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KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN IZRAZOV  
 

AKTRP Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

ARSO Agencija RS za okolje 

certificirani izdatki zahtevki za povračilo iz EU 

CLLD lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 

CPS celostne prometne strategije 

CPU Center za podporo uporabnikom IS eMA 

CTN celostne teritorialne naložbe 

DKom Državna revizijska komisija 

dodeljena sredstva izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO 

DRR dogovor za razvoj regij 

DRSV Direkcija RS za vode 

eCA informacijski sistem organa za potrjevanje 

EK Evropska komisija 

EKP evropska kohezijska politika 

EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

eMA informacijski sistem organa upravljanja 

ESIF 
evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni 
sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS) 

ESPR Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

FI finančni instrumenti 

INOP 
Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 

LAS lokalne akcijske skupine 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

MF Ministrstvo za finance 

MFeRAC 
enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje 
državnega proračuna  

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

MJU Ministrstvo za javno upravo 

MK Ministrstvo za kulturo 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

MP Ministrstvo za pravosodje 

MZ Ministrstvo za zdravje 

MZI Ministrstvo za infrastrukturo 

NIO 
način izbora operacije: javni razpis, javni poziv ali neposredna 
potrditev operacije, programa 

NPO neposredna potrditev operacije 

OP EKP 
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020 

operacija 
potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec 
ali več teh, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za 
doseganje ciljev prednostnih osi 

OU organ upravljanja 

OzS 
Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 

PN prednostna naložba 

PO posredniški organ 

pravice porabe 
razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta  

predfinanciranje  
t. i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar 
pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem opravljajo 
v skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) in da se 
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povračila v državni proračun izvedejo naknadno ter neposredno 
ne vplivajo na plačila  

prednostna os tematski cilj 

SID Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana 

S4 slovenska strategija pametne specializacije 

SFC informacijski sistem EK 

SLR strategija lokalnega razvoja 

SVRK 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ 
upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad 

TP tehnična podpora 

TUS trajnostne urbane strategije 

Uredba EKP 
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj 
naložbe za rast in delovna mesta 

YEI 
Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so 
načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–
2020) 

ZMOS Združenje mestnih občin Slovenije 

ZZI zahtevek za izplačilo 
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1 Uvod  
 
 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do 
konca marca 2019 zajema pregled stanja na 31. marec 2019 na področju izvajanja evropske 
kohezijske politike 2014–2020. Podatki poleg kumulativnega stanja od januarja 2014 do konca 
marca 2019 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: OP EKP) 
vsebujejo tudi podrobnejši opis dejavnosti v prvem trimesečju leta 2019: od januarja 2019 do 
konca marca 2019. 
 
Izvajanje OP EKP ne poteka tako hitro, kot je bilo predvideno na začetku obdobja, na kar so 

opozorili na seji Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in sejah razvojnih svetov obeh kohezijskih regij ter tudi 

Državni zbor RS, Državni svet RS in drugi deležniki. Službi Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK) v vlogi organa upravljanja za strukturne 

sklade in Kohezijski sklad je bilo naloženo, naj pripravi ukrepe, ki bodo privedli do hitrejšega 

izvajanja OP EKP. V Poročilu o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev 

iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 

navajamo celovit nabor ukrepov za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike 2014–

2020 in realizacijo le teh do konca marca 2019.  

 
Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov SVRK in organov, 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, Ministrstva za finance in 
Združenja mestnih občin Slovenije.  
 
Pri pripravi poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od 

januarja 2014 do konca marca 2019 smo izhajali iz podatkov v informacijskem sistemu 

organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: eMA) in podatkov o certificiranih izdatkih iz 

informacijskega sistema organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: eCA). Podatki so 

rezultat specifičnosti poizvedb iz informacijskega sistema eMA in lahko delno odstopajo 

od podatkov iz drugih informacijskih sistemov (predvsem računovodskega sistema 

MFeRAC). 

 
Spremljanje in poročanje o izvajanju akcijskega načrta zagotavljamo v okviru rednih četrtletnih 

poročil o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 

Ključne ugotovitve, ki izhajajo iz analize podatkov v akcijskem načrtu, so:  

 Prednostna naloga v prvem polletju 2019 je vezana na pregled doseganja mejnikov ob 

koncu leta 2018 na področju evropske kohezijske politike (finančni in fizični kazalniki okvira 

uspešnosti) ter s tem na pripravo letnega poročila, ki bo podlaga za odločitev EK o dodelitvi 

rezerve za uspešnost glede na posamezno os/regijo/sklad, kar bo ena od osnov za pripravo 

spremembe operativnega programa v drugi polovici leta 2019. 

 Za informacijski sistem eMA je ugotovljeno, da je premalo funkcionalen in ni prijazen za 

uporabo. Zato je glavni horizontalni ukrep za izboljšanje funkcionalnosti, da se izvedejo 

usposabljanja za sistemske uporabnike in upravičence, s čimer se bo zagotovilo, da eMA 

postane ne samo revizijska sled izvajanja operativnega programa, temveč tudi orodje za 

uporabnike za hitrejšo izvedbo dejavnosti, povezanih z izvajanjem, ter da se sprotno in 

ažurno odpravljajo pomanjkljivosti in potrebne nadgradnje. 

 V nekaterih primerih, pri katerih gre za izbor v več fazah, bo potrebna sistemska 

prilagoditev načelu potrjevanja le pripravljenih projektov (v prvi fazi izbora), zaradi česar bo 

potreben daljši rok za potrditev sofinanciranja, izvedba projekta pa bo zato hitrejša. 

Navedeno priporočilo se nanaša na postopke neposrednega potrjevanja operacij in tudi na 
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ustrezno prilagojene določbe v javnih razpisih. V nekaterih primerih, predvsem pri 

obsežnejših in finančno večjih investicijskih projektih, se načelo pripravljenosti lahko 

smiselno omeji le na fazo projekta. 

 Za pospešitev dejanske izvedbe in s tem zmanjšanje razhajanja med plačili in podpisanimi 

pogodbami Vlada RS v skladu s proračunskimi zmožnostmi usmerja organe države in javne 

uprave in občinam priporoča, naj začnejo postopke oddaje javnega naročanja še pred 

dodelitvijo evropskih kohezijskih sredstev. Svetuje tudi upoštevanje ustreznih varoval pri 

pripravi dokumentacije za javno naročanje pri izboru izvajalcev, da bi se izognili tveganjem 

pri morebitnem neizboru izvajalcev zaradi neuspešno končanega postopka dodelitve 

sredstev. SVRK je pripravila Mnenje OU o sočasnosti postopkov dodeljevanja namenskih 

sredstev EU in drugih finančnih mehanizmov, izvajanja naložb ter zahtevah glede zapiranja 

finančne konstrukcije (uvrščanju projektov v NRP) in ga objavila na spletni strani http://eu-

skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1. 

 Sistem določitve prednostnih ukrepov v postopkih izdaje okoljevarstvenih presoj zaradi 

zagotavljanja nemotenega izvajanja projektov, kadar so sofinancirani s sredstvi EKP, je 

eden izmed ukrepov, ki lahko močno pospešijo izvajanje operativnega programa. Tako je 

Vlada RS 6. decembra 2018 sprejela sklep, s katerim nalaga ministrstvom, vključenim v 

izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, naj pospešijo in prednostno obravnavajo 

postopke za izdajo zahtevanih/spremljajočih dokumentov/dovoljenj/soglasij za začetek 

izvajanja projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, da se pospeši izvajanje evropske 

kohezijske politike 2014–2020. 

 Število izdanih navodil za izvajanje OP EKP se je v tem programskem obdobju povečalo. 

To je posledica normiranosti na evropski ravni in v nacionalni zakonodaji. Za to, da se 

zmanjša upravna obremenitev za upravičence in PO, pregledamo vsa navodila, jih po 

potrebi uskladimo, poenostavimo in natančneje določimo. 

 Številni upravičenci so izrazili potrebo, da se organizirajo usposabljanja, dajanje informacij 

in pomoč v različnih fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov. V prvi fazi, ko 

sredstva še niso dodeljena in je treba projekte pripraviti za kandidiranje na razpisu, je 

naloga posameznega resorja, da po potrebi zagotovi ustrezne informacije in pomoč. 

Seveda je treba pri tem zagotoviti enako obravnavo vseh upravičencev in enake možnosti 

za uspeh teh pri kandidiranju za javna sredstva. V naslednji fazi, ko se projekti izvajajo, pa 

je mogoče izvajalcem projektov informacije nuditi prek osrednjih kanalov (delujoča Fina EU 

točka za splošna vprašanja in CPU eMA pri vprašanjih, povezanih z informacijskim 

sistemom) in informativnih dogodkov – vsako leto se v vsaki kohezijski regiji organizira vsaj 

en dogodek. MJU je v svojih prostorih zagotovilo opremljeno učilnico, ki je namenjena 

izobraževanju PO in končnih upravičencev.  

 Projekti, uvrščeni v DRR, imajo v drugi fazi možnost kandidirati na podlagi neposredne 

potrditve projekta (operacije). Zaradi velikega števila projektov, ki bodo potrjeni na podlagi 

NPO, bo pri PO in OU nastalo ozko grlo. Zato je treba pravočasno zagotoviti ustrezne 

kadrovske vire za hitro in strokovno odzivnost, kar bo optimiziralo postopek potrjevanja 

projektov. Gradivo je bilo potrjeno na seji Vlade RS 25. aprila 2019. 

 Nedoseganje okvira uspešnosti v okviru vsaj prednostne osi 2 Povečanje dostopnosti do 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti (ESRR, obe regiji) 

in prednostne osi 5 Prilagajanje podnebnim spremembam (KS). 

 Skupna vrednost prispevka EU pri operacijah s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje 

OP EKP (v načrtovanju in izvajanju) znaša 712.961.787,78 evra. Operacije s pomembnim 

finančnim vplivom na izvajanje OP EKP vključujejo operacije, za katere je že bila izdana 

odločitev o podpori, vendar je izvedba nična ali daleč pod načrtom, dogovorjenim z INOP, in 

operacije, za katere bi glede na veljavni INOP sredstva že morala biti dodeljena – odločitev 

o podpori, vendar ta zaradi različnih vzrokov še ni bila izdana. 

 Opredeljeni so projekti (operacije), pri katerih so zaznani večji odstopi od načrtovane 

časovnice v INOP. Predlagana sta dva ukrepa – pospešitev priprave projektov ter najmanj 

četrtletno spremljanje stanja pri pripravi vloge in pozneje izvajanja projekta. Če se stanje 

http://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1
http://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1
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načrtovanja ali priprave operacij ne izboljša, se preveri možnost realokacije sredstev EU za 

druge namene. 

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. 

 

 2 Operativni program 
 

Vlada RS je novembra 2014 sprejela enoten Operativni program za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014−2020, ki ga je decembra 2014 potrdila tudi Evropska 
komisija (v nadaljnjem besedilu: EK).  

 

Slovenija je leta 2017 spremenila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP), kar je bilo potrebno iz več razlogov, med 

drugim predvsem zaradi izvedbe tehnične prilagoditve EK, v okviru katere je RS za cilj naložbe 

za rast in delovna mesta prejela dodatna evropska sredstva v višini 56.025.157 evrov.  

 
Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Evropskega socialnega sklada razdeljena med dve kohezijski regiji: vzhodno in zahodno (regiji 
Vzhodna Slovenija pripada 60,6 odstotka razpoložljivih sredstev in regiji Zahodna Slovenija 
39,4 odstotka teh). Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike v njuni 
razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja 
revščine.  
 
V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 v vrednosti 
3.067.924.925 evrov (del EU)

1
 tako znašajo sredstva: 

 ESRR 1.416.685.363 evrov, 

 ESS       718.769.595 evrov, 

 KS         914.046.895 evrov, 
– YEI          18.423.072 evrov; 

 kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS namenjenih 849 milijonov evrov;  

 kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS namenjenih 1,305 milijarde evrov 
(zajeta so tudi sredstva YEI);  

 obema regijama je skupaj na voljo še 914 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, ki se ne 
delijo med regijama. 

 
Ena od novosti pri izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je tudi 
obveznost izpolnjevanja t. i. predhodnih pogojenosti (večinoma strateških, programskih ali 
drugih okvirov oziroma načrtov kot osnov za izvedbo usklajenih ukrepov), ki jih je Slovenija 
izpolnila. 
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 
natančno določenih ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter s tem 
osredinjanje na rezultate. INOP je objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si.  

                                                      
1
 Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na podlagi  

katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju 2017–2020 višja za 56.025.157 evrov (tekoče 

cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek je bil vključen po spremembi OP EKP. 

 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf
http://www.eu-skladi.si/
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 3 Pregled izvajanja  

3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju od januarja 2014 do konca marca 
2019  

Slovenija je po spremembi OP EKP (različica 3.2) v obdobju 2014–2020 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike za cilj naložbe za rast in 

delovna mesta ter ima do konca leta 2023 na voljo 3.067.924.925 evrov (del EU) vseh razpoložljivih sredstev. 

Do konca marca 2019 znašajo: 

 dodeljena sredstva 2.360.375.142 evrov (del EU), kar je 77 odstotkov razpoložljivih sredstev; 

 potrjene operacije 1.925.061.487 evrov (del EU), kar je 63 odstotkov razpoložljivih sredstev; 

 zahtevki za izplačila v IS eMA 678.781.357 (del EU), kar je 22 odstotkov razpoložljivih sredstev;  

 certificirani izdatki 600.795.397 evrov (del EU), kar je 20 odstotkov razpoložljivih sredstev. 

 

Metodološko pojasnilo: s prehodom na poročanje iz informacijskega sistema eMA se je nekoliko spremenil tudi način finančnega poročanja, kot sledi iz spodnjih preglednic (glej opombe k 

preglednicam). Ključne spremembe se nanašajo na a) poročanje o skupnem znesku v evrih, ki vsebuje vrednost vseh sredstev (upravičenih in neupravičenih), v preteklih poročilih je bil naveden 

le znesek v evrih in ustrezen nacionalni prispevek; b) poročanje o izplačilih vsebuje podatek o izplačilih iz državnega proračuna, ki imajo v informacijskem sistemu eMA oblikovan zahtevek za 

izplačilo v statusu plačan. Navedeno pomeni, da so torej prikazani zahtevki za izplačilo (679 milijonov evrov) nižji od celote izplačil iz državnega proračuna, o čemer se je poročalo v poročilih 

pred oktobrom 2018 (in na primer 31. marca 2019 znašajo približno 740 milijonov evrov). Novi podatek tudi ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna, ki še niso pripravljena za povračila. 

 

Tabela 1: Koriščenje evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2019  
 

Operativni 
program/ 

Vsa razpoložljiva 
sredstva* 

EU del 

A B C D 

Dodeljena sredstva** Potrjene operacije**** Zahtevki za izplačila***** 
Certificirani izdatki (EU 

del) 

EUR EUR 

% 

EUR*** 

% 

EU del (EUR) 

% EU 
del 

EUR*** 

% 

EU del (EUR) 

% EU del 

EUR*** EU del (EUR) EUR 

% 

Sklad 3/2*100 5/2*100 7/3*100 9/2*100 11/3*100 15/3*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ESRR 1.823.581.426 1.416.685.363 78% 1.422.446.070 78% 967.959.634 68% 1.285.268.443 70% 709.619.653 50% 368.158.587 207.316.447 188.761.745 13% 

ESS 898.293.249 718.769.595 80% 864.502.717 96% 686.420.293 95% 834.919.863 93% 632.599.072 88% 252.716.643 198.453.072 176.834.560 25% 

KS 1.075.349.290 914.046.895 85% 1.466.246.667 136% 687.572.143 75% 1.205.538.930 112% 564.478.860 62% 487.362.522 255.703.540 217.858.898 24% 

YEI 20.725.956 18.423.072 89% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 20.659.400 100% 18.363.902 100% 19.504.298 17.308.298 17.340.195 94% 

Skupaj 3.817.949.921 3.067.924.925 80% 3.773.921.410 99% 2.360.375.142 77% 3.346.386.636 88% 1.925.061.487 63% 1.127.742.050 678.781.357 600.795.397 20% 

Vir: eMA, SVRK in MF-CA. 
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* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (del EU in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP. 
** Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi velik železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan EK v pregled in 
potrditev. Kjer so deleži višji od 100 %, so ustrezna vsebinska pojasnila navedena v opombah tabel v poglavju 3.2.  
*** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke.  
**** Potrjene operacije so sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik. 
***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna 
pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan). 

 

Tabela 2: Koriščenje evropskih sredstev po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2019  
 

Sklad Regija 

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva* 
EU del 

A B C D 

Dodeljena sredstva** Potrjene operacije**** Zahtevki za izplačila***** 
Certificirani izdatki (EU 

del) 

EUR EUR 
% 

EUR*** 
% 

EU del (EUR) 

% EU 
del 

EUR*** 
% 

EU del (EUR) 
% EU del 

EUR*** 
EU del 
(EUR) 

EUR 
% 

4/3*100 7/3*100 9/4*100 11/3*100 13/4*100 17/4*100 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ESRR 
Vzhodna 1.157.652.004 907.392.844 78% 771.287.178 67% 548.909.231 60% 647.901.962 56% 358.496.756 40% 192.966.540 104.894.186 87.552.337 10% 

Zahodna 665.929.422 509.292.519 76% 651.158.892 98% 419.050.403 82% 637.366.481 96% 351.122.897 69% 175.192.047 102.422.261 101.209.408 20% 

Skupaj ESRR 1.823.581.426 1.416.685.363 78% 1.422.446.070 78% 967.959.634 68% 1.285.268.443 70% 709.619.653 50% 368.158.587 207.316.447 188.761.745 13% 

ESS 
Vzhodna 474.173.200 379.473.557 80% 464.134.336 98% 370.876.423 98% 445.936.332 94% 338.380.133 89% 130.816.236 103.063.275 90.705.260 24% 

Zahodna 424.120.049 339.296.038 80% 400.368.381 94% 315.543.870 93% 388.983.531 92% 294.218.939 87% 121.900.406 95.389.797 86.129.300 25% 

Skupaj ESS 898.293.249 718.769.595 80% 864.502.717 96% 686.420.293 95% 834.919.863 93% 632.599.072 88% 252.716.643 198.453.072 176.834.560 25% 

KS Celotna SLO 1.075.349.290 914.046.895 85% 1.466.246.667 136% 687.572.143 75% 1.205.538.930 112% 564.478.860 62% 487.362.522 255.703.540 217.858.898 24% 

Skupaj KS 1.075.349.290 914.046.895 85% 1.466.246.667 136% 687.572.143 75% 1.205.538.930 112% 564.478.860 62% 487.362.522 255.703.540 217.858.898 24% 

YEI Vzhodna 20.725.956 18.423.072 89% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 20.659.400 100% 18.363.902 100% 19.504.298 17.308.298 17.340.195 94% 

Skupaj YEI 20.725.956 18.423.072 89% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 20.659.400 100% 18.363.902 100% 19.504.298 17.308.298 17.340.195 94% 

OP  

Vzhodna 1.652.551.160 1.305.289.473 79% 1.256.147.470 76% 938.208.726 72% 1.114.497.694 67% 715.240.791 55% 343.287.075 225.265.759 195.597.792 15% 

Zahodna 1.090.049.471 848.588.557 78% 1.051.527.273 96% 734.594.273 87% 1.026.350.013 94% 645.341.836 76% 297.092.453 197.812.058 187.338.707 22% 

Celotna SLO 1.075.349.290 914.046.895 85% 1.466.246.667 136% 687.572.143 75% 1.205.538.930 112% 564.478.860 62% 487.362.522 255.703.540 217.858.898 24% 

Skupaj OP  3.817.949.921 3.067.924.925 80% 3.773.921.410 99% 2.360.375.142 77% 3.346.386.636 88% 1.925.061.487 63% 1.127.742.050 678.781.357 600.795.397 20% 

Vir: eMA, SVRK in MF-CA. 
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* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (del EU in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP. 
** Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi velik železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan EK v pregled in 
potrditev. Kjer so deleži višji od 100 %, so ustrezna vsebinska pojasnila navedena v opombah tabel v poglavju 3.2. 
*** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke.  
**** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik. 
***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna 
pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan). 
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Tabela 3: Koriščenje evropskih sredstev po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2019  
 

OS 

Vsa razpoložljiva 
sredstva* 

EU del 

A B C D 

Dodeljena sredstva** Potrjene operacije**** Zahtevki za izplačila***** 
Certificirani izdatki (EU 

del) 

EUR EUR 
% 

EUR*** 
% 

EU del (EUR) 

% EU 
del 

EUR*** 
% 

EU del (EUR) 
% EU del 

EUR*** 
EU del 
(EUR) 

EUR 
% 

3/2*100 5/2*100 7/3*100 9/2*100 11/3*100 15/3*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 594.673.949 475.739.158 80% 588.050.313 99% 407.710.336 86% 577.123.285 97% 281.314.741 59% 169.459.205 81.966.360 98.625.189 21% 

2 57.166.201 45.732.960 80% 39.385.400 69% 31.508.320 69% 25.775.000 45% 20.620.000 45% 7.894.309 6.314.300 5.632.691 12% 

3 609.085.307 445.088.474 73% 478.150.949 79% 340.553.708 77% 453.108.540 74% 277.070.023 62% 128.790.313 81.551.919 53.231.183 12% 

4 361.637.662 304.640.000 84% 436.395.641 121% 162.382.254 53% 303.020.129 84% 107.132.763 35% 102.102.284 38.719.081 22.507.016 7% 

5 108.114.038 90.021.932 83% 89.471.064 83% 63.053.043 70% 53.502.170 49% 43.662.499 49% 2.477.963 1.997.324 1.628.312 2% 

6 524.610.921 436.205.668 83% 563.678.336 107% 311.418.848 71% 401.380.224 77% 225.081.171 52% 216.436.302 119.362.882 101.850.699 23% 

7 398.005.621 331.527.572 83% 483.841.349 122% 179.950.998 54% 481.591.679 121% 178.387.685 54% 163.637.744 87.121.545 86.330.777 26% 

8 372.463.540 299.948.138 81% 391.679.893 105% 315.187.021 105% 391.223.416 105% 286.724.976 96% 122.810.199 98.526.790 93.562.865 31% 

