do zaposlitve; Aktivno in zdravo staranje;
Pobuda za zaposlovanje mladih; Socialna vključenost; Zdravje; Vseživljenjsko učenje; Poklicno
izobraževanje ter Institucionalna usposobljenost in učinkovita javna uprava.
Odprte ostajajo tematske predhodne pogojenosti: Infrastruktura za raziskave in inovacije;
Infrastruktura za omrežja naslednje generacije; Preprečevanje in obvladovanje tveganja ter
Vodni sektor.
V skladu z akcijskimi načrti intenzivno potekajo aktivnosti za izpolnitev še neizpolnjenih
pogojenosti:
- Infrastruktura za raziskave in inovacije: pripravljen je predlog posodobitve Načrta razvoja
raziskovalne infrastrukture 2011–2020 (NRRI). Predlog je trenutno v medresorskem
usklajevanju.
- Infrastruktura za omrežja naslednje generacije: Vlada RS je na svoji seji, 10. marca 2016,
sprejela Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in naložila
pristojnemu ministrstvu, da pri operaterjih elektronskih komunikacij testira tržni interes za
zagotavljanje širokopasovnega dostopa do interneta na način, kot je predviden v Načrtu razvoja
širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Vlada je tudi naložila pristojnemu
ministrstvu, da glede na izraženi tržni interes operaterjev elektronskih komunikacij pripravi
spisek območij, ki so bele lise in s tem spiskom dopolni Načrt razvoja širokopasovnih omrežij
naslednje generacije do leta 2020 ter o tem seznani Vlado RS. Pristojno ministrstvo je izvedlo
testiranje tržnega interesa, na podlagi katerega bo oblikovalo spisek območij, ki so bele lise.
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Dopolnjen Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije bo predvidoma do konca
oktobra 2016 predložen Vladi RS.
- Preprečevanje in obvladovanje tveganja: v novembru 2015 so bile pripravljene ocene tveganja
in celovito nacionalno ocenjevanje tveganja, ki ga je Vlada RS potrdila decembra 2015. V
skladu z Uredbo o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite je do 1.
oktobra 2016 potrebno ocene tveganja za posamezne nesreče, na katere posredno ali
neposredno vplivajo podnebne spremembe dopolniti z vsebinami vezanimi na podnebne
spremembe. Na podlagi teh dopolnitev bo dopolnjena tudi Državna ocena tveganja za nesreče
in predvidoma do konca novembra 2016 predložena Vladi RS. V pripravi je tudi Nacionalna
strategija prilagajanja podnebnim spremembam, ki bo predvidoma do sredine oktobra 2016
predložena v medresorsko obravnavo in javno razpravo. Vladi RS bo predložena predvidoma
do konca letošnjega leta.
- Vodni sektor: za izpolnitev pogojenosti je predviden sprejem Načrta upravljanja voda za vodni
območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 (v nadaljevanju besedila: NUV
II). NUV II je trenutno v zaključni fazi izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju
besedila: CPVO). Enomesečna javna obravnava NUV II v okviru CPVO se je zaključila 12.
septembra 2016. V oktobru 2016 je pristojno ministrstvo predvidelo zaključek obravnave
prejetih pripomb in dopolnitev okoljskega poročila. V drugi polovici oktobra 2016 bodo izvedene
še aktivnosti za pridobitev sklepa o potrditvi NUV II v okviru CPVO postopka. Izvajajo se tudi
aktivnosti za sprejem Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in
Jadranskega morja, na podlagi katere bo sprejet NUV II. Javna obravnava predmetne uredbe
se je pričela dne 21. septembra 2016 z zaključkom 5. oktobra 2016, medresorska obravnava
predmetne uredbe se je pričela 22. septembra 2016 z zaključkom 6. oktobra 2016. Takoj po
izvedeni javni in medresorski obravnavi je predvidena priprava gradiv za sprejem predmetne
uredbe na Vladi RS.
V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan institut priprave izvedbenega načrta OP
(INOP) z namenom, da se že v fazi načrtovanja zagotovi usklajevanje in dopolnjevanje ukrepov
(med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) in posledično osredotočanje na rezultate.
INOP določa način doseganja specifičnih ciljev OP in je podlaga za pripravo državnega
proračuna. INOP se sprejme za programsko obdobje 2014–2020 in se dopolnjuje oziroma
spreminja najmanj pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna oziroma
po vsakokratnem rebalansu državnega proračuna. INOP je vsebinska in finančna razčlenitev
operativnega programa. Prikaz INOP, ki je razčlenjen po prednostnih oseh in neposrednih
proračunskih uporabnikih, sprejme Vlada Republike Slovenije z odlokom. Vlada RS je INOP
sprejela julija 2015 to je v času priprave proračuna za leto 2016 in ga do sedaj petkrat
nadgradila. INOP je objavljen na spletni strani: www.eu-skladi.si.
Izhajajoč iz navedenih dejstev je moč ugotoviti, da so bili vzpostavljeni ključni sistemski pogoji
za pripravo posameznih javnih razpisov, javnih pozivov oziroma operacij, ki imajo ustrezno
podlago za neposredno potrditev, akreditacija sistema pa bo omogočila povračila sredstev iz
proračuna EU, ki jih do tedaj zalaga proračun RS.
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1.3

