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351,8 milijarde EUR
FINANCIRANJE IZ SREDSTEV

KOHEZIJSKE POLITIKE
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FINANCIRANJE IZ SREDSTEV KOHEZIJSKE POLITIKE

Cilj kohezijske politike je zmanjšati
razlike med regijami EU, da
se doseže uravnotežen
gospodarski, socialni in teritorialni
razvoj.

Kohezijska politika EU 14–20:
1/3 proračuna EU (cel proračun 1.082 B€)



Cilj 1 in Cilj 2
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SREDSTVA EKP – nacionalna ovojnica

Razrez OP po skladih

RS v 2014–2020 razpolaga z 3,312 milijarde evrov:
• CEF ali IPE - 159,8 MEUR (Instrument za povezovanje Evrope)
• Programi ETS - Evropskega teritorialnega sodelovanja 64 M€
• FEAD – 20,5 M€ - MDDSZ (Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim)

PRIMERJAVA MED OBDOBJI
Predpristopni instrumenti
EPD 2004-2006 0,330 B€
EKP 2007-2013 4,101 B€
EKP 2014-2020 3,068 B€
EKP 2021-2027 ? 2,8 B€

sklad EU del v mio evrih

KS 914.046.895
ESRR 1.416.685.363
ESS 718.769.595
YEI 18.423.072
SKUPAJ 3.067.924.925
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Ključni poudarki/novosti pro-
gramskega obdobja 2014-20
• osredotočenje na prednostne naloge

strategije EU2020, ki zadevajo pametno,
trajnostno in vključujočo rast – definirano
CSR;

• nagrajevanje uspešnosti;
• osredotočenje na rezultate-spremljanje

napredka v smeri doseganja ciljev;

• poenostavitev izvajanja



Razlike med programskima
obdobjema 2007-13 in 2014-20
• Partnerski sporazum
• En OP za vse tri sklade kohezijske politike
• Delitev SLO na dve Kohezijski regiji
• Delitev sredstev ESRR in ESS na kohezijski regiji

(sredstva KS se ne delijo)
• Razrez sredstev je skladen z zahtevami iz uredb po

osredotočenosti na ključne tematske cilje (11)
• Za regijske projekte ni posebne prednostne osi kot

je bilo v obdobju 2007-2013 (in ne kvot);
• V čim večji meri izvajanje finančnih instrumentov
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FAZE KORIŠČENJA



• Do konca avgusta 2019 je bilo izdanih
za več 2,52 B€ (82%) odločitev o
podpori,

• Pogodbeno vezanih za nekaj več kot
2 B€ (66%) evropskih sredstev,

• Iz proračuna izplačano 851 M€
(28%),

• Zahtevki za izplačilo iz EU proračuna
779 M€ (25%).

STANJE na izvajanju



EU primerjave
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OBJAVE

Mesečna objava -
http://www.svrk.gov.si/si/kako_koristimo_eu_sredstva/

Vsa kvartalna poročila
http://www.svrk.gov.si/si/kako_koristimo_eu_sredstva/porocila_

programsko_obdobje_2014_2020/



IZVAJANJE 2014-2020 –
lokalne skupnosti
Instrumenti – od spodaj navzgor

DRR 480 mio EUR (SLO+EU del)
CLLD   30 mio EUR (EU del)
CTN 117 mio EUR ( EU del)

Instrumenti „top down“ – NPO in javni razpisi
PN 6.1, PN 6.2
PN 3.1
PN 4.1, PN 4.4



http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi



SMO se kaj naučili ?

1. STABILNOST (sistema, kadrov, čim
manj sprememb)

2. PARTNERSKI PRISTOP IN
ZAUPANJE

3. IS je pomemben
4. DODATNA SREDSTVA

(overcommitment)
5. POSLUŠATI in SLIŠATI
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VEČLETNI FINANČNI OKVIR

PROCESI 2021-27

NORMATIVNI OKVIR

PROGRAMIRANJE



Predlog EK za izvajanje
EKP 2021 -2027
• Evropska kohezijska politika (EKP) 2021-2027 :

znižuje se obseg sredstev za c/a 10% na ravni EU;
• Delitev sredstev med države članice na osnovi

relativne razvitosti države z dodatnimi kazalniki s
področja migracij in podnebnih sprememb;

manj razvite regije (pod 75% povprečja razvitosti EU)
regije v prehodu (med 75% in 100% povprečja razvitosti