9 284.449.258 227.559.403 80% 182.214.982 64% 143.803.936 63% 152.029.469 53% 111.810.843 49% 48.016.044 35.637.326 30.052.018 13% 

10 286.275.063 229.020.050 80% 292.982.423 102% 222.268.897 97% 279.174.469 98% 212.066.416 93% 104.526.315 76.745.984 67.169.742 29% 

11 78.592.476 62.873.980 80% 84.730.585 108% 62.601.805 100% 82.784.498 105% 61.254.394 97% 17.527.182 13.990.932 11.636.467 19% 

12 105.337.690 89.537.036 85% 105.271.949 100% 89.481.156 100% 106.521.328 101% 89.481.156 100% 33.171.377 28.155.491 20.960.523 23% 

13 21.453.139 17.162.510 80% 20.684.106 96% 16.547.285 96% 21.737.557 101% 16.547.285 96% 6.065.055 4.829.380 3.910.298 23% 

14 16.085.056 12.868.044 80% 17.384.420 108% 13.907.535 108% 17.414.872 108% 13.907.535 108% 4.827.760 3.862.043 3.697.619 29% 

Skupaj OP 3.817.949.921 3.067.924.925 80% 3.773.921.410 99% 2.360.375.142 77% 3.346.386.636 88% 1.925.061.487 63% 1.127.742.052 678.781.357 600.795.397 20% 

Vir: eMA, SVRK in MF-CA. 
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (del EU in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP. 
** Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi velik železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan EK v pregled in 
potrditev. Kjer so deleži višji od 100 %, so ustrezna vsebinska pojasnila navedena v opombah tabel v poglavju 3.2. 
*** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke.  
**** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik. 
***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna 
pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan). 
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Tabela 4: Koriščenje evropskih sredstev po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2019  

 

  Odločitve o podpori* Operacije*** Izplačila****  Zahtevki za izplačilo (ZZI)***** 

Ministrstvo Skupna vrednost** EU del Skupna vrednost** EU del 
Skupna vrednost 

(EU+SI) 
EU del  

Skupna 
vrednost** 

EU del  
% realizacije 

(EU del) 

  A B C D E F G H I=H/D 

MDDSZ                 490.969.905 390.372.386 488.814.009 359.851.401 149.832.834 122.118.454 139.510.782 109.940.911 31% 

MGRT                 561.341.300 390.685.772 489.110.425 206.294.181 106.202.394 86.839.043 190.614.969 77.673.405 38% 

MGRT- FI****** 373.153.377 253.000.000 373.153.377 253.000.000 63.250.000 63.250.000 63.250.000 63.250.000 25% 

MIZŠ                 497.458.284 373.364.391 494.880.516 335.918.187 186.976.752 150.051.116 183.740.974 122.870.585 37% 

MJU                 66.783.892 47.680.517 52.582.112 36.413.933 16.637.923 13.198.542 11.994.089 9.374.953 26% 

MK                 42.715.950 31.783.576 26.357.643 19.620.854 10.272.188 8.148.405 6.704.650 5.199.363 26% 

MOP                 666.060.927 385.754.899 469.824.661 281.627.670 162.531.939 136.748.819 225.266.497 126.190.842 45% 

MP                 38.109.247 27.946.157 39.089.247 27.946.157 7.406.283 5.957.424 6.064.243 4.506.569 16% 

MZ                 50.038.618 35.844.859 49.083.189 34.389.176 13.735.588 11.004.028 11.450.625 8.537.987 25% 

MZI                 852.081.058 310.882.356 727.002.773 256.939.699 137.759.440 128.456.085 248.421.568 117.151.758 46% 

SVRK                 135.208.852 113.060.229 136.488.684 113.060.229 16.794.083 14.156.247 40.723.653 34.084.984 30% 

Skupna 
vrednost 

3.773.921.410 2.360.375.142 3.346.386.636 1.925.061.487 871.399.425 739.928.163 1.127.742.050 678.781.357 35% 

Vir: eMA, SVRK, MF-CA in MFeRAC. 
* Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi velik železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan EK v pregled in 
potrditev.  
** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke, razen za FI.  
*** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik. 
**** Izplačila, ki so izplačila iz državnega proračuna in tudi izplačila iz finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, 
izpis na 8. 4. 2019 za obdobje do 31. 3. 2019). 
***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna 
pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan). 
****** Vrednost MGRT FI vsebuje EU del, v skupni vrednosti v stolpcih A in C pa je zajet tudi prispevek SI. 
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3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh od januarja 2014 do konca 
marca 2019  

 

SVRK kot OU je avgusta 2015 začela potrjevati ukrepe v okviru OP EKP. Do 31. marca 2019 je tako 

potrdila 406 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 2.360,4 milijona evrov 

dela EU, kar je 77 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Od tega je bilo potrjenih 148 javnih 

razpisov, 49 NPO za programe, 168 NPO za projekte in štiri
2
 NPO za finančne instrumente. Poleg 

tega je bilo izdanih 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne 

akcijske skupine.  

 

Zahtevkov za izplačilo (ZZI) v eMA v statusu plačan, je bilo 678,8 milijona evrov dela EU, kar je 22 

odstotkov razpoložljivih sredstev EU. 

 
V nadaljevanju so navedeni opisi stanja in izvedenih dejavnosti prednostnih naložb v okviru 
posameznih prednostnih osi s poudarkom na prvem trimesečju leta 2019 (obdobje od začetka januarja 
do konca marca 2019). 

 

 

Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega 
razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev 
gospodarstva  
 
Stanje 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 

(9/5 * 
100) 

11 12 
13 

(12/5 * 
100) 

14 (12/9 * 100) 

Skupaj prednostna os 1 594.673.949 475.739.158 80%   588.050.313 407.710.336 86% 281.314.741 81.966.360 17% 20% 

Vir: eMA, SVRK. 
Opombe: glej poglavje 3.1. 
 

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 20 
odločitev o podpori, in sicer 17 za javne razpise in tri za NPO (od tega ena za FI) v skupni 
vrednosti 407,7 milijona evrov dela EU, kar je 86 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. 
Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo za 82 milijonov evrov dela EU, kar je 17 odstotkov 
razpoložljivih sredstev EU. 
 
Izvajanje okvira uspešnosti 
 
Glede na izvedbo izbranih operacij in povračil za leto 2018, ki so podlaga za oceno doseganja okvira 
uspešnosti, so na tej prednostni osi doseženi kazalniki učinka in tudi finančna kazalnika.  

 

Izvajanje akcijskega načrta 

 

Dejavnosti, opredeljene v akcijskem načrtu, so izvedene v celoti, razen v delu, ki se nanaša na MJU, 

kjer so deloma izvedene. 

 

                                                      
2
 Operacija Finančni instrumenti je bila odobrena kot ena operacija, v okviru katere se izvaja podpora sredstev EKP v obliki 

finančnih instrumentov za naslednje PN: 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3. Zaradi ustrezne spremljave po prednostnih oseh se v 
informacijskem sistemu eMA finančni instrumenti vodijo v deležu podpore, odobrene v operaciji finančni instrumenti, za vsako 
PN posamično. V nadaljevanju se pri opisu napredka PN in PO za primer podpore finančnih instrumentov upošteva tu zapisana 
razlaga. 
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Stanje na PN  
  

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 
* 100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

1.1 ESRR 

Vzhod 117.790.000 94.232.000 80% 
MK 5.400.000 4.320.000 

79% 
0 0 

9% 
0% 

MIZŠ 87.491.576 69.751.481 52.677.467 8.848.330 13% 

Zahod 113.893.165 91.114.532 80% 
MK 3.600.000 2.880.000 

78% 
0 0 

26% 
0% 

MIZŠ 92.015.561 68.543.199 68.450.337 23.837.020 35% 

 
V okviru prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije v prvem 
trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.  
 
V prvem trimesečju 2019 je MISŽ OU poslalo štiri vloge za odločitev o podpori, in sicer za NPO: 

 Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – 
RI-SI-CERIC, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 2,5 milijona evrov; 

 Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – 
RI-SI-CLARIN, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 372.800 evrov; 

 Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – 
RI-SI-DARIAH, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 78.400 evrov, in 

 Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – 
RI-SI-EPOS, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 1,5 milijona evrov. 

Potrditev vseh štirih NPO je predvidena v maju 2019. 
 
Februarja 2019 je MK OU poslalo še vlogo za odločitev o podpori za javni razpis Razvoj slovenščine v 
digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 3,2 milijona 
evrov. Objava javnega razpisa se načrtuje v maju 2019. 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 

(9/5 * 
100) 

11 12 
13 

(12/5 * 
100) 

14 (12/9 * 100) 

1.2 ESRR 

Vzhod 212.655.783 170.124.626 80% 

MGRT 153.395.931 112.203.234 

87% 

33.963.956 12.965.330 

13% 

12% 

MGRT- FI 50.710.451 34.200.000 34.200.000 8.550.000 25% 

MIZŠ 2.640.000 2.112.000 2.090.553 282.782 13% 

MJU 0 0 0 0 0% 

Zahod 150.335.001 120.268.000 80% 

MGRT 109.683.136 57.212.422 

95% 

33.471.725 13.673.003 

23% 

24% 

MGRT- FI 79.753.658 53.800.000 53.800.000 13.450.000 25% 

MIZŠ 3.360.000 2.688.000 2.660.703 359.895 13% 

MJU 0 0 0 0 0% 

 

V okviru prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije v prvem 

trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Tako je bilo v okviru prednostne naložbe do 

31. marca 2019 potrjenih skupno 12 javnih razpisov in ena NPO v skupni vrednosti 262 milijonov 

evrov sredstev EU. Od tega znaša odločitev o podpori za operacijo Finančni instrumenti 2014–2020 

88 milijonov evrov sredstev EU, namenjenih za financiranje projektov v obliki posojil in portfeljskih 

garancij. 
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Vloga za odločitev o podpori za NPO Razvojno inovativni oblak, pri katerem pričakovani prispevek EU 
znaša 4 milijone evrov, je v procesu dopolnjevanja vloge za odločitev o podpori pri MJU. 
 

Uspešni projekti 
 

MGRT: 
Kot primer dobre prakse navajamo program EUREKA, ki podpira mednarodno povezovanje 
gospodarstva in javne sfere na področju razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, postopkov in storitev. 
Slovenija je ena prvih držav, ki je nacionalne in mednarodne postopke ter posebne omejitve EKP 
uspela medsebojno toliko približati, da je zagotovljeno črpanje sredstev EU za projekte EUREKA. V 
tem primeru je Slovenija primer dobre prakse za druge države, ki so v preteklih letih imele težave z 
zagotavljanjem svojih sredstev za podporo projektom EUREKA. Na podlagi tega je bila vzpostavljena 
tudi neposredna komunikacija z EK, s katero bomo poskušali poiskati skupno pot in pravila, kako v več 
državah zagotoviti poenotene in poenostavljene postopke za sofinanciranje projektov EUREKA iz 
sredstev strukturnih skladov. 
 

Program EUREKA izstopa kot primer dobre prakse tudi zaradi uspešnega črpanja sredstev, 
namenjenih za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija. Z javnim razpisom, objavljenim in izvedenim v 
letu 2018, so bila namreč sredstva v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija počrpana v celoti, vključno z 
ostanki iz preteklih let. Na javnem razpisu EUREKA 2018 je bilo skupaj za kohezijsko regijo Vzhodna 
Slovenija razpisanih 4.340.748 evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 2.117.499 evrov. 
Uspešnost razdelitve za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je bila 99,53-odstotna, za kohezijsko 
regijo Zahodna Slovenija pa 98,96-odstotna. Delež izbranih projektov za kohezijsko regijo Vzhodna 
Slovenija je bil torej 67,33-odstoten, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 32,66-odstoten. Zelo 
velik delež sredstev je bil torej namenjen za projekte kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kar kaže 
dober napredek v razvoju te regije in doseganje bistvenega namena delitve Slovenije za dve 
kohezijski regiji. 
 

V okviru programa EUREKA je bilo v zadnjih letih podprtih skupno 52 projektov (razpisi 2016, 2017 in 
2018). Vsi ti projekti potrjujejo zmožnost mednarodnega sodelovanja slovenskih podjetij, kar jih uvršča 
med tiste, ki imajo veliko zmožnost dolgoročne uspešnosti in rasti.  
 

Med drugim je bilo podprtih nekaj projektov, ki imajo potencialno izjemno velik vpliv ne le za 
sodelujoča podjetja, ampak tudi za družbo kot celoto: 
– Podjetje Gem – motors d. o. o. s partnerji razvija ultrakompaktno pogonsko enoto za pametne 
rešitve za izmenjavo prevoza;  
– Podjetje Chipolo d. o. o. se je s partnerji odločilo raziskati, kako najpreprosteje, brez poseganja v 
običajno ključavnico, to spremeniti v pametno ključavnico; 
– Podjetje Chemcolor d. o. o. bo v okviru projekta s partnerji poskušalo razviti popolnoma ekološko in 
hkrati učinkovito protikorozijsko zaščito za površine, podvržene ekstremnim zunanjim pogojem;  
– Podjetje ECHO d. o. o pa se je odločilo razviti nov, popolnoma avtomatiziran sistem za izvajanje 
meritev kisika v izdelkih, ki so pakirani v modificirani atmosferi. 
 

Program EUREKA po številu podprtih projektov in tudi po učinkovitosti njihovega izvajanja do tega 
trenutka presega pričakovanja in predvidevanja, ki so bila oblikovana ob njegovem načrtovanju. 
 
 

Prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
ter njihove uporabe in kakovosti 
 

Stanje 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 

% 
pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 

6 
(5/4 

* 
100) 

7 8 9 
10 

(9/5 * 
100) 

11 12 
13 

(12/5 * 
100) 

14 (12/9 * 
100) 

Skupaj prednostna os 2 57.166.201 45.732.960 80%   39.385.400
3
 31.508.320

3
 69% 20.620.000 6.314.300 14% 20% 

Vir: eMA, SVRK. 

Opombe: glej poglavje 3.1 

                                                      
3
 Ker v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije – GOŠO 3 ni bilo 

izbranih operacij, se zanj upošteva vrednost prispevka EU 0,00 EUR. 
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V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno šest 
odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 31,5 milijona evrov dela EU, kar 
je 68 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Potrjeni so bili: dva javna razpisa in štiri NPO za 
projekte. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za 6,3 
milijona evrov dela EU, kar je 14 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. 
 
Izvajanje okvira uspešnosti 
 

V okviru prednostne osi 2 je bilo konec leta 2018 doseganje okvira uspešnosti ogroženo zaradi 

neuspešne izvedbe javnega razpisa GOŠO 3 v delu, ki se nanaša na kazalnik števila novopriključenih 

gospodinjstev na novozgrajena širokopasovna omrežja z najmanj 100Mb/s do konca leta 2018 

(476 gospodinjstev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 294 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija). 

 

Izvajanje akcijskega načrta 

 

Glede na ugotovljene težave pri izvajanju prednostne osi 2 se tekoče izvajajo vse dejavnosti, 

opredeljene v akcijskem načrtu.  

 
Stanje na PN 
  

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva Potrjene operacije 
Zahtevki za 

izplačilo 

      EU + SI EU %   Skupaj (EUR) EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 

6 
(5/4 

* 
100) 

7 8 9 
10 (9/5 * 

100) 
11 12 

13 
(12/5 * 

100) 

14 (12/9 * 
100) 

2.1 ESRR 
Vzhod 21.528.348 17.222.678 80% MJU 7.896.9723

 6.317.5783
 37%3

 274.560 1.263 0% 0% 

Zahod 12.512.853 10.010.282 80% MJU 6.363.4283
 5.090.7423

 51%3
 245.440 1.129 0% 0% 

 
V okviru prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij je 
OU julija 2018 potrdil javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje 
generacije GOŠO 3A. MJU je na objavljeni razpis do razpisanega roka prejelo štiri vloge. Nobena od 
teh ni izpolnjevala pogojev za sofinanciranje, zato so bile s sklepom zavrnjene. Februarja 2019 je MJU 
končalo postopek testiranja tržnega interesa v skladu z Dodatkom k NGN 2020. Z novimi podatki o 
gospodinjstvih na belih lisah, ki bodo pridobljeni z novim postopkom testiranja tržnega interesa, bosta 
realnejša slika in vpogled v stanje širokopasovne infrastrukture v RS, ker se je v tem postopku izvedlo 
celovito testiranje tržnega interesa na vseh območjih, kjer še ni ustrezne infrastrukture. Trenutno je v 
pripravi prenovljen javni razpis GOŠO 4. V okviru te prednostne naložbe se izvaja tudi projekt 
Promocija digitalizacije Slovenije. 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU 
(EUR) 

% EU (EUR) 
EU 

(EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

2.2 ESRR 

Vzhod 12.210.000 9.768.000 80% 

MJU 403.326 322.630 

109%
4
 

322.661 31.006 

34% 

10% 

MK 1.160.800 928.640 928.640 99.876 11% 

MOP 11.709.549 9.367.639 9.367.639 3.185.049 34% 

Zahod 10.915.000 8.732.000 80% 

MJU 366.674 293.370 

109%4 

293.339 28.188 

34% 

10% 

MK 839.200 671.360 671.360 72.202 11% 

MOP 10.645.451 8.516.361 8.516.361 2.895.587 34% 

                                                      
4
 Višina dodeljenih sredstev je v skladu s strani Vlade RS sprejetim Izvedbenim načrtom operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020. 
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V okviru prednostne naložbe 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-
kulturo in e-zdravje so dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom – Celovita 
informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, eProstor in Gospodar, ki se 
zdaj izvajajo.  

Uspešni projekti 
 

MOP: 

Program projektov eProstor  

Osnovni namen programa projektov eProstor je pospešiti in izboljšati procese na področju 
prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja nepremičnin, kar je mogoče doseči s 
povezljivimi (medopravilnimi) preprosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov. S 
programom projektov eProstor bodo optimizirani procesi na področju prostorskega načrtovanja, 
graditve objektov in upravljanja nepremičnin. Vzpostavljeno bo elektronsko poslovanje v postopkih 
pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Za 
elektronsko poslovanje bodo skenirani arhivi nepremičninskih evidenc, narejena bo lokacijska 
izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti bodo podatki o pozidanih stavbnih zemljiščih. 
Za vzpostavitev storitev bodo uporabljene centralne horizontalne funkcije elektronskega poslovanja 
javne uprave, ki bodo razvite v okviru prednostne osi 11 v OP EKP. Program projektov sestoji iz petih 
projektov. Program projektov izvajata Geodetska uprava RS (GURS) in MOP. Prenovljeni sistem bo 
zasnovan centralno, kar pomeni da bo upravljan iz glavnega urada MOP in GURS. Kljub temu pa bo 
zagotavljal e-poslovanje, vezano na prostorsko načrtovanje, gradnjo objektov in upravljanje 
nepremičnin, vsem ravnem, ki delujejo v okviru MOP in GURS, glavnemu uradu, območnim 
geodetskim upravam in vsem geodetskim pisarnam ter tudi drugim resorjem državne in lokalne uprave 
s področja urejanja prostora, lokalnim skupnostim in lastnikom nepremičnin na ozemlju RS. Poseben 
cilj programa projektov eProstor je opredeljen v OP EKP za prednostno os 2: »zagotoviti večjo 
preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin«. 
Pričakovan rezultat pri tem posebnem cilju je vzpostavljena informacijska infrastruktura za prostorske 
podatke in storitve, ki bo zagotovila podporo javni upravi in državljanom pri urejanju prostora, graditvi 
objektov in upravljanju nepremičnin. V okviru programa projektov bodo podprti ukrepi za vzpostavitev 
enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji v skladu z 
direktivo INSPIRE. Vzpostavljeni bodo prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja prostora 
ter omrežne storitve (iskanje, vpogled, prenos, preoblikovanje itd.) za prostorske in nepremičninske 
podatke. Izvedena bo 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  
 

Stanje 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 

(9/5 * 
100) 

11 12 
13 

(12/5 * 
100) 

14 (12/9 * 100) 

Skupaj prednostna os 3 609.085.307 445.088.474 73%   478.150.949 340.553.708 77% 277.070.023 81.551.919 18% 24% 

Vir: eMA, SVRK. 

Opombe: glej poglavje 3.1. 

 
V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 52 
odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 340,6 milijona evrov dela EU, 
kar je 76,5 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 41 javnih razpisov, 11 NPO za 
projekte (od tega ena NPO za FI). Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca 
obdobja poročanja za 81,5 milijona evrov dela EU, kar je 18,3 odstotka razpoložljivih sredstev 
EU. 
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Izvajanje okvira uspešnosti 

 

Glede na izvedbo izbranih operacij in načrtovanih povračil, ki so podlaga za oceno doseganja 

mejnikov okvira uspešnosti, bodo kazalniki učinka doseženi. Je pa ocenjeno tveganje za nedoseganje 

mejnikov za finančni kazalnik, predvsem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Če je bilo na voljo 

dovolj sredstev, so se v okviru javnih razpisov odobrila dodatna sredstva, ki so omogočala 

sofinanciranje večjega števila projektov in s tem večje črpanje sredstev v letu 2018. Pri oblikovanju 

javnih razpisov so se datumi za izdajo zahtevkov oblikovali tako, da so omogočili povračila sredstev 

EU v tistem letu, v katerem je bilo izvedeno izplačilo upravičencem. Za doseganje ciljev okvira 

uspešnosti je MGRT v prvem četrtletju 2019 intenzivno izvajalo dejavnosti za certificiranje izdatkov v 

okviru operacij. 

 

Izvajanje akcijskega načrta 

 
Glede na ugotovljena tveganja v akcijskem načrtu za prednostno os 3 so se v prvem trimesečju 2019 
nadaljevale dejavnosti za zmanjšanja tveganj. Nadaljevalo se je potrjevanje vlog projektov v okviru 
endogene regionalne politike. MGRT tudi podrobno spremlja izvedbo ključnih ukrepov (Vzpostavitev in 
delovanje nacionalne slovenske poslovne točke in Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih 
modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti) in ugotavlja, da so se v prvem trimesečju 
2019 dejavnosti začele izvajati intenzivneje. 
 