Pregled izvajanja evropskih sredstev

1.3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju januar 2014–september
2016
Slovenija je v obdobju 2014–2020 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike iz naslova cilja Naložbe za rast in delovna mesta in ima do konca
leta 2023 na voljo 3.011.899.768 EUR (EU del) vseh razpoložljivih sredstev.
Do konca septembra 2016 znašajo:
 dodeljena sredstva 715.573.743 EUR (EU del) kar predstavlja 24 % razpoložljivih sredstev;
 pogodbeno vezana sredstva 591.062.792 EUR (EU del) kar znaša 20 % razpoložljivih sredstev;
 izplačila iz državnega proračuna 37.260.494 EUR (EU del) kar predstavlja 1,2 % razpoložljivih sredstev;
 povračil do sedaj še ni bilo.
Tabela 1 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 9. 2016
Operativni
program/

Vsa
razpoložljiva
sredstva*

A
Dodeljena sredstva**

EUR

3/2*100

Število
izdanih
odločitev o
podpori

4

5

6

%
EUR

B

C

D

Pogodbeno vezana sredstva***

Izplačila****

Povračila (EU del)

EU del

EUR

Sklad

%

% EU del
EU del (EUR)

6/2*100

8

9

EUR

10

11

%

% EU del
EU del (EUR)

11/2*100

12

%
EUR

EU del (EUR)

EUR

13/3*100

1

2

3

ESRR

1.797.492.009

1.390.392.899

77%

41

189.398.321

11%

149.394.562

11%

15

61.355.996

3%

46.661.349

ESS

884.641.796

707.713.434

80%

49

294.443.961

33%

235.555.168

33%

47

290.353.961

33%

KS

1.053.376.900

895.370.363

85%

25

367.956.989

35%

312.200.941

35%

19

345.758.779

YEI

20.725.956

18.423.072

89%

1

20.725.956

100%

18.423.072

100%

1

3.756.236.661

3.011.899.768

80%

116

872.525.227

23%

715.573.743

24%

82

Skupaj

7

8/3*100

Število
odločitev o
podpori z
izplačili iz
proračuna

13

14

17/3*100

15

16

17

18

3%

1.403.500

1.120.130

0

0%

232.083.409

33%

17.603.282

14.371.753

0

0%

33%

293.894.962

33%

19.335.644

16.435.278

0

0%

20.725.956

100%

18.423.072

100%

6.000.000

5.333.333

0

0%

718.194.692

19%

591.062.792

20%

44.342.426

37.260.494

0

0%

Vir: SVRK
*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in SI udeležba)
**odločitev o podpori
***na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev; in dodatno na PN 7.3 podatek vključuje podpisano sofinancersko pogodbo med MZI in
DARS čeprav izplačil še ni
****izplačila iz državnega proračuna, vir: SVRK – MFERAC
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Tabela 2 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 9. 2016

Vsa razpoložljiva sredstva*
Sklad

B

C

D

Dodeljena sredstva**

Pogodbeno vezana sredstva***

Izplačila****

Povračila (EU del)

Regija
%
EUR

EUR

%

2

3

4

% EU del

EUR
4/3*100

1

A
EU del

5

EU del (EUR)
7/3*100

7

8

%

9/4*100
9

% EU del

EUR

10

EU del (EUR)
12/3*100

12

13

%
EUR

EU del (EUR)