EU)
bolj razvite regije (nad 100% povprečja razvitosti EU)



Predlog EK za RS
za obdobje 2021-27
• Kohezijska ovojnica v višini 3,073 milijarde EUR v stalnih

cenah 2018 oz. 3,463 milijarde EUR v tekočih cenah;
• 9% padec v primerjavi 2014-2020
• Sredstva vključujejo :

tri sklade – ESRR, ESS+ in KS – ca. 2,8 mlrd eur
nacionalne ovojnice v okviru mehanizma za

povezovanje Evrope CEF – ca.160 mio. EUR
nacionalna ovojnica za ETS– ca. 80 mio. eur

• Izhodišče kategorizacije regij:
 so statistični podatki Eurostata 2014/2016:

Kohezijska regija V Slovenija – manj razvita regija
Kohezijska regija Z Slovenja – regija v prehodu (99%)



V pogajanjih o VFO Slovenija zagovarja:
• hiter zaključek pogajanj o VFO
• močno kohezijsko politiko na EU ravni in čim višjo

nacionalno kohezijsko ovojnico
• Preprečiti nagel padec podpore
Kje smo trenutno v procesu pogajanj o VFO?
• Predsedniki vlad so prvo politično razpravo o VFO opravili decembra

2018 in sprejeli sklep, da se VFO pogajanja zaključijo oktobra 2019.
• Glede na zaplete z Brexitom časovnica ni realna in je zelo verjetno,

da bodo voditelji opravili še eno politično razpravo, ki ji bodo do
konca leta sledila politična pogajanja.

• Na zamik časovnice vplivajo tudi volitve v Evropski parlament,
imenovanje nove Evropske komisije in imenovanje novega
predsednika Evropskega sveta.

Predlog EK za izvajanje
EKP 2021 -2027 ----- VFO 21-27



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI
SVEŽENJ – 5 UREDB
• UREDBA O DOLOČITVI SKUPNIH DOLOČB o ESRR, ESS+,

KS in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, Sklad
za azil in migracije (AMIF), Sklad za notranjo varnost
(SNV) in Instrument za upravljanje meje in vizume
(IUMV) in PRILOGE (omogočitvenih pogojev, tematskih
sklopov, programiranja, metodo alokacije z izračunom
nacionalnih ovojnic itd.)

• UREDBA za ESRR in Kohezijski sklad
• UREDBA o Evropske socialnem skladu plus
• UREDBA o posebnih določitvah za cilj ETS (Interreg)
• UREDBA o mehanizmu reševanja pravnih in upravnih

ovir v čezmejnem okviru



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 le TC 4
•KS financira TC 2 in TC 3

•Omogočitveni pogoji kot pogoj za začetek izvajanja
•Programiraje 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
Stališče RS:
• Dve glavni prioriteti: močna kohezijska politika in brez padcev
na nivoju kohezijskih regij
•Kaj Slovenija zagovarja:
• ključna razvojna politika Unije za vse regije in države EU;
• navezave in osredotočenosti na razvojne izzive Unije in na

EVROPSKI SEMESTER s ciljem doseganja gospodarske
transformacije regij, držav in Unije - CSR

• doseganja dodane vrednosti Unije kot celote
• pomen ohranitve BDP kot glavnega kriterija za izračun

nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. Berlinske metode)
• močno podpora poenostavitvam izvajanja kohezijske politike
• pravilo n+3,  izvajanje kohezijske politike v deljenem

upravljanju in dopolnjevanje različnih skladov izvajanje
• podpora programom Evropskega teritorialnega sodelovanja.



Ključne usmeritve OP 2021-2027 izhajajo iz petih ključnih
politik in njihovih ciljev:
 Cilj 1 – pametnejša Evropa (inovacije, digitalizacija,

podjetništvo) – vir ESRR
 Cilj 2 – bolj zelena, nizkoogljična Evropa (energetika,

voda, odpadki, podnebne spremembe) – vir ESRR in KS
 Cilj 3 – bolj povezana Evropa (digitalna povezanost,

mobilnost, TEN-T) – vir ESRR in KS
 Cilj 4 – bolj socialna Evropa (zaposlovanje,

izobraževanje, socialna vključenost in zdravje) – vir ESS
 Cilj 5 – Evropa bližje državljanom (CLLD) – vir predvsem

ESRR

Vsebinski cilji in prioritete
EKP 2021-27



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



1.SVRK skupaj z ministrstvi in partnerji pristopi k
pripravi programskih dokumentov.