Stanje na PN 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 

(9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

3.1 ESRR 

Vzhod 301.241.812 225.931.360 75% 

MGRT 123.589.468 92.730.056 

69% 

63.054.378 27.747.941 

19% 

30% 

MGRT- FI 81.508.060 55.500.000 55.500.000 13.875.000 25% 

MJU 5.332.800 3.999.600 3.999.600 234.847 6% 

MK 4.260.034 3.195.026 2.763.113 458.503 14% 

Zahod 187.323.019 131.126.114 70% 

MGRT 61.313.782 43.263.250 

97% 

30.358.731 10.425.341 

23% 

24% 

MGRT- FI 116.704.807 79.500.000 79.500.000 19.875.000 25% 

MJU 4.767.200 3.337.040 3.337.040 195.587 6% 

MK 2.248.060 1.573.642 1.360.761 225.818 14% 

 

V okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem 

novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških 

inkubatorjev je bilo do 31. marca 2019 potrjenih 29 javnih razpisov in osem NPO v skupni vrednosti 

148,1 milijona evrov sredstev EU. Poleg tega je bila potrjena operacija za izvajanje finančnih 

instrumentov, v okviru katere je za prednostno naložbo 3.1 namenjenih 135 milijonov evrov sredstev 

EU. 

 

V okviru PN 3.1 so bile v prvem trimesečju 2019 izdane štiri odločitve o podpori, in sicer za Javni 

razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2019, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 

1,57 milijona evrov, in Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje kreativnih in kulturnih industrij – 

Center za kreativnost 2018 – JR CzK 2018, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 0,6 milijona 

evrov, ter za neposredni potrditvi operacij Poslovni center Vrelec in Opremljanje obrtno-poslovnega 

območja v Podpreski, pri katerih načrtovani prispevek EU znaša 0,99 milijona evrov. Usklajevale so se 

tudi štiri vloge za NPO iz DRR, pri katerih načrtovani prispevek EU znaša skupaj 1,9 milijona evrov 

(PC Majšperk Breg – poslana OU konec 2018, Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza, NPO 

Poslovna cona Jesenice širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture in Podjetno na izzive PONI 

RRA Koroška). MGRT se je usklajevalo z izvajalskima organoma za NPO Usposabljanje podjetij v 
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tujini, Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020, Javni razpis za 

izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2020 do 2023 

in Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0. 
 

Uspešni projekti 

 

MGRT: 

Projekt Samozadostni modul je bil izveden v okviru javnega razpisa Spodbude za MSP v lesarstvu. 

Lesena modularna bivalna enota je zasnovana za ekstremne podnebne pogoje in je lahko umeščena 

v različna ekstremna območja, pri čemer sta njen prevoz tja in pritrditev preprosta. Namenjena je 

kratkotrajnemu bivanju in širokemu krogu uporabnikov, je kot bivak, namenjen kratkotrajnemu bivanju 

za raziskave, turizem in pohodništvo.  

Več o tem na https://www.ljubljanskigrad.si/sl/dogodki-na-gradu/lesena-bivanjska-samozadostna-

enota/ali http://permiz.si/projekti. 

 
Projekt Investicija v energetsko sanacijo Hotela Rute je bil izveden v okviru javnega razpisa 
Turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih. V sklopu investicije v energetsko sanacijo 
Hotela Rute je bila primarno izvedena sanacija ovoja stavbe, izveden pa je bil tudi sistem ogrevanja – 
vgradnja toplotne črpalke voda/voda in izdelava vrtin (globina 25 m).  
Več o tem na https://www.hotelrute.si/wp-content/uploads/2018/11/Investicija-v-energetsko-sanacijo-
Hotela-Rute.pdf. 

 

Pri projektu Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 

2019–2023 upravičenec Javni sklad RS za podjetništvo v okviru operacije na podlagi javnih pozivov 

podeljuje spodbude malih vrednosti za MSP do 10.000 evrov. V okviru pozivov so poenostavili vlogo 

za prijavo, pri prijavljanju pa je na voljo tudi brezplačna pomoč za MSP na SPOT točkah. V prvem 

trimesečju je Javni sklad RS za podjetništvo objavil javne pozive za te vavčerje: za zaščito patentov, 

modelov in znamk, za pridobitev certifikatov, za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na 

sejmih v tujini, udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujini in na mednarodnih forumih, za tržne 

raziskave tujih trgov ipd. Več o tem na https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-

pri-produktih/vavcerski-sistemi. 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 
* 100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

3.2 ESRR 

Vzhod 73.333.333 55.000.000 75% 
MGRT 48.467.552 36.435.664 

66% 
23.712.503 5.434.593 

10% 
15% 

MK 0 0 0 0 0% 

Zahod 47.187.143 33.031.000 70% 
MGRT 29.959.186 21.019.430 

64% 
13.483.897 3.079.289 

9% 
15% 

MK 0 0 0 0 0% 

 

V okviru prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi 

z internacionalizacijo, je bilo do 31. marca 2019 potrjenih 13 javnih razpisov/pozivov in dve NPO v 

skupni vrednosti 57,5 milijona evrov sredstev EU. 

 

V okviru prednostne naložbe 3.2 v prvem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. 

Med OU in MGRT se je nadaljevalo usklajevanje za potrditev javnega razpisa Spodbujanje partnerstev 

za učinkovitejši nastop na tujih trgih – S4, pri katerem prispevek EU znaša 3,7 milijona evrov. V 

usklajevanju sta tudi Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–

2022 in Javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov, pri katerih 

prispevek EU znaša 7,5 milijona evrov. MGRT je poslalo predlog spremembe za operacijo 

Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige 

vrednosti 2018–2022 v delu, ki se nanaša na vključitev sheme de minimis za izvedbo dejavnosti A3.2. 

Med OU in MK se je usklajevala vloga za potrditev neposredne potrditve operacije Slovenija, osrednja 

https://www.ljubljanskigrad.si/sl/dogodki-na-gradu/lesena-bivanjska-samozadostna-enota
https://www.ljubljanskigrad.si/sl/dogodki-na-gradu/lesena-bivanjska-samozadostna-enota
http://permiz.si/projekti
https://www.hotelrute.si/wp-content/uploads/2018/11/Investicija-v-energetsko-sanacijo-Hotela-Rute.pdf
https://www.hotelrute.si/wp-content/uploads/2018/11/Investicija-v-energetsko-sanacijo-Hotela-Rute.pdf
https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi
https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi
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gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne 

ustvarjalnosti v tujini, pri kateri prispevek EU znaša 3,3 milijona evrov. 

 

Uspešni projekti 

 

MGRT: 
Projekt Dulcis somnia tour je bil podprt v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in 

promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 2016–2017. Izstopa zaradi svoje zasnove, 

ki temelji na ideji o nadgradnji klasičnih turističnih aranžmajev z inovativnimi vsebinami premium 

kakovosti ter hkrati uspešno združuje in povezuje ljubitelje navtičnega turizma in kulinarike. Gre 

predvsem za degustiranje vina in dobrot znamke Dulcis Gourmet s strani priznanih in nagrajenih 

hišnih kuharskih mojstrov. Kuharski mojstri Dulcis Gourmet združujejo najboljše domače dobrote z 

Goriških brd in iz globin Jadranskega morja. Skoraj vsi uporabljeni materiali v okviru integralnega 

turističnega proizvoda so naravni ali reciklirani (les, voda, papir, prevozna sredstva …). Več o tem na 

https://somniatour.si/?fbclid=IwAR1XKvIhY4tgvAmoq_feBt8rA0cdy9_Id12vp3T-vaBbUQGwojD-

J0Wnank. 

Projekt Raziščite skrivnostno Kočevsko – Digitalna promocija turistične ponudbe destinacije 

Kočevsko – 5*-doživetja za vsakega avanturista je bil sofinanciran v okviru Javnega razpisa za 

sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. V okviru 

projekta se bodo razvili trije novi turistični produkti za oblikovanje petzvezdičnih doživetij. Ta turistična 

doživetja izhajajo iz posebnosti destinacije, njene razlikovalne prednosti v naravni in kulturni danosti in 

kulinaričnih posebnosti. Z novim turističnim produktom Wildlife Watching bo gost odkrival naravno 

dediščino destinacije. Turistični produkt Forest fest predvideva obisk izbranih lokalnih ponudnikov 

hrane in pijače. Grad Kostel z grajskim kompleksom in še naseljenim grajskim trgom spada med 

največje grajske komplekse in ponuja edinstveno doživetje – virtualno spoznavanje zgodovine gradu. 

Več o tem na spletni stran https://www.kocevsko.com/sl/novice/projekt-raziscite-skrivnostno-kocevsko-

prejel-eu-sofinanciranje/. 

 

Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja  
 

Stanje 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del 
P
O 

Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodelj
enih 

1 2 3 4 5 

6 
(5/4 

* 
100) 

7 8 9 
10 (9/5 * 

100) 
11 12 

13 
(12/5 * 

100) 

14 (12/9 
* 100) 

Skupaj prednostna os 4 361.637.661 304.640.000 84%   436.395.6415 162.383.2545 53%5 107.132.763 38.719.081 13% 24% 

Vir: eMA, SVRK. 
Opombe: glej poglavje 3.1. 
 

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 47 
odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 162,38 milijona evrov dela EU, 
kar je 53 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 11 javnih razpisov, ter 36 NPO–
projektov (od tega 1 NPO za FI). Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca 
obdobja poročanja za 38,7 milijona evrov dela EU, kar je 13 odstotkov razpoložljivih sredstev 
EU. 
 
 

 

                                                      
5
 Ker v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih in 

malih hidroelektrarn (JR EE OVE 2017) ni bilo izbranih operacij, se zanj upošteva vrednost prispevka EU 0,00 EUR. 

https://somniatour.si/?fbclid=IwAR1XKvIhY4tgvAmoq_feBt8rA0cdy9_Id12vp3T-vaBbUQGwojD-J0Wnank
https://somniatour.si/?fbclid=IwAR1XKvIhY4tgvAmoq_feBt8rA0cdy9_Id12vp3T-vaBbUQGwojD-J0Wnank
https://www.kocevsko.com/sl/novice/projekt-raziscite-skrivnostno-kocevsko-prejel-eu-sofinanciranje/
https://www.kocevsko.com/sl/novice/projekt-raziscite-skrivnostno-kocevsko-prejel-eu-sofinanciranje/
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Izvajanje okvira uspešnosti 

 

Glede na potek izvajanja izbranih operacij in izvedbo projektov v letu 2018, ki je podlaga za oceno 

doseganja okvira uspešnosti 2018, bodo kazalniki na tej prednostni osi predvidoma doseženi za KS in 

tudi za ESRR – Vzhodna Slovenija in za ESRR – Zahodna Slovenija.  

 

Izvajanje akcijskega načrta 

 

Izvajanje akcijskega načrta je potekalo v skladu s terminskim načrtom.  

Glede na ugotovljene težave pri izvajanju PN 4.1 so bile do konca prvega trimesečja 2019 izvedene te 

rešitve, opredeljene v akcijskem načrtu: 
(i) prilagoditev možnosti izvajanja z znižanjem vrednosti kazalnikov in finančno realokacijo je bila 

izvedena s spremembo OP EKP 11. decembra 2018; 
(ii) vrednotenje postopkov izbora operacij, ki ga izvedejo zunanji strokovnjaki, in lastna analiza ter 

priprava poenostavitev postopkov izbora operacij so bili delno izvedeni: na podlagi lastne 
analize je OU v sodelovanju z MZI pripravil poenostavitev postopkov (Navodila organa 
upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje, 
izvajanja – različica 1.10, 31. december 2018), posodobljeni so bili tudi Navodila za delo 
posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja 
(različica 1.07, januar 2019) in dokumenti, vezani na spremembo postopkov PO/nosilni PO 
MZI, vključno s sporazumi med NosPo in PO. 

 
Stanje na PN 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 

(9/5 * 
100) 

11 12 
13 

(12/5 * 
100) 

14 (12/9 * 100) 

4.1 KS 
Celotna 

SI 
175.247.059 148.960.000 85% 

MDDSZ 6.946.578 940.185 

55% 

940.185 559.379 

14% 

59% 

MGRT- FI 37.063.668 25.000.000 25.000.000 6.250.000 25% 

MZ 3.807.839 704.189 523.800 290.331 41% 

MIZŠ 11.910.537 2.354.265 1.060.855 909.935 39% 

MJU 1.248.869 213.752 213.752 107.886 50% 

MK 4.155.156 1.396.348 0 0 0% 

MP 3.023.285 842.157 842.157 571.337 68% 

MZI 179.739.381 50.228.551 24.879.396 12.019.245 24% 

 

V prvem trimesečju 2019 so na področju prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske 

učinkovitosti, specifični cilj 1 Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju, potekale 

dejavnosti projektov, za katere so bile od leta 2016 do konca marca 2019 izdane odločitve o podpori, 

in sicer v skupni vrednosti 82 milijonov evrov KS, od tega za 17 projektov energetske prenove stavb v 

lasti republike Slovenije v skupni vrednosti 9,3 milijona evrov KS in finančne instrumente FI 2014–

2020 (EE), pri katerih prispevek KS za PN 4.1 znaša 25 milijonov evrov, ter za tri javne razpise za 

sofinanciranje energetske prenove javnih stavb v lasti in uporabi lokalnih skupnosti.  

V tem obdobju je bila izdana ena spremenjena odločitev o podpori, in sicer za operacijo Energetska 

sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje. 

 

Vsi projekti energetske prenove stavb v lasti države, ki so predmet neposrednega potrjevanja, so kot 

primerni izbrani na podlagi povabil, ki jih izvaja nosilni PO (MZI). V celotnem obdobju je bilo objavljenih 

deset povabil. V okviru povabil iz leta 2018 so bile leta 2019 izdane še tri odločitve o primernosti, 

skupaj je kot primernih do zdaj prepoznanih 26 projektov. V februarju 2019 sta bili objavljeni dve 

povabili PO k oddaji vloge prijavitelja za pošiljanje predloga operacije energetske prenove stavb 

ožjega in širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021 (OJS_2019 in ŠJS 2019), pripravlja pa 
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se tudi že sprememba teh povabil zaradi evropske zakonodaje o varovanju podatkov (GDRP). Prvi rok 

za oddajo vlog za obe povabili je bil 18. marec 2019, vendar na ta rok za obe povabili ni prispela 

nobena vloga. Skupno je bilo za primerne ocenjenih 26 projektov, za 17 je OU o podpori že odločil, za 

preostalih devet projektov sta bili za dva projekta vlogi že poslani OU, za preostalih sedem pa PO 

pripravlja še vlogo za odločitev o podpori. Ukrepi energetske prenove stavb v lasti Republike Slovenije 

so bili od začetka programskega obdobja do konca marca 2019 izvedeni v okviru desetih projektov. 

 

V sklopu javnih razpisov Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 

(JOB – 2016) in Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 

2017 in 2018 (JOB – 2017) ter Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in 

rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB – 2018) je bilo odobrenih skupaj 46 občinskih projektov. En 

upravičenec je odstopil od pogodbe, od 45 projektov so bila GOI-dela do konca marca 2019 

zaključena na 28 projektih. Znesek sofinanciranja KS za odobrene projekte znaša 27,4 milijona evrov. 

 

V pripravi je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 

2020 in 2021 (JOB – 2019), ki bo predvidoma objavljen maja 2019. 

 

V okviru specifičnega cilja 2 Povečanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih se operacije 

izvajajo v okviru mehanizma CTN.  

 

Do konca marca 2019 je bilo skupaj izdanih sedem odločitev o podpori, za dve operaciji pa sta bili 

izdani tudi spremembi odločitev o podpori. Ena vloga je v usklajevanju med PO MZI in upravičencem 

in bo OU poslana po potrditvi PO. 

 

Predvidena je tudi izvedba programa ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih za 

odpravo energetske revščine. Po dopolnitvi Dolgoročne strategije spodbujanja naložb energetske 

prenove javnih stavb, ki jo je Vlada RS sprejela februarja 2018, so se reševala sistemska vprašanja 

dodeljevanja sredstev. Furs je septembra 2018 v odgovoru navedel, da lahko subvencije, ki so 

oproščene plačila dohodnine, izplačuje le MZI ali Eko sklad, zato so v nadaljevanju potekale 

dejavnosti, da se kot upravičenca za izvajanje programa odprave energetske revščine določi Eko 

sklad. V pripravi je dokumentacija, potrebna za odločitev o podpori izvajanju programa. 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 
* 100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

4.2 KS 
Celotna 

SI 
65.105.882 55.340.000 85% MZI 60.843.077 29.000.000

5
 52% 10.209.191 8.276.067 15% 29% 

 

V okviru prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov  

je bilo na podlagi prvega Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri 

energije (JR DO OVE 2016) s prispevkom KS v višini 8 milijonov evrov izvedeno eno odpiranje. Javni 

razpis je bil odprt do porabe sredstev: prejetih je bilo osem vlog, ki so bile potrjene v skupni višini 

7,9 milijona evrov sredstev EU, eden od upravičencev je pozneje odstopil od pogodbe, izvaja se 

sedem projektov v višini 6,7 milijona evrov sredstev EU, od teh jih je bilo šest že izvedenih do konca 

marca 2019. 

 

Na podlagi drugega Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri 

energije (JR DO OVE 2017) s prispevkom KS v višini 11 milijonov evrov je bilo do konca marca 2019 

izbranih 15 operacij in za 13 projektov so bile podpisane tudi pogodbe o sofinanciranju v skupni 

vrednosti 4,53 milijona evrov EU sredstev. Do konca marca 2019 je bilo dokončanih šest projektov, 

preostalih sedem se izvaja.  

V pripravi je nov razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz 

vetrnih in malih hidroelektrarn (JR EE OVE 2017) s prispevkom KS v višini 4 milijone evrov je bil 

objavljen 24. marca 2017, vendar v letih 2017 in 2018 ni prispela nobena vloga.  
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Pripravljal se je tudi javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo 

električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (JR SE OVE 2019) v višini 

10 milijonov evrov sredstev EU, ki je bil objavljen 28. marca 2019 in je namenjen tem vsebinam: nakup 

in vgradnja fotonapetostnih modulov, nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s 

pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije in priključitev na 

elektroenergetsko omrežje ter izobraževalne vsebine in promocijske dejavnosti. 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

4.3 KS 
Celotna 

SI 
23.409.176 19.897.800 85% MZI 51.379.745 13.897.800 70% 10.987.762 2.245.922 11% 16% 

 
V okviru prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri 
nizkih in srednjih napetostih se izvajajo tri operacije v skupni vrednosti prispevka KS 11,54 milijona 
evrov, ki so bile leta 2017 izbrane na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
pametnih števcev električne energije (JR PŠ 2017). MZI je pripravilo strokovne podlage za opredelitev, 
kateri novi ukrepi so še potrebni, da se izkoristijo vse možnosti vgradnje pametnih števcev. 
Predvidoma bo za te vsebine objavljen nov javni razpis, in sicer proti koncu leta 2019. 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

4.4 
ESRR 

Vzhod 32.624.110 26.099.288 80% MZI 5.169.741 2.554.484 10% 2.554.484 1.820.664 7% 71% 

Zahod 22.416.140 17.932.912 80% MZI 23.850.363 7.988.241 45% 7.988.024 1.316.049 7% 17% 

KS 
Celotna 

SI 
42.835.294 36.410.000 85% MZI 47.257.402 27.262.282 75% 21.933.157 4.352.266 12% 16% 

 
V okviru prednostne naložbe 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 se je v prvem četrtletju 2019 izvajal projekt Mehki ukrepi trajnostne 
mobilnosti, ki je razdeljen na pet ukrepov, in sicer: Kampanja za ozaveščanje in promocijo trajnostne 
mobilnosti, Mobilnostni načrti za institucije, Izobraževanje o trajnostni mobilnosti za vrtce in osnovne 
šole, Zelena mestna logistika, Trajnostna parkirna politika, omejevanje prometa v mestnih jedrih ter 
uporaba sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti v skupni višini 2,8 milijona evrov sredstev EU.  
 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR UTM) je bil potrjen 27. septembra 

2017 v višini 17 milijonov evrov sredstev EU. Skupaj je v okviru treh razpisanih rokov prispelo 115 vlog 

v višini 20,7 milijona evrov sredstev EU, od teh je bilo potrjenih 108 operacij v skupni višini 16,3 

milijona evrov sredstev EU, ki se izvajajo.  
 

Na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti–vozlišča P + R (parkiraj in presedi) 

(JR P+R), ki je bil potrjen 20. decembra 2017 v višini 4,26 milijona evrov sredstev EU, je prispelo 

osem vlog v višini 5,22 milijona evrov sredstev EU. Odobrenih je bilo sedem operacij v višini 4,07 

milijona evrov sredstev EU, ki se izvajajo.  

V pripravi so strokovne podlage za Javni razpis za polnilne postaje za električna vozila. 
 

V okviru DRR so bila za področje trajnostne mobilnosti predvidena sredstva v višini 23 milijonov evrov 

sredstev EU in 21,25 milijona evrov EU dodatnih pravic porabe. Za sofinanciranje je bila predvidena 

izgradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Izbranih je bilo 62 

projektov v višini 97,3 milijona evrov sredstev EU. Do 31. marca 2019 sta bili potrjeni dve operaciji v 

skupni višini 2,7 milijona evrov sredstev EU. 
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V prvem povabilu v okviru CTN je bilo izbranih 16 operacij v skupni višini 15,6 milijona evrov sredstev 

EU. Mestne občine so v drugi fazi pripravile 11 vlog za neposredno potrditev. OU je do 31. marca 

2019 potrdil osem operacij v skupni vrednosti 7,87 milijona evrov sredstev EU. 

 

Pripravljena so bila tudi vsebinska izhodišča za drugo povabilo v okviru CTN, ki vsebujejo razširjen 

nabor ukrepov. ZMOS je objavilo povabilo (sofinanciranje iz KS) za predložitev vlog za projekte 

trajnostne urbane mobilnosti. Skupščina ZMOS je potrdila seznam 17 izbranih operacij v višini 

6,65 milijona evrov sredstev EU. Od teh so mestne občine do 31. marca 2019 MZI že oddale štiri 

vloge, ki se pregledujejo. 