EUR

14/4*100
14

15

18/4*100
16

17

18

20

Vzhodna

1.132.679.166

882.015.244

78%

103.557.772

9%

81.971.220

9%

42.364.931

4%

32.786.952

4%

1.143.465

913.760

0

0%

Zahodna

664.812.843

508.377.655

76%

85.840.549

13%

67.423.342

13%

18.991.065

3%

13.874.397

3%

260.035

206.370

0

0%

Skupaj ESRR

1.797.492.009

1.390.392.899

77%

189.398.321

11%

149.394.562

11%

61.355.996

3%

46.661.349

3%

1.403.500

1.120.130

0

0%

Vzhodna

460.993.747

368.794.996

80%

145.470.551

32%

116.376.441

32%

143.502.611

31%

114.642.281

31%

10.327.363

8.551.031

0

0%

Zahodna

423.648.049

338.918.438

80%

148.973.410

35%

119.178.728

35%

146.851.350

35%

117.441.128

35%

7.275.919

5.820.722

0

0%

Skupaj ESS

884.641.796

707.713.434

80%

294.443.961

33%

235.555.168

33%

290.353.961

33%

232.083.409

33%

17.603.282

14.371.753

0

0%

KS Celotna SLO

1.053.376.900

895.370.363

85%

367.956.989

35%

312.200.941

35%

345.758.779

33%

293.894.962

33%

19.335.644

16.435.278

0

0%

Skupaj KS

1.053.376.900

895.370.363

85%

367.956.989

35%

312.200.941

35%

345.758.779

33%

293.894.962

33%

19.335.644

16.435.278

0

0%

Vzhodna

20.725.956

18.423.072

89%

20.725.956

100%

18.423.072

100%

20.725.956

100%

18.423.072

100%

6.000.000

5.333.333

0

0%

Skupaj YEI

20.725.956

18.423.072

89%

20.725.956

100%

18.423.072

100%

20.725.956

100%

18.423.072

100%

6.000.000

5.333.333

0

0%

Vzhodna

1.614.398.869

1.269.233.312

79%

269.754.279

17%

216.770.733

17%

206.593.498

13%

165.852.305

13%

17.470.828

14.798.124

0

0%

Zahodna

1.088.460.892

847.296.093

78%

234.813.959

22%

186.602.070

22%

165.842.415

15%

131.315.525

15%

7.535.954

6.027.092

0

0%

Celotna SLO

1.053.376.900

895.370.363

85%

367.956.989

35%

312.200.941

35%

345.758.779

33%

293.894.962

33%

19.335.644

16.435.278

0

0%

Skupaj OP

3.756.236.661

3.011.899.768

80%

872.525.227

23%

715.573.743

24%

718.194.692

19%

591.062.792

20%

44.342.426

37.260.494

0

0%

ESRR

ESS

YEI

OP

Vir: SVRK
*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in SI udeležba)
**odločitev o podpori
***na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev; in dodatno na PN 7.3 podatek vključuje podpisano sofinancersko pogodbo med MZI in
DARS čeprav izplačil še ni
****izplačila iz državnega proračuna, vir: SVRK - MFERAC
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Tabela 3 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 30. 9. 2016
Vsa
razpoložljiva
sredstva*

A
Dodeljena sredstva**
%

OS
EUR

EUR
3/2*100

1

2

B

C

D

Pogodbeno vezana sredstva***

Izplačila****

Povračila (EU del)

EU del

3

4

%

Število
izdanih
odločitev
o
podpori

EUR

5

6

% EU del

6/2*100

7

EU del
(EUR)

8/3*100

8

9

Število
odločitev
o podpori
z izplačili
iz
proračuna

EUR

10

11

%

% EU del

11/2*100

12

EU del
(EUR)

%
EUR

13/3*100

13

14

15

EU del
(EUR)

