
                 Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

                                                                                                                      T: 01 400 36 80
E: gp.svrk@gov.si

GENERALNI SEKRETARIAT 
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

Številka: 3032-15/2016-166
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ZADEVA: Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 2

1. Navedba gradiva, na katerega se nanaša obvestilo o uskladitvi:

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do 
decembra 2017 - predlog za obravnavo

2. Navedba ministrstev oz. vladnih služb, s katerimi je bila uskladitev dosežena/delno 
dosežena:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3. Besedilo sprememb in dopolnitev :

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podaja pripombo na 
gradivo in sicer: v točki 3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh − od januarja 2014 do 
decembra 2017 v delu, ki se nanaša na izvajanje prednostne naložbe 9.3 je treba črtati 
besedilo:
»Vloga bo OU posredovana predvidoma v prvem trimesečju 2018, prav tako se posredovanje 
OU v prvem trimesečju 2018 pričakuje za vlogi za javni razpis Gradnja oz. pridobitev mrež 
skupinskih in individualnih bivalnih enot in za javni razpis Modernizacija domov za starejše, v 
smeri preoblikovanja v centre za izvajanje različnih skupnostnih storitev, vključno z IKT 
podprtimi storitvami. Dokumentacija – investicijski program in elaborat – za ta razpisa se že 
pripravlja.«.

Pojasnilo SVRK: pripomba ministrstva je upoštevana. V gradivu je v točki 3.2 Spremljanje 
izvajanja po prednostnih oseh − od januarja 2014 do decembra 2017 v delu, ki se nanaša na 
izvajanje prednostne naložbe 9.3 črtano navedeno besedilo, kar je razvidno v čistopisu 
gradiva.

                                                                                              Alenka Smerkolj
                                                                                              ministrica
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EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja
2014 do decembra 2017 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14 in 
55/17) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji pod točko …. dne …… sprejela naslednji
                                                                                     

S K L E P

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 
2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do decembra 2017 in ga posreduje Državnemu zboru 
Republike Slovenije.

mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Priloga: 
 čistopis gradiva

Prejmejo: 
 ministrstva
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
 Združenje mestnih občin Slovenije

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov
/ 
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva

 Andrej Engelman, namestnik direktorja, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko 

 mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora

 Alenka Smerkolj, ministrica, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko

 Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko

 Andrej Engelman, namestnik direktorja, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 



evropsko kohezijsko politiko 
 mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade Republike Slovenije 

za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

5. Kratek povzetek gradiva
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do 
decembra 2017 zajema presek stanja na dan 31. decembra 2017 na področju izvajanja evropske 
kohezijske politike 2014–2020 ter navaja aktivnosti, izvedene v obdobju od januarja 2014 do 
decembra 2017 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov 
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja 
za strukturne sklade in Kohezijski sklad ter ministrstev in ZMOS, vključenih v izvajanje evropske 
kohezijske politike. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR
/

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun



II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 
proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 
proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV
Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
- prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
proračunov,
- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 
projektih sprejetih proračunov.

Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:
proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
proračunske postavke.
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti 
pravice porabe le s prerazporeditvijo iz proračunskih postavk, iz katerih se financirajo že sprejeti 
oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo



Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter iz katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, 
je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (na primer priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov 
in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR
Poročilo ne bo imelo finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
- Skupnosti občin Slovenije (SOS): NE
- Združenju občin Slovenije (ZOS): NE
- Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS): DA

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
- nevladne organizacije, 
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte): …..

Upoštevani so bili:
- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.



Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
…….

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

                                                                                           Alenka Smerkolj
                                                                                          ministrica
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POROČILO O IZVAJANJU 
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 

2014–2020
za obdobje od januarja 2014 do decembra 2017

Cilj: Naložbe za rast in delovna mesta 

Ljubljana, januar 2018
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KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN POJMOV

AKTRP Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
certificirani izdatki zahtevki za povračilo iz EU
CLLD lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
CPS celostne prometne strategije
CTN celostne teritorialne naložbe
dodeljena sredstva izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO
DRR dogovor za razvoj regij
EK Evropska komisija
EKP evropska kohezijska politika
EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
e-MA 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

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/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
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 
povračila v državni proračun izvedejo naknadno ter neposredno 
ne vplivajo na plačila 

prednostna os tematski cilj
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
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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 
decembra 2017 zajema pregled stanja na 31. december 2017 na področju izvajanja evropske 
kohezijske politike 2014–2020. Poleg kumulativnega stanja od januarja 2014 do decembra 2017
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
(OP EKP) za cilj Naložbe za rast in delovna mesta vsebuje tudi podrobnejši opis dejavnosti v 
četrtem trimesečju: od oktobra 2017 do decembra 2017.

Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko 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, ZMOS in Ministrstva za finance.

Informacije o programskem obdobju in pregled projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropske 
kohezijske politike 2014–2020, so na voljo na www.eu-skladi.si.

2 Ključni poudarki 

Vlada Republike Slovenije 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. Operativni program je izvedbeni dokument, ki je podlaga za izvedbo 
sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za cilj Naložbe za rast in 
delovna mesta.

Slovenija je pristopila k spremembi OP EKP, ki je bila potrebna 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. Poleg 
navedenega so se spremenile določene okoliščine, ki so bile podlaga pri pripravi OP EKP 
leta 2014, zato je bilo treba OP EKP prilagoditi za optimalno koriščenje evropskih kohezijskih 
sredstev v programskem obdobju 2014–2020. 

SVRK v vlogi organa upravljanja je februarja 2017 pripravila izhodišča za spremembo OP EKP, 
ki ustrezajo v normativnih podlagah za izvajanje kohezijske politike postavljenim omejitvam 
(npr. glede tematske osredotočenosti, podnebnih sprememb ipd.) ter hkrati poskušajo 
uravnoteženo odgovarjati na spremenjene okoliščine s poudarkom na zmanjšanju povratnih 
oblik financiranja, usmerjanju sredstev za izvajanje regijskih projektov in zagotavljanju dodatnih 
sredstev za vlaganje v železniško infrastrukturo (2. tir Divača–Koper). Izhodišča za spremembo 
OP EKP so se uskladila s posameznimi deležniki – svetoma kohezijskih regij, resorji in EK – in
so bila obravnavana na Odboru za spremljanje OP EKP. Odbor je izhodišča podprl, odobrila pa 
jih je tudi Vlada RS na seji 1. junija 2017. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja so bila izhodišča predstavljena svetoma obeh kohezijskih regij, ki sta dala 
soglasje k izhodiščem za spremembo OP EKP.

Osnutek spremenjenega OP EKP je bil v obravnavo pri EK uradno posredovan 11. julija 2017 in 
potrjen z izvedbenim sklepom EK št. C(2017)8425 z dne 6. 12. 2017. Sprememba OP EKP 
različica 3.2 je objavljena na
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti. 

V skladu s spremembo OP EKP in določili evropske zakonodaje pa je Slovenija 
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spremenila/uskladila tudi Partnerski sporazum za obdobje 2014–2020. 13. novembra 2017 je 
EK posredovala njegovo spremembo. Gre za sporazum med Evropsko komisijo in državo 
članico glede izvajanja evropskih skladov do leta 2020. Dokument zajema pet skladov EU –
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad 
(KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo (ESPR), katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir. Za spremembo 
Partnerskega sporazuma je Evropska komisija predlagala metodologijo, naj se ta ne spreminja 
ob vsakokratni spremembi OP (EKP, EKSRP ali PRP), temveč skupaj z zadnjo spremembo OP, 
kar pomeni novembra oz. najpozneje decembra.

OP EKP je po spremembi podlaga za izvedbo sofinanciranja projektov in programov v znesku 
okvirno 3,068 milijarde evrov sredstev EU iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada za cilj Naložbe za rast in delovna mesta.

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 odstotkov razpoložljivih sredstev in regiji Zahodna 
Slovenija 40 odstotkov sredstev). 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 (EU del)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 skupno 849 milijonov
evrov; 

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

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

Treba je opozoriti tudi na novost v izvajanju evropske kohezijske politike, to je na obveznost 
izpolnjevanja t. i. predhodnih pogojenosti. Predhodna pogojenost oziroma predhodni pogoj 
pomeni natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in učinkovito 
doseganje ciljev prednostnih osi oziroma naložb OP. Gre torej za pripravo dokumentov po 
različnih področjih OP (večinoma pripravo in sprejetje potrebnih resolucij, strategij, programskih 
področnih dokumentov, načrtov, analiz, aplikacij ipd. kot podlago za nadaljnje izvajanje), ki jih je 
bilo treba predhodno izpolniti za izvedbo povračil evropskih kohezijskih sredstev.

Za OP EKP je relevantnih sedem splošnih predhodnih pogojenosti in 21 tematskih predhodnih 
pogojenosti, ki vplivajo na dejansko izvajanje na terenu, pri čemer pa je bilo treba za predhodne 
pogojenosti, ki do trenutka oddaje programskega dokumenta niso bile izpolnjene ali so bile 
delno izpolnjene, pripraviti akcijske načrte z jasno opredeljenimi ukrepi za izpolnitev predhodne 
pogojenosti, rokom za izpolnitev in odgovornimi organi. Skrajni rok za izpolnitev kriterijev po 
akcijskem načrtu je bil 31. december 2016, v primeru neizpolnitve bi lahko Evropska komisija
začasno ustavila povračila.

Slovenija je v predvidenem roku izpolnila vse splošne in tematske predhodne 
pogojenosti. Za vse predhodne pogojenosti je Slovenija tudi že prejela uradne potrditve 
Evropske komisije, s katerimi ta potrjuje izpolnjenost posameznih pogojenosti. 

                                                  
1 Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013 in
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 vključen po spremembi OP.
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V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan institut priprave izvedbenega načrta OP EKP 
(INOP), z namenom, da se že v fazi načrtovanja zagotovi usklajevanje in dopolnjevanje ukrepov 
(med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter s tem osredotočanje na rezultate. INOP 
določa način doseganja specifičnih ciljev OP EKP in je podlaga za pripravo državnega 
proračuna. INOP se sprejme za programsko obdobje 2014–2020 in se dopolnjuje oziroma 
spreminja najmanj pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna oziroma 
po vsakokratnem rebalansu državnega proračuna. INOP je vsebinska in finančna razčlenitev 
operativnega programa. Prikaz INOP je razčlenjen po prednostnih oseh in neposrednih 
proračunskih uporabnikih. Sedma sprememba INOP, s katero sta se v INOP vključili tudi leti 
2019 in 2020, je bila potrjena 14. junija 2017, podrobnejša dopolnitev te pa 17. novembra 2017. 
INOP je objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si. 