2.Nosilni resorji: Priprava oziroma prenova
dokumentov za izpolnjevanje tematskih
omogočitvenih pogojev (2030).

3.MF in SVRK - aktivnosti pri poenostavitvi
sistema izvajanja.

O procesu in dogajanju na programiranju se bo
poročalo v kvartalnih poročilih

Vladno gradivo – julij 2019



Proces programiranja

Pripravljalna
faza

Razrez
sredstev in
navodila za
program

Prva
verzija
Programa
EKP

Zaključevanje
in končna
verzija
Programa EKP

20202019

EK – Poročilo o
državi

Gradivo za Vlado –
informacija o

procesu

Mapiranje naložbenih področij, opredelitev
kazalnikov ipd.

Pričetek vsebinskih
pogajanj z EK 9/2019



EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR) podpira zlasti
naslednje:

• naložbe v infrastrukturo;
• naložbe v dostop do storitev;
• produktivne naložbe v MSP;
• opremo, programsko opremo in neopredmetena sredstva;
• informiranje, komuniciranje, študije, mreženje,

sodelovanje, izmenjavo izkušenj in dejavnosti, ki vključujejo
grozde;

• tehnično pomoč.

OPREDELITEV NALOŽB IN
SPECIFIČNIH CILJEV ESRR



ESRR bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru politike
„pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne
gospodarske preobrazbe“ in sicer z:

I. izboljšanjem raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter
uvajanjem naprednih tehnologij;

II. uživanjem koristi digitalizacije za državljane, podjetja in
vlade;

III. izboljšanjem rasti in konkurenčnosti MSP;
IV. razvojem znanj in spretnosti za pametno specializacijo,

industrijsko tranzicijo in podjetništvo;

ESRR – Pametna Evropa



ESRR bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru politike
„bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo,
zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter
preprečevanje in upravljanje tveganj “ in sicer z:

I. spodbujanjem ukrepov za energetsko učinkovitost;
II. spodbujanjem obnovljivih virov energije;
III. razvojem pametnih energetskih sistemov in omrežij ter

hrambe energije na lokalni ravni;
IV. spodbujanjem prilagajanja podnebnim spremembam ter

preprečevanjem tveganj in krepitvijo odpornosti na nesreče;
V. spodbujanjem trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri;
VI. spodbujanjem prehoda na krožno gospodarstvo;
VII. spodbujanjem biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v

urbanem okolju in zmanjšanjem onesnaženja;

ESRR – Zelena Evropa



ESRR bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru politike
„bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT“

in sicer z:

I. izboljšanjem digitalne povezljivosti;
II. razvojem trajnostnega, pametnega, varnega in

intermodalnega omrežja TEN-T, ki je odporno na podnebne
spremembe;

III. razvojem trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne,
regionalne in lokalne mobilnosti, ki je odporna na
podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do
omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo;

ESRR – Povezana Evropa



ESRR bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru politike
„bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravi “

in sicer z:
I. izboljšanjem učinkovitosti trgov dela in dostopa do

kakovostne zaposlitve prek razvoja socialnih inovacij in
infrastrukture;

II. izboljšanjem dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev
na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega
učenja prek razvoja infrastrukture;

III. izboljšanjem socialno-ekonomske vključenosti
marginaliziranih skupnosti, migrantov in zapostavljenih
skupin prek celostnih ukrepov, vključno s stanovanjskimi in
socialnimi storitvami;

IV. zagotavljanjem enakega dostopa do zdravstvenega varstva z
razvijanjem infrastrukture, vključno z osnovnim zdravstvenim
varstvom;

ESRR – Socialna Evropa



ESRR bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru politike
„ Evropa, ki je bliže državljanom - s spodbujanjem trajnostnega in celostnega

razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud “

I. spodbujanjem celostnega socialnega, gospodarskega in
okoljskega razvoja, kulturne dediščine in varnosti v urbanih
območjih;