EUR

16

17

17/3*100

18

1

577.173.949

461.739.158

80%

4

85.300.000

15%

68.240.000

15%

0

0

0%

0

0%

0

0

0

0%

2

85.647.847

68.518.277

80%

1

22.355.000

26%

17.884.000

26%

0

0

0%

0

0%

0

0

0

0%

3

717.071.907

526.078.424

73%

13

46.506.584

6%

35.081.172

7%

11

41.672.443

6%

30.914.506

6%

36.185

26.284

0

0%

4

332.904.669

281.632.005

85%

5

16.315.857

5%

13.305.979

5%

0

0

0%

0

0%

0

0

0

0%

5

99.878.744

83.021.932

83%

0

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

0

0

0%

6

480.508.245

400.236.672

83%

10

172.836.717

36%

146.911.209

37%

9

166.954.364

35%

141.911.209

35%

10.423.615

8.860.073

0

0%

7

312.046.531

262.760.300

84%

1

74.739.961

24%

63.528.967

24%

1

74.739.961

24%

63.528.967

24%

0

0

0

0%

8

368.882.289

296.948.138

80%

16

117.346.347

32%

95.719.385

32%

16

117.346.347

32%

95.719.385

32%

18.408.502

15.549.412

0

0%

9

275.379.056

220.303.242

80%

27

50.760.863

18%

40.608.690

18%

8

35.207.680

13%

28.166.144

13%

2.301.633

1.841.306

0

0%

10

286.275.063

229.020.050

80%

15

79.871.539

28%

63.897.232

28%

13

75.781.539

26%

60.625.232

26%

260.912

208.729

0

0%

11

77.592.476

62.073.980

80%

6

66.432.867

86%

53.146.293

86%

6

66.432.867

86%

53.146.293

86%

1.279.762

1.023.798

0

0%

12

105.337.690

89.537.036

85%

9

104.064.454

99%

88.454.786

99%

9

104.064.454

99%

88.454.786

99%

8.912.029

7.575.205

0

0%

13

21.453.139

17.162.510

80%

4

19.683.554

92%

15.746.843

92%

4

19.683.554

92%

15.746.843

92%

1.367.315

1.093.846

0

0%

14

16.085.056

12.868.044

80%

5

16.311.483

101%

13.049.186

101%

5

16.311.483

101%

12.849.426

100%

1.352.473

1.081.841

0

0%

Skupaj OP

3.756.236.661

3.011.899.768

80%

116

872.525.227

23%

715.573.743

24%

82

718.194.692

19%

591.062.792

20%

44.342.426

37.260.494

0

0%

Vir: SVRK
*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in SI udeležba)
**odločitev o podpori; vrednost zajema znesek EU dela in pripadajoče SI udeležbe, ki jo zagotavlja bodisi proračun RS bodisi upravičenec
***na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev; in dodatno na PN 7.3 podatek vključuje podpisano sofinancersko pogodbo med MZI in
DARS čeprav izplačil še ni
****izplačila iz državnega proračuna, vir: SVRK - MFERAC
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1.3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh, julij 2016–
september 2016
SVRK kot organ upravljanja je v avgustu 2015 začela s potrjevanjem ukrepov v okviru OP EKP
2014–2020. Do 30. 9. 2016 je tako z odločitvijo o podpori podprtih 116 načinov izbora operacij v
skupni vrednosti 715,6 mio evrov EU dela, od tega 33 javnih razpisov v vrednosti 170,8 evrov
EU dela, 17 NPO-programov v vrednosti 121,3 mio evrov EU dela in 47 NPO-operacij v
vrednosti 411 mio evrov EU dela. Poleg tega je bilo izdanih 19 odločitev o podpori za
strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine v skupni višini 12,4 mio
evrov EU dela.
V nadaljevanju so podane prednostne naložbe v okviru prednostnih osi, za katere so bile izdane
odločitve o podpori v tretjem tromesečju leta 2016 (obdobje 1. 7. 2016 - 30. 9. 2016):
Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v
skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva
V septembru 2016 je bila v okviru prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave
in inovacije izdana odločitev o podpori za javni razpis Spodbujanje raziskovalcev na začetku
kariere 2.0 s prispevkom ESRR 8 mio evrov.
V okviru prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije je bila v
tretjem tromesečju izdana odločitev o podpori za javni razpis: Javni razpis za dodeljevanje
spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2016 z EU prispevkom 3,6 mio evrov.
Prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter
njihove uporabe in kakovosti
V okviru prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih
omrežij, do 30. 9. 2016 ni bilo izdane nobene odločitve o podpori.
V okviru prednostne naložbe 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, ekulturo in e-zdravje je bila 26. 8. 2016 izdana odločitev o podpori za NPO Program projektov
eProstor, s prispevkom ESRR v višini 17,9 mio evrov. V okviru programa petih projektov bodo
podprti ukrepi za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske
podatke v Sloveniji, vzpostavljen bo prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja s
prostorom ter omrežne storitve za prostorske in nepremičninske podatke. Izvedena bo tudi
informacijska prenova nepremičninskih evidenc skupaj s posodobitvijo in pretvorbo analognih
prostorskih podatkov in podatkov o geodetskih meritvah v digitalno obliko.
Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast
V okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje
gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s
podjetniškimi inkubatorji, je bila konec septembra izdana odločitev o podpori za NPO-projekt
vsebinske podpore prejemnikom (MSP) sredstev v začetnih fazah življenjskega cikla s podporo v
višini 0,36 mio evrov sredstev ESRR, v juliju pa so bile izdane odločitve o podpori za naslednje štiri
javne razpise v skupni višini 10,2 mio evrov EU dela:
 Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije – demonstracijski projekti
katerega EU prispevek znaša 1,4 mio evrov;
 Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa z EU prispevkom 0,5 mio evrov;
 Javni razpis Spodbude za MSP v lesarstvu z EU prispevkom 5,9 mio evrov;
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Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016 in
2017 (P2R), s prispevkom ESRR v višini 2,4 mio evrov.