 

Uspešni projekti 

 
MZI: 
V okviru povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju je upravičenka Občina Brezovica 
operacijo Energetske sanacije Podružnične šole Notranje Gorice in MKZ Rakitna, ki je bila izbrana 
v okviru javnega razpisa JOB 2016, uspešno končala in izvedla vse predvidene ukrepe:  
– MKZ Rakitna: toplotna izolacija fasade, zamenjava stavbnega pohištva, izolacija podstrešja in tal, 
menjava strešne kritine, obdelava napuščev, vgradnja svetilk, vgradnja novega kotla 200 kW z 
zalogovnikom toplote 2200 l, vgradnja termostatskih ventilov, izvedba prezračevanja z rekuperacijo. 
– PŠ Notranje Gorice: izolacija fasade, zamenjava stavbnega pohištva, vgradnja novih svetilk z 
električno instalacijo, vgradnja toplotne črpalke zrak/voda ogrevalne moči 14,60 kW v kombinaciji s 
kondenzacijskim plinskim kotlom in potrebnim krmiljenjem, vgradnja prezračevanja z rekuperacijo. 
Energetsko saniranih je bilo 3.536,02 m2 neto tlorisne površine obeh stavb. Skupna vrednost 
operacije je bila 1,3 milijona evrov, od tega je prispevek kohezijskih sredstev znašal 0,37 milijona 
evrov. 
 
Upravičenka Mestna občina Velenje je projekt Energetska sanacija objekta Simona Blatnika 1, 
Velenje v okviru izvajanja CTN na področju povečanja učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih je 
uspešno v predvidenem roku izvedla vse predvidene ukrepe, in sicer toplotno izolacijo fasade, strehe, 
talnega zidca, stene proti sosednjemu objektu in zamenjavo stavbnega pohištva. Dosežen je bil cilj: 33 
gospodinjstev z izboljšanim razredom energijske porabe (CO31) in prihranek do 64kWh/m2a. Končna 
skupna vrednost operacije je bila 15 odstotkov nižja, kot je bilo načrtovano, prispevek kohezijskih 
sredstev je znašal 120.877 evrov. 

Upravičenka Lesna zadruga Loški Potok z. b. o., Loški Potok, je operacijo DOLB Loški Potok, ki je 

bila izbrana v okviru javnega razpisa DO OVE 2016 za povečanje deleža obnovljivih virov energije v 

končni rabi energije, uspešno zaključila pred predvidenim rokom. Vgrajeni so bili kotel z močjo 500 kW 

in toplotne postaje 12 odjemalcem – objekt s skupno priključno močjo 666 kW. Predvidena poraba 

toplote je 937.300 kWh/leto. Z izvedbo projekta se je povečala proizvodnja energije iz obnovljivih virov 

in s tem delež obnovljivih virov v bilanci končne rabe energije. Dosežene so bile izhodiščne ocene o 

socialno-ekonomskih in finančnih vidikih operacije. Končna skupna vrednost operacije ja bila nižja, kot 

je bilo načrtovano, prispevek kohezijskih sredstev je znašal 518.209,57 evra. 

 

V okviru ukrepov trajnostne mobilnosti je bilo izvedenih 15 ukrepov za izboljšanje površin za pešce 

in kolesarje in ureditev postajališč javnega potniškega prometa. Primeri dobrih praks so bili 

izvedeni v občini Trbovlje z ureditvijo površin za pešce in avtobusnih postajališč, v občini Izola z 

ureditvijo površin za pešce in kolesarje, v občini Kranj s postavitvijo sistema uporabe koles in ureditev 

kolesarske prometne opreme in v občini Murska Sobota z ureditvijo površin za pešce. Z izvedenimi 

ukrepi so se odpravila ozka grla na površinah, namenjenih aktivni mobilnosti, in pričakovani učinki so 

veliki. Za pešce in kolesarje je izjemno pomembno, da je celotna pot varna in urejena ter nima 

nevarnih mest ali ozkih grl, ki odvračajo od hoje in kolesarjenja. Projekti so bili sofinancirani v višini 

837.000 evrov. 
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Prednostna os 5: Prilagajanje podnebnim spremembam  
 

Stanje 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 

% 
pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 (9/5 
* 100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

Skupaj prednostna os 5 108.114.038 90.021.932 83%   89.471.064 63.053.043 70% 43.662.499 1.997.324 2% 3% 

Vir: eMA, SVRK. 

Opombe: glej poglavje 3.1. 

 

V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjene skupno štiri 
odločitve o podpori NPO za projekte v skupni vrednosti 63 milijonov evrov dela EU, kar je 70 
odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca 
obdobja poročanja za 2 milijona evrov dela EU, kar je 2 odstotka razpoložljivih sredstev EU. 
 

Izvajanje okvira uspešnosti 

 

Okvir uspešnosti za KS v letu 2018 ni bil dosežen. Zaradi neizpolnjevanja meril uspešnosti bo EK to 

prednostno os posebej obravnavala v okviru pregleda uspešnosti OP EKP in priprave ukrepov za 

prerazporeditev rezerve uspešnosti. 

 

Izvajanje akcijskega načrta 

 
Na podlagi ugotovljenih tveganj je bil izdelan poseben akcijski načrt, ki ga je pripravila Direkcija za 
vode RS (DRSV). V tem okviru je vzpostavljeno delovanje delovne skupine za spremljanje izvajanja 
akcijskega načrta (vključeni so predstavniki DRSV, MOP in SVRK) ter proučitev možnosti in 
opredelitev rešitev za optimizacijo izvajanja prednostne osi. Dejavnosti delovne skupine potekajo 
neprekinjeno.  

 
Stanje na PN  

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 
* 100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

5.1 
ESRR Vzhod 37.500.000 30.000.000 80% MOP 19.014.905 15.174.590 51% 15.174.590 1.743.144 6% 11% 

KS 
Celotna 

SI 
70.614.038 60.021.932 85% MOP 70.456.159 47.878.453 80% 28.487.909 254.180 0% 1% 

Vir: eMA, SVRK. 

Opombe: glej poglavje 3.1. 

 

V okviru prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim 

spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu je bila v prvem četrtletju 2019 izdana 

odločitev o podpori za projekt Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore. 

 

Skupno so bile do tega obdobja poročanja izdane štiri odločitve o podpori, in sicer za projekt 

Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in 

obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav, pri katerem 

prispevek EU (KS) znaša 1,4 milijona evrov, za prvo fazo projekta Protipoplavna ureditev porečja 

Gradaščice, pri katerem prispevek EU (KS) znaša 28,5 milijona evrov, za prvo fazo projekta 

Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo, pri katerem prispevek EU 
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(ESRR) znaša 15,2 milijona evrov, in za projekt Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore, pri 

katerem prispevek EU znaša 17,9 milijona evrov. 

 

Dejavnosti vseh projektov DRSV potekajo na podlagi pripravljenega akcijskega načrta. Dejavnosti za 

učinkovitejše izvajanje projekta Uprave RS za zaščito in reševanje se izvajajo predvsem na ravni 

upravičenca, PO MOP in MF, Direktorata za javno računovodstvo. 

 

 

Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti  

 

Stanje 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 (9/5 
* 100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

Skupaj prednostna os 6 524.610.921 436.205.668 83%   563.678.336 311.418.848 71% 225.081.171 119.362.882 27% 38% 

Vir: eMA, SVRK. 
Opombe: glej poglavje 3.1. 
 

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 41 
odločitev o podpori NPO za projekte (od tega ena za FI) v skupni vrednosti 311 milijonov evrov 
dela EU, kar je 71 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo 
skupno do konca obdobja poročanja za 119 milijonov evrov dela EU, kar je 27 odstotkov 
razpoložljivih sredstev EU. 

 

Izvajanje okvira uspešnosti 

 

V okviru prednostne osi 6 bi se izvajanje lahko še pospešilo z ustreznimi ukrepi, med katerimi sta zelo 

pomembna omogočanje postopkov javnega naročanja do sklenitve pogodb z izvajalci in omogočanje 

del pred izdajo akta o dodelitvi sredstev (uporaba odložnega pogoja), oziroma zagotovitvijo sočasnega 

izvajanja posameznih faz (izvajanje, ki poteka sočasno s postopki neposredne potrditve operacije). 

 

Za izvajanje celotne prednostne osi je izjemno pomembna hitrost izvajanja dejavnosti v okviru DRR, 

pri čemer sta število predvidenih projektov in s tem povezan obseg sredstev izjemno velika. 

 

Izvajanje akcijskega načrta 

 
V okviru izvajanja akcijskega načrta se redno spremljajo izvajanja operacije s pomembnim finančnim 
vplivom na izvajanje OP EKP za PN 6.1 (pri kateri so ugotovljene zamude), izvajajo se tudi ukrepi za 
pripravo vlog na PN 6.2. 

 
Stanje na PN 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 

(9/5 * 
100) 

11 12 
13 

(12/5 * 
100) 

14 (12/9 * 100) 

6.1 

ESRR Vzhod 30.365.580 24.292.464 80% MOP 9.197.608 3.097.708 13% 0 0 0% 0% 

KS 
Celotna 

SI 
324.456.291 275.787.847 85% MOP 417.177.786 227.280.725 82% 180.390.573 107.815.581 39% 47% 

 

V okviru prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na 

področju okolja je bila v prvem četrtletju 2019 potrjena operacija Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
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v porečju Meže: sklop 2 (občina Prevalje) v višini 3 milijonov evrov dela EU. Hkrati so se v tem 

obdobju izvajale dejavnosti v okviru 13 operacij.  

 

Skupno je za operacije v okviru te PN dodeljenih več kot 230 milijonov evrov sredstev EU, kar je 76 

odstotkov vseh pravic porabe. V prvem četrtletju 2019 je bila potrjena ena operacija v višini 3 milijonov 

evrov sredstev EU. 

 

V že podpisanih DRR, ki so podlaga za NPO, je največ operacij prav s področja, ki jih pokriva PN 6.1. 

Za nadaljnje potrjevanje operacij s področja te prednostne naložbe je ključno, da se pospešijo vsi 

postopki, vezani na pripravo projektov, predvidenih v okviru DRR, še posebej operacij, ki so bile 

izbrane v okviru drugega povabila DRR. 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

6.2 ESRR 

Vzhod 33.750.000 27.000.000 80% 
MK 2.030.740 1.600.992 

25% 
0 0 

1% 
0% 

MOP 6.533.923 5.094.386 5.094.386 303.857 6% 

Zahod 22.523.989 18.019.191 80% 
MK 0 0 

72% 
0 0 

4% 
0% 

MOP 16.454.841 12.977.756 10.026.356 693.333 5% 

 

V okviru prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje 

ekosistemskih storitev je bila v tem četrtletju potrjena operacija VrH Julijcev PO MOP, in sicer v višini 

2,9 milijona evrov sredstev EU.  

 

Skupno je za vse operacije v okviru te prednostne naložbe dodeljenih 19,6 milijona evrov sredstev EU, 

kar je 43,5 odstotka vseh pravic porabe.  
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 

% 
pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 (9/5 
* 100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

6.3 

ESRR 

Vzhod 68.906.700 55.125.360 80% 
MGRT- FI 4.744.149 3.200.000 

58% 
3.200.000 800.000 

6% 
25% 

MOP 52.435.924 28.788.478 3.114.162 2.362.848 8% 

Zahod 38.726.008 30.980.806 80% 
MGRT- FI 2.668.584 1.800.000 

79% 
1.800.000 450.000 

20% 
25% 

MOP 46.101.125 22.578.803 16.455.694 5.758.805 26% 

KS 
Celotna 

SI 
5.882.353 5.000.000 85% MOP 6.333.656 5.000.000 100% 5.000.000 1.178.458 24% 24% 

 

V okviru prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in 

dekontaminacijo degradiranih zemljišč v prvem četrtletju 2019 ni bilo izdane nobene odločitve o 

podpori. ZMOS je 28. septembra 2018 objavilo drugo povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje 

operacij. Januarja 2019 je bil na skupščini ZMOS potrjen seznam 16 izbranih operacij.  
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Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti  
 

Stanje 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodel
jenih 

1 2 3 4 5 

6 
(5/4 

* 
100) 

7 8 9 

10 
(9/5 

* 
100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 

14 
(12/9 * 

100) 

Skupaj prednostna os 
7 

398.005.621 331.527.572 
83
% 

  483.841.349 
179.950.998

6 
54
% 

178.387.685 87.121.545 26% 48% 

Vir: eMA, SVRK. 
Opombe: glej poglavje 3.1. 

 

V okviru prednostne osi 7 so bili v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjeni skupno štirje 

NPO projekti v skupni vrednosti 79 milijonov evrov dela EU, kar je 24 odstotkov razpoložljivih 

sredstev EU. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za 

87,1 milijona evrov dela EU, kar je 26 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Pričakujemo pa tudi 

sklep o potrditvi EK za veliki projekt Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj. S tem bo 

skupno potrjenih pet projektov v skupni vrednosti okoli 180 milijonov evrov dela EU, kar je 54,3 

odstotka razpoložljivih sredstev EU. 

 

Izvajanje okvira uspešnosti 

 

Akcijski načrti na prednostni osi 7 so podrobno, realno in ustrezno pripravljeni. Vsi kazalniki okvira 

uspešnosti v okviru prednostne osi 7 so doseženi. 

 

Izvajanje akcijskega načrta 

 

Vlada RS je sprejela Sklep o prednostni obravnavi projektov OP EKP prednostnih naložb 7.1 in 7.2 v 

postopkih okoljske presoje s strani MOP in ARSO ter pospešitev priprave investicijske in projektne 

dokumentacije za operacije gradnje sklopa drugi tir Divača–Koper.  
Postopki pridobitve okoljskih soglasij pri operacijah na prednostnih naložbah 7.1 in 7.2 se izvajajo zelo 
počasi, čeprav so bile pri vseh operacijah vloge za pridobitev OVS ARSO poslane v prvi polovici 2018 
ter dopolnjene na osnovi spremenjene zakonodaje (Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju) in prejetih pripomb ARSO. 26. marca 2019 je bila izvedena javna razgrnitev za operacijo 
Nadgradnja obstoječega tira Maribor–Šentilj–d. m., medtem ko usklajevanja z ARSO še vedno 
potekajo za Vozlišče Pragersko in gradnjo 3. Razvojne osi (jug) Novo mesto–Maline (1. in 2. etapa). 
 
V zvezi s pospešitvijo priprave investicijske in projektne dokumentacije za operacijo gradnje sklopa 
drugega tira Divača–Koper je projektna dokumentacija (PGD) izdelana, investicijski program gradnje 
drugega tira pa je 24. januarja 2019 potrdila Vlada RS. 
 
Stanje na PN  
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 

(9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

7.1 

ESRR Vzhod 50.000.000 40.000.000 80% MZI 0 0 0% 0 0 0% 0% 

KS 
Celotna 

SI 
185.882.353 158.000.000 85% MZI 253.687.651 101.000.000 64% 101.000.000 19.188.495 12% 19% 

                                                      
6
 Upošteva se tudi peti NPO projekt Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj, ki je veliki projekt in je že bil vnesen v IS eMA 

ter ga je OU posredoval v potrditev na EK.   
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V okviru prednostne naložbe 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih 

železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa so predvideni trije projekti, in 

sicer Nadgradnja vozlišča Pragersko, Nadgradnja železniške proge Maribor−Šentilj−državna meja z 

novimi objekti na odseku Maribor–Pesnica in Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške 

proge Divača–Koper.  

Pri projektu Vozlišče Pragersko poteka podpis pogodbe z izvajalcem. Rok za izvedbo del je 

25 mesecev od uvedbe v delo.  

 

Izvedba projekta se zamika zaradi velikega zamika pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja (OVS). 

Vloga je bila ponovno poslana ARSO. Zaradi zahteve ARSO po izvedbi dodatnih kemijskih analiz 

izgrajenih materialov bo dopolnitev vloge trajala okoli šest mesecev.  

 

Projekt Nadgradnja železniške proge Maribor−Šentilj: pogodba za nadgradnjo odseka Maribor–

Počehova je bila podpisana 21. septembra 2018 in se izvaja. Sklenjeni sta bili pogodbi za izvedbo 

aktivne in pasivne protihrupne zaščite. Maja 2019 bo objavljeno javno naročilo za izvedbo novih 

objektov (predora in viadukta) in javno naročilo za ureditev križanj na progi. Poteka postopek 

pridobitve OVS za projekt z ARSO. Javna razgrnitev je bila objavljena 26. marca in bo trajala do 

24. aprila 2019. V začetku februarja 2019 smo prejeli pripombe EK za dopolnitev vloge. Dopolnjena 

vloga bo aprila 2019 poslana EK. Do konca marca 2019 je bilo realiziranih 19.801.703 evrov sredstev 

EU. 

 

Za projekt Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge Divača–Koper je Vlada RS 

24. januarja 2019 potrdila investicijski program. Vloga za projekt je v končni fazi usklajevanja z 

JASPERS. Pošiljanje končne vloge EK je predvideno v sredini aprila 2019. 

Za to prednostno naložbo niso bile izdane odločitve o podpori. 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

7.2 ESRR Vzhod 85.544.115 68.435.292 80% MZI 24.209.769 13.858.718 20% 13.858.718 4.404.083 6% 32% 

 

V okviru prednostne naložbe 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in 

terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč, je predvidena 

izvedba treh projektov: Gradnja 3. razvojne osi (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste – priključek 

Osredek, Gradnja obvoznice Murska Sobota (1. etapa), Gradnja obvoznice Krško in projektov, ki bodo 

izbrani v okviru DRR.  

 

V okviru drugega povabila DRR je MZI izdalo soglasja za pet projektov v petih regijah v skupni višini 

14,8 milijona evrov sredstev EU. Poteka nov krog nadaljevanja teritorialnih dialogov, v okviru katerih 

se bo analiziralo stanje pripravljenosti projektov. Pripravlja se tudi novo povabilo MGRT, v okviru 

katerega bo MZI v začetku aprila 2019 poslalo dopolnitev vsebinskih zahtev. 

 

Pri projektu Gradnja 3. razvojne osi (južni del) 1. in 2. etapa je DGD-dokumentacija za traso in izvedbo 

obeh mostov čez reko Krko izdelana, pripravlja se tudi PZI-dokumentacija. Poteka postopek pridobitve 

OVS za celoten projekt. Javna razgrnitev bo predvidoma izvedena aprila 2019. Od septembra 2018 

pregleduje vlogo projekta JASPERS. Objava javnega naročila za vsa izvedbena dela je predvidena 

junija 2019. Dela bodo potekala od prve polovice leta 2020 do konca leta 2022. 

 

Projekt Gradnja obvoznice Murska Sobota v dolžini 2,7 km je zaključen. Znesek sofinanciranja za 

odobreni projekt znaša 6,4 milijona evrov, od tega je prispevek EU (ESRR za vzhodno regijo) 

5,1 milijona evrov. Projekt je bil predan v promet 28. septembra 2018. 

 

Za projekt Obvoznica Krško znesek sofinanciranja znaša 10,9 milijona evrov, od tega prispevek EU 

(ESRR za vzhodno regijo) 8,7 milijona evrov. Gradnja mostu pri Žadovinku in priključne ceste je bila 
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zaključena v decembru 2018 in predana prometu 22. februarja 2019. Izvajajo se še gradbena dela 

rekonstrukcije ceste LC Krško–Vrbina in novogradnja obvoznice Žadovinek, ki bodo v skladu s 

terminskim načrtom dokončana v prvi polovici leta 2020. 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

7.3 KS 
Celotna 

SI 
76.579.153 65.092.280 85% MZI 205.943.929 65.092.280 100% 63.528.967 63.528.967 98% 98% 

 

V okviru prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z 

vlaganjem v TEN-T sta predvidena dva projekta: 

 Avtocesta A4: Draženci–Gruškovje: projekt je zaključen in predan v promet.  

 Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: 

tehnična dokumentacija in investicijska dokumentacija sta izdelani. OU je 31. decembra 2018 

izdal odločitev o podpori. Marca 2019 je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del z rokom 

oddaje ponudb do 23. aprila 2019. Projekt bo končan v letu 2019. 

 

Uspešni projekti 

 

MZI:  

Avtocesta A4: Draženci–Gruškovje 

EK je projekt gradnje Avtocesta A4: Draženci–Gruškovje–d. m. potrdila 7. aprila 2016. Celotna 

ocenjena vrednost je na osnovi izdelane projektne in investicijske dokumentacije znašala dobrih 203 

milijone evrov, v višini 63,5 milijona evrov kohezijskih sredstev. 13 km dolg avtocestni odsek z 

vzporedno lokalno cesto je bil predan v promet že konec novembra 2018. Celotna realizirana vrednost 

projekta je znašala nekaj manj kot 180 milijonov evrov, kar je več kot 11 odstotkov manj od ocenjene 

vrednosti projekta. Projekt je bil tako uspešno izveden z bistveno nižjimi potrebnimi finančnimi sredstvi 

in v krajšem roku od predvidenega.  

 

Obvoznica Murska Sobota 

Projekt Obvoznica Murska Sobota je bil odobren junija 2017. Prispevek sredstev ESRR je znašal 

5 milijonov EUR. Dela v okviru projekta so končana, otvoritev je bila 28. septembra 2018. Izgradnja 

celotne vzhodne obvoznice (1. in 2. etapa) je bistveno izboljšala prometne razmere v Murski Soboti, 

saj zdaj po njej poteka večji del prometa, s čimer se razbremenijo Industrijska, Panonska in 

Lendavska ulica. Poleg tega je bil s predvidenim sistemom obvoznih cest omogočen hitrejši, 

preprostejši in varnejši dostop iz mesta do avtoceste. Izboljšale so se tudi prometna varnost in 

bivanjske razmere na širšem murskosoboškem območju, saj sta se regionalni in tranzitni promet, ki 

sta do zdaj potekala skozi mestno središče, prerazporedila.  

 
 
Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile  
 

Stanje 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 (9/5 * 

100) 
11 12 

13 (12/5 
* 100) 

14 (12/9 * 100) 
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Skupaj prednostna os 8 372.463.540 299.948.138 81%   391.679.8937 315.187.0217 105%7 286.724.976 98.526.790 33% 31% 

Vir: eMA, SVRK. 
Opombe: glej poglavje 3.1. 
 

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 50 
odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 315,2 milijona evrov dela EU, 
kar je 105

7
 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 24 javnih razpisov, 17 

NPO za programe in devet NPO za projekte. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do 
konca obdobja poročanja za 98,5 milijona evrov dela EU, kar je 33 odstotkov razpoložljivih 
sredstev EU. 