II. spodbujanjem celostnega socialnega, gospodarskega in
okoljskega lokalnega razvoja, kulturne dediščine in
varnosti, vključno s podeželjem in obalnimi območji, tudi
prek lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

ESRR –Evropa bližje državljanom



EVROPSKI SOCIALNI SKLAD (ESS+) podpira zlasti naslednje
specifične cilje na področjih politik zaposlovanja, izobraževanja,
socialnega vključevanja in zdravja, s čimer prispeva tudi k cilju
politike „bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra
socialnih pravic“:

I. izboljšanje dostopa do zaposlitve za vse iskalce zaposlitve,
zlasti mlade in dolgotrajno brezposelne, ter neaktivne
osebe, spodbujanje samozaposlovanja in socialnega
gospodarstva;

II. posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in
predvidevanje potreb po spretnostih ter zagotavljanje
pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri
usklajevanju ponudbe in povpraševanja, prehodov in
mobilnosti na trgu dela;

OPREDELITEV NALOŽB IN
SPECIFIČNIH CILJEV ESS+



III. spodbujanje udeležbe na trgu dela, uravnotežene glede na spol, in boljše
usklajenosti poklicnega in zasebnega življenja, vključno z dostopom do
otroškega varstva in oskrbe za vzdrževane osebe;
(iii bis) spodbujanje prilagajanja delavcev, podjetij in podjetnikov
spremembam ter aktivnega in zdravega staranja ter zdravega in dobro
prilagojenega delovnega okolja, ki obravnava zdravstvena tveganja;

IV. povečanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja ter njihove relevantnosti za potrebe trgov dela, da se
podpre pridobivanje ključnih kompetenc, vključno z digitalnimi
spretnostmi;

V. spodbujanje enakopravnega dostopa do kakovostnega in vključujočega
izobraževanja in usposabljanja ter dokončanja takega izobraževanja in
usposabljanja, zlasti za prikrajšane skupine, in sicer od predšolske vzgoje
in varstva prek splošnega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in
usposabljanja do terciarne ravni ter izobraževanja odraslih, vključno z
olajševanjem učne mobilnosti za vse;

OPREDELITEV NALOŽB IN
SPECIFIČNIH CILJEV ESS+



VI. spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in
prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju digitalnih spretnosti, boljše predvidevanje
sprememb in zahtev po novih spretnostih na podlagi potreb trga dela, olajševanje
kariernih prehodov in spodbujanje poklicne mobilnosti;

VII. pospeševanje aktivnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti in aktivne
udeležbe ter povečevanje zaposljivosti;

VIII.spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja državljanov tretjih držav in
marginaliziranih skupnosti, kot so Romi;

IX. krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, vzdržnih in
cenovno ugodnih storitev; posodabljanje sistemov socialne zaščite, vključno s
spodbujanjem dostopa do socialne zaščite; izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in
odpornosti zdravstvenih sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe;

X. spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali
socialne izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi in otroki;

XI. odpravljanje materialne prikrajšanosti z zagotavljanjem hrane in/ali osnovne
materialne pomoči najbolj ogroženim, vključno s spremljevalnimi ukrepi.

OPREDELITEV NALOŽB IN
SPECIFIČNIH CILJEV ESS+



ESS+ bo podpiral tudi
• razvoj spretnosti za pametno specializacijo in spretnosti za

ključne omogočitvene tehnologije,
• industrijsko tranzicijo,
• sektorsko sodelovanje na področju spretnosti in podjetništva,
• usposabljanje raziskovalcev,
• dejavnosti mreženja in partnerstva med visokošolskimi

institucijami, institucijami poklicnega izobraževanja in
usposabljanja, raziskovalnimi in tehnološkimi središči ter
podjetji in grozdi,

• mikro, mala in srednja podjetja ter socialno gospodarstvo;

ESS+ – Pametna Evropa



ESS+ - Zelena Evropa

ESS+ bo podpiral tudi
• izboljšanje sistemov izobraževanja in usposabljanja za

prilagoditev spretnosti in kvalifikacij, izpopolnjevanja za vse,
vključno z delovno silo, ustvarjanja novih delovnih mest v
sektorjih, povezanih z okoljem, podnebjem in energijo ter
biogospodarstvom

ESS+ bo pod sklopom za zdravje podpiral tudi
spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni, prispeva k
učinkovitosti, dostopnosti in odpornosti zdravstvenih
sistemov ter k varnejšemu zdravstvenemu varstvu,
zmanjšuje neenakosti v zdravju, državljane ščiti pred
čezmejnimi nevarnostmi za zdravje ter podpira
zdravstveno zakonodajo EU.