V okviru prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v
zvezi z internacionalizacijo sta bili 1. oz. 4. julija 2016 izdani odločitvi o podpori za javna razpisa:
 Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 s prispevkom
EU dela v višini 0,5 mio evrov;
 Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini
v letih 2016 in 2017, za katerega prispevek ESRR znaša 3 mio evrov. Razpis je bil dne 8 .7.
2016 objavljen in dne 29. 7. 2016 preklican.
Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja
V tretjem tromesečju 2016 so se na področju prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske
učinkovitosti, v prejšnjem tromesečju pričete aktivnosti zaključile z izdajo štirih odločitev o podpori v
skupni višini 10,1 mio evrov prispevka KS, in sicer za:
 Javni razpis za sofinanciranje operacij energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki je bil
potrjen 29. 8. 2016 s prispevkom EU v višini 9 mio evrov, ter
 tri NPO – projekte:
 Celostna energetska prenova paketa stavb pravosodnih organov po principu javno
zasebnega partnerstva: sodišča: v Celju, Merski Soboti, Slovenj Gradcu z 0,56 mio
evrov prispevka KS;
 Energetska sanacija Doma Bohinj s prispevkom 0,28 mio evrov KS ter
 Pilotni / demonstracijski projekt Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci
(Šmarje pri Jelšah) po principu javno zasebnega partnerstva, kateremu je bilo dodeljeno
0,28 mio evrov sredstev KS.
V okviru ostalih prednostnih naložb v obdobju poročanja ni bilo izdanih odločitev OU o podpori.
Prednostna os 5: Prilagajanje podnebnim spremembam
V okviru prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim
spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu do 30. 9. 2016 ni bilo izdanih odločitev
o podpori.
Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
V okviru prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda
Unije na področju okolja v tretjem tromesečju 2016 ni bila izdana nobena nova odločitev o podpori.
V okviru prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje
ekosistemskih storitev do 30. 9. 2016 še ni bilo izdanih odločitev o podpori.
V okviru prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in
dekontaminacijo degradiranih zemljišč je bila konec septembra izdana odločitev o podpori za
projekt NPO Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje
vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje, za katerega dodeljeni
prispevek KS znaša 5 mio evrov. Cilj projekta je omogočiti celovito spremljanje stanja
onesnaženosti zraka in pripravo strokovnih podlag za načrtovanje ter spremljanje izvajanja politik
in ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka skladno z zahtevami pravnega reda RS in EU. V okviru
projekta bo tako vzpostavljen enovit sistem spremljanja izpustov, modelskega obravnavanja
njihovega širjenja in pretvorb v zraku ter meritev ravni onesnaževal v zraku.
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Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti
V tretjem tromesečju 2016 na prednostni naložbi 7.1 Razvoj in obnova celostnih,
visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje
hrupa ni bilo izdanih odločitev o podpori.
V okviru prednostne naložbe 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih
in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, še ni bilo izdanih odločitev o podpori.
V okviru prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega
območja z vlaganjem v TEN-T v tretjem kvartalu 2016 ni bilo izdanih odločitev o podpori.
Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile
V okviru prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne
osebe v tretjem tromesečju ni bilo izdanih dodatnih odločitev o podpori OU.
V okviru prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela so bili v tretjem
tromesečju 2016 potrjeni po en javni razpis, en NPO-program ter en NPO-projekt, skupno v višini
7,8 mio evrov ESS.
Javni razpis Prva zaposlitev na področju VIZ 2017 je bil potrjen 29. 9. 2016 ter mu je bilo dodeljeno
2,7 mio evrov sredstev ESS. Namenjen je zaposlitvam učiteljev začetnikov za obdobje osem
mesecev, ki bodo pridobivali vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne
kvalifikacije, in opravili določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in
izobraževanja.
Dne 6. 7. 2016 je bilo 3,5 mio evrov sredstev ESS z odločitvijo OU dodeljeno NPO programu
Usposabljanje na delovnem mestu–mladi, s katerim lahko mladi do vključno 29 let pridobijo znanja,
spretnosti in izkušnje na delovnem mestu pri delodajalcu in si s tem povečajo zaposlitvene
možnosti.
Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti) je bilo kot NPO-projekt potrjen dne 19. 8. 2016, dodeljeno mu je
bilo 1,6 mio evrov sredstev EU. V okviru projekta bo usposabljanje ali izobraževanje usmerjeno na
spoznavanje različnih področij kulture, spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnosti v sozvočju s
spoštovanjem temeljnih vrednot, dejavnim državljanstvom in participacijo, kakovostnim
izobraževanjem, razvojem socialnih kompetenc, krepitvi zdrave samozavesti in samopodobe,
kakovostno preživljanje prostega časa ter razvijanje podjetnosti v kulturi kot prispevka k razvoju
družbe in okolja.
V okviru prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje do 30. 9. 2016 ni bilo izdane odločitve
o podpori.
Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine
V okviru prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti
in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti je OU v tretjem tromesečju potrdil Javni
razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, kateremu je bilo dodeljeno 6,9 mio
evrov sredstev EU. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov,
ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem
družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Hkrati je OU v
tem obdobju potrdil tudi projekt NPO Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog,
kateremu so bila dodeljena sredstva ESS v višini 0,05 mio evrov. Upravičenec, ki bo izvajal projekt
je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Glavni cilj projekta je predvsem dvig zdravstvene pismenosti
in krepitve zdravja pripadnikov romske etnične skupnosti, izboljšanje znanj in veščin romskih
mentorjev / pomočnikov v osnovnih šolah na področju krepitve zdravja in preprečevanja bolezni.
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V okviru prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in
visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena v
tretjem tromesečju ni bilo izdanih odločitev o podpori.
V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo in 9.4
Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja še ni bilo
izdanih odločitev o podpori.
V okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
je OU od druge polovice avgusta 2016 dalje sprejel 19 odločitev o potrditvi Strategij lokalnega
razvoja v skupni višini 12,4 mio evrov sredstev ESRR, in sicer za naslednje lokalne akcijske
skupine: Mežiške doline; Raznolikost podeželja; Od Pohorja do Bohorja; Med Snežnikom in
Nanosom; Za mesto in vas; Goričko; STIK Suha krajina, Temenica in Krka; Haloze; Srce Slovenija;
Pri dobrih ljudeh; Dolenjska in Bela Krajina; Loškega pogorja; V objemu sonca; Posavje; Mislinjske
in Dravske doline; Dolina Soče; Obsotelje in Kozjansko; Dobro za nas in Spodnje Savinjske doline.
Potrjene SLR prispevajo k uresničevanju horizontalnih ciljev Evropske unije (blaženje podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje, okolje in inovacije ter spodbujanje enakosti moških in žensk in
nediskriminacijo). S podporo gospodarskim dejavnostim in vlaganji v človeške potenciale ter
manjšimi vlaganji v prenovo bo mogoče na območjih LAS ustvariti razmere za njihovo razvojno
prestrukturiranje. Z vključevanjem deležnikov v pripravo, odločanje in izvajanje projektov se bosta
razvijala in krepila tudi človeški potencial in inovativnost prebivalcev teh območij.
Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost
V okviru prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine je v tretjem tromesečju 2016 OU izdal šest odločitev o podpori in sicer za tri
javne razpise, dva NPO-programa ter en NPO-projekt:
 javni razpis Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih
kompetenc na področju kulture je bil potrjen 11. 8. 2016 s sredstvi ESS v višini 0,8 mio
evrov. Namenjen je sofinanciranju projektov kulturno umetnostne vzgoje, razvoju inovativnih
učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture različnih
ciljnih skupin na dveh deficitarnih področjih v vzgojno izobraževalnem prostoru, to je
gledališču in filmu;
 javni razpis Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na
slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018 je bil potrjen 19. 9. 2016, dodeljeno mu
je bilo 2,5 mio evrov sredstev ESS in je namenjen okrepljenemu sodelovanju in povezovanju
slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za prenos
znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja;
 javni razpis Popestrimo šolo 2016–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev
kompetenc šolajočih je bil v višini 4,8 mio evrov EU dela s strani OU potrjen 8. 9. 2016,
namenjen je profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s
pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov (šolajočih);
 program Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno delo z
gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do
znanja 2016–2020 z odločitvijo OU 15. 7. 2016 v višini 8,5 mio evrov sredstev ESS in je
namenjen okrepljenemu sodelovanju in povezovanju visokošolskega sistema z okoljem (z
gospodarstvom in negospodarstvom) izvajanju modelov odprtega in prožnega prehajanja
med izobraževanjem in trgom dela, s katerimi se bo mladim zagotovilo pridobivanje
konkretnih in praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoju znanj potrebnih za
neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj za večanje
možnosti zaposlovanja, razvoju podjetnosti in ustvarjalnosti (izvajanje konkretnih projektov
ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z gospodarstvom, raziskovalnim
sektorjem, socialnimi partnerji);
 program Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja
kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja je bil podprt s sredstvi ESS v višini 0,8 mio
evrov EU dela, odločitev o podpori OU je bila potrjena 26. 8. 2016 in je namenjen opredelitvi
skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (koncept UZK) na ravni vzgojno14



izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacij na ravni
izobraževalnega sistema;
projekt Priprava in implementacija e-ocenjevanja pri maturi je OU potrdil z odločitvijo o
podpori 2. 9. 2016 ter mu dodelil 0,8 mio evrov sredstev ESS in je namenjen posodobitvi
splošne mature z namenom okrepitve objektivnosti in zanesljivosti centralno vodenega
zunanjega preverjanja znanja. Projekt e-ocenjevanje bo prispeval k izboljšanju, poenostavitvi
in varnosti zunanjega ocenjevanja ter preko vzpostavitve novega e-učnega okolja prispeval
h krepitvi kompetenc računalniškega opismenjevanja. Pričakuje se tudi zmanjšanje
administrativnih ovir pri dostopu kandidatov do svojih rezultatov, skrajšal naj bi se čas
postopkov vpogledov in ugovorov na rezultate. Ob uvajanju e-ocenjevanja na splošni maturi
se bo pripravljala analiza potreb in možnosti za e-ocenjevanje tudi pri poklicni maturi.

V okviru prednostne naložbe 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja
na potrebe trga dela v tretjem tromesečju 2016 ni bilo izdanih odločitev OU.
V okviru prednostne naložbe 10.3 Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno
usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in
usposabljanje še ni izdanih odločitev o podpori.
Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna
uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev
V okviru prednostne naložbe 11.1 Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih
uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše
zakonodaje in dobrega upravljanja je OU v tretjem tromesečju izdal tri odločitve o podpori NPOprojektov v skupni višini 33,9 mio evrov, in sicer:
 dne 14. 7. 2016 za Učinkovito upravljanje z zaposlenimi (4,4 mio evrov, ESS), ki je
namenjen krepitvi usposobljenosti javnih uslužbencev. V okviru projekta bodo izvedena
usposabljanja na področjih kot so veščine vodenja, projektno vodenje, prepoznavanje
razvoja kompetenc javnih uslužbencev;
 dne 2. 8. 2016 za Razvoj slovenskega elektronskega javnega arhiva e-Arh (3,2 mio evrov,
EU del) in je namenjen skrbi za arhivsko e-gradivo pri ustvarjalcih in njegov prevzem v eARH.si, skrb za nadaljnjo uporabo in povečanje dostopnosti arhivskega gradiva; aktivno
sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami doma in v tujini;
 dne 21. 9. 2016 za projekt Učinkovito pravosodje, kateremu je bilo dodeljeno sofinanciranje
ESS v višini 26,3 mio evrov. Namen projekta je izvajanje aktivnosti spodbujanja in
zagotavljanja kakovosti v pravosodju, prenova poslovnih procesov in izboljšanje
usposobljenosti zaposlenih v pravosodju .V okviru teh aktivnosti bodo vključeni Ministrstvo
za pravosodje, Ustavno sodišče RS in Vrhovno sodišče RS, v izvajanje bodo vključeni tudi
drugi pravosodni organi.
Za izvedbo prednostne naložbe 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo
politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter
socialnih zadev v tretjem tromesečju 2016 ni izdanih odločitev o podpori.
Prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS
V tretjem tromesečju je potekalo usklajevanje petih vlog za spremembe že izdanih odločitev o
podpori OU, ki so bile v avgustu zaključene z izdajo dveh odločitev, v septembru pa z izdajo še
treh odločitev o spremembah že potrjenih NPO projektov za izvedbo tehnične podpore.
Prvič se je spremenila odločitev o podpori št. TP KS - UNP - OP 2014-2020/1, do katere je prišlo
zaradi uskladitve s spremembami v plačni zakonodaji. Skupna vrednost projekta se je povečala.
Prav tako je bila potrjena prva sprememba odločitve o podpori št. TP KS - MF-CA - OP
2014/2020/1. Do spremembe je prišlo zaradi dodane nove v podporo učinkovitemu izvajanju
evropske kohezijske politike za potrebe izvajanja državnih pomoči.
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V okviru tretje spremembe odločitve o podpori št. TP KS - MZI - OP 2014-2020/3, zaradi
spremenjenega števila delovnih mest za nedoločen čas ter ustrezne razporeditve po notranjih
organizacijskih enotah, se je vrednost projekta povečala.
V drugi spremembi odločitve o podpori št. TP KS - MDDSZ - OP 2014-2020/2 se je, zaradi
uvrstitve preostalih zaposlitev v okviru kvote MDDSZ, vrednost projekta povečala.
Sprememba odločitve o podpori št. TP KS - OU - OP 2014-2020/2 je predstavljala manjšo
vsebinsko dopolnitev.
Prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR
V okviru te PO je v tretjem tromesečju 2016 potekala izvedba štirih NPO projektov sofinanciranih iz
sredstev ESRR v višini 15,7 mio evrov, katerim so bile odločitve izdane pred julijem 2016. V
obdobju poročanja vlog za spremembe odločitev OU ni prejel.
Prednostna os 14: Tehnična pomoč – ESS
V sredini julija 2016 je OU sprejel Spremembo odločitve o podpori št. TP ESS - MP - OP 20142020/2, kjer se je pod točko 1 »Aktivnost zaposlovanja«, spremenil opis aktivnosti in se nadomestil
z novim besedilom, ocenjena vrednost pa se je povečala.
Hkrati je v okviru PO 14 v obdobju poročanja potekala izvedba štirih NPO projektov, katerim so bile
odločitve izdane pred julijem 2016.
V tretjem tromesečju je bilo v okviru ESS, ESRR in KS na OU izdanih 47 odločitev o podpori v
vrednosti 137,3 mio evrov (EU del):
poleg že omenjenih 19 strategij lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine
v vrednosti 12,4 mio evrov;
je bilo odobrenih še 13 javnih razpisov: med največjimi po vrednosti omenjamo:
 JR za sofinanciranje operacij energetske prenove stavb v lasti in rabi
občin, v vrednosti 9 mio evrov;
 Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0, v vrednosti 8 mio evrov;
 JR za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, v vrednosti 6,9
mio evrov;
 JR Spodbude za MSP v lesarstvu, v vrednosti 5,9 mio evrov;
3 programi: med njimi:
 Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva-Projektno delo z
gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju-Po
kreativni poti do znanja 2016–2020, v vrednosti 8,5 mio evrov in
12 projektov: med njimi:
 Učinkovito pravosodje, v vrednosti 26,3 mio evrov;
 Program projektov eProstor, v vrednosti 17,9 mio evrov;
 Sinica-Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka,
ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za
izboljšanje, v vrednosti 5 mio evrov.
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Tabela 4: Veliki projekti (kot izhaja iz tabele 104 v Operativnem programu 2014–2020), 30. 9.
2016
Projekt