 
Izvajanje okvira uspešnosti 
 
Za zagotavljanje doseganja okvira uspešnosti pri finančnem kazalniku za KRVS in KRZS in kazalniku 
učinka 8.8 za KRVS je PO že sprejel določene ukrepe. S spremembo programov v zvezi z 
vključevanjem ustreznih ciljnih skupin se bo v prihodnje sledilo izvedbi okvira uspešnosti. 
 
Izvajanje akcijskega načrta 

 
V okviru programa APZ (na 8.1.1) so predvidene spremembe odločitev o podpori za velik del operacij, 
na podlagi katerih se predvideva izboljšanje izvajanja vključevanja oseb iz ciljnih skupin OP EKP 
oziroma izboljšanje črpanja sredstev. Gre za dolgoletne programe, ki jih sofinancira ESS in pri katerih 
se izkazuje primanjkljaj pri vključevanju brezposelnih oseb.  
Načrtujeta se tudi finančna in vsebinska prenova in sprememba programov Usposabljanje na 
delovnem mestu in Neformalno izobraževanje in usposabljaje za doseganje vseh načrtovanih 
kazalnikov. 
 
Stanje na PN  
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 (9/5 * 

100) 
11 12 

13 (12/5 
* 100) 

14 (12/9 * 100) 

8.1 ESS 

Vzhod 110.081.413 88.065.130 80% 
MDDSZ 109.835.065 87.868.052 

101%7 
87.868. 052 21.353.442 

24% 
24% 

MK 892.720 714.176 235.600 183.760 26% 

Zahod 103.724.140 82.979.312 80% 
MDDSZ 104.909.711 83.927.769 

102%7 
83.896.239 26.369.234 

32% 
31% 

MK 589.240 471.392 218.944 162.016 34% 

 

V prvem trimesečju 2019 je OU v okviru prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce 

zaposlitve in neaktivne osebe izdal odločitev o podpori PO MK za javni razpis Podporno okolje za 

delovanje na področju kulture 2019. S tem je OU dodelil 559.120 evrov sredstev EU. 

 

V okviru PN 8.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 17 odločitev o podpori in s tem 

dodeljenih 173 milijonov evrov sredstev EU. Vse potrjene operacije na 8.1 se izvajajo v skladu z 

načrtovano dinamiko in predvidenimi dejavnostmi. 

 

Vključevanje oseb v programe APZ poteka nemoteno. V prvem četrtletju 2019 je bil v okviru operacije 

PO MDDSZ Spodbujanje vključevanja oseb, ki so v postopku izgube zaposlitve, v ukrepe na trgu dela 

odprt javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu 

dela v letih 2019–2022, na podlagi katerega bodo izbrani ustrezni izvajalci, ki bodo omogočili 

                                                      
7
 Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni NIO. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o 

podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja 
posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina 
dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi bila višja od 100 odstotkov, saj ta 
ostajajo v mejah potrjenega NIO. 
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čimprejšnje vključevanje oseb v operacijo. Pripravljali so se ukrepi sprememb programov APZ ESS 

oziroma vloge za spremembo odločitev o podpori za to, da se izboljša vključevanje ranljivih ciljnih 

skupin v ukrepe APZ. 
 

Uspešni projekti 

 

MDDSZ: 

V okviru projekta Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – 

EURES, ki ga izvaja ZRSZ, se brezposelni odrasli vključujejo v Nacionalno shemo mobilnosti, v okviru 

katere pridobivajo izkušnje na delovnih mestih v EU. V začetku marca 2019 sta na delovno-učno 

izkušnjo v Nemčijo odšli dve skupini brezposelnih oseb, in sicer 12 oseb v Göttingen in 12 v Marburg. 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 (9/5 * 

100) 
11 12 

13 (12/5 
* 100) 

14 (12/9 * 100) 

8.2 

ESS 

Vzhod 37.343.285 30.009.627 80% 

MDDSZ 
36.843.486

8 
29.475.589

8 

137%7 

20.254.670 7.536.216 

44% 

26% 

MIZŠ 12.041.368 9.633.094 6.175.903 5.207.947 54% 

MK 2.400.000 1.920.000 1.536.000 522.043 27% 

Zahod 53.737.966 42.990.373 80% 

MDDSZ 34.165.749 27.332.599 

104%7 

27.325.909 7.096.360 

32% 

26% 

MIZŠ 20.225.704 16.180.563 7.704.539 6.473.667 40% 

MK 1.595.000 1.276.000 1.275.208 338.217 27% 

YEI 
Vzhod - 

YEI 
20.725.956 18.423.072 89% MDDSZ 

20.725.956
8 

18.423.072
8 

100% 18.363.902 17.308.298 94% 94% 

 

V okviru prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela je OU v prvem 

trimesečju prejel eno vlogo v pregled in potrditev. Vloga se še usklajuje. 

 
V celotnem obdobju izvajanja OP EKP je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 izdal 24 odločitev o 

podpori in s tem dodelil 95 milijonov evrov sredstev EU, kar so vsa razpoložljiva sredstva prednostne 

naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se intenzivno izvajajo.  

 

Od začetka leta 2019 sta se začela izvajati tudi projekta v okviru javnega razpisa za sofinanciranje 

inovativnih projektov za mlade (PO MDDSZ), ki bosta spodbujala čimprejšnjo in ciljno usmerjeno 

aktivacijo mladih brezposelnih oseb v smislu proaktivnega in samostojnega vključevanja na trg dela. 

Pripravlja se sprememba programov za usposabljanje brezposelnih mladih za to, da se poveča 

zaposljivost, predvsem z vsebinskega vidika (dodatni ukrepi za večjo uspešnost). 

 

Operacija Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru Javnega 

sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) se uspešno nadaljuje in v okviru tega se izvaja program, 

namenjen izobraževanju in zaposlovanju mladih do 29. leta starosti v kulturi. 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 

% 
pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

                                                      
8
 K vrednostim dodeljenih sredstev ESS Vzhod je pri MDDSZ za PN 8.2 tako pri Dodeljenih sredstvih Skupaj, kot tudi pri 

Dodeljenih sredstvih EU del upoštevan tudi ESS del dodeljenih sredstev za operacijo Prvi izziv 2015 v višini Dodeljenih 
sredstvih Skupaj 11.514.420 EUR ter Dodeljenih sredstvih EU del 9.211.536 EUR. Taista vrednost je sistemsko upoštevana tudi 
v vrstici za PN 8.2 YEI, MDDSZ, kjer je prikazana skupna vrednost operacije, tako YEI kot ESS del. Prikaz bo ustrezno 
popravljen v prihodnjem četrtletnem poročilu. 
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1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

8.3 ESS 
Vzhod 28.105.291 22.484.233 80% MDDSZ 30.166.612 24.133.289 107%

7
 20.072.502 3.628.728 16% 15% 

Zahod 18.745.489 14.996.391 80% MDDSZ 17.289.282 13.831.426 92% 11.797.508 2.346.862 16% 17% 

 

V prvem trimesečju 2019 je v okviru prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje OU s strani 

PO MDDSZ prejel eno vlogo za spremembo odločitve o podpori in izdal spremenjeno odločitev o 

podpori za Javni razpis za sofinanciranje projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in 

zdravja pri delu. Sprememba je bila predlagana zaradi spremenjenega datuma začetka obdobij 

upravičenosti stroškov in izdatkov in ni vplivala na višino dodeljenih sredstev v izdani odločitvi o 

podpori. OU usklajuje tudi vlogo za spremembo operacije Celovita podpora podjetjem za aktivno 

staranje delovne sile (ASI), v okviru katere se predvideva nekaj bistvenih sprememb, ki se nanašajo 

predvsem na povišanje kazalnikov zaradi vse večjega interesa in odziva delodajalcev in na 

poenostavitve (uvedba metodologije standardnih stroškov na enoto). 

V okviru te PN je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih devet odločitev o podpori in s tem 

dodeljenih 38 milijonov evrov.  

 

V kratkem se bo začel izvajati projekt Usposabljanja delodajalcev s področja varnosti in zdravja pri 

delu, za katerega je bil v tem četrtletju izdan sklep o izbiri upravičenca, prav tako se podpisuje sklep o 

izbiri upravičenca za začetek projekta Družbeno odgovoren delodajalec – certifikat družbeno 

odgovorno podjetje. 

 

Uspešni projekti 

 

MDDSZ: 

V okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, ki ga izvaja 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, so bila konec marca 2019 podeljena 

priznanja Starejšim prijazno podjetje. Natečaj s podelitvijo priznanj poteka pod okriljem Zlate niti, 

vseslovenskega izbora najboljših zaposlovalcev. Poleg tega je bilo v okviru prvega javnega razpisa za 

izbor pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in 

učinkovitosti starejših zaposlenih izbranih 13 pilotnih projektov, katerih dejavnosti se bodo začele 

izvajati maja 2019. V okviru projekta ASI je bil posodobljen tudi Katalog dobrih praks, ukrepov in orodij 

za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi, v katerem lahko delodajalci najdejo številne napotke 

za uvajanje načrtnega upravljanja starejših zaposlenih. 

 
 

Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine  
 

Stanje 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodelj
enih 

1 2 3 4 5 

6 
(5/4 

* 
100) 

7 8 9 
10 

(9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 

100) 

Skupaj prednostna os 9 284.449.258 227.559.403 80%   182.214.980 143.803.936 63% 111.810.843 35.637.326 16% 25% 

Vir: eMA, SVRK. 
Opombe: glej poglavje 3.1. 

 

V okviru prednostne osi 9 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupno izdanih 81 

odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 143,8 milijona evrov sredstev EU, kar je 63 

odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 21 javnih razpisov, tri NPO za 

programe in 57 NPO za projekte. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca 
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obdobja poročanja za 35,6 milijona evrov dela EU, kar je 16 odstotkov razpoložljivih sredstev 

EU. 

 

Izvajanje okvira uspešnosti 

 

Doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 9 ESS je za zdaj po podatkih iz 

informacijskega sistema eMA le delno doseženo. Kazalniki učinka so že doseženi, medtem ko si za 

doseganje finančnega kazalnika za ESS Zahodna Slovenija resorji še prizadevajo. Poleg drugih 

ukrepov za zmanjševanje tveganja za nedoseganje okvira uspešnosti pri prednostni osi 9 je bila za 

ESRR predlagana sprememba OP EKP. 

 

Izvajanje akcijskega načrta 

 

Navedena tveganja v akcijskem načrtu predvidoma ne bodo vplivala na doseganje kazalnikov okvira 

uspešnosti, ampak bodo izboljšala izvajanje operacij in pospešila črpanje sredstev. 

 
Stanje na PN  
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 

% 
pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

9.1 ESS 

Vzhod 61.453.063 49.162.450 80% 

MDDSZ 31.420.522 25.136.403 

105%9 

20.671.538 5.835.639 

36% 

23% 

MZ 16.287.281 13.029.825 12.821.412 3.694.907 28% 

MIZŠ 13.974.357 11.179.486 10.923.381 6.759.385 60% 

MK 2.197.000 1.757.600 1.723.704 966.671 55% 

MP 654.640 523.712 523.712 298.540 57% 

Zahod 51.237.669 40.990.135 80% 

MDDSZ 21.662.296 17.329.836 

76% 

13.039.404 3.953.500 

23% 

23% 

MZ 9.088.556 7.270.845 7.238.209 2.016.100 28% 

MIZŠ 6.324.209 5.059.367 4.788.632 2.786.722 55% 

MK 1.723.000 1.378.400 1.266.080 601.323 44% 

MP 325.360 260.288 260.288 148.377 57% 

 
V okviru prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 
dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti OU v prvem trimesečju 2019 ni izdajal novih 
odločitev o podpori. Prejeli smo vlogo za spremembo odločitve za NPO Projektno učenje mlajših 
odraslih, v kateri PO MDDSZ želi podaljšati trajanje projekta. 
 
V celotnem obdobju je bilo v okviru te prednostne naložbe izdanih 29 odločitev o podpori in s tem 
uporabljenih 92,69 odstotka pravic porabe. 
 
V okviru PO MDDSZ se je v letu 2019 nadaljevalo izvajanje projektov socialne aktivacije (SA), ki so 
usmerjeni v dvig socialnih in funkcionalnih spretnosti in veščin ter tudi delovne usposobljenosti 
vključenih oseb. 31. decembra 2018 so se zaključile dejavnosti kratkih programov SA. Nadaljevalo se 
je tudi izvajanje programa PUM-O, ki ga izvaja 12 izvajalcev in je namenjen mladim, ki zaradi različnih 
razlogov izstopijo iz formalnega izobraževanja (novih vključitev je bilo 86). Dejavnosti so nadaljevali 
tudi večnamenski romski centri, ki so namenjeni izvajanju dejavnosti za krepitev 
socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti, in operacija Prehod mladih s 

                                                      
9
 Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni NIO. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o 

podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja 
posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina 
dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala, več kot 100 odstotkov, 
saj ta ostajajo v mejah potrjenega NIO. 
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posebnimi potrebami na trg dela (14 izvajalcev), ki prispeva k pridobitvi kompetenc vključenih oseb in 
njihovemu približevanju trgu dela (novih vključitev je bilo 106). 
Potekale so dejavnosti 15 večgeneracijskih centrov (VGC), ki so osrednji prostor zbiranja v lokalnem 
okolju, njihov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje 
potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in 
drugih ranljivih skupin. Dejavnosti VGC so preventivne in so namenjene socialnemu vključevanju 
ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. V okviru VGC se 
vsakodnevno izvajajo številne dejavnosti, ki se osredinjajo na socialno vključevanje, izobraževanje ter 
medkulturno in medgeneracijsko povezovanje. 
V okviru resorja MZ so se za doseganje boljših možnosti zaposljivosti pripravili številna strokovna 
gradiva, zloženke in publikacije, izvedla pa so se tudi številna usposabljanja strokovnega kadra. 
Potekala je priprava vsebin delavnic s področja zdravih odnosov. Zdravstveni domovi v okviru 
nadgradnje preventivnih programov so intenzivno pripravljali Strategijo in akcijske načrte za krepitev 
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju in oceno stanja zdravstvenih domov na področju 
zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin. Pripravljen je predlog vsebin za spletno 
stran o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami z informacijami o zgodnji obravnavi za njihove 
starše, strokovnjake in širšo javnost v Republiki Sloveniji. 
 
V tem četrtletju se je v okviru projektov PO MK še naprej uspešno izvajala NPO Vključujemo in 
aktiviramo. Javni razpis za socialno vključenost za leti 2018–2019 v višini 1.200.000 evrov je bil 
objavljen poleti 2018. Izbranih je bilo 12 operacij nevladnih organizacij, ki bodo dejavnosti predvidoma 
izvajale do 31. decembra 2019 in do takrat dosegle zastavljene kazalnike. Vsi upravičenci so že 
zaposlili osebo iz ciljne ranljive skupine (kazalnik 9.8) in izvajajo usposabljanja za pripadnike ranljivih 
družbenih skupin. Upravičenci prek eMA poročajo o 85 udeležencih iz ranljivih družbenih skupin, ki so 
že opravili najmanj 40 ur usposabljanj. 
 
V okviru javnega razpisa Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji se še 
naprej izvajata projekta iz sklopa Razvoj metod in gradiv za izobraževanje govorcev s posebnimi 
potrebami. Med dejavnostmi nastajata učni načrt oziroma kurikul za področje lahkega branja in prva 
videoslovnica slovenskega znakovnega jezika. 
 
Na MP se v okviru te prednostne naložbe izvaja operacija Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb. 
Operacija se izvaja uspešno in hitreje, kot je bilo načrtovano, ter se bo, če za operacijo ne bodo 
dodeljena dodatna sredstva, končala leta 2020. 
 
Uspešni projekti 
 
MDDSZ: 
Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) 
Program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) daje mladim priložnost, da odkrijejo svoje talente, 
razvijejo ročne spretnosti, spoznajo raznovrstne tehnike za ustvarjanje in učenje, prisluhnejo 
predstavitvam poklicev, usvojijo številne veščine na različnih interesnih področjih in s pomočjo 
mentorja pridobijo motivacijo za nadaljevanje študija ali iskanje zaposlitve. 
Projektno učenje mlajših odraslih je program neformalnega izobraževanja, namenjen mlajšim odraslim 
od 15. do dopolnjenega 26. leta. Njegov temeljni namen je razvijati njihove zmožnosti za uspešno 
vključevanje v izobraževanje, razvijanje poklicne identitete ter uspešno vključevanje na trg dela in 
uspešno socialno integracijo. Učne dosežke v programu lahko udeleženci uveljavijo v postopkih 
vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ko se ponovno 
vključujejo v programe formalnega izobraževanja, ali pri priznavanju poklicne usposobljenosti pri 
zaposlovanju. 
 

MZ: 
Krepitev zdravja za vse 
V projektu nadgradnje in razvoja preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle sodeluje 25 
zdravstvenih domov iz vse Slovenije. Strokovnjaki iz zdravstvenih domov in njihovih centrov za 
krepitev zdravja skupaj s člani lokalnih skupnosti načrtujejo in izvajajo različne dejavnosti, s katerimi 
prebivalce spodbujajo k zdravemu načinu življenja. Hkrati s podporo MZ in Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, ki v vzporednem projektu MoST (Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in 
zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupinah) skrbita za strokovno podporo oblikovanja 
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preventivnih programov, odpravljajo ovire pri dostopu do preventive in tako prispevajo k boljšemu 
zdravju prebivalcev. 
 
MP:  
Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb 
Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb predstavlja uvedbo in izvedbo različnih programov za 
obravnavo zaprtih oseb s ciljem, da se zaprte osebe usposobi za življenje na prostosti s pridobivanjem 
delovnih kompetenc in hkrati z odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj. Operacija 
zajema izvedbo aktivnosti izobraževanja, usposabljanja za delo in delovno terapijo, s čimer bo 
dosežen rezultat, da bo čim večje število vključenih oseb pridobilo znanja in kompetence, ki jih bodo 
približale vstopu na trg dela. Obsojencem je omogočeno pridobiti formalno izobrazbo za različne 
stopnje šolske izobrazbe ter znanja in spretnosti za poklice, ki omogočajo zaposlitev in s tem, po 
prestani kazni, osebno eksistenco brez socialne pomoči. 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU 
(EUR) 

% EU (EUR) 
EU 

(EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

9.2 ESS 

Vzhod 27.882.363 22.305.890 80% 

MDDSZ 1.533.645 1.226.916 

39% 

424.432 10.566 

6% 

1% 

MZ 7.700.000 6.160.000 6.063.578 462.819 8% 

MIZŠ 1.737.750 1.390.200 1.390.200 800.864 58% 

Zahod 12.496.993 9.997.594 80% 

MDDSZ 1.438.623 1.150.898 

23% 

447.783 65.754 

5% 

6% 

MZ 400.000 320.000 320.000 30.163 9% 

MIZŠ 1.044.750 835.800 835.800 375.920  45% 

 
V okviru prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in 
visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena, OU v 
prvem trimesečju 2019 ni izdal novih odločitev o podpori niti sprememb odločitev. 
 
V celotnem obdobju je bilo na prednostni naložbi izdanih šest odločitev o podpori in s tem porabljenih 
34,31 odstotka pravic porabe. 
 
Na PO MDDSZ so se izvajali postopki vzpostavljanja projektne enote na MDDSZ, ki bo s partnerjem 
Inštitutom RS za socialno varstvo (IRSSV) pripravila strokovne podlage za zaključek procesa 
deinstitucionalizacije in povezovala ključne deležnike na tem področju. Pripravljal se je javni razpis za 
sofinanciranje projektov, ki bodo razvijali in preizkušali storitve socialnega vključevanja invalidov, ki jim 
bodo omogočale samostojno življenje, zunaj institucij. 
 
PO MZ je v tem četrtletju oblikovalo katalog znanj za izvajalce formalne in neformalne oskrbe v pilotnih 
okoljih, izbralo izvajalca izobraževanj in ga vključilo v izvedbo, koordiniralo izobraževanja, ki bodo 
potekala do junija 2020, teoretično in praktično usposabljalo strokovne delavce vstopne točke in 
izvedlo diseminacijske dogodke – informiranje strokovne in laične javnosti (devet dogodkov s 
595 udeleženci). Diseminacija je vključevala tudi nabavo promocijskega materiala; strokovna in 
tehnična podpora pilotnim okoljem; priprava kriterijev evalvacije, dokumentacije in izbor evalvatorja, 
sodelovanje z izvajalci evalvatorjev; usposabljanje zaposlenih na ministrstvu. Oblikovanje 
dokumentacije za proces dolgotrajne oskrbe v pilotnih okoljih, pričetek informatizacije vseh postopkov; 
pričetek postopkov evalvacije pilotnih aktivnosti; diseminacija znanj in ugotovitev; kontinuirano 
sodelovanje ministrstva z vsemi pilotnimi okolji. 
 
Uspešni projekti 
 
MZ: 
Koroško središče integriranih skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe 
Koroški dom starostnikov od 1. oktobra 2018 izvaja dejavnosti pilotnega projekta, ki bo podpiral 
prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Projekt financirata Evropska unija – ESS 
in RS in bo trajal do junija 2020. V izvajanje dejavnosti pilotnega projekta se na Koroškem vključuje 
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več kot 30 partnerjev. Poleg petih obveznih partnerjev – Koroški dom starostnikov, Zdravstveni dom 
Ravne na Koroškem, Center za socialno delo Koroška, poslovna enota Ravne na Koroškem, Koroški 
medgeneracijski center Ravne na Koroškem in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec – v projektu 
sodelujejo še vse občine Mežiške doline in več kot 20 društev iz lokalnih okolij. 
 