KOHEZIJSKI SKLAD (KS) podpira zlasti naslednje:

• naložbe v okolje, vključno z naložbami, ki so povezane s
trajnostnim razvojem in energijo ter prinašajo okoljske
koristi;

• naložbe v TEN-T;
• tehnično pomoč.

OPREDELITEV NALOŽB IN
SPECIFIČNIH CILJEV KS



KS bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru politike
„bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo,
zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter
preprečevanje in upravljanje tveganj “:

I. spodbujanjem ukrepov za energetsko učinkovitost;
II. spodbujanjem obnovljivih virov energije;
III. razvojem pametnih energetskih sistemov in omrežij ter

hrambe energije na lokalni ravni;
IV. spodbujanjem prilagajanja podnebnim spremembam ter

preprečevanjem tveganj in krepitvijo odpornosti na nesreče;
V. spodbujanjem trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri;
VI. spodbujanjem prehoda na krožno gospodarstvo;
VII. spodbujanjem biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v

urbanem okolju in zmanjšanjem onesnaženja;

KS – Zelena Evropa



KS bo podpiral naslednje specifične cilje v okviru
politike „bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne

povezljivosti IKT“ in sicer z:

II. razvojem trajnostnega, pametnega, varnega in
intermodalnega omrežja TEN-T, ki je odporno na
podnebne spremembe;

III. razvojem trajnostne, pametne in intermodalne
nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, ki je
odporna na podnebne spremembe, vključno z boljšim
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo;

KS – Povezana Evropa



Cilj politike
Specifični
cilj

Naziv
omogočitvene
ga pogoja

Nosilni resor in
dokument, in predviden
rok za pripravo oz.
prenovo dokumentov

Sodelujoči
resorji

1. Pametnejša
Evropa s
spodbujanjem
inovativne in
pametne
gospodarske
preobrazbe

ESRR:
Vsi specifični
cilji v okviru
tega cilja
politike

1. Dobro
upravljanje
nacionalne ali
regionalne
strategije
pametne
specializacije

SVRK
Slovenska Strategija
pametne specializacije
predvidena novelacija v
letu 2020

MGRT
MK
MIZŠ
MJU
MP
MOP
MZI
MDDSZ

Tematski omogočitveni pogoji



Tematski omogočitveni pogoji
Cilj politike Specifični cilj

Naziv omogočitvenega
pogoja

Nosilni resor in dokument in
predviden rok za pripravo oz.
prenovo dokumentov

Sodeluj
oči

resorji

2. Bolj zelena,
nizkoogljična
Evropa s
spodbujanjem
prehoda na čisto
in pravično
energijo, zelene
in modre
naložbe, krožno
gospodarstvo,
prilagajanje
podnebnim
spremembam ter
preprečevanje in
upravljanje
tveganj

ESRR in Kohezijski sklad:
2.1 Spodbujanje ukrepov za
energetsko učinkovitost

2. Strateški okvir
politike za podporo
prenove za večjo
energetsko učinkovitost
stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb

ESRR in Kohezijski sklad:
2.1 Spodbujanje ukrepov za
energetsko učinkovitost
2.2 Spodbujanje obnovljivih
virov energije prek vlaganja v
proizvodne zmogljivosti

3. Upravljanje za
energetski sektor

ESRR in Kohezijski sklad:
2.2 Spodbujanje obnovljivih
virov energije prek vlaganja v
proizvodne zmogljivosti

4. Učinkovito
spodbujanje uporabe
energije iz obnovljivih
virov v vseh sektorjih in
v vsej EU



Tematski omogočitveni pogoji

Cilj politike Specifični cilj
Naziv
omogočitvenega
pogoja

Nosilni resor in dokument, ki bo
predvidoma predmet pogajanj z
EK za izpolnitev omogočitvenega
pogoja in predviden rok za
pripravo oz. prenovo dokumentov