Prednostne
osi/prednostne
naložbe

Načrtovan
začetek
izvajanja
(leto,
četrtletje)

Načrtovan
datum
zaključka
del
(leto,
četrtletje)

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

Izgradnja
infrastrukture in
ukrepi za
spodbujanje
trajnostne
mobilnosti

2015-1.
četrtletje

Nadgradnja
železniške
proge Zidani
most - Celje

Izgradnja
infrastrukture in
ukrepi za
spodbujanje
trajnostne
mobilnosti

Nadgradnja
in
posodobitev
postaje
Pragersko in
železniškega
vozlišča
Odvajanje in
čiščenje
odpadne
vode na
območju
vodonosnika
Ljubljanskega
polja

Prednostna
naložba

STANJE

2018-1.
četrtletje

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

2016-2.
četrtletje

2018-4.
četrtletje

Izgradnja
infrastrukture in
ukrepi za
spodbujanje
trajnostne
mobilnosti

2017-3.
četrtletje

2020-4.
četrtletje

Boljše
stanje
okolja in biotske
raznovrstnosti

2016-4.
četrtletje

2019-4.
četrtletje

Podpiranje
multimodalnega
enotnega
evropskega
prometnega
območja z
vlaganjem v
TEN-T
Podpiranje
multimodalnega
enotnega
evropskega
prometnega
območja z
vlaganjem v
TEN-T
Vlaganje v
vodni sektor za
izpolnitev
zahtev
pravnega reda
Unije na
področju okolja
ter za
zadovoljitev
potreb po
naložbah, ki jih
opredelijo
države članice
in ki presegajo
te zahteve.

Projekt je v izvedbi. Odločitev o podpori
s strani EK je bila prejeta 7.4.2016. Vse
izvajalske pogodbe so podpisane. V
septembru 2016 je bila podpisana tudi
sofinancerska pogodba. Gradnja je v
polnem teku. V letu 2016 se pričakuje
zahtevek za 28 mio evrov EU dela.
Predvidena predaja celotnega odseka v
promet je konec leta 2018.
Projekt je prijavljen na razpis IPE
(Instrument za povezovanje Evrope).
Projekt je bil potrjen 8. julija 2016.
https://ec.europa.eu/inea/en/connectingeurope-facility/cef-transport/applyfunding/2015-cef-transport-callsproposals
Projekt ni več del tega OP.
Projekt je v pripravi. Potekajo
usklajevanja z JASPERS. JN za gradnjo
bo predvidoma objavljeno v marcu
2017. Pričetek gradnje se pričakuje v
septembru 2017.

Projekt
je v pripravi. Potekajo
usklajevanja z JASPERS.
Vrši se sočasen pregled ločene enote
JASPERS IQR (Independent quality
review). To predstavlja novost v
potrjevanju
velikih
projektov.
Predvidena višina sofinanciranja EU
dela je 68 mio evrov.