Glavni cilj projekta je s celostnim pristopom in obravnavo, usmerjeno na posameznika, preizkusiti 
orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe, in sicer v obliki osnovnih in 
podpornih dnevnih opravil (pomoč pri osnovnih dnevnih in gospodinjskih opravilih, nega telesa …) 
oziroma storitev za ohranjanje samostojnosti (storitve, ki jih izvajajo fizioterapevti, delovni terapevti; 
preventiva pred padci, svetovanje o prilagoditvi stanovanj …). Do storitev dolgotrajne oskrbe so 
upravičeni posamezniki, ki so starejši od 18 let in so zaradi različnih posledic – bolezni, starostne 
oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti – v daljšem 
časovnem obdobju trajno odvisni od pomoči drugih. Sklop storitev je oblikovan za to, da se 
posameznikom pomaga ohranjati kakovostno bivanje v domačem okolju. 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU 
(EUR) 

% EU (EUR) 
EU 

(EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

9.3 ESRR 

Vzhod 31.294.226 25.035.380 80% 
MDDSZ 0 0 

16% 
0 0 

3% 
0% 

MZ 5.050.000 4.040.000 3.399.998 820.180 20% 

Zahod 25.022.847 20.018.277 80% 
MDDSZ 0 0 

22% 
0 0 

4% 
0% 

MZ 7.704.942 4.320.000 4.022.179 877.730 20% 

 
V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo v prvem četrtletju 
2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. V okviru operacije ZIM Stara Gora so se v tem obdobju 
nadaljevala dela na objektu. 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU 
(EUR) 

% EU (EUR) 
EU 

(EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

9.4 ESS 

Vzhod 20.066.306 16.053.045 80% 
MDDSZ 9.761.870 7.809.496 

58% 
7.756.696 572.371 

4% 
7% 

MGRT 1.875.633 1.500.506 125.934 77.272 5% 

Zahod 17.495.790 13.996.632 80% 
MDDSZ 7.976.582 6.381.265 

54% 
6.222.943 424.173 

3% 
7% 

MGRT 1.500.694 1.200.555 189.218 0 0% 

 
V okviru prednostne naložbe 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v 
socialna podjetja OU v prvem trimesečju 2019 ni izdal novih odločitev o podpori niti ni spreminjal 
obstoječih.  
V celotnem obdobju je bilo v okviru te prednostne naložbe izdanih pet odločitev o podpori in s tem 
uporabljenih 56,21 odstotka pravic porabe. 
 
Izvajale so se dejavnosti dveh operacij, in sicer Učnih delavnic in SocioLab, ki prispevata k večji 
vključenosti najranljivejših oseb na trg dela oziroma razvoju socialnega podjetništva. Upravičenec je 
14. februarja 2019 na spleti strani objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru 
programa (praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in 
povračilo upravičenih stroškov usposabljanja) Učnih delavnic. Število novih vključitev v tem obdobju je 
53. Pri operaciji SocioLab so dejavnosti potekale po načrtu. 
 
Uspešni projekti 
 
MDDSZ:  
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Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab 
V projektu SocioLab vzpostavljajo celovit ekosistem za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in 
skupnosti za razvoj socialne ekonomije ter ustvarjanja in ohranjanja kakovostnih in trajnih delovnih 
mest. Njihova želja je tudi širitev ponudbe družbeno inovativnih produktov, ki bodo zagotavljali večjo 
socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kakovosti življenja 
ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravju. Zainteresiranim posameznikom in že 
obstoječim socialnim podjetjem in zadrugam nudijo podporo v obliki usposabljanj in svetovanj, redno 
pa pripravljajo tudi zanimive dogodke, kot so sejmi, konference, natečaji, okrogle mize in posveti. 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 

% 
pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

9.5 ESRR 
Vzhod 18.750.001 15.000.000 80% MGRT 20.478.872 16.259.018 108%

10
 5.388.039 3.176.778 21% 20% 

Zahod 18.750.000 15.000.000 80% MGRT 10.354.400 8.283.520 55% 1.967.683 881.572 6% 11% 

 

V okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

(CLLD) so bile izdane odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (SLR). Lokalne 

akcijske skupine (LAS) so na podlagi potrjenih SLR objavile javne pozive za predložitev projektnih 

predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR. LAS izvajajo izbor projektov in jih pošiljajo v 

pregled MGRT. To je do konca marca 2019 prejelo 261 projektnih vlog. V okviru tega 

najpomembnejšega podukrepa, ki je namenjen izvajanju operacij, je bilo tako potrjenih 178 projektov, 

z upravičenci pa je bilo sklenjenih 165 pogodb o sofinanciranju, ki so omogočile tudi začetek izvajanja 

in izstavitev zahtevkov za izplačilo. V okviru podukrepa Priprave in izvajanja dejavnosti sodelovanja 

LAS je bilo prejetih 13 projektnih vlog. Potrjenih je bilo 11 projektnih vlog in za te so bile tudi sklenjene 

pogodbe. 

 
Uspešni projekti 
 

MGRT: 

Namen projekta Trg Kontrada je bil opremiti trg, ga urediti in zaščititi pred propadanjem. V sklopu 

projekta so bile izvedene različne prireditve, z usposabljanjem turističnih ponudnikov pa se je 

spodbudil razvoj mladinskega turizma v občini in dolini Soče. Prenovljen trg je inovativen turistični 

produkt oziroma edinstveno turistična destinacija. Trg Kontrada je postal urejen prireditveni prostor, na 

katerem se aktivno povezujejo različni lokalni akterji. Več o tem na https://www.obcina-

kanal.si/las_projekti/2018051713092770/Projekt:%20TRG%20KONTRADA/.  

 

Namen projekta IntegRast – razvoj integrativnih skupnostnih storitev je zagotovitev čim daljšega 

kakovostnega bivanja starejših na svojem domu in v domačem okolju. V okviru projekta so bile razvite 

skupnostne storitve za starostnike s podeželja, ki se bodo izvajale na njihovih domovih (socialna 

oskrba na domu) ali v bližini kraja njihovega prebivanja. Posebna pozornost je v okviru 

večgeneracijskega centra namenjena tudi promociji zdravega življenjskega sloga in večgeneracijskega 

sodelovanja ter socialni aktivaciji ranljivih družbenih skupin na področju prostovoljstva in socialnega 

podjetništva. Več o tem na http://www.las-pridobrihljudeh.si/aktualneizvedene-operacije/esrr/javni-

poziv-2017/integrast-razvoj-integrativnih-skupnostnih-storitev/. 

 
 
Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost  
 

Stanje 

 

                                                      
10

 Pri načrtovanju OP EKP je bilo predvideno, da bo število LAS enakomerno porazdeljeno med obe kohezijski regiji, kar je bilo 

upoštevano pri dodelitvi pravic porabe. Ob izvajanju se je število LAS v vzhodni kohezijski regiji povečalo na 25, v zahodni 
statistični regiji pa jih je 12, zato so nastale razlike v višini dodeljenih sredstev glede na načrtovana sredstva. Skupni znesek 
sredstev pravic porabe – del EU se ni spremenil. 

https://www.obcina-kanal.si/las_projekti/2018051713092770/Projekt:%20TRG%20KONTRADA/
https://www.obcina-kanal.si/las_projekti/2018051713092770/Projekt:%20TRG%20KONTRADA/
http://www.las-pridobrihljudeh.si/aktualneizvedene-operacije/esrr/javni-poziv-2017/integrast-razvoj-integrativnih-skupnostnih-storitev/
http://www.las-pridobrihljudeh.si/aktualneizvedene-operacije/esrr/javni-poziv-2017/integrast-razvoj-integrativnih-skupnostnih-storitev/
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PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 (9/5 
* 100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

Skupaj prednostna os 
10 

286.275.064 229.020.050 80%   292.982.424 222.268.897 97% 212.066.416 76.745.984 34% 35% 

Vir: eMA, SVRK. 
Opombe: glej poglavje 3.1. 
 

V okviru prednostne osi 10 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 70 odločitev o 

podpori v skupni vrednosti 222 milijonov evrov sredstev EU, kar je 97 odstotkov razpoložljivih 

sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 29 javnih razpisov, 28 NPO za programe in 13 NPO za 

projekte. Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za 76,7 

milijona evrov dela EU, kar je 34 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. 
 

Izvajanje okvira uspešnosti 

 

Poročanje o doseženih vrednostih za programske kazalnike učinka, ki so v okviru uspešnosti za 

prednostno os 10 v okviru ESS, je pokazalo da bodo ti doseženi. OU ocenjuje, da v okviru sklada 

ESRR prednostne osi 10 doseganje mejnika okvira uspešnosti ni ogroženo. 

 

Izvajanje akcijskega načrta 

 
MIZŠ je izvedlo anketo o zadovoljstvu upravičencev, na podlagi katere je pripravilo tudi podrobnejši 
načrt izboljšanja kompetenc (prek usposabljanj, pomoči/svetovanja na terenu ipd.) glede na 
posebnosti potreb posameznih upravičencev. Realizacija aktivnosti je navedena v akcijskem načrtu. 
 
Stanje na PN  
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 (9/5 * 

100) 
11 12 

13 
(12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

10.1 ESS 

Vzhod 125.936.796 100.749.437 80% 

MDDSZ 28.598.865 22.879.092 

94% 

19.644.468 5.504.481 

30% 

24% 

MIZŠ 85.811.085 68.648.868 65.020.928 24.068.828 35% 

MK 3.491.250 2.793.000 2.734.444 471.621 17% 

Zahod 97.354.278 77.883.422 80% 

MDDSZ 14.066.086 11.252.869 

102%
11

 

10.820.687 3.805.342 

38% 

34% 

MIZŠ 82.646.261 66.117.009 63.267.830 25.030.364 38% 

MK 2.133.750 1.707.000 1.707.000 390.665 23% 

 
V okviru prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse 
starostne skupine je bila v prvem trimesečju 2019 izdana ena odločitev o podpori v skupnem znesku 
640 evrov prispevka EU, in sicer za NPO za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših 
območij, in sicer za Gea College za leto 2018 v vrednosti 640 evrov dela EU. Namen programov je 
izboljšati udeležbo slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij v mednarodni mobilnosti ter s tem 
povečati učinek mobilnosti in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem 
financiranju mobilnosti v okviru OP EKP prek programa Erasmus+: ključni ukrep 1 Učna mobilnost 

                                                      
11

 Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni NIO. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o 

podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja 
posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina 
dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 odstotkov, 
saj ta ostajajo v mejah potrjenega NIO. 
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posameznikov, ki ga izvaja državna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja. 
 
Izdana je bila tudi odločitev o spremembi predhodno izdane odločitve o podpori za NPO za program 
Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Vloga za spremenjeno odločitev je bila s strani 
MDDSZ dana zaradi podaljšanja obdobja upravičenosti stroškov in izdatkov in zmanjšanja skupne 
vrednosti programa z 2.100.000 na 1.163.036 evrov. 
 
V okviru PN 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 63 odločitev o podpori in s tem 
dodeljenih 173,40 milijona evrov sredstev ESS, kar pomeni 97,07 odstotka vseh razpoložljivih 
sredstev prednostne naložbe. 
 
Pri izvajanju PN ni niti večjih odstopanj od zastavljenega načrta niti večjih težav. Operacije, ki so že 
bile potrjene, se intenzivno izvajajo.  
 
Vse potrjene operacije v okviru MIZŠ se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in načrtovanimi 
dejavnostmi.  
 
V okviru MK je bil v prvem četrtletju 2019 objavljen Javni razpis za štipendije za specializirane poklice 
v kulturi 2019/2020 (oznaka JPR-ESS-ŠTIP2019-USP). Štipendije so namenjene usposabljanju ali 
izobraževanju v tujini, ki traja od treh do 12 mesecev med 1. junijem 2018 in 30. junijem 2020. 
V prvem četrtletju 2019 je bila izplačana večina štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane 
poklice v kulturi za leto 2018/2019 in nekaj štipendij za leto 2017/2018. Izplačana je bila tudi štipendija 
za usposabljanje, in sicer v okviru štipendij za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje 
poklicev v kulturi, za leto 2018/2019. 
 
Vse potrjene operacije v okviru MDDSZ se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in načrtovanimi 
dejavnostmi (med njimi JR RŠS in JR deficitarne štipendije). Podpisana je bila pogodba o 
sofinanciranju operacije Karierni plac, ki jo bo izvajal Zavod Cene Štupar v okviru Javnega razpisa za 
vzpostavitev kariernih centrov za mlade. Projekt se bo izvajal v KRZS. Pripravljal se je tudi novi Javni 
razpis za vzpostavitev kariernih centrov, ki bo pokril še KRVS. 
 
Uspešni projekti 
 
MIZŠ:  
Cilj javnega razpisa Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami je uspešno končano 
profesionalno usposabljanje najmanj 5.600 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske 
vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami ter vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih. 
 
Projekt sledi ključnim načelom in priporočilom spodbujanja inkluzije v izobraževanju, ki so pomembna 
osnova za zagotavljanje enakih možnosti za učence z različnimi vrstami posebnih potreb v vseh 
vidikih njihovega življenja. Celotna ponudba dejavnosti v okviru projekta ponuja programe 
usposabljanj, ki poudarjajo oblikovanje pozitivnih mnenj do vseh otrok s posebnimi potrebami, 
profesionalne vrednote ter ne samo znanja in spretnosti. Vsebine se nanašajo na različna področja 
dela, prek katerih se razvijajo kompetence, ki jih strokovni delavci nujno potrebujejo v inkluzivnem 
izobraževanju: prepoznavanje potreb otrok s posebnimi potrebami, poglobljena komunikacija s starši, 
timsko delo, radovednost, kritično mišljenje, prilagodljivost in občutek odgovornosti. 
 
V okviru izobraževanj, ki se jih je do konca leta 2018 udeležilo 10. 407 strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, vzgojitelji, učitelji in svetovalni delavci dobijo podporo, ki je pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami ni dovolj, usposabljanja pa omogočajo tudi povezovanje med strokovnimi delavci in 
izmenjavo izkušenj. 
 
MDDSZ: 
V letu 2019 je predvidena objava dodatnega javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in 
delovanja kompetenčnih centrov (KOC 3.0), ki bo nadaljevanje uspešnega predhodnega razpisa, v 
katerega je bilo vključenih že 37.294 zaposlenih. Namen operacije Kompetenčni centri za razvoj 
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kadrov je z dodatnim vlaganjem v usposabljanja zaposlenih, spodbujanjem razvojnih sprememb v 
podjetjih ter krepitvijo mreženja in povezovanja podjetij krepiti konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva in izboljšati položaj zaposlenih na trgu dela. Operacija spodbuja izvajanje usposabljanja 
zaposlenih za povečanje njihove produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti in za zniževanje 
pogostnosti napak. 
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 

% 
pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

10.2 ESS 
Vzhod 20.082.883 16.066.306 80% MIZŠ 22.353.856 17.883.084 111%

12
 17.883.084 6.317.394 39% 35% 

Zahod 17.871.993 14.297.594 80% MIZŠ 13.705.854 10.964.684 77% 10.964.684 3.911.844 27% 36% 

 
V okviru prednostne naložbe 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za 
potrebe trga dela OU v prvem trimesečju 2019 ni izdal nobene odločitve o podpori.  
PN 10.2 se izvaja v skladu z načrtom. V okviru te PN je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP 
izdanih šest odločitev o podpori in s tem dodeljenih 28,85 milijona evrov sredstev iz ESS, kar je 95,01 
odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.  
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 

% 
pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

10.3 ESRR 
Vzhod 12.517.690 10.014.152 80% MIZŠ 21.446.487 10.250.476 102%12 10.250.476 3.789.762 38% 37% 

Zahod 12.511.424 10.009.139 80% MIZŠ 18.728.929 9.772.815 98% 9.772.815 3.455.683 35% 35% 

 
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 je 
OU maja 2017 izdal odločitev o podpori za program Nadaljnje vzpostavitve IKT-infrastrukture v vzgoji 
in izobraževanju, ki ga izvaja upravičenec (ARNES), in sicer v višini 20,02 milijona evrov sredstev EU 
(tako so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva ESRR v okviru te prednostne osi). V okviru 
programa so se do zdaj izvedle tri dejavnosti, in sicer je bilo za vzgojno-izobraževalne zavode 
dobavljenih 20.356 kosov opreme (namizni, prenosni in tablični računalniki, monitorji, projektorji), 
zgrajena so bila brezžična omrežja na 410 lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov, potekali pa so 
tudi razvoj, nadgradnja in zagotavljanje delovanja e-storitev (dve sta končani, dve v izdelavi) in 
e-vsebin (12 končanih). 
 
 

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita 
javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev  

 

Stanje 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

                                                      
12

 Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni NIO. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o 

podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja 
posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina 
dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 odstotkov, 
saj ta ostajajo v mejah potrjenega NIO. 
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1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 (9/5 
* 100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

Skupaj prednostna os 11 78.592.476 62.873.980 80%   84.730.585 62.601.805 100% 61.254.394 13.990.932 22% 22% 

Vir: eMA, SVRK. 
Opombe: glej poglavje 3.1. 

 

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupno izdanih 13 

odločitev o podpori v skupni vrednosti 62,6 milijona evrov sredstev EU, kar so vsa 

razpoložljiva sredstva EU. Skupaj je bilo potrjenih deset NPO za projekte in trije javni razpisi. 

Zahtevkov za izplačilo v IS eMA je bilo skupno do konca obdobja poročanja za slabih 14 

milijonov evrov dela EU, kar je 22 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. 

 

Izvajanje okvira uspešnosti 

 

OU ocenjuje, da v okviru prednostne osi 11 doseganje mejnikov okvira uspešnosti ni ogroženo.  

 

Izvajanje akcijskega načrta 

 

Pri izvajanju PN 11.1 so bile v prvem trimesečju 2019 izvedene v akcijskem načrtu opredeljene 
naloge, in sicer se operacije izvajajo v skladu s spremenjenimi odločitvami o podpori, vključno s 
postopki javnega naročanja, krajši so mogoči roki za pripravo dokumentacije za oddajo javnih naročil, 
za socialne partnerje pa se v letu 2019 predvideva tudi dodaten javni razpis.  

 
Stanje na PN  
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 

% 
pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

11.1 ESS 

Vzhod 25.610.883 20.488.706 80% 

MJU 10.534.238 8.377.315 

100% 

8.179.137 2.024.193 

18% 

24% 

MK 2.112.000 1.689.600 1.689.600 373.107 22% 

MP 13.512.467 10.428.220 10.428.220 1.387.489 13% 

Zahod 40.462.377 32.369.901 80% 

MJU 23.610.777 14.720.803 

99% 

14.543.644 3.097.500 

17% 

21% 

MK 1.888.000 1.510.400 1.510.400 333.541 22% 

MP 20.593.495 15.891.780 15.891.780 2.100.826 13% 

 

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 OU v prvem trimesečju 2019 ni izdal nobene nove odločitve o podpori. Pri 

izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta. Operacije, ki so že bile 

potrjene, se intenzivno izvajajo (tudi s postopki javnega naročanja). 

 

V okviru prednostne naložbe 11.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 

2014–2020 do zdaj izdanih deset odločitev o podpori NPO za projekte v vrednosti 52,8 milijona evrov, 

kar je 99,80 odstotka razpoložljivih sredstev.  

 

Uspešni projekti 

 

MJU: 

V prvem četrtletju leta 2019 je operacija Uprava 2020 na portalu eUprava vsem državljanom 

omogočila možnost vpogleda v ažurne podatke o stanju njihovih kazenskih točk v prometu, kar 

pomeni prihranek časa in denarja. Odzivi uporabnikov so izjemno pozitivni. Na področju urejanja 

največjega spletnega portala v državni upravi GOV.SI je bilo v tem obdobju izvedenih 
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262 usposabljanj urednikov (zaposlenih pri ministrstvih) za prenos vsebin z obstoječih spletnih strani 

na nov portal GOV.SI. V okviru operacije Uprava 2020 se financira tudi odpravljanje administrativnih 

ovir. V okviru te dejavnosti je bila Vlada RS seznanjena z letnim poročilom o izvedbi ukrepov iz Enotne 

zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje za leto 2018. Skupna izvedba se je dvignila 

na 72 odstotkov izvedenih ukrepov. 

 

MP: 

V prvem četrtletju 2019 se pri operaciji Učinkovito pravosodje izvajajo dejavnosti v okviru 

poddejavnosti operacije: Razširitev IS za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij (Analiza 

obstoječega IS), Izboljšanje IS in procesov poslovanja DOdv in DT (Poslovna analiza), Nadgradnja IS 

za delo notarjev (testiranje in prehod na produkcijo), Nakup omrežnih stikal za potrebe DOdv, 

Nadgradnja strežnikov za izvajanje nadzora, zagotavljanje varnosti in upravljanje videokonferenčnega 

sistema v pravosodju (dobavljena strojna in programska oprema), Nakup strežnikov za VK sistem in 

izvedeno naročilo in dobava za nakup promocijskega materiala v okviru operacije. Poteka tudi 

promocija mediacije in izobraževanj po modelu kompetenc, izvaja pa se tudi dejavnost Vzpostavitev 

sistema za zagon probacije ter aktivnosti na USRS. 

 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU 
(EUR) 

% EU (EUR) 
EU 

(EUR) 
% pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 * 

100) 
7 8 9 

10 (9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

11.2 ESS 

Vzhod 6.270.720 5.016.576 80% 
MDDSZ 3.106.700 2.485.360 

98% 
2.000.817 510.461 

45% 
21% 

MJU 3.035.910 2.428.728 2.427.309 1.768.050 73% 

Zahod 6.248.496 4.998.797 80% 
MDDSZ 3.113.300 2.490.640 

101%13 
2.006.036 510.461 

48% 
20% 

MJU 3.223.698 2.578.959 2.577.451 1.885.304 73% 

 

V okviru prednostne naložbe 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo 

politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter 

socialnih zadev so bile v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 do zdaj 

izdane tri odločitve o podpori za javni razpis v vrednosti 9,9 milijona evrov, kar je 99,6 odstotka 

razpoložljivih sredstev.  

OU v okviru te prednostne naložbe v prvem trimesečju 2019 ni izdal nobene nove odločitev o podpori, 

saj so bila vsa razpoložljiva sredstva v okviru te naložbe že dodeljena. Javni razpisi, ki so že bili 

potrjeni, se intenzivno izvajajo. 15. januarja 2019 je bila podpisana pogodba z izbranim upravičencem 

Javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in 

diskriminacije (projektno partnerstvo treh nevladnih organizacij), ki je projekt ZaVSe/4ALL začel 

izvajati 1. februarja 2019.  