Izhajajoč iz navedenih dejstev je mogoče ugotoviti, da so bili vzpostavljeni ključni 
sistemski pogoji za pripravo in tudi samo izvajanje posameznih javnih razpisov, javnih 
pozivov oziroma operacij, ki imajo ustrezno podlago za neposredno potrditev,
akreditacija sistema pa omogoča povračila sredstev iz proračuna EU.
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3 Pregled izvajanja 

3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju od januarja 2014 do decembra
2017

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 in ima do konca leta 2023 na voljo 3.067.924.925 evrov (EU del) vseh razpoložljivih sredstev.
Ta do konca decembra 2017 znašajo:

 dodeljena sredstva 1.710.604.418 evrov (EU del), kar znaša 56 odstotkov razpoložljivih sredstev,
 pogodbeno vezana sredstva 1.630.229.729 evrov (del EU), kar znaša 53 odstotkov razpoložljivih sredstev,
 izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci 

prihodkov in odhodkov državnega proračuna 392.682.585 evrov (EU del), kar pomeni približno 13 odstotkov razpoložljivih sredstev (od tega 
329.432.584 evrov (EU del) iz državnega proračuna in 63.250.000 evrov (EU del) iz naslova finančnih instrumentov),

 certificirani izdatki pa 175.060.007 evrov (EU del), kar pomeni 6 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Tabela 1: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017

A B C DVsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del

Dodeljena sredstva** Pogodbeno vezana sredstva**** Izplačila*****
Certificirani izdatki (EU 

del)
Operativni 
program/

% %
% EU 
del

% % EU del %

Sklad

EUR EUR

3/2*100

Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori 

EUR***

6/2*100

EU del (EUR)

8/3*100

Število 
odločitev 
o podpori 
z izplačili 

iz 
proračuna

EUR

11/2*100

EU del (EUR)

13/3*100

EUR EU del (EUR) EUR

17/3*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ESRR 1.823.581.426 1.416.685.363 78% 101 786.276.346 43% 607.532.631 43% 95 756.842.974 42% 583.985.933 41% 127.893.770 114.619.341 57.470.011 4%

ESS 898.293.249 718.769.595 79% 136 713.084.567 81% 568.734.880 80% 134 696.800.584 79% 555.707.693 79% 133.343.535 106.041.040 9.525.792 1%

KS 1.075.349.290 914.046.895 85% 44 606.921.442 56% 515.913.834 56% 41 555.391.086 52% 472.113.031 52% 177.486.248 160.167.093 100.424.479 11%

YEI 20.725.956 18.423.072 89% 1 20.725.956 100% 18.423.072 100% 1 20.725.956 100% 18.423.072 100% 11.855.110 11.855.110 7.639.725 41%

Skupaj 3.817.949.921 3.067.924.925 80% 282 2.127.008.312 56% 1.710.604.418 56% 271 2.029.760.599 53% 1.630.229.729 53% 450.578.663 392.682.585 175.060.007 6%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Odločitev o podpori.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali  iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).
**** Na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev.
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***** Izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega 
proračuna, vir: MFeRAC (izpis na 9. 1. 2018 za obdobje do 31. 12. 2017) ter podatki organa upravljanja. Dokončni podatki za izplačila iz državnega proračuna za leto 2017 bodo znani do 
priprave zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017, ko se zaključijo tudi vse knjižbe in preknjižbe odhodkov za preteklo leto.
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Tabela 2: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017

A B C DVsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del

Dodeljena sredstva** Pogodbeno vezana sredstva**** Izplačila*****
Certificirani izdatki (EU 

del)

% %
% EU 
del

% % EU del %
Sklad Regija

EUR EUR
4/3*100

EUR***
7/3*100

EU del (EUR)
9/4*100

EUR
12/3*100

EU del (EUR)
14/4*100

EUR
EU del 
(EUR)

EUR
18/4*100

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20

Vzhodna 1.157.652.004 907.392.844 78% 404.927.694 35% 317.237.343 35% 390.819.712 34% 305.950.957 34% 64.126.264 56.755.245 23475090 3%
ESRR

Zahodna 665.929.422 509.292.519 76% 381.348.652 57% 290.295.289 57% 366.023.262 55% 278.034.976 55% 63.767.506 57.864.096 33994921 7%

Skupaj ESRR 1.823.581.426 1.416.685.363 78% 786.276.346 43% 607.532.631 43% 756.842.974 42% 583.985.933 41% 127.893.770 114.619.341 57470011 4%

Vzhodna 474.173.200 379.473.557 80% 372.317.724 79% 297.847.310 78% 364.048.253 77% 291.231.733 77% 72.831.580 57.634.935 4.074.809 1%
ESS

Zahodna 424.120.049 339.296.038 80% 340.766.843 80% 270.887.570 80% 332.752.331 78% 264.475.960 78% 60.511.955 48.406.106 5.450.983 2%

Skupaj ESS 898.293.249 718.769.595 80% 713.084.567 79% 568.734.880 79% 696.800.584 78% 555.707.693 77% 133.343.535 106.041.040 9.525.792 1%

KS Celotna SLO 1.075.349.290 914.046.895 85% 606.921.442 56% 515.913.834 56% 555.391.086 52% 472.113.031 52% 177.486.248 160.167.093 100.424.479 11%

Skupaj KS 1.075.349.290 914.046.895 85% 606.921.442 56% 515.913.834 56% 555.391.086 52% 472.113.031 52% 177.486.248 160.167.093 100.424.479 11%

YEI Vzhodna 20.725.956 18.423.072 89% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 11.855.110 11.855.110 7.639.725 41%

Skupaj YEI 20.725.956 18.423.072 89% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 11.855.110 11.855.110 7.639.725 41%

Vzhodna 1.652.551.160 1.305.289.473 79% 797.971.374 48% 633.507.725 49% 775.593.921 47% 615.605.762 47% 148.812.953 126.245.290 35.189.624 3%

Zahodna 1.090.049.471 848.588.557 78% 722.115.496 66% 561.182.859 66% 698.775.592 64% 542.510.936 64% 124.279.461 106.270.202 39.445.904 5%OP 

Celotna SLO 1.075.349.290 914.046.895 85% 606.921.442 56% 515.913.834 56% 555.391.086 52% 472.113.031 52% 177.486.248 160.167.093 100.424.479 11%

Skupaj OP 3.817.949.921 3.067.924.925 80% 2.127.008.312 56% 1.710.604.418 56% 2.029.760.599 53% 1.630.229.729 53% 450.578.663 392.682.585 175.060.007 6%

Vir: SVRK.
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali  iz drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Odločitev o podpori.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali  iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).
**** Na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev.
***** Izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega 
proračuna, vir: MFeRAC (izpis na 9. 1. 2018 za obdobje do 31. 12. 2017) ter podatki organa upravljanja. Dokončni podatki za izplačila iz državnega proračuna za leto 2017 bodo znani do 
priprave zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017, ko se zaključijo tudi vse knjižbe in preknjižbe odhodkov za preteklo leto.
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Tabela 3: Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017

A B C DVsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del

Dodeljena sredstva** Pogodbeno vezana sredstva**** Izplačila*****
Certificirani izdatki (EU 

del)

% %
% EU 
del

% % EU del %
OS

EUR EUR

3/2*100

Število 
izdanih 

odločitev 
o 

podpori 

EUR***

6/2*100

EU del (EUR)

8/3*100

Število 
odločitev 
o podpori 
z izplačili 

iz 
proračuna

EUR

11/2*100

EU del (EUR)

13/3*100

EUR EU del (EUR) EUR

17/3*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 594.673.949 475.739.158 80% 13 330.027.534 55% 264.022.028 55% 13 330.027.534 55% 264.022.028 55% 48.908.581 43.589.600 22.000.000 5%

2 57.166.201 45.732.960 80% 3 25.125.000 44% 20.100.000 44% 3 25.125.000 44% 20.100.000 44% 3.046.947 2.437.549 189.196 0%

3 609.085.307 445.088.474 73% 32 309.125.604 51% 225.812.038 51% 32 309.125.604 51% 225.812.038 51% 59.674.550 54.852.776 33.857.910 8%

4 361.637.662 304.640.000 84% 20 133.965.511 37% 113.901.293 37% 19 117.615.159 33% 100.003.493 33% 13.130.419 12.383.979 6.250.000 2%

5 108.114.038 90.021.932 83% 2 35.180.004 33% 29.903.003 33% 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0%

6 524.610.921 436.205.668 83% 18 281.503.294 54% 238.226.131 55% 14 260.469.922 50% 221.399.433 51% 84.916.341 72.064.841 43.812.664 10%

7 398.005.621 331.527.572 83% 3 92.063.358 23% 77.387.685 23% 3 92.063.358 23% 77.387.685 23% 61.891.850 61.168.342 50.177.630 15%

8 372.463.540 299.948.138 81% 38 347.145.072 93% 279.559.164 93% 38 347.145.072 93% 279.559.164 93% 77.158.827 63.465.538 14.462.413 5%

9 284.449.258 227.559.403 80% 71 161.633.855 57% 127.544.816 56% 67 136.949.872 48% 107.797.629 47% 16.250.030 12.999.990 630.951 0%

10 286.275.063 229.020.050 80% 52 193.649.054 68% 154.919.243 68% 52 193.649.054 68% 154.919.243 68% 44.255.218 35.404.173 1.190.639 1%

11 78.592.476 62.873.980 80% 12 78.170.230 99% 62.564.878 100% 12 78.170.230 99% 62.564.878 100% 8.031.737 6.425.205 218.970 0%

12 105.337.690 89.537.036 85% 9 102.566.044 97% 87.181.138 97% 9 102.566.044 97% 87.181.138 97% 24.806.701 21.085.486 1.434.185 2%

13 21.453.139 17.162.510 80% 4 19.862.832 93% 15.890.266 93% 4 19.862.832 93% 15.890.266 93% 4.370.430 3.496.502 172.905 1%

14 16.085.056 12.868.044 80% 5 16.990.918 106% 13.592.734 106% 5 16.990.918 106% 13.592.734 106% 4.137.033 3.308.605 662.544 5%

Skupaj OP 3.817.949.921 3.067.924.925 80% 282 2.127.008.312 56% 1.710.604.418 56% 271 2.029.760.599 53% 1.630.229.729 53% 450.578.663 392.682.584 175.060.007 6%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali  iz drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Odločitev o podpori. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali  iz drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).
**** Na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev.
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***** Izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega 
proračuna, vir: MFeRAC (izpis na 9. 1. 2018 za obdobje do 31. 12. 2017) ter podatki organa upravljanja. Dokončni podatki za izplačila iz državnega proračuna za leto 2017 bodo znani do
priprave zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017, ko se zaključijo tudi vse knjižbe in preknjižbe odhodkov za preteklo leto.



19

3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh − od januarja 2014 do 
decembra 2017

SVRK kot OU je avgusta 2015 začela s potrjevanjem ukrepov v okviru OP EKP. Do 31. decembra
2017 je tako izdala odločitve o podpori 282 načinov izbora operacij v skupni vrednosti 1.710,6
milijona evrov EU dela, od tega 107 javnih razpisov v vrednosti 507,7 milijona evrov EU dela, 36 
NPO-programov v vrednosti 324,2 milijona evrov EU dela, 98 NPO-operacij v vrednosti 600,8 milijona
evrov EU dela in 4 NPO-finančni instrumenti v vrednosti 253 milijonov evrov EU dela. Poleg tega je 
bilo izdanih 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske 
skupine v skupni višini 24,28 milijona evrov EU dela.

V nadaljevanju so navedeni opisi stanja in izvedenih aktivnosti prednostnih naložb v okviru 
posameznih prednostnih osi v četrtem trimesečju leta 2017 (obdobje od oktobra do decembra 2017)

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

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1 ESRR Vzhod 117.790.000 94.232.000 80% 2 25.250.000 21% 20.200.000 21%

1.1 ESRR Zahod 113.893.166 91.114.532 80% 2 39.750.000 35% 31.800.000 35%

1.2 ESRR Vzhod FI 42.694.006 34.155.205 80% 1 42.750.000 100% 34.200.000 100%

1.2 ESRR Zahod FI 67.305.992 53.844.793 80% 1 67.250.000 100% 53.800.000 100%

1.2 ESRR Vzhod 107.461.777 85.969.421 80% 10 86.768.429 51% 69.414.743 51%

1.2 ESRR Zahod 78.029.009 62.423.207 80% 10 68.259.106 82% 54.607.285 82%

Skupaj OS 1 577.173.949 461.739.158 80% 330.027.534 55% 264.022.028 55%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se 
nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 
3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih). 

V okviru prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije v zadnjem 
trimesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Tako sta bila v okviru prednostne naložbe do 31.
decembra 2017 skupaj potrjena dva javna razpisa v skupni vrednosti 52 milijonov evrov EU sredstev.

V pripravi je javni razpis Spodbujanje izvajanja RR projektov (TRL3-6), ki bo objavljen januarja 2018,
in neposredna potrditev operacije Instrument širjenja sodelovanja v Obzorju 2020 (teaming) na 
področju Slovenske Pametne specializacije (S4). Vloga za odločitev o podpori bo OU predvidoma 
posredovana v prvem kvartalu 2018.

V okviru prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije je bila v 
zadnjem trimesečju izdana ena nova odločitev o podpori. Novembra je bila izdana odločitev o podpori 
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za operacijo Finančni instrumenti 2014–2020 v skupni vrednosti 253 milijonov evrov, od katerih je 88
milijonov evrov sredstev ESRR namenjenih za financiranje projektov v obliki posojil in portfeljskih 
garancij. Tako je bilo v okviru prednostne osi do 31. decembra 2017 skupaj potrjenih 11 javnih 
razpisov v skupni vrednosti 212 milijonov evrov EU sredstev.