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

2016
OP/sklad

OP 14-20 - ESRR
Napoved
izplačil iz
proračuna

2017

Jan - Sep
(Realizacija)

Okt - Dec

Skupaj

1.120.130

14.965.337

16.085.467

250.919.554

OP 14-20 – KS

14.371.753

56.746.912

71.118.665

149.867.321

OP 14-20 – ESS

16.435.278

34.655.742

51.091.020

169.549.924

OP 14-20 - YEI

5.333.333

0

5.333.333

7.068.933

37.260.494

106.367.990

143.628.484

577.405.732

Skupaj

Vir: SVRK, ministrstva vključena v izvajanje EKP
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1.4 Zaključek
Podajamo pregled aktivnosti izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2016.
Normativni okvir sistema izvajanja je postavljen. Predstavljajo ga:
 Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, ki je bila
sprejeta junija 2015, dopolnjena maja 2016 in septembra 2016. Dopolnitve so bile potrebne
zaradi novih določitev glede izvajanja finančnih instrumentov ter celostnih teritorialnih naložb;
 Zakon o izvrševanju proračunov v Republiki Sloveniji;
 Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–
2020.
V tretjem tromesečju so potekale aktivnosti v okviru dveh mehanizmov, ki sta na voljo deležnikom
lokalnega razvoja: Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost in Celostne teritorialne naložbe.
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) je za področje kohezijske politike nov mehanizem, ki se
v obdobju 2014–2020 poleg sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP,
41,8 mio evrov) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR, 5 mio evrov) izvaja tudi s
sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, 30 mio evrov). Sredstva navedenih treh
skladov se bodo pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) uporabljala na način, da bodo lokalna
partnerstva v okviru priprave in izvajanja SLR za vsak sklad zagotovila prispevek k ciljem
posameznega operativnega programa.
Pomembno je poudariti, da je gre za kompleksen mehanizem, ki obsega tri sklade, tri operativne
programe in mehanizem v katerega so vključeni številni akterji tako na lokalni, kot nacionalni ravni.
Na nacionalni ravni sta v proces izvajanja vključena dva organa upravljanja SVRK (za sklad ESRR) in
MKGP (za sklada EKSRP in ESPR) ter dva izvajalska organa MGRT (za ESRR) ter AKTRP (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 AKTRP in se redno
sestaja. Ena izmed temeljnih nalog Koordinacijskega odbora CLLD je tudi pregled in izdaja mnenj o
potrditvi SLR in izboru lokalnih akcijskih skupin (LAS) in jih posredovati vključenim organom,
odgovornim za posamezni sklad. Koordinacijski odbor CLLD je obravnaval SLR v treh časovnih
obdobjih. Na naslov Koordinacijskega odbora CLLD so v rokih opredeljenih v uredbi CLLD prispele že
vse SLR za vseh 37 območij LAS.
Na SVRK je do 30. 9. 2016 s strani posredniškega organa MGRT prispelo 27 SLR. Za 19 SLR so že
izdane odločitve o podpori za sklad ESRR v višini 12,4 mio evrov (EU del).
Celostne teritorialne naložbe (CTN) predstavljajo nov mehanizem v sistemu izvajanja evropske
kohezijske politike. V okviru CTN sodeluje več deležnikov: trije PO (MOP, MZI in ZMOS, ki kot PO
predvsem sodeluje pri pripravi navodila OU glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev
vlog za operacije mestnih občin, pripravi in objavi povabilo za predložitev vlog, oceni vsebino operacij
in opravi izbor ter o tem obvesti mestne občine in posredniška organa, pristojna za izvajanje celostnih
teritorialnih naložb) in 11 mestnih občin.
SVRK bo do konca oktobra 2016 zaključila intenzivno sodelovanje in usklajevanje procesa
vzpostavitve in začetka izvajanja mehanizma CTN skupaj z vsemi deležniki v RS in EU.
V navedenem okviru je SVRK že prilagodila izvedbeni okvir mehanizma CTN s spremembo Uredbe
EKP, ki je bila potrjena na Vladi RS v maju in septembru 2016. V fazi podpisovanja so dokumenti, ki
urejajo relacije med PO in OU kot tudi ZMOS in občinami. V sklepni fazi je tudi posodobitev Meril za
izbor operacij, ki jih mora potrditi še Odbor za spremljanje OP EKP 2014–2020 in objava spremembe
navodil organa upravljanja glede na prilagoditve izvedbenega okvira.
V oktobru vzpostavljen sistem predstavlja podlage, ki bodo lahko omogočile izvedbo prvega povabila
za predložitev vlog za operacije mestnih občin.
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Na podlagi v maju 2016 spremenjene Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020 je bil pripravljen Opis sistema upravljanja in nadzora za izvajanje OP v
programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, ki je bil junija 2016
posredovan revizijskemu organu (Ministrstvu za finance – Uradu RS za nadzor proračuna, UNP) v
pregled in pripombe. Akreditacijo načrtujemo do konca letošnjega leta in s tem bodo izpolnjeni vsi
pogoji, da se lahko od EK zahteva povračila za projekte sofinancirane z evropskimi sredstvi.
Na spletni strani www.eu-skladi.si so na voljo informacije o izvajanju evropske kohezijske politike
2014–2020, pregled projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev, predvideni in odprti javni razpisi,
potrjeni INOP, shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen je
sistem objav, tolmačenj in ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega izvajanja evropske
kohezijske politike. V okviru spletne strani pa deluje tudi Fina EU točka (financiranje, EU sredstva,
podpora) katere glavni namen je na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način posredovati
vse ključne informacije, ki jih morajo poznati tako potencialni prijavitelji kot sami izvajalci projektov.
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