 

Uspešni projekti 

 

MDDSZ:  

V prvem četrtletju 2019 potekajo po načrtu vse dejavnosti v desetih projektih, izbranih v okviru 

Javnega razpisa, namenjenega socialnim partnerjem. Večina upravičencev je že oddala vloge za 

spremembo in prenos neporabljenih sredstev iz leta 2018 v naslednja leta. Pojavljajo se tudi 

spremembe projektnih zaposlitev, vsebinsko pa ni večjih odstopanj. Predvideva se drugi dodatni javni 

razpis za krepitev socialnih partnerjev, ki ga mora potrditi OU. V okviru tega javnega razpisa bosta pod 

enakimi pogoji izbrani še dodatni partnerstvi za izvedbo po vsebini enakega projekta kot v 

predhodnem razpisu. 

 

                                                      
13

 Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni NIO. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o 

podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja 
posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina 
dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 odstotkov, 
saj ta ostajajo v mejah potrjenega NIO. 
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MJU: 

V okviru podprtih projektov NVO je v prvem trimesečju 2019 potekalo sodelovanje horizontalne mreže 

na dogodku Govoriš kohezijsko? Vsebinski mreži sta postali članici Sveta ministra za okolje in 

prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, regionalna stičišča pa so sodelovala pri 

oblikovanju Regionalnih razvojnih programov z RRA. 

 
 
Prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS  
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) EU (EUR) 
% 

pravic 
p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 

6 
(5/4 

* 
100) 

7 8 9 
10 (9/5 
* 100) 

11 12 
13 

(12/5 * 
100) 

14 (12/9 * 
100) 

12.1 KS 

Celotna 
SI 

105.337.690 89.537.036 85% 

MDDSZ 7.408.977 6.297.630 

100% 

6.297.630 2.549.644 

31% 

40% 

Celotna 
SI 

SVRK 97.862.972 83.183.526 83.183.256 25.605.847 31% 

Skupaj prednostna os 12 105.337.690 89.537.036 85%   105.271.949 89.481.156 100% 89.481.156 28.155.491 31% 31% 

 

 

Prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR  
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 

% 
pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 

(9/5 * 
100) 

11 12 
13 (12/5 

* 100) 
14 (12/9 * 100) 

13.1 ESRR 

Vzhod 17.640.306 14.112.244 80% 
MGRT 594.232 475.386 

96% 
475.386 162.368 

28% 
34% 

SVRK 16.414.309 13.131.447 13.131.447 3.795.982 29% 

Zahod 3.812.833 3.050.266 80% 
MGRT 128.414 102.731 

96% 
102.731 49.918 

29% 
49% 

SVRK 3.547.151 2.837.721 2.837.721 821.112 29% 

Skupaj prednostna os 13 21.453.139 17.162.510 80%   20.684.106 16.547.285 96% 16.547.285 4.829.380 28% 29% 

 
 

Prednostna os 14: Tehnična pomoč – ESS  
 

PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva 
Potrjene 
operacije 

Zahtevki za izplačilo 

      EU + SI EU %   
Skupaj 
(EUR) 

EU (EUR) % EU (EUR) 
EU 

(EUR) 

% 
pravic 

p. 

% 
dodeljenih 

1 2 3 4 5 
6 (5/4 
* 100) 

7 8 9 
10 (9/5 * 

100) 
11 12 

13 
(12/5 * 

100) 
14 (12/9 * 100) 

14.1 ESS Vzhod 11.340.197 9.072.157 80% SVRK 12.256.016 9.804.812 108%
14

 9.804.812 2.726.481 30% 28% 

                                                      
14

 108 % dodeljenih sredstev na prednostni osi 14 je posledica višanje števila zaposlitev v okviru operacij TP ESS zaradi 

prenosa zaposlitev z enega resorja na drugega. Zaposlitve so bile pred tem predvidene in potrjene v okviru operacij TP KS, ki 

so se finančno znižale, povišale pa so se operacije TP ESS. Osnovne različice operacij TP ESS so bile potrjene v skladu z 

razpoložljivimi sredstvi. Zaradi naknadnih nepredvidljivih okoliščin je prišlo do prenosa zaposlitev na podlagi spremembe 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 51/16), na podlagi katerega je delovno področje 

informacijske družbe in elektronskih komunikacij prešlo iz pristojnosti MIZŠ v pristojnost MJU. 
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Zahod 4.744.859 3.795.887 80% SVRK 5.128.404 4.102.723 108%
14

 4.102.723 1.135.562 30% 28% 

Skupaj prednostna os 14 16.085.056 12.868.044 80%   17.384.420 13.907.535 108%
14

 13.907.535 3.862.043 30% 28% 

Vir: eMA, SVRK. 

Opombe: glej poglavje 3.1. 

 

Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim organom, ki so v skladu z opisom sistema upravljanja in 

nadzora vključeni v sistem izvajanja evropske kohezijske politike (organi upravljanja in nadzora, PO, 

izvajalski organi), potrdil vse operacije. Vanje so vključene vse ključne dejavnosti (zaposlitve, 

izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje evropske kohezijske politike 

(potrjene dejavnosti informacijskega sistema eCA in eMA)) in druge podporne dejavnosti, ki so nujno 

potrebne za delovanje sistema evropske kohezijske politike.  
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Tabela 5: Veliki projekti v Operativnem programu 2014–2020 na 31. 3. 2019  

 
Projekt Prednostna os Načrtovan 

začetek 
izvajanja  

(leto, 
četrtletje) 

 
 

Načrtovan 
datum 

zaključka 
del 

(leto, 
četrtletje) 

Prednostna 
naložba 

STANJE 

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

7. Gradnja 
infrastrukture 
in ukrepi za 
spodbujanje 
trajnostne 
mobilnosti 

2015–
1. četrtletje 

2018– 
4. četrtletje 

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

Celotna izvedena vrednost 
projekta je znašala nekaj manj 
kot 180 mio EUR, kar je več kot 
11 odstotkov manj od ocenjene 
vrednosti projekta. Projekt je bil 
tako uspešno izveden z bistveno 
nižjimi potrebnimi finančnimi 
sredstvi in v krajšem roku od 
predvidenega. 

3. razvojna os 
(južni del), 1. in 
2. etapa hitre 
ceste od 
razcepa Novo 
mesto do 
Novega mesta 

7. Gradnja 
infrastrukture 
in ukrepi za 
spodbujanje 
trajnostne 
mobilnosti 

2020–
3. četrtletje 

2022–
4. četrtletje 

7.2 Izboljšanje 
regionalne 
mobilnosti s 
povezovanjem 
sekundarnih in 
terciarnih 
prometnih vozlišč z 
infrastrukturo TEN-
T, tudi prek 
multimodalnih 
vozlišč 

DGD-dokumentacija za traso in 
izvedbo obeh mostov čez reko 
Krko je izdelana, izdeluje se tudi 
PZI-dokumentacija. Poteka 
postopek pridobitve OVS za ves 
projekt. Javna razgrnitev bo 
predvidoma izvedena aprila 
2019. Od septembra 2018 
pregleduje vlogo projekta 
JASPERS. Objava javnega naročila 
za vsa izvedbena dela je 
predvidena junija 2019. Dela 
bodo potekala od prve polovice 
leta 2020 do konca leta 2022. 

Odvajanje in 
čiščenje 
odpadne vode 
na območju 
vodonosnika 
Ljubljanskega 
polja 

6. Boljše 
stanje okolja 
in biotske 
raznovrstnosti 
 

2017–
1. četrtletje  

2020–
4. četrtletje 
 

6.1 Vlaganje v vodni 
sektor za izpolnitev 
zahtev pravnega 
reda Unije na 
področju okolja 

Odločitev EK je bila prejeta 
14. avgusta 2017. Podpisane so 
izvajalske pogodbe za gradnjo, 
nadzor in obveščanje javnosti za 
1. in 2. del projekta ter delno za 
3. del projekta. Izvedena bodo 
tudi preostala javna naročila za 3. 
del investicije. Gradnja 
kanalizacije za 1. del projekta v 
vseh občinah intenzivno poteka. 
Za 2. del projekta –nadgradnja 
CČN Ljubljana je izdelan PGD-
projekt, spomladi 2019 je 
predvidena pridobitev 
gradbenega dovoljenja in nato 
začetek gradnje. 
Podpisane so pogodbe o 
sofinanciranju za 1. in 2. del 
projekta.  

Nadgradnja 

železniške 

proge 

Maribor–

Šentilj 

7. Gradnja 
infrastrukture 
in ukrepi za 
spodbujanje 
trajnostne 
mobilnosti 

2018–
2. četrtletje 

2023–
1. četrtletje 

7.1 Razvoj in 
obnova celostnih, 
visokokakovostnih 
in interoperabilnih 
železniških sistemov 
ter spodbujanje 
ukrepov za 
zmanjševanje hrupa 

Decembra 2018 je bilo prejeto 
končno poročilo JASPERS za 
projekt (Action Completion Note)  
Vloga za velik projekt je bila EK 
poslana v potrditev 4. decembra 
2018. V začetku februarja 2019 
smo prejeli pripombe EK za 
dopolnitev vloge. Dopolnjena 
vloga bo aprila 2019 poslana EK. 
Gradbena dela nadgradnje 
odseka Pesnica–Šentilj–državna 
meja in odseka Maribor–
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Projekt Prednostna os Načrtovan 
začetek 

izvajanja  
(leto, 

četrtletje) 
 
 

Načrtovan 
datum 

zaključka 
del 

(leto, 
četrtletje) 

Prednostna 
naložba 

STANJE 

Počehova se izvajajo. Med polno 
zaporo proge od oktobra do 
decembra 2018 so bila končana 
glavna izvedbena dela na odseku 
Pesnica–Šentilj–d. m. in 
15. decembra 2018 je bila 
železniška proga predana v 
promet. Poteka postopek 
pridobitve OVS za ves projekt. 
Javna razgrnitev je bila objavljena 
26. marca in bo trajala do 24. 
aprila 2019. Prejem OVS se 
pričakuje konec 2. četrtletja 
2019. 

2. tir železniške 

proge Divača–

Koper: gradnja 

tunela T8, 

viadukta V1 

Gabrovica in 

viadukta V2 

Vinjan 

7. Gradnja 
infrastrukture 
in ukrepi za 
spodbujanje 
trajnostne 
mobilnosti 

2019–
1. četrtletje 

2023–
4. četrtletje 

7.1 Razvoj in 
obnova celostnih, 
visokokakovostnih 
in interoperabilnih 
železniških sistemov 
ter spodbujanje 
ukrepov za 
zmanjševanje hrupa 

8. avgusta 2018 je MOP izdalo 
odločbo, s katero se je gradbeno 
dovoljenje za izvedbena dela 
preneslo na podjetje 2TDK d. o. 
o. 24. januarja 2019 je Vlada RS 
potrdila investicijski program. 
Vloga za projekt je v končni fazi 
usklajevanja z JASPERS in bo EK 
predvidoma poslana v sredini 
aprila 2019. 

Vir: SVRK. 

 
Projekta Nadgradnja železniške proge Zidani most−Celje ter Nadgradnja in posodobitev postaje 
Pragersko in železniškega vozlišča, o katerih je bilo do zdaj poročano v četrtletnih poročilih v tabeli za 
velike projekte, s spremembo OP EKP nista več v tej skupini. Projekt Nadgradnja železniške proge 
Zidani most−Celje se izvaja s sredstvi Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) in tako ni več del OP 
EKP. Ocenjena vrednost projekta Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega 
vozlišča je padla pod mejo za velik projekt, zato tega projekta v tabeli za velike projekte ne opisujemo 
več. 

 

 

Izvajanje finančnih instrumentov (FI)  
 
Vlada RS je junija 2017 dala soglasje h Ključnim elementom FI v programskem obdobju 2014–2020 in 
se seznanila s tem, da SID (Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana) izpolnjuje pogoje iz 
28. člena Zakona o javnem naročanju za začetek postopka izbora upravljavca Sklada skladov (Sklep 
št. 30300-4/2017/4 z dne 15. junija 2017). OU je 23. novembra 2017 izdal odločitev o podpori FI, 24. 
novembra 2017 pa je bil med RS, MGRT in SID podpisan Sporazum o financiranju za operacijo (SoF) 
Finančni instrumenti 2014–2020 v višini 253 milijonov evrov. Prva tranša v višini 63.250.000 evrov je 
bila vplačana v Sklad skladov decembra 2017. Sredstva FI so v skladu s sporazumom namenjena tem 
področjem: 

 krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (RRI), 

 povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP), 

 energetska učinkovitost (EE) in 

 urbani razvoj.(UR). 
 
SID je na podlagi (v drugi polovici leta 2018) izvedenih tržnih analiz, intenzivnih pogovorov z deležniki 
finančnega sektorja, ugotovljene neodzivnosti oziroma nezainteresiranosti finančnih institucij (javnih in 
zasebnih), da bi prevzele vlogo finančnih posrednikov za FI, ter za hitrejšo izvedbo načrtovanih FI in 
pravočasno zagotovitev drugega črpanja v zadnjem četrtletju 2019 v začetku decembra 2018 v skladu 
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z določili podpisanega SoF, na PO MGRT naslovila vlogo za neposredno izvajanje EKP posojil za RRI 
(2014–2020) (za preostalo kvoto), EKP posojil za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014–
2020) in EKP posojil za UR (2014–2020). Vlogo za neposredno izvajanje navedenih FI s PFN za leto 
2019 je obravnaval Usmerjevalni odbor za finančne instrumente. Dodatek k SoF za neposredno 
izvajanje omenjenih FI, med PO MGRT in SID banko d.d., je bil podpisan 1. marca 2019. 

V skladu z dodatkom SoF, PFN in akcijskega načrta je Sklad skladov do konca marca 2019 razvil in 
pripravil tri finančne produkte za neposredno izvajanje (posojila za RRI, posojila za energetsko 
učinkovitost in posojila za UR) za načrtovani začetek izvajanja/trženja do končnih prejemnikov aprila 
2019. Z vzvodom bo tako SID banka d. d. končnim prejemnikom aprila 2019 (do konca 2023) z 
omenjenimi FI neposredno ponudila skupaj približno 83 milijonov evrov, od tega 56 milijonov sredstev 
EU. 
 
Do konca marca 2019 je bilo s FI (posojila za RRI in mikroposojila za MSP) podprtih 742 poslov 
končnih prejemnikov in sklenjenih pogodb v skupni vrednosti 23,8 milijona evrov, od tega večina 
(75,8 odstotka) mikroposojil. Do konca obravnavanega obdobja so končni uporabniki po sklenjenih 
pogodbah prejeli skupaj 19.751.164 evrov. Za FI v trženju so bile izvedene obsežne marketinške 
dejavnosti. 
 
V postopku zadnje faze razvoja so še FI portfeljske garancije za MSP in RRI, ki se bodo v skladu z 
naložbeno strategijo in PFN začele tržiti ob drugem črpanju sredstev EKP, predvidoma konec 
zadnjega četrtletja 2019, in FI (kvazi)lastniškega financiranja MSP, ki se začne tržiti konec prvega 
polletja 2019. 
Po oceni SID bo izvajanje FI sledilo sprejeti časovnici v PFN Sklada skladov in bo potekalo v skladu z 
akcijskim načrtom.  

Tabela 6: Finančna sredstva za FI po letih in kohezijskih regijah v programskem 
obdobju 2014–2020  
                                                                                                                                                            v EUR (EU del) 

Prednostna naložba Regija 2017 2019 2021 2022 Skupaj 

1.2 Vzhod 8.550.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 8.550.000,00 34.200.000,00 

1.2 Zahod 13.450.000,00 13.450.000,00 13.450.000,00 13.450.000,00 53.800.000,00 

1.2 vsota  22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 88.000.000,00 

3.1 Vzhod 13.875.000,00 13.875.000,00 13.875.000,00 13.875.000,00 55.500.000,00 

3.1 Zahod 19.875.000,00 19.875.000,00 19.875.000,00 19.875.000,00 79.500.000,00 

3.1 vsota  33.750.000,00 33.750.000,00 33.750.000,00 33.750.000,00 135.000.000,00 

4.1 Celotna SLO 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 25.000.000,00 

4.1 vsota  6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 25.000.000,00 

6.3 Vzhod 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00 

6.3 Zahod 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.800.000,00 

6.3 vsota  1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 5.000.000,00 

Skupna vsota  63.250.000,00 63.250.000,00 63.250.000,00 63.250.000,00 253.000.000,00 
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4 Dejavnosti, izvedene v okviru evropske kohezijske politike  
 

V finančni perspektivi 2014–2020 za regijske projekte, med katere prištevamo tudi projekte lokalnih 

skupnosti, ni več posebne prednostne osi kot v preteklem programskem obdobju. V izvajanje 

kohezijske politike sta bila kot novost vpeljana posebna pristopa, ki sta namenjena lokalnim 

skupnostim in tudi drugim deležnikom lokalnega razvoja: izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih 

naložb (CTN) in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD).  

 

Poleg teh mehanizmov je bila v izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 vpeljana tudi 

možnost vključitve instrumentov regionalne politike na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja, med drugim tudi t. i. dogovorov za razvoj regij (DRR), ki pomenijo uresničevanje 

načel večnivojskega upravljanja, saj na ravni razvojnih regij (NUTS III) omogočajo izvajanje usklajenih 

regijskih in državnih sektorskih razvojnih prioritet. Na podlagi soglasja med razvojnimi sveti regij, ki 

zastopajo javni, nevladni in zasebni sektor v regiji in državo, se sprejmejo dogovori za razvoj regij. 

 

 
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)  

 

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. 

 

MGRT je do konca marca 2019 prejelo 261 projektnih vlog. V okviru najpomembnejšega podukrepa, ki 

je namenjen izvajanju operacij, je bilo tako že potrjenih 178 projektov in sklenjenih 165 pogodb o 

sofinanciranju z upravičenci, ki so omogočile tudi začetek izvajanja in izstavitev zahtevkov za izplačilo. 

Izvajanje pri drugih podukrepih poteka tekoče. 

 
 
Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)  
 
CTN je nov mehanizem v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru tega sodelujejo trije 
posredniški organi: MOP, MZI in ZMOS. Zadnjenavedeni sodeluje predvsem pri pripravi navodila OU 
glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin, pri pripravi 
in objavi povabila za predložitev vlog, ocenjuje pa tudi vsebino operacij in opravi izbor ter o tem 
obvesti mestne občine in PO, pristojne za izvajanje celostnih teritorialnih naložb.  
 
Do konca prvega četrtletja 2019 je ZMOS objavilo pet povabil k predložitvi vlog za vseh 11 mestnih 
občin, in sicer za tri prednostne naložbe, v okviru katerih se sofinancirajo operacije CTN: 

– 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, 

– 4.4 Ukrepi trajnostne mobilnosti (dve povabili), 

– 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo 

degradiranih zemljišč (dve povabili). 
 
ZMOS je 28. septembra 2018 objavilo drugo povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij v 
okviru PN 6.3. Januarja 2019 je bil na skupščini ZMOS potrjen seznam izbranih operacij, in sicer je 
bilo na povabilu uspešnih 16 operacij. Februarja 2019 se je začela druga faza izbora operacij, in sicer 
so mestne občine lahko predložile vloge PO MOP.  

Do zdaj je OU izdal odločitve o podpori za 33 operacij v skupni vrednosti 60,1 milijona evrov sredstev 

EU (KS in ESRR). 
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Dogovor za razvoj regij (DRR)  

 

DRR je nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

Namen uvedbe DRR je dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike, gre pa za sofinanciranje 

izvajanja regionalnih razvojnih programov med letoma 2014 in 2020 v 12 razvojnih regijah. Podprti 

bodo regijski in državni projekti, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti regij in odpravljajo največje razvojne 

ovire v njih. 

 

MGRT je za vseh 12 razvojnih svetov regij objavilo povabili za predložitev projektov, s katerima se 

uresničujejo regionalni razvojni programi.  

 

Skupno število projektov v podpisanih dogovorih v okviru obeh povabil je tako 241, skupna vrednost 

sofinanciranja s strani države v podpisanih dogovorih pa znaša 480 milijonov evrov. 

 
MGRT za pospešitev izvajanja podpisanih dogovorov za razvoj regij in njihovih dopolnitev intenzivno 

izvaja teritorialni razvojni dialog z ministrstvi in regijami, ki je potekal v prvem trimesečju 2019. 

Naslednji krog teritorialnega razvojnega dialoga je predviden za konec maja 2019.  

 

 5 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike  
 
Izzivi, povezani z doseganjem okvira uspešnosti konec leta 2018  
 

Poleg doseganja pravila N + 3, ki je namenjeno zagotavljanju ustrezne dinamike črpanja evropskih 

sredstev in je bilo doseženo v letu 2018, je še pomembnejše spremljanje okvira uspešnosti, ki je 

namenjeno zagotavljanju doseganja (fizičnih in finančnih) kazalnikov, kot so opredeljeni v OP EKP. 

Okvir uspešnosti izvajanja OP EKP za konec leta 2018 sestavljajo mejniki, določeni za vsako 

prednostno os, razen za prednostne osi, namenjene tehnični podpori (glej tudi poglavje 3.2). Na 

podlagi usmerjenosti kohezijske politike kot ključne razvojne politike v konkretne rezultate je bila 

(poleg drugih ukrepov osredinjanja, na primer izpolnjevanje predhodnih pogojenosti, vnaprej določeni 

tematski cilji glede na prednostne naloge EU itd.) določena tudi rezerva za uspešnost – 6 odstotkov 

razpoložljivih sredstev − po osi, regiji in skladu, kar v OP EKP znaša približno 184 milijonov evrov. Ta 

sredstva bodo dodeljena le osem, ki bodo izkazale doseganje rezultatov (finančni in fizični kazalniki 

okvira uspešnosti). Ob tem je treba ločiti mejnike, neke vrste vmesne vrednosti, ki jih je treba doseči 

ob koncu leta 2018, in ciljne vrednosti, ki jih je treba doseči do konca leta 2023.  

 

Za zmanjševanje tveganj je v prvem trimesečju 2019 OU skupaj s PO izvajal 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, SVRK je objavila mnenje na https://www.eu-

skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1), 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. Pristop omogočajo tudi 

navodila OU.  