Na ravni prednostne osi 1 v poročanem obdobju ni nevarnosti za nedoseganje okvira uspešnosti za 
leto 2018. 

Slovenska Strategija pametne specializacije

Vlada RS je na seji 21. decembra 2017 sprejela spremembo Slovenske Strategije pametne 
specializacije. V času priprave S4 v letih 2014 in 2015 je bilo področje uporabe Trajnostni turizem, ki je 
v navedeni strategiji umeščeno pod prednostno področje Naravni in tradicionalni viri za prihodnost, s 
strani EK razumljeno kot področje, ki ni dovolj osredotočeno na raziskave, razvoj in inovacije, da bi 
lahko dostopalo do finančnih sredstev iz prednostne osi 1 OP EKP. Zaradi tega je bila v S4 umeščena 
opomba, ki je določala, da področje uporabe Trajnostni turizem ni bilo neposredno podprto iz 
prednostne osi 1 OP EKP, ampak le s posebnim svežnjem ukrepov. 

Z vzpostavitvijo in delovanjem Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Trajnostni turizem v 
letu 2017, in posebej s pobudo digitalizacija in varnost v turizmu pod vodstvom Slovenije, regij 
Lapland (Finska) in Andaluzije (Španija) kot eno izmed podpodročij vključeno v okvir tematske 
platforme industrijska modernizacija, financiranih iz t. i. centralnih programov, se potrjuje, da turizem 
predstavlja področje, ki je tudi s strani EK prepoznano kot področje, ki ima potencial v okviru raziskav, 
razvoja in inovacij. Iz obeh razlogov je smiselno, da se področje turizma podpre tudi iz naslova 
prednostne osi 1 OP EKP. Na podlagi navedenega Vlada RS ocenjuje, da so izpolnjeni vsi pogoji, da 
se na osnovi izbrisa opombe omogoči tudi področju uporabe Trajnostni turizem dostop do 
instrumentov vezanih na raziskave, razvoj in inovacije.

Vsa Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva so v zadnjem kvartalu 2017 pripravila letne načrte 
za delovanje v obdobju 2018–2019, ki so osnova za podpis pogodbe za drugo fazo delovanja.  

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

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1 ESRR Vzhod 21.528.348 17.222.678 80% 0 0 0% 0 0%

2.1 ESRR Zahod 12.512.853 10.010.282 80% 0 0 0% 0 0%

2.2 ESRR Vzhod 12.210.000 9.768.000 80% 3 13.273.675 109% 10.618.909 109%

2.2 ESRR Zahod 10.915.000 8.732.000 80% 3 11.851.325 109% 9.481.091 109%

Skupaj OS 2 57.166.201 45.732.960 80% 25.125.000 44% 20.100.000 44%

Vir: SVRK.
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se 
nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).
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V okviru prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij je 
OU decembra prejel vlogo za potrditev za Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 3. Javni razpis bo objavljen predvidoma januarja
2018.

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, ki se zdaj
izvajajo. To so projekti: Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne 
dediščine, eProstor in Gospodar. Do konca decembra je bilo na prednostni naložbi realizirano za 2,4 
milijona evrov izplačil.

Pri izvedbi prednostne osi 2 je bilo do konca decembra 2017 dodeljeno 20,1 milijona evrov ali 29
odstotkov razpoložljivih EU sredstev. Izvedba v okviru prednostne naložbe 2.1 zamuja zaradi 
spremenjenih razmer na področju širokopasovnih omrežij, medtem ko so sredstva, namenjena 
prednostni naložbi 2.2, že v celoti dodeljena in izvedba projektov že poteka.

Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 in potencialno tveganje na prednostni osi 2 je 
podrobneje opredeljeno v poglavju 4.2.

Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1 ESRR Vzhod 227.291.660 170.468.746 75% 12 67.658.282 30% 50.732.461 30%

3.1 ESRR Zahod 75.190.648 52.633.454 70% 12 32.471.243 43% 22.729.870 43%

3.2 ESRR Vzhod FI 73.950.152 55.462.614 75% 1 74.000.000 100% 55.500.000 100%

3.2 ESRR Zahod FI 112.132.371 78.492.660 70% 1 113.571.429 101% 79.500.000 101%

3.2 ESRR Vzhod 73.333.333 55.000.000 75% 4 14.654.535 20% 12.113.011 22%

3.2 ESRR Zahod 47.187.143 33.031.000 70% 4 6.770.116 14% 5.236.696 16%

Skupaj OS 3 609.085.307 445.088.474 73% 309.125.604 51% 225.812.038 51%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se 
nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 
3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

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. decembra 2017 potrjenih 19 javnih razpisov in štiri neposredne potrditve 
operacije v skupni vrednosti 73,4 milijona evrov EU sredstev. Poleg tega je bila potrjena operacija za 
izvajanje finančnih instrumentov, v okviru katere je za prednostno naložbo 3.1 namenjenih 135
milijonov evrov.

V četrtem trimesečju leta 2017 sta bili izdani odločitvi o podpori za naslednja javna razpisa: Javni 
razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018, pri katerem prispevek EU znaša 
1,5 milijona evrov, in Javni razpis za spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo v letih 2018–2019, za katerega prispevek EU znaša 2,2 milijona evrov. Izdana je bila 
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tudi odločitev o spremembi za Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v 
lesarstvu 2.0. Novembra je bila izdana odločitev o podpori za operacijo Finančni instrumenti 2014–
2020 v skupni vrednosti 253 milijonov evrov, od katerih je 135 milijonov evrov iz sredstev ESRR
namenjenih za financiranje projektov MSP, ki jim bo namenjena podpora v obliki garancij, lastniškega 
kapitala in posojil. Med MGRT in OU se je v zadnjem trimesečju usklajeval Javni razpis za izvedbo 
podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2022, ki bo 
predvidoma objavljen v začetku leta 2018. 

V okviru prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi 
z internacionalizacijo, je bilo do 31. decembra 2017 potrjenih osem javnih razpisov v skupni vrednosti 
17,5 milijona evrov EU sredstev.

V četrtem trimesečju je bila izdana odločitev o podpori za Javni razpis Sofinanciranje individualnih 
nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018, za katerega prispevek EU znaša 1,9 milijona
evrov. Med MGRT in OU sta se usklajevala javna razpisa Javni razpis Spodbujanje partnerstev za
učinkovitejši nastop na tujih trgih in Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične 
ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, ki bosta predvidoma objavljena v začetku leta 2018.
V okviru strateškega projekta Vlade RS za VEM-točke se je med MGRT in OU usklajevala vloga za 
neposredno potrditev operacije Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke 
(SPOT). Poleg tega se je usklajevala tudi vloga za neposredno potrditev operacije Spodbujanje 
razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti –
poslovni modeli 2018–2022. Obe operaciji se bosta začeli izvajati leta 2018 in sta del prenove 
podpornega okolja za podjetništvo.

Na ravni prednostne osi 3 v poročanem obdobju ni nevarnosti za nedoseganje okvira uspešnosti za 
leto 2018. 

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

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori** 

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.1 KS Celotna SLO 180.370.588 153.300.000 85% 11 32.536.709 18% 27.656.211 18%

4.1 KS Celotna SLO FI 29.411.765 25.000.000 85% 1 29.411.765 100% 25.000.000 100%

4.2 KS Celotna SLO 30.588.235 26.000.000 85% 3 23.529.412 77% 20.000.000 77%

4.3 KS Celotna SLO 23.409.176 19.897.800 85% 1 16.350.353 70% 13.897.800 70%

4.4 KS Celotna SLO 42.817.647 36.410.000 85% 4 32.137.273 75% 27.347.282 75%

4.4 ESRR Vzhod 32.624.110 26.099.288 80% 0 0 0% 0 0%

4.4 ESRR Zahod 22.416.140 17.932.912 80% 0 0 0% 0 0%

Skupaj OS 4 361.637.662 304.640.000 84% 133.965.511 37% 113.901.293 37%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se 
nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 
3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).
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V četrtem trimesečju 2017 so na področju prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske 
učinkovitosti potekale aktivnosti projektov, za katere so bile v letu 2016 in 2017 izdane odločitve o 
podpori:

 Celostna energetska prenova paketa stavb pravosodnih organov po principu javno-
zasebnega partnerstva: sodišča v Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu z 0,56 milijona evrov 
prispevka KS;

 Energetska sanacija Doma Bohinj s prispevkom 0,28 milijona evrov sredstev KS,
 Pilotni/demonstracijski projekt Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje 

pri Jelšah) po principu javno-zasebnega partnerstva, ki mu je bilo dodeljeno 0,28 milijona 
evrov sredstev KS,

 Študentski dom 7 Študentskih domov Univerze v Mariboru, pri katerem prispevek KS znaša 
0,42 milijona evrov,

 Celovita energetska prenova javnih stavb v lasti RS na dveh lokacijah – Upravna enota 
Ajdovščina, Upravna enota Lendava s prispevkom 0,21 milijona evrov KS ter 

 Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje s prispevkom 0,52 milijona evrov 
KS in

 Energetska sanacija vladnih stavb na Gregorčičevi s prispevkom 0,66 milijona evrov KS.

V četrtem trimesečju so bile izdane:
− tri odločitve o podpori, in sicer za: 

 projekt Rekonstrukcija in dozidava depandanse, vključno z energetsko sanacijo in 
prezračevanjem kuhinje in pralnice v Domu starejših občanov (DSO) Ljubljana Vič-Rudnik, 
Enota Bokalce, pri katerem prispevek EU znaša 0,478 milijona evrov – projekt se izvaja,

 projekt Energetska sanacija Doma starejših občanov Fužine, pri katerem prispevek EU znaša 
0,242 milijona evrov – projekt se izvaja,

 Finančne instrumente 2014–2020 (EE), pri katerih prispevek EU za PN 4.1 znaša 25 milijonov
evrov,

− tri spremenjene odločitve o podpori za podaljšanje obdobja upravičenosti stroškov in izdatkov, in 
sicer za:
 operacijo Pilotni/demonstracijski projekt Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci 

(Šmarje pri Jelšah) po principu javno-zasebnega partnerstva, pri kateri je prišlo do zamude 
zaradi težav pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja,

 operacijo Študentski dom 7 Študentskih domov Univerze v Mariboru, pri kateri je prišlo do 
zamude zaradi neugodnih vremenskih in drugih razmer septembra 2017 in s tem do zamika 
upravnih postopkov pridobivanja uporabnega dovoljenja v obdobje božično-novoletnih 
praznikov,

 operacijo Energetska sanacija Doma starejših občanov Fužine, pri kateri je prišlo do zamude 
zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer.

V tem obdobju je potekalo usklajevanje in pregledovanje vlog za odločitev o podpori za projekt 
Energetska sanacija 5 objektov Ministrstva za kulturo ter za projekt Celovita energetska sanacija 
objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo, dopolnjevanje vlog za 
odločitev o podpori za projekt Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju in 
za projekt Celostna energetska prenova dveh objektov: sodišča v Kranju in Novem mestu. V pripravi 
oziroma fazi preverjanja pri nosilnem PO (MZI) so vloge za neposredno potrditev za devet projektov.

Nosilni PO je v sklopu povabil za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega 
javnega sektorja in povabila za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega 
sektorja izvedel odpiranje in pregled štirih novih vlog oziroma predlogov, prispelih do postavljenih 
rokov: 23. oktobra 2017 in 18. decembra 2017.

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) je bilo odobrenih 28 občinskih projektov. Večina teh se že izvaja, končani pa bodo 
leta 2018. Znesek sofinanciranja za odobrene projekte znaša 14,4 milijona evrov, od tega prispevek 
EU 12,3 milijona evrov. 
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Novembra je bila izdana odločitev o podpori za operacijo Finančni instrumenti 2014–2020 v skupni 
vrednosti 253 milijonov evrov, pri čemer prispevek EU za to prednostno naložbo za podporo projektom 
energetske učinkovitosti znaša 25 milijonov evrov iz sredstev KS.