Sodelujoči
resorji

2. Bolj zelena,
nizkoogljična
Evropa s
spodbujanjem
prehoda na čisto
in pravično
energijo, zelene in
modre naložbe,
krožno
gospodarstvo,
prilagajanje
podnebnim
spremembam ter
preprečevanje in
upravljanje
tveganj

ESRR in Kohezijski
sklad:
2.4 Spodbujanje
prilagajanja
podnebnim
spremembam ter
preprečevanje
tveganj in krepitev
odpornosti na
nesreče

5. Učinkovit okvir za
obvladovanje
tveganja nesreč



Tematski omogočitveni pogoji
Cilj politike Specifični cilj

Naziv omogočitvenega
pogoja

Nosilni resor in dokument, ki bo
predvidoma predmet pogajanj z EK
za izpolnitev omogočitvenega pogoja
in predviden rok za pripravo oz.
prenovo dokumentov

Sodelujoči
resorji

2. Bolj zelena,
nizkoogljična
Evropa s
spodbujanjem
prehoda na čisto in
pravično energijo,
zelene in modre
naložbe, krožno
gospodarstvo,
prilagajanje
podnebnim
spremembam ter
preprečevanje in
upravljanje tveganj

ESRR in Kohezijski sklad:
2.5 Spodbujanje učinkovite
rabe vode

6. Posodobljeno
načrtovanje potrebnih
naložb v vodnem
sektorju in sektorju
odpadne vode

ESRR in Kohezijski sklad:
2.6 Razvoj krožnega
gospodarstva (oz. prehod
nanj) s pomočjo naložb v
sektor odpadkov in
učinkovitejšo rabo virov

7. Posodobljeno
načrtovanje ravnanja z
odpadki

ESRR in Kohezijski sklad:
2.6 Spodbujanje zelene
infrastrukture v urbanem
okolju in zmanjšanje
onesnaženja

8. Prednostni okvir
ukrepanja za potrebne
ohranitvene ukrepe, ki
vključujejo
sofinanciranje Unije



Cilj politike Specifični cilj
Naziv
omogočitveneg
a pogoja

Nosilni resor in dokument, ki bo
predvidoma predmet pogajanj z EK za
izpolnitev omogočitvenega pogoja in
predviden rok za pripravo oz. prenovo
dokumentov

3. Bolj povezana
Evropa z
izboljšanjem
mobilnosti in
regionalne
povezljivosti IKT

ESRR:
3.1 Izboljšanje digitalne povezljivosti

9. Nacionalni ali
regionalni načrt
za
širokopasovna
omrežja

ESRR in Kohezijski sklad:
3.2 Razvoj trajnostnega, pametnega,
varnega in intermodalnega omrežja
TEN-T, ki je odporno na podnebne
spremembe

3.3 Trajnostna, pametna in
intermodalna nacionalna, regionalna
in lokalna mobilnost, ki je odporna na
podnebne spremembe, vključno z
boljšim dostopom do omrežja TEN-T
in čezmejno mobilnostjo

10. Celovito
načrtovanje
prometa na
ustrezni ravni

Tematski omogočitveni pogoji



Tematski omogočitveni pogoji
Cilj politike Specifični cilj

Naziv
omogočitven
ega pogoja

Nosilni resor in dokument, in
predviden rok za pripravo oz.
prenovo dokumentov

Sodelujoči
resorji

4. Bolj socialna
Evropa z izvajanjem
evropskega stebra
socialnih pravic

ESRR:
4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov
dela in dostopa do kakovostne
zaposlitve prek razvoja
infrastrukture
ESS:
4.1.1 Izboljšanje dostopa do
zaposlitve za vse iskalce
zaposlitve, tudi za mlade in
neaktivne ljudi, ter spodbujanje
samozaposlovanja in socialnega
gospodarstva
4.1.2 Posodabljanje institucij in
storitev trga dela, da se zagotovi
pravočasna in prilagojena pomoč
ter podpora za usklajevanje
ponudbe in povpraševanja na
trgu dela, prehod in mobilnost

