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KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI 
SVEŽENJ 

• Sloveniji je namenjenih 3.1 milijarde sredstev (9% manj sredstev kot v 
prejšnjem obdobju) – celotna ovojnica za kohezijsko politiko se zmanjšuje 
za 10% 

• Primerjava z jugom in vzhodom:  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Država članica Sprememba kohezijske ovojnice 

Slovenija -9% 

Madžarska -24% 

Poljska -23% 

Češka -24% 

Slovaška -22% 

Estonija -24% 

Litva -24% 

Latvija -13% 

Malta -24% 

Grčija +8% 

Španija +5% 

Portugalska -7% 



BDP na prebivalca 



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI 
SVEŽENJ 

 
• UREDBE (splošna + ESRR/KS, ESS+, ETS, čezmejni mehanizem) + priloge  - 

minimalizem! 

• 3 kategorije regij: manj razvite regije (pod 75% povprečja razvitosti EU),  regije v 
prehodu (med 75% in 100%) in bolj razvite regije (nad 100%)  

• Še večja tematska osredotočenost, usmerjenost k doseganju dodane vrednosti za 
Unijo kot celote, povezava z evropskim semestrom 

• 5 tematskih ciljev: 
1) pametna Evropa  
2) zelena Evropa  
3) povezana Evropa  
4) socialna Evropa in  
5) Evropa bliže državljanom 
 

 



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI 
SVEŽENJ 

•Tematska osredotočenost po skladih: 
•ESRR, glede na razvitost države (primer za Slovenijo): 

•TC 1 najmanj 45% in TC 2 najmanj 30% sredstev ESRR 
•vsaj 6% sredstev ESRR na nacionalni ravni nameni za trajnostni urbani 
razvoj 

•ESS+ financira pretežno le TC 4 
•KS financira TC 2 in TC 3 

•Omogočitveni pogoji kot pogoj za začetek izvajanja za posamezne vsebine 

•Programiranje 5+2 

• Znižane stopnje evropskega sofinanciranja: 
• 70% manj razvite regije, KS in Interreg  
• 55% regije v prehodu ter  
• 40% bolj razvite regije 

• Postopen prehod na n+2  

• Bistveno zmanjšana predplačila, nižje stopnje tehnične pomoči  

 

 



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI 
SVEŽENJ 

• Postopen prehod na n+2 – pospešitev investicijskega cikla (nastavki - akcijski načrt 
14-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bistveno zmanjšana predplačila, nižje stopnje tehnične pomoči, ki se izplačuje po 
pavšalu  

 

 



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI 
SVEŽENJ 

KAJ JE NA RAVNI SVETA DOGOVORJENO 
 
Skupna uredba: 
• Tematski sklop 1 (Programiranje) 

• V primeru DČ, ki imajo nizko alokacija in do dva OP, PS ni več potreben 
• Programiranje za obdobje 5+2 

• Tematski sklop 5 (Nadzor in upravljanje) 
• Računovodska funkcija 
• Organ za potrjevanje ni več samostojna funkcija 
 

 
VSE OSTALO JE PRIORITETA ROMUNSKEGA PREDSEDSTVA 
 
 

 

 



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI 
SVEŽENJ 

IZZIVI 
 
• Pravočasen zaključek pogajanj VFO 
• Razmerje VZHOD/ZAHOD 
• Nefleksibilna tematska osredotočenost 
• Pravilo N+2 
• Nacionalno sofinanciranje 
• Tehnična pomoč 

 
• Zahteve iz regij in resorjev  
 
 
 

 

 



Programiranje  - sredstva - ???  

• Stalne cene iz leta 2018: Sloveniji je namenjenih 3.1 milijarde sredstev 
(realno je to 9% manj sredstev kot v prejšnjem obdobju). 

• Tekoče cene v katerih se programira dajejo drugačno sliko in lahko 
govorimo o nominalnem povečanju sredstev – tabela spodaj. 

• Zmanjšuje se tudi % sofinanciranja, kar posledično pomeni, da bo 
potrebno več proračunskih sredstev alocirati za kohezijsko politiko. 

Sklad/obdobje 14-20 21-27 % 

ESS+ 707 793 112% 

ESRR 1390 1673 120% 

KS 895 683 76% 

2992 3149 105% 



Proces 

Pripravljalna 
faza 

Razrez 
sredstev in 
navodila za 
program 

Prva verzija 
Programa EKP 

Zaključevanje 
in končna 
verzija 
Programa 
EKP 

2020 2019 



1. Vlada RS se seznani z Informacijo o poteku ...  

2. Vlada RS nalaga SVRK, da pripravi programske 

dokumente... 

3. Vlada RS nalaga nosilnim ministrstvom in službam - 

priprava oziroma prenova dokumentov za izpolnjevanje 

tematskih omogočitvenih pogojev (2030)...  

4. Vlada RS nalaga resornim ministrstvom - horizontalni 

omogočitveni pogoji… 

5. Vlada RS nalaga MF in SVRK, da z ministrstvi začneta z 

aktivnostmi pri poenostavitvi sistema izvajanja – začetek 

1.1.2021…. 

Vladno gradivo v usklajevanju 



1. Gre za dokument EK – pogajalsko izhodišče 
 

2. Za kohezijo ključna priloga D….  
 

3. Osnovno stališče SVRK – da se področja intervencij ne 

ožijo 

 

4. Navezava na makro-regionalne strategije… 

 

5. Logika tematskega cilja/cilja politik 5 – CLLD, vsi ostali 

morebitni mehanizmi (CTN, DRR ipd.) znotraj TC1 – TC4…  

 

 

Poročilo o državi 