V okviru te prednostne naložbe se operacije izvajajo tudi v okviru mehanizma CTN. PO, zadolžen za 
izbor operacij ZMOS, je 17. marca 2017 objavil povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij 
energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100-odstotni (oziroma več kot 75-odstotni) javni lasti s 
prispevkom KS v višini 10 milijonov evrov. Avgusta 2017 je devet za sofinanciranje izbranih operacij 
prešlo v postopke pri PO MZI. Trenutno poteka priprava posameznih vlog za neposredno potrditev 
operacij: MZI je prejelo pet vlog upravičencev, in sicer so jih poslali Javni stanovanjski sklad MO 
Koper, Javni stanovanjski sklad MO Ljubljana in MO Velenje (tri operacije). Ena vloga je bila 
posredovana OU v pregled in potrditev. OU je v postopku preverjanja in izdajanja odločitve o podpori.

V okviru prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov
sta bili na podlagi drugega javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri 
energije (JR DO OVE 2017) s prispevkom KS v višini 8 milijonov evrov izvedeni dve odpiranji in
sklenjenih je bilo šest pogodb o sofinanciranju v skupni vrednosti prispevka KS 2,034 milijona evrov. 

V okviru prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri 
nizkih in srednjih napetostih so bile v četrtem trimesečju na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije (JR PŠ 2017) s podporo KS v višini 
13,9 milijona evrov sklenjene tri pogodbe o sofinanciranju v skupni vrednosti prispevka KS 
11,541 milijona evrov.

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, so se s sofinanciranjem iz sredstev KS v letu 2016 in 2017 v 
skladu s terminskimi načrti izdelale celostne prometne strategije (CPS) pri 62 upravičencih, ki so bili 
izbrani v okviru javnega razpisa, objavljenega konec leta 2015. 6. novembra 2017 je bila izdana 
odločitev o podpori za projekt Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti. Projekt je razdeljen na pet ukrepov, 
s katerimi se bo doseglo največje število uporabnikov in različne ciljne skupine, 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 in uporaba sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti. Znesek 
sofinanciranja za odobreni projekt znaša 3,3 milijona evrov, od tega prispevek EU (KS) 2,8 milijona 
evrov. Hkrati je MZI v obravnavanem kvartalnem obdobju objavilo dva javna razpisa, in sicer Javni 
razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti in Javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
trajnostne mobilnosti – vozlišča P + R (parkiraj in presedi). Prvi javni razpis je bil 27. septembra 2017 
potrjen s podporo KS v višini 17 milijonov evrov in bo namenjen investicijam v infrastrukturo za 
kolesarje, v površine za pešce in avtobusna postajališča, drugi pa 20. decembra 2017 v višini 4,25 
milijona evrov KS in bo predvsem namenjen investicijam v P + R.

Pogoj za kandidiranje občin na obeh razpisih je sprejeta CPS. Pripravlja se tudi Javni razpis za 
pametne polnilne postaje.

Pripravljene so bile strokovne podlage za povabilo v okviru CTN ter navedenih javnih razpisov: 
Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve, Kolesarjem prijazna infrastruktura – smernice za 
umeščanje kolesarskih površin v urbana naselja in Smernice za vzpostavitev sistema P + R in 
umeščanje vozlišč P + R v urbanih naseljih. ZMOS je povabilo objavilo oktobra 2017. Seznam 16 
izbranih operacij v skupni višini 15,6 milijona evrov prispevka ESRR je skupščina ZMOS potrdila 28.
decembra 2017. Posamezne vloge za neposredno potrditev operacij bodo posredovane MZI, ki jih bo 
po pregledu in potrditvi posedovalo v nadaljnji postopek organu upravljanja.

V okviru Dogovora za razvoj regij je v drugem povabilu, ki je bilo objavljeno novembra 2017, vključena 
tudi ta prednostna naložba, in sicer za ukrepe regionalnih kolesarskih povezav in e-mobilnosti. Rok za 
oddajo predlogov je februar 2018.
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Na ravni prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 20 odločitev o podpori in 
s tem dodeljenih 37 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. 

MZI je v drugem četrtletju pripravilo akcijski načrt za doseganje okvira uspešnosti – mejnika za 
leto 2018. Če bodo aktivnosti potekale, kot je predvideno v akcijskem načrtu, doseganje ni ogroženo. 
Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 in potencialno tveganje na prednostni osi 4 sta
podrobneje opredeljena v poglavju 4.2.

Prednostna os 5: Prilagajanje podnebnim spremembam

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.1 KS Celotna SLO 70.614.038 60.021.932 85% 2 35.180.004 50% 29.903.003 50%

5.1 ESRR Vzhod 37.500.000 30.000.000 80% 0 0 0% 0 0%

Skupaj OS 5 108.114.038 90.021.932 83% 35.180.004 33% 29.903.003 33%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se 
nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim
spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu, sta bili izdani dve odločitvi 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, in za prvo fazo projekta Protipoplavna ureditev 
porečja Gradaščice, pri katerem prispevek EU (KS) znaša 28,4 milijona evrov.

Trenutna ocena stanja prednostne naložbe je, da izvajanje ukrepov glede na postavljene cilje in 
kazalnike OP EKP še ni zadostno, zato jih je nujno treba pospešiti. OU je v ta namen od vseh 
vključenih organov zahteval pripravo ustreznih akcijskih načrtov. Akcijski načrti so bili dokončno 
usklajeni v tem obdobju poročanja in posredovani EK. Iz pripravljenih akcijskih načrtov izhaja, da bo 
kar najbolj mogoče zagotoviti doseganje kazalnikov iz okvira uspešnosti v letu 2018 in hkrati pospešiti 
izvajanje ukrepov te prednostne naložbe. Tako se kazalniki iz okvira uspešnosti konec leta 2018 lahko 
dosežejo, če pride do realizacije predvidenih ukrepov v okviru projekta Protipoplavna ureditev porečja 
Gradaščice in projekta Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo, ki je 
trenutno v pregledu pri PO. 

Največji izziv predstavlja doseganje finančnega kazalnika okvira uspešnosti iz naslov KS, za katerega 
je bil ob spremembi OP EKP dan predlog spremembe, ki ga je EK zavrnila. Iz tega razloga obstaja 
velika verjetnost, da omenjen kazalnik v predpisanih rokih ne bo dosežen, kar pomeni, da bi bilo treba 
del sredstev prednostne naložbe realocirati.

Pri nadaljnjem izvajanju prednostne naložbe je ključno, da se pospešijo postopki priprave projektov 
(predvsem aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentacije, presojo vplivov na okolje in javnimi naročili), pri 
čemer je zelo pomembno, da se omogoči sočasno izvajanje postopkov oddaje javnih naročil do 
sklenitve izvajalskih pogodb z uporabo odložnega pogoja, to je pred dejansko dodelitvijo sredstev 
oziroma pred izdajo odločitve o podpori.
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Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 in potencialno tveganje na prednostni osi 5 je 
podrobneje opredeljeno v poglavju 4.2.

Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.1 ESRR Vzhod 30.365.580 24.292.464 85% 0 0 0% 0 0%

6.1 KS Celotna SLO 324.456.291 275.787.847 85% 11 254.587.569 78% 216.399.433 78%

6.2 ESRR Vzhod 33.750.000 27.000.000 80% 3 6367981,87 19% 5094385,5 19%

6.2 ESRR Zahod 22.523.989 18.019.191 80% 3 8.415.391 37% 6.732.312 37%

6.3 KS Celotna SLO 5.882.353 5.000.000 85% 1 5.882.353 100% 5.000.000 100%

6.3 ESRR Vzhod FI 4.000.000 3.200.000 80% 1 4.000.000 100% 3.200.000 100%

6.3 ESRR Zahod FI 2.250.000 1.800.000 80% 1 2.250.000 100% 1.800.000 100%

6.3 ESRR Vzhod 64.906.700 51.925.360 80% 0 0 0% 0 0%

6.3 ESRR Zahod 36.476.008 29.180.806 80% 0 0 0% 0 0%

Skupaj OS 6 524.610.921 436.205.668 83% 281.503.294 54% 238.226.131 55%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se 
nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja. Pri finančnih instrumentih se smatra, da je bila za vsako prednostno naložbo (1.2, 
3.2, 4.1 in 6.3) izdana posamezna odločitev o podpori.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na 
področju okolja se izvaja 11 operacij. Pri vseh operacijah so že podpisane sofinancerske pogobe, dela 
potekajo v skladu s terminskimi načrti. Osem od navedenih 11 operacij se izvaja v okviru specifičnega 
cilja Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, tri operacije pa v okviru specifičnega 
cilja Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda.

V okviru te prednostne naložbe je bil potrjen tudi veliki projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Ocenjena vrednost projekta je 135 milijonov evrov z DDV. 
Od tega se predvideva sofinanciranje iz KS v višini 69 milijonov evrov. Gre za finančno največji 
okoljski projekt v obdobju 2014–2020 v Sloveniji.

V okviru prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje
ekosistemskih storitev OU ocenjuje, da priprava projektov z manjšimi zamiki poteka v okviru 
akcijskega načrta, ki ga je MOP pripravilo v okviru poročila za drugo trimesečje. Do konca leta je bilo 
potrjenih pet operacij, in sicer: 

 Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in 
vrst na območju Nature 2000 – Kras,

 Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na 
Cerkniškem jezeru in Planinskem polju – Kras.Re.Vita,

 Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski 
dolini,



27

 Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem –
Mala barja Marja,

 Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – Gorički travniki. 

Iz zgoraj navedenega OU ocenjuje, da bo v naslednjem obdobju pomembno, da se pospeši fizično 
izvajanje potrjenih operacij na terenu ter nadaljuje z dosedanjim trendom priprave novih projektov 
skladno s sprejetim akcijskim načrtom. 

V okviru prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in
dekontaminacijo degradiranih zemljišč se je oktobra 2016 začel izvajati projekt Sinica − Nadgradnja 
sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo 
učinkov ukrepov za izboljšanje, za katerega je bila odločitev izdana septembra 2016. V okviru 
prednostne naložbe 6.3 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. 

V okviru prednostne naložbe 6.3 so bila v prvem trimesečju 2017 pripravljena vsebinska navodila za 
izvajanje ukrepov urbanega razvoja z mehanizmom CTN. PO ZMOS je v sodelovanju s PO MOP 
pripravil in objavil javno povabilo za predložitev vlog v maju 2017. Prva faza izbora operacije se je
končala avgusta 2017, sledilo je preverjanje postopkov izbora, ki ga je opravilo MOP. Trenutno se 
izvaja druga faza neposredne potrditve operacije, kar pomeni, da mestne občine pripravljajo vloge za 
projekte, skupine projektov oziroma program, ki ga izvaja upravičenec, kar bodo posredovale PO 
MOP.

V okviru šeste prednostne osi bi se lahko izvajanje še pospešilo z ustreznimi ukrepi, med katerimi je 
zelo pomembno omogočanje postopkov javnega naročanja do sklenitve pogodb z izvajalci del pred 
izdajo akta o dodelitvi sredstev (uporaba odložnega pogoja) oziroma z zagotovitvijo sočasnega 
izvajanja posameznih faz (izvajanje, ki poteka vzporedno s postopki neposredne potrditve operacije).

Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne
mobilnosti

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.1 ESRR Vzhod 50.000.000 40.000.000 80% 0 0 0% 0 0%

7.1 KS Celotna SLO 185.882.353 158.000.000 85% 0 0 0% 0 0%

7.2 ESRR Vzhod 85.544.115 68.435.292 80% 2 17.323.397 20% 13.858.718 20%

7.3 KS Celotna SLO 76.579.153 65.092.280 85% 1 74.739.961 98% 63.528.967 98%

Skupaj OS 7 398.005.621 331.527.572 83% 92.063.358 23% 77.387.685 23%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se 
nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

Na prednostni naložbi 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 



28

objekti na odseku Maribor–Pesnica in Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge 
Divača–Koper.