11. Strateški
okvir politike
za aktivne
politike trga
dela



Cilj politike Specifični cilj
Naziv
omogočitve
nega pogoja

Nosilni resor in dokument,
in predviden rok za
pripravo oz. prenovo
dokumentov

Sodelujoči
resorji

4. Bolj socialna
Evropa z
izvajanjem
evropskega
stebra socialnih
pravic

ESRR:
4.1 Izboljšanje učinkovitosti
trgov dela in dostopa do
kakovostne zaposlitve prek
razvoja infrastrukture
ESS:
4.1.3 Spodbujanje boljšega
usklajevanja poklicnega in
zasebnega življenja, vključno
z dostopom do otroškega
varstva ter zdravega in
prilagojenega delovnega
okolja za obravnavanje
zdravstvenih tveganj,
prilagajanje delavcev na
spremembe ter zdravo in
aktivno staranje

12.
Nacionalni
strateški
okvir za
enakost
spolov

Tematski omogočitveni pogoji



Cilj
politike

Specifični cilj
Naziv
pogoja

Nosilni resor in dokument, in predviden rok za
pripravo oz. prenovo dokumentov

4. Bolj
socialna
Evropa z
izvajanjem
evropske-
ga stebra
socialnih
pravic

ESRR:
4.2 Izboljšanje dostopa do vključujočih in
kakovostnih storitev na področju
izobraževanja, usposabljanja in
vseživljenjskega učenja prek razvoja
infrastrukture
ESS:
4.2.1 Izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in
ustreznosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja glede na potrebe trga dela
4.2.2 Spodbujanje prožnih priložnosti za
izpopolnjevanje in preusposabljanje za vse,
tudi prek olajševanja poklicnih prehodov in
spodbujanja poklicne mobilnosti
4.2.3 Spodbujanje enakega dostopa, zlasti za
prikrajšane skupine, do kakovostnega in
vključujočega izobraževanja in usposabljanja
od predšolske vzgoje in varstva v okviru
splošnega in poklicnega izobraževanja in
usposabljanja ter do terciarne ravni

13. Strateški
okvir
politike za
sistem
izobraže-
vanja in
usposablja-
nja na vseh
ravneh

Tematski omogočitveni pogoji



Cilj
politike

Specifični cilj
Naziv
omogočitve
nega pogoja

Nosilni resor in  dokument, in
predviden rok za pripravo oz.
prenovo dokumentov

Sodelujoči
resorji

4. Bolj
socialna
Evropa z
izvaja-
njem
evrop-
skega
stebra
socialnih
pravic

ESRR:
4.3 Izboljšanje socialno-ekonomske
vključenosti marginaliziranih
skupnosti, migrantov in
zapostavljenih skupin prek celostnih
ukrepov, vključno s stanovanjskimi
in socialnimi storitvami
ESS: 4.3.1 Spodbujanje aktivne
vključenosti, tudi za spodbujanje
enakih možnosti in aktivne udeležbe,
ter povečanje zaposljivosti

14.
Nacionalni
strateški
okvir
politike za
socialno
vključenost
in zmanjše-
vanje
revščine

ESS:
4.3.2 Spodbujanje socialno-
ekonomske vključenosti
marginaliziranih skupnosti, na
primer Romov

15.
Nacionalna
strategija
vključevanja
Romov

Tematski omogočitveni pogoji



Tematski omogočitveni pogoji

Cilj politike Specifični cilj

Naziv
omogočitv
enega
pogoja

Nosilni resor in
predviden rok za
pripravo oz. prenovo
dokumentov

Sodelujoči
resorji

4. Bolj socialna
Evropa z
izvajanjem
evropskega
stebra socialnih
pravic

ESRR:
4.4 Zagotavljanje enakega dostopa do
zdravstvenega varstva z razvijanjem
infrastrukture, vključno z osnovnim
zdravstvenim varstvom
ESS:
4.3.4 Izboljšanje enakega in
pravočasnega dostopa do kakovostnih,
trajnostnih in cenovno dostopnih
storitev; izboljšanje dostopnosti,
učinkovitosti in vzdržljivosti
zdravstvenih sistemov; izboljšanje
dostopa do storitev dolgotrajne oskrbe
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