 

Poleg »vsebinskih« razlogov za počasnejšo dinamiko koriščenja sredstev od predvidene in s tem 

povezanih tveganj za doseganje mejnikov okvira uspešnosti do konca 2018 bo treba pospešeno 

izvajati tudi te sistemske ukrepe za zmanjševanje tveganj: 

 Nadaljnja optimizacija informacijskih sistemov za zagotavljanje ažurnega pošiljanja zahtevkov 

za plačilo na EK in hitrejše odzivanje na odprte težave pri delovanju informacijskih sistemov. 

 Pregled okvira uspešnosti, priprava letnega poročila na podlagi doseženih mejnikov konec 

leta 2018, ki bo podlaga za odločitev EK o dodelitvi rezerve za uspešnost, čemur bo sledila 

sprememba OP EKP v drugi polovici 2019. Ob tem je treba poudariti, da bo predvsem za osi, 

v okviru katerih se pričakuje resen neuspeh v dosedanjem izvajanju, potrebna priprava 

analitičnih podlag, pregleda izvajanja po projektih s časovnico za naprej in utemeljitev za 

zadržanje glavne dodelitve (torej sredstev brez rezerve za uspešnosti) ob spremembi OP 

EKP. Če ne bo ustreznih zagotovil za doseganje ciljev v letu 2023, bodo sredstva 

https://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1
https://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1
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prerazporejena v okviru osi, ki izkazujejo uspešnost oziroma je pri njih tveganje za doseganje 

ciljev v letu 2023 nizko.  

 Osredinjenost na projekte, ki so pripravljeni za izvedbo (pridobljena dovoljenja, izvedena 

presoja vplivov na okolje, začeta javna naročila, odkupljena zemljišča ipd.) v kratkem času, 

kar akterjem v sistemu nalaga tudi akcijski načrt, sprejet s strani Vlade RS. 

 Preverjanje drugih sistemskih razlogov, ki vplivajo na zamik izvajanja (sočasnost izvajanja, 

pravila izvrševanja proračuna, dolgi večfazni postopki izbora projektov, ki ne zahtevajo visoke 

pripravljenosti predlogov projektov in niso neposredno vezani na doseganje kazalnikov), 

možnost dodeljevanja dodatnih pravic porabe, o čemer podrobneje pri izvedbi akcijskega 

načrta ipd.  

 

Dejansko stanje izpolnjevanja okvira uspešnosti je navedeno v okviru poglavja 3.2 v sklopu 

posamezne prednostne osi, kjer je obravnava odvisna od posebnosti posameznih ukrepanj glede na 

posamezno področje in vrsto naložb. Ob tem je treba poudariti, da se v okvir uspešnosti lahko štejejo 

tudi izplačila pri upravičencih do konca leta 2018, kar pomeni izplačila iz državnega proračuna še v 

letu 2019, zaradi česar bodo dokončni podatki o doseganju okvira uspešnosti znani do 30. junija 2019. 

 
 

Preverjanja in drugi nadzori  

 
OU je v začetku februarja 2019 na podlagi analize tveganj izbral 97 operacij, ki bodo preverjene na 
kraju samem. S PO je bilo dogovorjeno, da 43 operacij na kraju samem preverijo PO, preostalih 54 pa 
preveri OU.  

 

V okviru poročila o pregledu o izpolnitvi priporočil v okviru opravljene sistemske revizije sistema 

upravljanja in nadzora na MIZŠ je UNP v začetku leta 2019 dal končno oceno 1: kar pomeni, da 

sistem deluje dobro in da izboljšave niso potrebne ali so potrebne le manjše izboljšave. 

 

 

Orodje Evropske komisije za oceno tveganja − Arachne  

 

Vlada se je na seji 27. julija 2017 seznanila z namero uvedbe ukrepa za preprečevanje goljufij v obliki 

pristopa k uporabi orodja EK za oceno tveganja (Arachne) v okviru izvajanja evropske kohezijske 

politike na ravni Republike Slovenije. Arachne je orodje za oceno tveganja, ki je državam članicam v 

pomoč pri prepoznavanju, preprečevanju in odkrivanju tveganih operacij, projektov, upravičencev in 

pogodb/pogodbenikov. Gre za orodje za podatkovno rudarjenje, namenjeno prepoznavanju projektov, 

ki bi lahko bili dovzetni za tveganja glede goljufij, navzkrižja interesov in nepravilnosti.  

 

V skladu s posodobitvijo navodil za pomoč uporabnikom Arachne se OU z EK dogovarja za dodatno 

izobraževanje kontrolorjev, ki naj bi predvidoma potekalo aprila ali maja 2019. Prav tako poteka 

novelacija podatkov iz informacijskega sistema OU v Arachne. 
 

 

6 Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike  
 

V izvajanje evropske kohezijske politike so vključeni trije informacijski sistemi: informacijski sistem 

organa upravljanja eMA, informacijski sistem organa za potrjevanje eCA in računovodski sistem 

slovenskega proračuna MFeRAC.  

Stanje v informacijskem sistemu OU eMA konec marca 2019: 

 V sistemu eMA je registriranih več kot 5.000 uporabnikov. Registracija uporabnikov pomeni, 

da so registrirali svoje uporabniško ime in certificirano digitalno potrdilo za dostop do sistema 

eMA.  

 Uporabnikom je zagotovljena pomoč prek Centra za podporo uporabnikom (CPU). V zadnjem 

trimesečju se je število registriranih težav bistveno zmanjšalo, skrajšal pa se je tudi čas od 

prijave do rešitve težave. 
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 V sistemu eMA je bilo konec marca 2019 453 vlog za odločitev o podpori, od tega 386 

potrjenih. 

 V sistemu eMA je bilo 4.278 operacij, od tega 2.326 v izvrševanju, 1.950 pa v pripravi, dve 

operaciji pa sta že finančno zaključeni. 

 Prek sistema eMA je bilo oddanih več kot 26.000 zahtevkov za izplačilo (ZZI) v skupni višini 

več kot 1.127 milijonov evrov. 

 

Še vedno prihaja do določenih vsebinskih težav, povezave med IS eCA in MFeRAC pa tudi še niso 

optimalne. V primeru, ko so neposredni proračunski uporabniki tudi upravičenci (NPU=U), imajo 

uporabniki še vedno veliko težav, saj so postopki prenosov podatkov med MFeRAC in eMA izredno 

kompleksni in zahtevni.  

 

Kljub temu pa v zadnjem času zaznavamo bistveno zmanjševanje sistemskih težav pri delovanju IS, 

ob tem pa še vedno ostajajo težave pri reševanju oddaje ZZI za pretekla obdobja. 

 

V skladu s cilji in načrti se trenutno največ pozornosti posveča dograditvi IS eMA v delu, ki se nanaša 

na izpis ustreznih finančnih in vsebinskih poročil, izboljšano preglednost, avtomatične izračune v 

primeru uporabe sorazmernega pristopa ipd. Tako se bodo zmanjšala nepotrebna administrativna 

bremena za upravičence in PO. 

 

V zadnjem trimesečju je bilo izvedenih več večjih nadgradenj aplikacije, med katerimi je 

najpomembnejša nadgradnja v delu Spremljanja in poročanja, kjer je bil dodan modul Kazalniki, ki je 

namenjen spremljanju okvira uspešnosti. Skupaj s PO smo poskušali urediti vse nerazrešene oziroma 

neustrezne ZZI in jih poslati eCA, saj smo bili vsi usmerjeni k doseganju okvira uspešnosti.  

 

Izvedeno je bilo izobraževanje za PO za izvajanje postopka oddaje zahtevkov, kadar je upravičenec 

hkrati tudi neposredni proračunski uporabnik. S PO sodelujemo pri njihovih izobraževanjih do 

uporabnikov. Celovito bomo uredili in ustrezno dopolnili navodila za uporabo IS eMA. 

 

Nadgradnja IS eMA se nadaljuje. Do konca polletja načrtujemo dograditev Poročevalskega sistema, 

poenostavitev prenosov med IS eMA, eCA in MFeRAC, prav tako bomo na podlagi ugotovitev UNP 

spremenili pravila mapiranja za prenos podatkov v eCA.  

 

 

 7 Usposabljanja  
 

Usposabljanja potekajo v skladu z načrtom usposabljanj OU in PO. Glede na posebnosti problematike 

oziroma zaznanih potreb po reševanju se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. Praksa kaže, 

da se na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 nenehno pojavljajo novi izzivi. 

Zato bomo na podlagi izkušenj iz preteklosti teme izobraževanj tudi v prihodnje prilagajali prednostnim 

potrebam in si prizadevali, da bi bila izobraževanja čim bolje izvedena. 

 

Informacijski sistem eMA ima še vedno težave, ki jih je treba spremljati in odpraviti. Zavedamo se, da 

je izobraževanje na tem področju zelo pomembno, saj gre za sistem, popolna uporaba katerega bo 

brez ustreznega izobraževanja uporabnikov težko uspešna. Na podlagi potreb, izkazanih v resorjih, je 

OU ustrezno sestavil in uskladil skupine strokovnjakov in izvajal izobraževanja s praktičnim delom z 

informacijskim sistemom. V prvem trimesečju 2019 sta bili že organizirani dve delavnici, na katerih so 

bili predstavljeni postopki prenosov podatkov med MFeRAC in eMA (v primeru NPU=U). Predavanj se 

je udeležilo več kot 100 udeležencev. MJU je v svojih prostorih zagotovilo opremljeno učilnico, ki je 

namenjena izobraževanju PO in končnih upravičencev.  

V začetku leta 2018 je OU organiziral izobraževanje uporabnikov glede uporabe orodja EK Arachne 

pri ocenjevanju tveganja, saj je to orodje treba vključiti v sistem upravljanja in nadzora OP EKP. OU se 

dogovarja z EK za dodatno izobraževanje kontrolorjev aprila in maja 2019. 

Predvideno je nadaljevanje izobraževanj – v okviru delavnic – na temo goljufij na račun sredstev EU.  
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V letu 2019 se bodo v skladu s potrebami PO in upravičencev na podlagi ponudb MJU Upravne 

akademije in drugih izvajalcev izvajali tudi tečaji tujih jezikov, predvsem nadaljevalni tečaj angleškega 

jezika, osvežitveni tečaj nemškega jezika in začetni tečaj francoskega jezika ter računalniški tečaji 

Word, Excel, Powerpoint, Prezi ipd.  

Številni upravičenci so izrazili tudi potrebo, da bi se organizirala usposabljanja, dajanje informacij in 

pomoč v različnih fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov, zato namerava SVRK v okviru 

nalog v akcijskem načrtu organizirati vsaj po en tak dogodek letno v vsaki kohezijski regiji ter tako 

približati informacije terenu in pridobiti zahteve od tam.  

Pripravlja se izobraževanje na področju bančništva (bančni produkti, kontrole v bančništvu, presoja 

tveganj in podobno), s katerim bi seznanili zaposlene, ki sodelujejo pri nadzoru izvajanja FI.  

Potekala bodo tudi izobraževanja, ki so predvidena v načrtu izobraževanj. Poudarek bo predvsem na 

področju računovodenja in znanj, s katerimi bomo nadgradili osebnostne lastnosti, kot so nastopanje v 

javnosti, pravilno pisno in ustno izražanje ipd. 

 

 8 Komuniciranje in obveščanje javnosti  
 

Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike je zagotavljanje obveščenosti 

javnosti in njene aktivne vključenosti. Javnost je na eni strani treba obveščati o možnostih, pogojih in 

načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, na drugi pa jo ozaveščati 

o njihovih učinkih in rezultatih. Posebna pozornost je namenjena spletnemu portalu www.eu-skladi.si 

(na primer ažurnosti objav razpisov, navodil, predpisov idr.) in družbenim omrežjem (kot so Facebook, 

Twitter, Instagram in YouTube).  

 

V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, sredstva EU, podpora), katere glavni 
namen je na preprost, pregleden in uporabnikom prijazen način sporočati vse ključne informacije, ki jih 
morajo poznati potencialni prijavitelji in izvajalci projektov. 

 

Za trimesečno obdobje od januarja do marca 2019 na področju komuniciranja in obveščanja javnosti 

poudarjamo te dejavnosti: 

 V okviru Informative 2019 so se 25. in 26. januarja na skupnem prostoru pod naslovom Kaj 
Evropski socialni sklad ponuja mladim? predstavili SVRK, Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad, MJU, ZRSZ, MDDSZ in Center za poklicno izobraževanje, ki 
so mladim na enem mestu predstavili številne priložnosti pri izobraževanju, zaposlovanju in 
reševanju podjetniških izzivov. Poleg pridobivanja neposrednih informacij o programih in 
priložnostih so mladi prek zanimivega programa, ki ga je povezoval Rok Trkaj, spoznali 
različne poklice, ki bodo krojili našo prihodnost, in možnosti štipendiranja ter se pogovarjali s 
študenti iz tujine in drugimi zanimivimi gosti. 
 

 V okviru sodelovanja z Valom 202 poteka serija oddaj na temo celostnih teritorialnih naložb 
(mestno jedro in Glavni trg v Novem mestu, skate park v Mariboru, energetska obnova 
objektov v Velenju, kolesarske povezave v Kranju, Cukrarna v Ljubljani. Predstavljajo se 
projekti, ki prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij. 

 

 Priprave na kampanjo EU projekt, moj projekt 2019 vključno z oblikovanjem njene vidne 
podobe, potekajo pospešeno, saj se bo začela 1. aprila 2019 z glasovanjem na spletni strani 
www.eu-skladi.si. Letos bo na več kot 100 dogodkih v več kot 50 krajih po vsej Sloveniji 
predstavljenih več kot 40 projektov.  

 Sodelovanje v okviru TV-oddaj »Na kratko«, ki razlagajo ključne pojme s področja humanistike 
in družboslovja in jih predstavijo na multidisciplinaren način. SVRK sodeluje pri oddajah, 
katerih pojmi so povezani z izvajanjem evropske kohezijske politike (npr. Pametna mesta). 

 Vsak mesec izide tudi elektronski bilten Kohezijski e-kotiček, v katerem so objavljeni aktualni 
razpisi, primeri dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti: 
– Kohezijski e-kotiček št. 122, januar 2019, 

http://www.eu-skladi.si/
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/na-informativi-2019-tudi-o-moznostih-stipendiranja-in-poklicih-prihodnosti
https://val202.rtvslo.si/2019/03/nalozbe-trajnostnega-urbanega-razvoja-eu/
https://val202.rtvslo.si/2019/04/nalozbe-trajnostnega-urbanega-razvoja-eu-5/
https://val202.rtvslo.si/2019/03/nalozbe-trajnostnega-urbanega-razvoja-eu-3/
https://val202.rtvslo.si/2019/03/nalozbe-trajnostnega-urbanega-razvoja-eu-3/
https://val202.rtvslo.si/2019/03/nalozbe-trajnostnega-urbanega-razvoja-eu-2/
https://val202.rtvslo.si/2019/03/nalozbe-trajnostnega-urbanega-razvoja-eu-4/
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2019-glasovanje
https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174601051
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/kohezijski-e-koticek-st-122.pdf
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– Kohezijski e-kotiček št. 123, februar 2019, 
– Kohezijski e-kotiček št. 124, marec 2019. 
 

9 Prihodnost evropske kohezijske politike po letu 2020  
 

Zakonodajni vidik 

 

EK je 2. maja 2018 predstavila predlog večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027 

(COM(2018) 321 final), ki je dogovor o ključnih prioritetah Evropske unije v naslednjem sedemletnem 

obdobju.  

 

V predstavljenem predlogu EK za Poglavje 2 – kohezija in vrednote predlaga obseg sredstev za 

obdobje 2021–2027 v višini slabih 392 milijard v stalnih cenah 2018, kar v primerjavi s trenutnim 

programskim obdobjem na evropski ravni sicer pomeni znižanje obsega kohezijskih sredstev za 

10 odstotkov, hkrati pa je kohezijska politika kljub znižanju prvič najpomembnejša politika večletnega 

finančnega okvira (prej je bila to tradicionalno skupna kmetijska politika). 

 

Kaj to pomeni za slovensko kohezijsko ovojnico? 

 

Za Slovenijo EK za obdobje 2021–2027 predlaga obseg kohezijske nacionalne ovojnice v višini 

3,073 milijarde evrov v stalnih cenah 2018, kar je v primerjavi s trenutnim programskim obdobjem 

9 odstotkov manj sredstev, torej manj, kot znaša padec kohezijskih sredstev na evropski ravni. 

 

Državni zbor je stališče RS do kohezijskega zakonodajnega svežnja sprejel 16. novembra 2018.  

Stališče, ki je horizontalno stališče do predloga petih, medsebojno neločljivo povezanih predlogov 

uredb, ki urejajo skupna pravila upravljanja in finančnega izvajanja za sedem skladov (Evropski sklad 

za regionalni razvoj, Kohezijskih sklad, Evropski socialni sklad, trije skladi, povezani z upravljanjem 

migracij – Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost ter Instrument za upravljanje meje in 

vizume – ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo), sledi dvema glavnima ciljema: za Slovenijo 

zagotoviti čim višji obseg nacionalne kohezijske ovojnice in uravnoteženost sredstev glede na 

dejanske razvojne razlike med kohezijskima regijama (za Slovenijo namreč ni dopustno, da regije na 

prehodu iz enega programskega obdobja v drugo izgubijo pretežen obseg sredstev, še zlasti zaradi 

razvojnih razlik dvanajstih razvojnih regij v okviru obeh kohezijskih regij), zaradi česar je ustreznejša 

rešitev nujna. Tako v Slovenija sprejetem stališču zagovarja: pomen močne kohezijske politike, ki 

mora ostati ključna razvojna politika EU ter politike za vse regije in države EU; pomen navezave in 

osredinjenosti kohezijske politike na razvojne izzive EU in navezavo na evropski semester, da se 

doseže gospodarska transformacija regij, držav in EU; pomen doseganja dodane vrednosti EU kot 

celote; pomen ohranitve BDP kot glavnega merila za izračun nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. 

Berlinske metode); močno podporo poenostavitvam izvajanja kohezijske politike, ki omogočajo 

ohranitev obstoječih sistemov upravljanje kohezijskih sredstev; nadaljevanje pravila N + 3; izvajanje 

kohezijske politike v deljenem upravljanju ter izvajanje, ki omogoča dopolnjevanje različnih skladov in 

podporo programom Evropskega teritorialnega sodelovanja. 

 

Kako daleč so pogajanja o predlaganem kohezijskem svežnju? 

 

Bolgarsko predsedstvo (prva polovica leta 2018) je opravilo prvo branje predlaganega zakonodajnega 

svežnja. Avstrijsko (druga polovica leta 2018) in romunsko predsedstvo (prva polovica leta 2019) sta 

se zaradi obsežnosti zakonodajnih dosjejev in pospešitve postopkov odločili te obravnavati po 

posameznih sklopih zakonodajnih predlogov. 

 

Avstrijsko predsedstvo je pripravilo predloge kompromisov za sklop 1 (programiranje) in 5 (upravljanje 

in nadzor) uredbe o skupnih določbah, za katere je bil decembra 2018 na ravni visokih predstavnikov 

držav članic v institucijah EU potrjen delni mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom.  

Romunsko predsedstvo je pripravilo predlog kompromisa uredbe o skupnih določbah za sklop 2 

(omogočitveni pogoji in okvir uspešnosti) ter nov predlog kompromisa uredbe za Evropski sklad za 

regionalni razvoj in Kohezijski sklad, ki jima je bil februarja 2019 na ravni visokih predstavnikov držav 

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/kohezijski-e-koticek-st-123.pdf
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/kohezijski-e-koticek-st-124.pdf
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članic v institucijah EU potrjen delni mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom. Prav tako je bil 

februarja 2019 potrjen delni mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom za 4(1) člen (specifični 

cilji) uredbe Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.  

Trenutno se pri delovni skupini Sveta EU za strukturne ukrepe na tehnični ravni nadaljujejo pogajanja 

o teh sklopih uredbe o skupnih določbah: sklop 6 (finančno upravljanje) in sklop 7 (opredelitve, 

definicije) ter posamezni deli uredbe Interreg. 

Evropski parlament je za kohezijski zakonodajni sveženj pripravil skoraj 500 amandmajev in mandate 

marca 2019 na zadnjem plenarnem zasedanju potrdil. Zaradi volitev v Evropski parlament se bodo 

trialogi z Evropskim parlamentom začeli šele jeseni 2019, po sestavi novega Evropskega parlamenta, 

iz česar je mogoče predvideti, da se bodo pogajanja o kohezijskem svežnju končala šele leta 2020, 

kar pa je z vidika izvajanja novega programskega obdobja velik izziv za vse države članice, ne samo 

za Slovenijo.  

 

Dejavnosti, povezane s programskim obdobjem za novo obdobje 

 

Sočasno se je v Sloveniji začelo tudi programiranje za obdobje 2021–2027 za čim boljši partnerski 

pristop in začetek izvajanja v letu 2021. Upoštevajoč nove normativne in vsebinske podlage na ravni 

EU (uredbe 2021–2027, Poročilo o državi s strani Evropske komisije, Poročilo o razvoju UMAR itd.) 

pričakujemo nadaljevanje določenih ukrepov in vsebin, ki so se do zdaj izkazale za uspešne in 

temeljijo na ustrezni strateško-programski osnovi, pri čemer bomo ukrepe poskušali še tesneje 

povezati z ukrepi na področju potrebnih reformnih ukrepov. EK je v Prilogi D k Poročilu o državi – 

Slovenija 2019 predstavila izhodišča za pogajanja o naložbah, ki bodo financirane s sredstvi 

kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad in Evropski socialni sklad +).  

 

Na javni predstavitvi poročila so bila obravnavana področja predstavljena ob upoštevanju dejstva, da 

se Slovenija zavzema za to, da se pogajanja o večletnem finančnem okviru čim prej končajo. 

Poudarjena je bila potreba po večji povezavi med posameznimi cilji politike, ki jih podpirajo različni 

skladi. Glede na razširjenost Nature 2000 in varovanih območij v Sloveniji omejevanje izvajanja 

ukrepov varovanja biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture le na urbana območja ni ustrezno. 

Ukrepi energetske sanacije morajo zajemati tudi intervencije na področju stavb v javnem sektorju. 

Prav tako ni ustrezno, da se poudarja le navezava na nekatere makroregionalne strategije in poudarja 

možnost izvajanja celostnih teritorialnih naložb le na posameznih področjih. Poudarjena je bila tudi 

potresna varnost stavb. 

 
 

 