Državni prostorski načrt za projekt Vozlišče Pragersko je potrjen. Decembra 2016 je bil izdelan projekt 
za gradbeno dovoljenje in usklajen s pobudo JASPERS. Pridobljenih je 99,3 odstotka zemljišč, 
pridobivajo se okoljska soglasja in v končnem usklajevanju z JASPERS je študija izvedljivosti z vlogo.
JASPERS je osnutek končnega poročila posredoval decembra 2017. Septembra 2017 je bilo 
objavljeno javno naročilo za gradbena dela. Odpiranje ponudb je potekalo 24. novembra 2017. Prejeti
so bili tri ponudbe in en revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo. Ponudbe se ocenjujejo. Oddaja 
del je predvidena v sredini leta 2018, rok za izvedbo del pa je 25 mesecev. Prvi izdatki na podlagi 
izvedbenih del projekta bodo nastali v začetku druge polovice leta 2018, medtem ko so upravičeni 
izdatki za pripravo dokumentacije nastali v letih 2016 in 2017.

Za projekt Nadgradnja proge Maribor−Šentilj je v izdelavi dokumentacija PGD/PZI za novogradnjo 
predora Pekel in viadukta Pesnica, medtem ko je izdelanih že vseh šest izvedbenih načrtov (raven
projekta za izvedbo) za nadgradnjo dela obstoječe proge. Za oddajo del nadgradnje odseka Pesnica–
Šentilj–državna meja je bilo v maju 2017 objavljeno javno naročilo, pri katerem je bil v zvezi z
odločitvijo o izbiri ponudnika prejet revizijski zahtevek. Državna revizijska komisija je revizijski 
zahtevek v 1. točki v 12/2017 odobrila. Izbrani ponudnik je bil pozvan k dopolnitvi ponudbe. Nova 
odločitev o izboru bo posredovana v januarju 2018. Konec decembra 2017 je bilo objavljeno tudi javno 
naročilo za nadgradnjo odseka Maribor–Podčehova. Rok za oddajo ponudb je 5. februar 2018. Rok 
izvedbe del je 22 mesecev. Pripravljena je študija upravičenosti, ki je v končni fazi usklajevanja z 
JASPERS. Posredovanje vloge na EK je predvideno v sredini leta 2018, ko bo sprejet državni 
prostorski načrt za drugo fazo projekta (tunel in viadukt) ter izdano okoljevarstveno soglasje s strani 
ARSO za celoten projekt in končno poročilo JASPERS.

Za projekt Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge Divača–Koper je izdelana in 
revidirana projektna dokumentacija (PGD) ter pridobljena sta okoljevarstveno soglasje in gradbeno 
dovoljenje. Izdelana je bila projektna naloga (Project Fiche), v okviru katere bo dogovorjen obseg 
pomoči JASPERS pri pripravi vloge za črpanje sredstev KS in posredovana konec decembra 2017 v 
uskladitev na JASPERS. Posredovanje vloge na EK je predvideno aprila 2018. Projekt se bo v sklopu 
celovitega projekta začel izvajati v začetku leta 2019.
Na tej prednostni naložbi ni bilo izdanih odločitev o podpori.

V okviru prednostne naložbe 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in 
terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno preko multimodalnih vozlišč, je 
predvidena izvedba naslednjih projektov: Gradnja 3. razvojne osi (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste –
priključek Osredek, gradnja obvoznice Murska Sobota (1. etapa), gradnja obvoznice Krško ter druge 
regionalne povezave na TEN omrežju, izhajajoče iz prometne strategije (izključno cestna 
infrastruktura), ki so v skupnem interesu regije in države in jih bodo razvojni sveti regij ob izpolnjevanju 
pogojev predlagali za vključitev v Dogovor za razvoj regije v okviru drugega povabila, ki je bilo 
objavljeno novembra 2017. Rok za oddajo predlogov je februar 2018.

Za projekt 3. razvojne osi (južni del) je sprejet državni prostorski načrt. Maja 2017 bila podpisana 
pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI in okoljske dokumentacije, ki bo izdelana v 
drugi polovici leta 2018. Parcelacija zemljišč je končana in izvajajo se postopki odkupa zemljišč. 
Izveden je bil arhitekturni natečaj za izvedbo dveh mostov čez reko Krko. Na natečaj so prispele tri
natečajne rešitve. Ker nobena ni izpolnjevala naravovarstvenih pogojev, ni prišlo do izbora. Izveden 
bo nov postopek arhitekturnega javnega natečaja. Pridobitev gradbenega dovoljenja za traso 
avtoceste je predvidena do konca leta 2018. Gradbeno dovoljenje za oba mostova se bo pridobivalo 
ločeno. Dela bodo potekala od leta 2020 do konca leta 2022.

Za projekt Gradnja obvoznice Murska Sobota v dolžini 2,7 km je izdelana vsa potrebna dokumentacija, 
pridobljena so vsa soglasja in podpisana je izvajalska pogodba, dela na projektu pa se izvajajo. S tem 
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projektom bo v celoti odpravljeno tveganje doseganja okvira uspešnosti na tej prednostni naložbi. 
Tako bo doseganje obeh kazalnikov okvira uspešnosti pri ESRR – vzhod (4,5 milijona evrov realizacije 
in izdano GD) popolnoma realizirano. Odločitev o podpori za projekt je bila izdana 21. junija 2017. 
Dela bodo izvedena do septembra 2018. 

Za projekt Obvoznica Krško je bila odločitev o podpori izdana 23. oktobra 2017. Znesek sofinanciranja 
za odobreni projekt znaša 10,9 milijona evrov, od tega prispevek EU (ESRR) 8,7 milijona evrov. 
Gradnja mostu pri Žadovinku in priključne ceste poteka. Dela bodo izvedena do marca 2019. Na 
portalu javnih naročil je bilo decembra 2017 objavljeno tudi javno naročilo za gradnjo preostalega dela 
obvoznice (obvoznica Žadovinek in rekonstrukcija ceste Krško–Vrbina). Dela bodo v skladu s 
terminskim načrtom izvedena v prvi polovici leta 2020.

V okviru prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z 
vlaganjem v TEN-T sta predvidena dva projekta:

 Avtocesta A4: Draženci–Gruškovje, kjer je že izdana odločba o dodelitvi sredstev. Vse 
pogodbe so podpisane. 22. novembra 2017 je bila predana v promet Etapa 1 avtoceste z 
vzporedno lokalno cesto v dolžini 7,25 km. Gradnja Etape 2a v dolžini 5,3 km se izvaja v 
skladu s terminskim načrtom. Do konca leta 2017 je bilo skupno izplačanih 55,9 milijona evrov 
sredstev KS. Do konca leta 2018 bo projekt predan v promet in skoraj v celoti finančno 
realiziran.

 Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: v 
izdelavi je tehnična in investicijska dokumentacija, ki bo izdelana konec januarja 2018. 
Posredovanje vloge OU je predvideno v prvem trimesečju 2018. Javno naročilo za nabavo 
opreme bo objavljeno v drugi četrtini leta 2018. Projekt bo zaključen v sredini leta 2019.

Na tej prednostni naložbi v četrtem trimesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.
Akcijski načrti na prednostni osi 7 so podrobno, realno in ustrezno pripravljeni. S spremembo OP EKP 
(vključitev obvoznic in znižanje kazalnikov na železnicah na račun projekta Zidani most−Celje) je bila 
možnost nedoseganja kazalnikov okvira uspešnosti odpravljena.

Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.1 ESS Vzhod 110.081.413 88.065.130 80% 7 99.914.345 91% 79.931.476 91%

8.1 ESS Zahod 103.724.140 82.979.312 80% 7 97.401.566 94% 77.921.253 94%

8.2 ESS Vzhod 37.343.285 30.009.627 80% 10 37.645.968 101% 30.117.575 100%

8.2 ESS Zahod 53.737.966 42.990.373 80% 10 51.711.112 96% 41.368.890 96%

8.2 YEI Vzhod 20.725.956 18.423.072 89% 1 20.725.956 100% 18.423.072 100%

8.3 ESS Vzhod 28.105.291 22.484.233 80% 2 24.557.652 87% 19.646.121 87%

8.3 ESS Zahod 18.745.489 14.996.391 80% 2 15.188.472 81% 12.150.778 81%

Skupaj OS 8 372.463.540 299.948.138 81% 347.145.072 93% 279.559.164 93%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se 
nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).
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V okviru prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe je 
OU v četrtem trimesečju 2017 izdal odločitev o podpori javnemu razpisu Podporno okolje za delovanje 
na področju kulture 2018, pri katerem prispevek EU znaša 357.584 evrov. Namenjen je vključevanju 
brezposelnih in neaktivnih ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve v kulturne projekte izvajalcev na 
področju kulture, ki bodo izbrani na javnem razpisu, da se jim omogoči najmanj enoletna zaposlitev ali 
se vključijo v najmanj 174-urno usposabljanje z mentorstvom. Javni razpis je odprt do 
10. januarja 2018.
V okviru prednostne naložbe 8.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 13 odločitev o 
podpori in s tem dodeljenih 157,9 milijona evrov sredstev ESS oziroma 92,29 odstotka vseh 
razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se izvajajo.

V okviru prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela so bile v tem obdobju 
izdane štiri odločitve o podpori javnim razpisom.

 Oktobra je bil potrjen in tudi objavljen javni razpis Spodbujanje zaposlovanja mladih v 
nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z 
nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami 2 v višini 
259.200 evrov sredstev ESS, kar predstavlja preostanek sredstev prvega javnega razpisa. V 
okviru javnega razpisa se brezposelnim, starim največ 29 let, omogoči zaposlitev v nevladnih 
organizacijah, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami. Te prek pomoči otrokom in v 
sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi usposobijo nove sodelavce, ki si s tem 
povečajo možnosti za zaposlitev v nevladnih organizacijah ter tudi v sistemu vzgoje in 
izobraževanja.

 Novembra je bil potrjen in tudi že objavljen javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega 
dela v mladinskem sektorju v višini 1.243.200 evrov prispevka EU. Namenjen je spodbujanju 
zaposlitev mladih v mladinskem sektorju, ki tako pridobivajo delovne izkušnje, znanja in 
kompetence, hkrati pa se izboljšuje kakovost mladinskega dela.

 Odločitev o podpori za javni razpis Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018–
2021 je bila izdana decembra, ko je bil objavljen tudi javni razpis. Prispevek EU znaša 
1.596.000 evrov, predmet javnega razpisa pa je sofinanciranje zaposlitev mladih brezposelnih 
v javnih zavodih na področju kulture, v katerih bodo pod strokovnim vodstvom mentorja 
opravljali naloge in pridobivali znanja in delovne izkušnje ter si tako povečali zaposlitvene 
možnosti.

 Konec leta 2017 je bil poleg tega v višini 1.271.808 evrov sredstev ESS potrjen in tudi 
objavljen javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018. Višina 
razpoložljivih sredstev tega javnega razpisa je določena ob upoštevanju realizacije predhodno 
že potrjenih štirih javnih razpisov.

V času poročanja je bila izdana tudi sprememba odločitve o podpori za program Usposabljanje na 
delovnem mestu – mladi, s katero je bila zaradi podaljšanja trajanja operacije povečana finančna 
vrednost operacije in načrtovanih kazalnikov. Prispevek EU za to operacijo znaša 12.812.536 evrov, 
namesto prvotnih 3.547.688 evrov.

V celotnem obdobju izvajanja OP EKP je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 izdal 21 odločitev o 
podpori in s tem dodelil 89,9 milijona evrov sredstev ESS oziroma 98,34 odstotka vseh razpoložljivih 
sredstev prednostne naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se intenzivno izvajajo.

V četrtem trimesečju 2017 je OU izdal novo odločitev o podpori v okviru prednostne naložbe 8.3
Aktivno in zdravo staranje. Gre za NPO projekt Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno 
staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!, za katerega je bilo v začetku 
novembra dodeljenih 2.999.909 evrov sredstev ESS. V okviru projekta bo razvit program celovite 
podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj pri zaposlenih, 
zlasti starejših, ki bo implementiran med 10.000 zaposlenimi v pilotskih podjetjih s sedežem v 
kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Namen je znižati njihovo bolniško odsotnost, izboljšati duševno 
zdravje in medosebne odnose na delovnem mestu, motivirati zaposlene, da prevzamejo skrb za svoje



31

duševno zdravje, ter opolnomočiti in motivirati delodajalce za izvajanje ukrepov na področju 
obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj.

