
 

SL   SL 

 

 

 
EVROPSKA 
KOMISIJA  

Bruselj, 11.12.2018  

C(2018) 8648 final 

 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 11.12.2018 

o spremembi Izvedbenega sklepa C(2014) 9982 o odobritvi nekaterih elementov 

„Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–

2020“ za podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, 

Evropskega socialnega sklada in posebne dodelitve sredstev za pobudo za zaposlovanje 

mladih v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ v Sloveniji 

 

CCI 2014SI16MAOP001 

(BESEDILO V SLOVENSKEM JEZIKU JE EDINO VERODOSTOJNO)  



 

SL 1  SL 

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 11.12.2018 

o spremembi Izvedbenega sklepa C(2014) 9982 o odobritvi nekaterih elementov 

„Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–

2020“ za podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, 

Evropskega socialnega sklada in posebne dodelitve sredstev za pobudo za zaposlovanje 

mladih v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ v Sloveniji 

 

CCI 2014SI16MAOP001 

(BESEDILO V SLOVENSKEM JEZIKU JE EDINO VERODOSTOJNO) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
1
 in zlasti 

člena 96(10) Uredbe, 

po posvetovanju z Odborom Evropskega socialnega sklada,  

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Komisija je z Izvedbenim sklepom C(2014) 9982, kakor je bil nazadnje spremenjen z 

Izvedbenim sklepom C(2017) 8425, odobrila nekatere elemente „Operativnega 

programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020“ za 

podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ('ESRR'), Kohezijskega sklada, 

Evropskega socialnega sklada ('ESS') in posebne dodelitve sredstev za pobudo za 

zaposlovanje mladih ('PZM') v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ v 

Sloveniji. 

(2) Slovenija je 22. junija 2018 prek sistema Komisije za elektronsko izmenjavo podatkov 

vložila zahtevek za spremembo operativnega programa. Zahtevku je bil priložen 

revidiran operativni program, v katerem je Slovenija predlagala spremembo elementov 

operativnega programa iz točke (b)(iii), (iv) and (v) prvega pododstavka odstavka 

2 člena 96 Uredbe (EU) št. 1303/2013 za katero velja Izvedbeni sklep C(2014) 9982. 

(3) Predlog spremembe operativnega programa se nanaša pretežno na spremembe 

mejnikov in ciljnih vrednosti finančnih kazalnikov in kazalnikov učinka v okviru 

uspešnosti na prednostnih oseh 1 „Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in 

tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in 

ozelenitev gospodarstva“, 4 „Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna 

omrežja“, 9 „Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine“ in 11 „Pravna 
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država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, krepitev 

zmogljivosti NVO in socialnih partnerjev“. Predlog spremembe vključuje tudi 

spremembo ciljnih vrednosti kazalnikov učinka na prednostnima osema 4 „Trajnostna 

raba in proizvodnja energije in pametna omrežja“ in 6 „Boljše stanje okolja in biotske 

raznovrstnosti“. 

(4) V skladu s členom 30(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je zahtevek za spremembo 

operativnega programa ustrezno utemeljen zaradi spremenjenih družbeno 

ekononomskih razmer v Sloveniji in sprememb politik in tehnološkega razvoja, ter 

zaradi potrebe, da se popravijo napačne predpostavke za določitev mejnikov okvira 

uspešnosti ob sprejetju operativnega programa zaradi nepravilnih metodoloških 

izračunov, ter vključuje predvideni vpliv sprememb programa na doseganje ciljev iz 

strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter posebnih ciljev iz 

programa, ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 1300/2013
2
, 

(EU) št. 1301/2013
3
 in (EU) št. 1304/2013

4
 Evropskega parlamenta in Sveta, 

horizontalnih načel iz členov 5, 7 in 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter sporazuma o 

partnerstvu s Slovenijo, odobrenega z Izvedbenim sklepom Komisije C(2014) 8094, 

kakor je bil nazadnje spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije C(2018) 851. 

(5) V skladu s členom 110(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je odbor za spremljanje s 

pisnim postopkom 23. junija 2018 proučil in odobril predlog za spremembo 

operativnega programa, pri čemer je upošteval besedilo revidiranega operativnega 

programa. 

(6) Komisija je na podlagi svoje ocene ugotovila, da sprememba operativnega programa 

ne vpliva na informacije iz sporazuma o partnerstvu s Slovenijo. 

(7) Komisija je ocenila revidirani operativni program in 20. julija 2018 dala pripombe v 

skladu z drugim stavkom prvega pododstavka člena 30(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013. 

Slovenija je 24. oktobra 2018 zagotovila dodatne informacije in predložila 

spremenjeno različico revidiranega operativnega programa. 

(8) Spremenjene elemente revidiranega operativnega programa, ki jih mora Komisija 

odobriti v skladu s členom 96(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013, bi bilo zato treba 

odobriti. 

(9) V skladu s prvim pododstavkom člena 65(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je primerno 

določiti datum, na katerega so upravičeni izdatki, ki postanejo upravičeni zaradi 

spremembe operativnega programa, na katerega se nanaša ta sklep. 

(10) Izvedbeni sklep C(2014) 9982 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti – 

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:  

Člen 1 

V členu 1 Izvedbenega sklepa C(2014) 9982 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim: 
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 Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem 

skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 281). 
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 Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
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„Odobrijo se naslednji elementi operativnega programa „Operativnega programa za 

izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020“ za podporo iz ESRR, 

Kohezijskega sklada, ESS in posebne dodelitve sredstev za PZM v okviru cilja 

„naložbe za rast in delovna mesta“ v Sloveniji za obdobje od 1. januarja 2014 do 

31. decembra 2020, ki je bil v končni različici predložen 11. decembra 2014 ter 

kakor je bil nazadnje spremenjen s končno različico revidiranega operativnega 

programa, predloženo 24. oktobra 2018:“. 

Člen 2 

Izdatki, ki postanejo upravičeni zaradi spremenjenega „Operativnega programa za izvajanje 

Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020“, odobrenega s tem sklepom, so 

upravičeni od 22. junija 2018. 

Člen 3 

Ta sklep je naslovljen na Republiko Slovenijo. 

V Bruslju, 11.12.2018 

 Za Komisijo 

 Corina CREŢU 

 Članica Komisije 

 

 