Poleg tega je trenutno v usklajevanju NPO projekt PREMIK – POKLICNO ZAVAROVANJE – Razvoj 
Enotnega Modela zdravstvene analize glede na Izpostavljenost in Kategorijo delovnega mesta v 
vrednosti 391.950 evrov sredstev ESS. V okviru te prednostne naložbe so bile v celotnem obdobju 
izvajanja OP EKP izdane štiri odločitve o podpori in s tem dodeljenih 31,8 milijona evrov sredstev ESS
oziroma 84,84 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. V skladu z izvedbenim 
načrtom OP za izvajanje EKP v programskem obdobju 2014–2020 bo vključen resor (MDDSZ) v 
obravnavo pri OU posredoval še sedem vlog za odločitev o podpori.

Na ravni prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP tako izdanih 38 odločitev o 
podpori in s tem dodeljenih 93,20 odstotka vseh razpoložljivih sredstev. 

OU ocenjuje, da doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 ob upoštevanju zastavljenih 
časovnic posameznih ukrepov pri prednostni osi 8 ni ogroženo.

Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9.1 ESS Vzhod 61.453.063 49.162.450 80% 13 62.390.406 102% 49.904.655 102%

9.1 ESS Zahod 51.237.669 40.990.135 80% 13 39.357.474 77% 29.731.381 73%

9.2 ESS Vzhod 27.882.363 22.305.890 80% 2 3.337.750 12% 2.670.200 12%

9.2 ESS Zahod 12.496.993 9.997.594 80% 2 1.514.750 12% 1.211.800 12%

9.3 ESRR Vzhod 31.294.226 25.035.380 80% 2 3.740.000 12% 2.992.000 12%

9.3 ESRR Zahod 25.022.847 20.018.277 80% 2 4.660.000 19% 3.728.000 19%

9.4 ESS Vzhod 20.066.306 16.053.045 80% 1 8.269.471 41% 6.615.577 41%

9.4 ESS Zahod 17.495.790 13.996.632 80% 1 8.014.513 46% 6.411.610 46%

9.5 ESRR Vzhod 18.750.001 15.000.000 80% 19 19.995.092 107% 15.996.074 107%

9.5 ESRR Zahod 18.750.000 15.000.000 80% 19 10.354.400 55% 8.283.520 55%

Skupaj OS 9 284.449.258 227.559.403 80% 161.633.855 57% 127.544.816 56%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se 
nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 
dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti je OU v četrtem trimesečju 2017 izdal dve odločitvi
o podpori v vrednosti 1.602.400 evrov (EU del), in sicer enemu javnemu razpisu in eni NPO:

 za javni razpis Razvoj in izvajanje programov socialen aktivacije v vrednosti 1.562.400 evrov,
 za javni razpis Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije v vrednosti 156.322 evrov,
 za NPO Nakup laboratorijske opreme za izvajanje preventivnih programov in programov 

zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog v vrednosti 40.000 evrov.
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V celotnem obdobju je bilo pri tej prednostni naložbi tako izdanih skupaj 26 odločitev o podpori in s 
tem vključenih 76 odstotkov pravic porabe. 
Izvajanje prednostne naložbe poteka v skladu z načrtom in ni večjih odstopanj oziroma težav.

V tem obdobju so bile izdane tudi tri spremembe odločitve o podpori, in sicer za NPO Projektno učenje 
mlajših odraslih (PUM-O), pri kateri se je natančneje opredelila upravičenost izdatkov, NPO Podpora 
delovanja večgeneracijskih centrov, pri kateri je bilo treba podaljšati obdobje upravičenosti stroškov, 
saj javno naročilo ni bilo uspešno izvedeno, in sprememba odločitve o podpori za javni razpis 
Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu 
in lokalnih skupnosti, za katerega je bil podaljšan rok za oddajo vlog.

V okviru prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in 
visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena, OU v 
četrtem trimesečju 2017 ni izdal nobene nove odločitve o podpori.

V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo PO izvajata te
dejavnosti:

 V okviru MDDSZ so načrtovani ukrepi deinstitucionalizacije: (i) gradnja oziroma pridobitev 
mrež skupinskih in individualnih bivalnih enot, (ii) modernizacija domov za starejše −
preoblikovanje v dnevne centre – in (iii) modernizacija mobilnih enot za podporo programom. 
Delovna skupina na MDDSZ za izvajanje aktivnosti, povezanih s procesom
deinstitucionalizacije, pripravlja dva koncepta: 1. prehod oseb iz institucij in 2. preoblikovanje 
sedanjih institucij v podporno okolje za daljše ostajanje starejših v lastnem domu. V ta namen 
je bil leta 2016 pripravljen osnutek študije potreb različnih ciljnih skupin v različnih okoljih.
Sočasno s tem delovna skupina na MDDSZ preverja tudi različne dobre prakse v tujini in
Sloveniji. Na podlagi vseh dokumentov bodo pripravljeni protokoli dela ter opredeljeni ciljne
skupine in kriteriji izbora posameznikov in lokacij bivalnih enot, standardi bivanja itd. Kazalniki, 
ki so predvideni v OP EKP, tj. objava javnih naročil v letu 2018, tako niso ogroženi. Prav tako 
je v končni fazi priprave vloga za odločitev o podpori za nakup mobilnih enot kot podpore pri
izvajanju programov za osebe, ki potrebujejo socialno-varstvene in zdravstvene storitve. 

 PO MZ: izdana je bila odločitev o podpori za operacijo Modernizacija mobilnih enot za 
izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju 
prepovedanih drog, za operacijo Novogradnja oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo −
ZIM Stara Gora –, v zadnjem trimesečju leta 2017 pa tudi za javni razpis Nadgradnja in razvoj 
preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni 
skupnosti − investicijski del. V prvem trimesečju 2018 je predvideno pošiljanje vloge OU še za 
operacijo Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem 
zdravstvenem varstvu in lokalnem okolju – informacijska podpora. Izvajanje je predvideno v 
letu 2018.

V okviru prednostne naložbe 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v 
socialna podjetja je bila v četrtem trimesečju izdana ena odločitev o podpori, in sicer za javni razpis 
Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije v vrednosti 156.322 evrov, ki je v pristojnosti MGRT. 

V okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
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 so že izvedle izbor projektov in te poslale MGRT. 
Januarja 2018 bodo predvidoma sklenjene pogodbe o sofinanciranju, ki bodo omogočile tudi začetek 
izvajanja in izstavitev prvih zahtevkov za izplačilo za podporo izvajanju operacij. Težave, povezane s 
sistemom e-MA, so bile decembra pretežno odpravljene, tako da sistem zdaj omogoča ustrezno 
informacijsko podporo za izvajanje operacij.

OU ocenjuje, da doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 9 ni ogroženo.
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Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10.1 ESS Vzhod 125.936.796 100.749.437 80% 23 83.516.324 66% 66.813.059 66%

10.1 ESS Zahod 97.354.278 77.883.422 80% 23 70.367.890 72% 56.294.312 72%

10.2 ESS Vzhod 20.082.883 16.066.306 80% 3 8.962.473 45% 7.169.978 45%

10.2 ESS Zahod 17.871.993 14.297.594 80% 3 5.773.255 32% 4.618.604 32%

10.3 ESRR Vzhod 12.517.690 10.014.152 80% 1 12.813.095 102% 10.250.476 102%

10.3 ESRR Zahod 12.511.424 10.009.139 80% 1 12.216.019 98% 9.772.815 98%

Skupaj OS 10 286.275.063 229.020.050 80% 193.649.054 68% 154.919.243 68%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se 
nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

V okviru prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse 
starostne skupine je bila v četrtem trimesečju 2017 izdana ena odločitev o podpori v skupnem znesku 
2.160.000 evrov prispevka EU, in sicer za:

 javni razpis za Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v gimnazijah; namen javnega razpisa je preizkusiti in 
implementirati celosten model spodbujanja kompetence podjetnosti v javnoveljavnih 
izobraževalnih programih splošne in strokovne gimnazije, s katerim bi omogočili dijakom 
prožnejšo prehajanje med gimnazijami in okoljem; najprej se bo s kompetenco podjetnosti 
opolnomočilo strokovne delavce in potem prek njih dijake z znanjem, kar jim bo omogočilo 
praktične izkušnje. Na ta način bodo dijaki po končanem šolanju bolj opremljeni z znanjem, 
veščinami in spretnostmi. 

Obenem je bila izdana tudi odločitev o spremembi predhodno izdane odločitve o podpori za javni 
razpis Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in 
okoljem v gimnazijah, in sicer zaradi popravka datuma predložitve vlog, pogojev za prijavitelje in
prerazporeditve sredstev po proračunskih letih. Izdana je bila tudi odločitev o spremembi predhodno 
izdane odločitve o podpori za NPO Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno 
delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do 
znanja 2016–2020 zaradi povečanja skupne vrednosti operacije za 1.136.164 evrov.

V sredini decembra je OU poleg tega prejel v obravnavo javni razpis Usposabljanje strokovnih 
delavcev v športu 2018–2022 v višini 5.000.000 evrov, ki pa se še usklajuje. Odločitev o podpori se 
pričakuje januarja 2018.

V okviru prednostne naložbe 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 46 odločitev o 
podpori in s tem dodeljenih 123,12 milijona evrov sredstev ESS (EU del), kar pomeni 68,92 odstotka 
vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta niti večjih težav. 
Operacije, ki so že bile potrjene, se intenzivno izvajajo.

V okviru prednostne naložbe 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na 
potrebe trga dela je OU v četrtem trimesečju 2017 izdal eno spremenjeno odločitev o podpori za NPO 
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program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2016–2022 zaradi zmanjšanja skupne vrednosti 
programa.

Prednostna naložba 10.2 se izvaja v skladu z načrtom. V okviru te prednostne naložbe je bilo v 
celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih pet odločitev o podpori in s tem dodeljenih 11,79 milijona 
evrov sredstev ESS, to je 38,82 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.
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, v višini 20,023 milijona evrov. Namen programa je 
vzpostavitev brezžičnih omrežij v vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole), 
zagotovitev ustreznega števila odjemalcev IKT ter razvitje in vzpostavitev podporne e-vsebine in 
e-storitve. 
Celotna vrednost programa, vključno z drugimi javnimi viri (lastna sredstva vzgojno-izobraževalnih 
zavodov), znaša 40,2 milijona evrov. Aktivnosti potekajo v skladu z načrtom.

OU ocenjuje, da doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 10 ni ogroženo.

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

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11.1 ESS Vzhod 25.610.883 20.488.706 80% 5 25.706.956 100% 20.565.565 100%

11.1 ESS Zahod 40.462.377 32.369.901 80% 5 40.203.666 99% 32.191.627 99%

11.2 ESS Vzhod 6.270.720 5.016.576 80% 1 6.035.910 96% 4.828.728 96%

11.2 ESS Zahod 6.248.496 4.998.797 80% 1 6.223.698 100% 4.978.959 100%

Skupaj OS 11 78.592.476 62.873.980 80% 78.170.230 99% 62.564.878 100%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se 
nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).

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 četrtem trimesečju 2017 ni izdal nobene nove odločitve o podpori, se pa v 
okviru javnih naročil pospešeno izvajajo potrjeni projekti. Pri določenih potrjenih projektih se bo v prvi 
polovici leta 2018 začelo usklajevanje spreminjanja odločitev o podpori.

V okviru prednostne naložbe 11.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 
2014–2020 do zdaj izdanih 10 odločitev o podpori NPO-projektov v vrednosti 52,7 milijona evrov, kar 
pomeni 99,80 odstotka razpoložljivih sredstev.
Prednostna naložba se izvaja v skladu s predvidenim načrtom.

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 sta bili v celotnem obdobju 2014–2020 izdani dve odločitvi o podpori: za Javni razpis 
za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev v vrednosti 4.800.000 evrov (EU del), v okviru 
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katerega bo podprtih 12 projektov s ciljem krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev (projekti se 
bodo začeli izvajati v začetku leta 2018), ter za Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za 
zagovorništvo in izvajanje javnih storitev v vrednosti 5.007.686 evrov (EU del).

Skupna vrednosti javnih razpisov znaša 9,81 milijona evrov (EU del), kar pomeni 96 odstotkov 
razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

OU ocenjuje, da doseganje mejnikov okvirja uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 11 ni ogroženo.

Prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12.1 KS Celotna SLO 105.337.690 89.537.036 85% 9 102.566.044 97% 87.181.138 97%

Skupaj OS 12 105.337.690 89.537.036 85% 102.566.044 97% 87.181.138 97%

Prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4*100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4*100

EU del 
(EUR)

10/5*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13.1 ESRR Vzhod 17.640.306 14.112.244 80% 2 16.333.207 93% 13.066.566 93%

13.1 ESRR Zahod 3.812.833 3.050.266 80% 2 3.529.625 93% 2.823.700 93%

Skupaj OS 13 21.453.139 17.162.510 80% 19.862.832 93% 15.890.266 93%

Prednostna os 14: Tehnična pomoč – ESS

Vsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del Dodeljena sredstva

% % % EU del
PN SKLAD REGIJA

EUR EUR
5/4x100

Število 
izdanih 

odločitev o 
podpori**

EUR***
8/4x100

EU del 
(EUR)

10/5x100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14.1 ESS Vzhod 11.340.197 9.072.157 80% 3 11.980.470 106% 9.584.376 106%

14.1 ESS Zahod 4.744.859 3.795.887 80% 3 5.010.448 106% 4.008.359 106%

Skupaj OS 14 16.085.056 12.868.044 80% 16.990.918 106% 13.592.734 106%

Vir: SVRK
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se 
nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)).
** Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo. Zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski 
regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.
*** EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih).
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Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP, potrdil vse 
operacije. V okvir operacij so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in 
vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP (potrjene aktivnosti informacijskega sistema e-CA 
in e-MA) in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito izvajanje evropske 
kohezijske politike. Bistvene spremembe, ki so bile vključene v spremembe operacij v četrtem 
trimesečju, se nanašajo predvsem na uskladitev z dejansko realizacijo, plačilo prispevkov in davkov 
delodajalca ter spremembe plač v skladu s 5. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). V naslednjem trimesečju 
se predvidevajo spremembe istega tipa za resorje, ki uskladitve z dejansko realizacijo še niso 
upoštevali.

POVZETEK AKTIVNOSTI od oktobra do decembra 2017

V četrtem trimesečju 2017 je bilo v okviru ESS, ESRR in KS na OU izdanih 27 novih odločitev o 
podpori v vrednosti 343,1 milijona evrov (EU del), za tiste programe in operacije, ki do konca 
septembra 2017 še niso prejeli odločitve o podpori OU:

 odobrenih je bilo 12 novih javnih razpisov v višini 20,7 milijona evrov EU dela; med največjimi 
po vrednosti omenjamo: 
− Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem 

zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnosti – sklop 2 v višini 4.400.000 evrov EU dela,
– Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišča P + R v višini 

4.258.532 evrov EU dela,
– Javni razpis za spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko 

brezposelnostjo v letih 2018–2019 (P2R) v višini 2.244.000 evrov EU dela,
– Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini –

2018 v višini 1.900.000 evrov EU dela.
 1 NPO–program v vrednosti 2,9 milijona evrov EU dela: 

– Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – NAPREJ v 
višini 2.999.909 evrov EU dela.

 10 NPO–projektov v vrednosti 66,4 milijona evrov EU dela; med njimi navajamo te največje po 
vrednosti sofinanciranja:

− Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice v višini 28.487.909 evrov EU dela,
– Obvoznica Krško na odseku stari Krški most (LC Krški most – Vrbina) do krožišča pri TC 

Krško na G1-5 v višini 8.732.609 evrov EU dela,
– Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na 

Cerkniškem jezeru in Planinskem polju – Kras.Re.Vita v višini 3.786.770 evrov EU dela,
– Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski 

dolini v višini 2.669.715 evrov EU dela.
 4 NPO–FI v vrednosti 253 milijonov evrov EU dela; navajamo vse štiri projekte po vrednosti 

sofinanciranja:
– Finančni instrumenti 2014–2020 (MSP): namenjeni za financiranje projektov MSP v okviru 
PN 3.1, katerim bo namenjena podpora v obliki garancij, lastniškega kapitala in posojil v višini 
135.000.000 evrov EU dela,
– Finančni instrumenti 2014–2020 (RRI): namenjeni za financiranje projektov v obliki posojil in 
portfeljskih garancij v okviru PN 1.2 v višini 88.000.000 evrov EU dela,
– Finančni instrumenti 201–2020 (EE): namenjeni v podporo projektom energetske 
učinkovitosti v okviru PN 4.1 v višini 25.000.000 evrov EU dela,
– Finančni instrumenti 2014–2020 (UR): namenjeni projektom urbanega razvoja v okviru PN 
6.3 v višini 5.000.000 evrov EU dela.

Hkrati je bilo v četrtem trimesečju za skupno 4,4 milijona evrov sprememb/povečanj sredstev v okviru
že izdanih odločitev o podpori za javne razpise/programe/projekte. Tako se je skupni znesek v okviru 
odločitev o podpori v četrtem trimesečju povečal za 347,5 milijona evrov. 
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Tabela 4: Veliki projekti v Operativnem programu 2014–2020, 31. 12. 2017

Projekt Prednostna os Načrtovan 
začetek 

izvajanja 
(leto, 

četrtletje)

Načrtovan 
datum 

zaključka 
del

(leto, 
četrtletje)

Prednostna 
naložba

STANJE

AC odsek na 
TEN-T omrežju
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.

Projekt je v izvedbi. Odločitev o 
podpori v EK je bila prejeta 7. 
aprila 2016. Vse izvajalske
pogodbe so podpisane. V 
septembru 2016 je bila 
podpisana tudi sofinancerska 
pogodba. V novembru 2017 je 
bila predana v promet Etapa 1 z 
vzporedno lokalno cesto v dolžini 
7,25 km. Do konca leta 2017 je 
b i lo  skupno izplačanih 55,9 
milijona evrov sredstev KS. Do 
konca leta 2018 bo v promet 
predana še Etapa 2 v dolžini 5,3 
km in projekt bo skoraj tudi v 
celoti finančno realiziran.

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

7.Gradnja 
infrastrukture 
i n  u k r e p i  z a
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.

Za projekt je sprejet državni 
prostorski načrt (DPN). V maju 
2017 je bila podpisana pogodba 
za izdelavo dokumentacije 
PGD/PZI in okoljske 
dokumentacije, ki bosta izdelani v 
drugi polovici leta 2018. Izvajajo 
se postopki odkupa zemljišč. Na 
prvem arhitekturnem natečaju za 
izvedbo dveh mostov čez reko 
Krko ni prišlo do izbora rešitve, 
zato bo ta ponovljen. GD za traso 
AC bo pridobljeno konec leta 
2018, za oba mostova pa v 
začetku leta 2019. Dela bodo 
potekala v letih od 2020 do konca 
2022.

Odvajanje in 
čiščenje 
odpadne vode 
na območju 
vodonosnika 
Ljubljanskega 
polja

6.Boljše stanje 
o k o l j a  i n  
biotske 
raznovrstnosti

2017 –
1. četrtletje 

2019 –
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.

Nadgradnja 
železniške 
proge Maribor-
Šentilj

7.Gradnja 
infrastrukture 
in ukrepi za 
spodbujanje 
trajnostne 
mobilnosti

2018 - 2. 
četrtletje

2021 - 2. 
četrtletje

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

V zaključni fazi usklajevanja z 
JASPERS je študija upravičenosti.
Izdelava tehnične dokumentacije 
za dela nadgradnje je zaključena 
in izvedbena dela so v postopku 
javnega naročanja.  Izdelava 
tehnične dokumentacije za nova 
objekta je v teku. PGD bo 
zak l jučen  v  začetku  druge
polovice leta 2018.

2. tir železniške 
proge Divača-
Koper: Gradnja 

7.Gradnja 
infrastrukture 
in ukrepi za 
spodbujanje 

2019 - 1. 
četrtletje

2023 - 4. 
četrtletje

7.1 Razvoj in 
obnova celostnih, 
visokokakovostnih 
in interoperabilnih 

Vloga projekta je v pripravi in bo 
posredovana v prvi pregled na 
JASPERS v februarju 2018.
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Projekt Prednostna os Načrtovan 
začetek 

izvajanja 
(leto, 

četrtletje)

Načrtovan 
datum 

zaključka 
del

(leto, 
četrtletje)

Prednostna 
naložba

STANJE

tunela T8, 
viadukta V1 
Gabrovica in 
viadukta V2 
Vinjan

trajnostne 
mobilnosti

železniških sistemov 
ter spodbujanje 
ukrepov za 
zmanjševanje 
hrupa.

Vir: SVRK

Projekta Nadgradnja železniške proge Zidani most−Celje in Nadgradnja in posodobitev postaje 
Pragersko in železniškega vozlišča, o katerih je bilo do zdaj poročano v četrtletnih poročilih v 
preglednici za velike projekte s spremembo OP, nista več v tej kategoriji. 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 pa je padla pod mejo za velik projekt in ga zato v preglednici za velike projekte 
ne opisujemo več.

Izvajanje finančnih instrumentov (FI) 

Sprememba Uredbe EKP maja 2016 je določila način izvajanja in razmerja med OU in ministrstvi, 
vključenimi v izvajanje FI. MGRT je kot PO za FI že začelo izvajati aktivnosti. Vzpostavljen je 
usmerjevalni odbor za FI, ki daje priporočila PO. Vlada RS je 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. 6. 2017). Organ 
upravljanja je 23. novembra 2017 izdal odločitev o podpori finančnim instrumentom. 24. novembra
2017 pa je bil podpisan Sporazum o financiranju za operacijo Finančni instrumenti 2014–2020 med
RS, MGRT in SID – Slovensko izvozno in razvojno banko d. d., Ljubljana – v višini 253 milijonov evrov. 
Prva tranša je bila tudi v celoti že vplačana v sklad skladov.

Tabela 5: 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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3.3 Napoved certificiranih izdatkov

Tabela 6: Napovedi certificiranih izdatkov po skladih in YEI (EU del)

2018

Skupaj
jan.–sep. okt.–dec.

(1+2)

2019
OP/sklad

1 2 3 4

OP 14-20 − 
ESRR

120.750.537 80.500.358 201.250.894 293.463.507

OP 14-20 – KS 114.243.113 76.162.075 190.405.188 170.392.967

OP 14-20 – ESS 95.500.060 63.666.707 159.166.767 148.474.612

OP 14-20 − YEI 0 8.073.032 8.073.032 0

Napoved 
certificiranih 

izdatkov, 
poslanih na 

EK

Skupaj 330.493.709 228.402.172 558.895.881 612.331.086

VIR: SVRK, MF-CA

Napovedi certificiranih izdatkov izhajajo iz ocen organa upravljanja in organa za potrjevanje.

4 Zaključek

4.1 Aktivnosti, izvedene v okviru evropske kohezijske politike

Leta 2017 je bilo na področju potrjevanja projektov, programov in javnih razpisov do 
31. decembra 2017 odobrenih 56 odstotkov razpoložljivih sredstev 2014–2020, kar znaša 1,7 milijarde
evrov in pomeni 282 odločitev o finančni podpori za programe, projekte oz. javne razpise. Če bomo 
nadaljevali s tako hitrostjo, bodo vsa sredstva odobrena do konca leta 2019 ali pa v začetku leta 2020, 
projekti pa se bodo seveda lahko izvajali do konca leta 2023.

Sklepanje pogodb z izvajalci, ki sledijo v naslednjem koraku, je nekoliko nižje od vrednosti odobrenih 
sredstev, saj je treba izpeljati postopke javnih razpisov oziroma javnih naročil. Večje razhajanje, ki pa 
se zmanjšuje, je pri postavkah, ki se nanašata na izplačila iz slovenskega proračuna, in na povračila iz 
evropskega proračun v slovenski. Izplačila iz državnega proračuna so na polovici leta znašala 
169 milijonov evrov, do konca oktobra 243 milijonov evrov, konec leta 2017 pa 329,43 milijona evrov. 
Dodatno pa je bilo v decembru 2017 izplačanih še 63,25 milijona evrov za FI, ki ne predstavljajo 
odhodek državnega proračuna. Skupno so tako izplačila konec leta 2017 dosegla višino 393 milijonov 
evrov.

Konec leta 2017 so znašali certificirani izdatki v letih 2016 in 2017 skupaj 175 milijonov evrov, 
povračila iz proračuna EU v državni proračun RS pa dobrih 157 milijonov evrov, kar predstavlja 90 
odstotkov siceršnjih certificiranih izdatkov, saj EK zadrži 10 odstotkov zneska do potrditve letnih 
računovodskih izkazov. Višina povračil tako predstavlja 5 odstotkov skupnih razpoložljivih sredstev za 
obdobje 2014–2020.

Programsko obdobje 2007–2013

Zdaj je že znano, da je Slovenija izkoristila vsa evropska sredstva, ki so bila na voljo v programskem 
obdobju 2007–2013, kar pomeni, da lahko leta 2018 v nacionalni proračun pričakujemo priliv v višini 
205 milijonov evrov.
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Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

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 CLLD. V okviru mehanizma CLLD so na voljo sredstva Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Sredstva navedenih 
skladov se pri izvajanju strategije lokalnega razvoja (SLR) uporabljajo tako, da vsak sklad zagotovi 
prispevek k ciljem posameznega programa. 

Lokalna partnerstva so morala pri pripravi SLR izhajati iz teh ključnih izzivov: ustvarjanje delovnih 
mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk 
in drugih ranljivih skupin. Zagotovljen je moral biti prispevek k ciljem sektorskih strategij na področju 
socialne vključenosti, spodbujanja podjetništva, trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti. 
Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da sámo določi prioritete in razvojne 
cilje in odloča o lokalnem razvoju. Potrebe so morale lokalne akcijske skupine (LAS) opredeliti v SLR, 
ki so bile sprejete v letu 2017. 

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 
ESRR so lahko podprte operacije na celotnem območju LAS in v naseljih z več kot 10.000 prebivalci, 
razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb. 

Do konca leta so LAS že izvedle izbor projektov na podlagi javnih pozivov in te posredovale MGRT. 
Januarja 2018 bodo predvidoma sklenjene pogodbe o sofinanciranju, ki bodo omogočile tudi začetek 
izvajanja in izstavitev prvih zahtevkov za izplačilo za podporo izvajanju operacij. Težave, povezane s 
sistemom e-MA, so bile decembra v glavnem odpravljene, tako da sistem zdaj omogoča ustrezno 
informacijsko podporo za izvajanje operacij.

Decembra je bila v Uradnem listu RS, št. 72/2017, objavljena tudi Uredba o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–
2020. Uredba CLLD se spreminja zaradi uskladitve Uredbe CLLD z drugimi predpisi, podrobnejše 
opredelitve upravičenih stroškov in upravičencev, podrobnejše opredelitve najvišjih priznanih vrednosti 
za posamezne vrste stroškov, opredelitve poenostavljenih oblik obračunavanja stroškov, opredelitve 
formule za porazdelitev neodobrenih sredstev iz ESRR in tehničnih popravkov.

Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)

CTN so nov mehanizem v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru CTN sodelujejo trije 
posredniški organi: MOP, MZI in ZMOS. Zadnji sodeluje predvsem pri pripravi navodila OU glede 
vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin, pripravi in objavi 
povabilo za predložitev vlog, oceni vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti mestne občine in 
PO, pristojne za izvajanje celostnih teritorialnih naložb. 

Vlada RS je 26. januarja 2017 imenovala Medresorsko delovno skupino za pripravo poročila o 
uskladitvi trajnostnih urbanih strategij (TUS) s smernicami EK za države članice o celostnem 
trajnostnem urbanem razvoju s pomočjo izvedbenih načrtov TUS v 11 mestnih občinah. Do 
28. junija 2017 je izvedbene načrte sprejelo vseh 11 mestnih občin. 30. junija 2017 je medresorska 
delovna skupina končala svoje delo pregleda uskladitve izvedbenih načrtov TUS s smernicami EK.

V prvem trimesečju sta MOP in MZI sprejela in objavila vsebinska izhodišča za pripravo operacij, ki se 
izvajajo z mehanizmom CTN, za vse tri prednostne naložbe. 17. marca 2017 je bilo objavljeno javno 
povabilo ZMOS za izvedbo operacij prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti. 
Postopek izbora operacij, izbranih na javnem povabilu, se je končal avgusta 2017, ko je ZMOS 
objavilo seznam projektov, izbranih za sofinanciranje v prvi fazi izbora operacij, ki se izvajajo z 
mehanizmom CTN, MZI pa je preverilo, ali izbrane operacije pripomorejo k doseganju ciljev in 
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rezultatov zadevne prednostne osi ter ali je ZMOS nediskriminatorno in pregledno izvedlo postopke 
izbora operacij in upoštevalo splošna načela v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 
vsemi preostalimi podlagami. Razpisanih je bilo 10.000.000 evrov sredstev KS. Trenutno prijavitelji 
pripravljajo vloge za neposredno potrditev operacij.

26. maja 2017 je bilo objavljeno javno povabilo ZMOS za izvedbo prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za 
izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč. Ob 
pripravi povabila so bile zaznane težave, ki lahko zamaknejo začetek izvajanja operacij v leto 2019. 
Težave se kažejo predvsem zaradi neizvedenih predhodnih postopkov presoje vplivov na okolje v 
postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj pri projektih, ki že imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje,
ter pri izpeljavi postopkov javnega naročanja in umeščanja v proračunske dokumente, ki ne 
omogočajo sočasne izvedbe nekaterih postopkov. Operacije v okviru navedenega povabila ZMOS so 
bile izbrane avgusta 2017. Trenutno poteka tehnično usklajevanje posameznih vlog prijaviteljev z 
MOP.

Javno povabilo za izvedbo prednostne naložbe 4.4 Ukrepi trajnostne mobilnosti za del ukrepov, ki se 
izvajajo z mehanizmom CTN, je bilo objavljeno oktobra 2017, decembra 2017 pa so bile izbrane 
operacije v okviru zadevnega povabila. Trenutno poteka usklajevanje vlog prijaviteljev z MZI.

Z objavljenimi povabili in izbranimi operacijami se je tako razmeroma pozno (saj gre za nov 
mehanizem evropske kohezijske politike) začelo izvajanje mehanizma CTN. PO in OU bosta še naprej 
zagotavljala tesno sodelovanje in izvajanje aktivnosti v kar najkrajših rokih. Trenutno izvajanje poteka 
v skladu s terminskimi načrti ZMOS in obeh PO.

Dogovor za razvoj regij 

Poleg že omenjenega mehanizma CTN 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, ki pomenijo
uresničevanje načel večnivojskega upravljanja, saj na ravni razvojnih regij (NUTS III) omogočajo 
izvajanje usklajenih regijskih in državnih sektorskih razvojnih prioritet. Na podlagi konsenza med 
razvojnimi sveti regij, ki predstavljajo javni, nevladni in privatni sektor v regiji in državo se sprejmejo 
dogovori za razvoj regij.

Posebna razvojna sredstva iz evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
regionalni politiki na ravni NUTS III (statistične regije) niso več na voljo neposredno v okviru ločene 
prednostne osi, ampak regionalni akterji za sredstva tekmujejo z drugimi upravičenci v okviru 
vsebinsko enotnih prednostnih osi.

Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja. Namen uvedbe dogovorov za razvoj regij je dati nov zagon pri izvajanju 
regionalne politike, gre pa za sofinanciranje izvajanja regionalnih razvojnih programov 2014-2020 v 12 
razvojnih regijah. Podprti bodo regijski in državni projekti, ki aktivirajo razvojne potenciale regij in 
odpravljajo največje razvojne ovire v regijah.

Na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 
78/15) je MGRT 13. novembra 2015 na spletnih straneh MGRT objavilo Povabilo razvojnim svetom 
regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije (v nadaljevanju: prvo povabilo). Regionalne 
razvojne agencije so kot koordinatorke procesa na ravni razvojnih regij projektne predloge 
posredovale v predpisanem roku do 15. decembra 2015.

Na podlagi prvega povabila in izvedbe obsežnega teritorialnega razvojnega dialoga med državo in 
regijami je bilo od 27. oktobra 2017 do konca leta 2017 podpisanih devet dogovorov za razvoj regij v 
skupni vrednosti 95,12 milijona evrov (od tega znašajo sredstva evropske kohezijske politike 2014–
2020 z vključenim slovenskim sofinanciranjem v višini 55,57 milijona evrov in državnega proračuna v 
višini 39,55 milijona evrov). Pri treh regijah (Zasavski, Pomurski in Obalno-kraški) v okviru prvega 
povabila ni bilo mogoče uskladiti projektnih predlogov. 
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Sredstva je zagotovilo pet ministrstev (MOP, MZI, MDDSZ, MK in MGRT) in zadoščajo za 
sofinanciranje 27 projektov v devetih regijah.

Podpisani dogovori za razvoj regij vsebujejo projekte s teh področij:
 odvajanje in čiščenje komunalnih voda (Gorenjska, Osrednjeslovenska, Koroška, Podravje),
 kolesarske poti (Gorenjska, Koroška, Podravje),
 skupnostni centri oziroma bivalne enote za starejše – vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno 

udeležbo in nastanitve ranljivih skupin (Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija, Posavje, Goriška),
 varstvo narave oz. varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov (Primorsko-notranjska, Posavje,

Podravje),
 prostorsko-komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje (Jugovzhodna Slovenija),
 projekti, vezani na vzpostavitev koridorja 4. razvojne osi (Goriška),
 spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega 

in solidarnega gospodarstva (Podravje),
 regijska štipendijska shema (Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija, Posavje, Savinjska, Goriška, 

Koroška),
 Revitalizacija gradu (Podravska),
 Vonarsko jezero (Savinjska).

Dodatno k tem 27 projektom se v podpisanem dogovoru z Goriško razvojno regijo daje podpora tudi 
dvema projektoma, ki ju bo Slovenija predlagala kot strateška projekta na programu Interreg V-A 
Italija-Slovenija (projekt GREen Vipava/Vipacco and Insonzo/Soča INfrastructure (GREVISIN) in 
projekt Vipava/Vipacco and Insonzo/Soča Flood Risk Management (VISFRIM). Njuni vrednosti nista 
zajeti v zgoraj navedeni skupni vrednosti podpisanih projektov v devetih regijah.

MGRT je 13. novembra 2017 objavilo drugo povabilo in 8. decembra 2017 spremembo drugega 
povabila vsem 12 razvojnim svetom regij za predložitev projektov, s katerimi se uresničujejo regionalni
razvojni programi. Skupaj je zagotovljenih 420,055 milijona evrov sredstev evropske kohezijske 
politike. 133,4 milijona evrov je na voljo kohezijski regiji Zahodna Slovenija, 286,7 milijona evrov pa 
kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Skrajni rok za posredovanje osnutka dopolnjenega dogovora 
oziroma osnutka dogovora za razvojne regije, ki na podlagi prvega povabila niso podpisale dogovora, 
je 15. februar 2018.

Razpisana sredstva je mogoče porabiti za te prednostne naložbe OP EKP:
3.1 Spodbujanje podjetništva, (poslovne cone, inkubatorji, podpora razvoju podjetništva);
4.4 Spodbujanje urbane mobilnosti (regionalne kolesarske povezave, ukrepi za zagotavljanje 
e-mobilnosti);
5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam (protipoplavno 
urejanje);
6.1 Vlaganje v vodni sektor (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo);
7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (projektna 
dokumentacija in gradnja cest, ki so opredeljene za izvedbo v obdobju do leta 2022 v Resoluciji o 
nacionalnem programu razvoja prometa v RS).

Po prejetih osnutkih dogovorov s strani regij bo sledil obsežen teritorialni razvojni dialog med državo in 
regijami. 

Tudi za proces priprave drugega povabila je poudarjena pomembnost uresničevanja teritorialnega 
dialoga med državno in regionalno ravnjo. Cilj dialoga je določiti projektne predloge, ki bodo kar 
najbolj omogočili uresničevanje regionalnih razvojnih programov, ob hkratni uskladitvi regijskih
specifičnih ciljev v okviru ciljev resornih politik in OP EKP.
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4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike

Izzivi, povezani z doseganjem okvira uspešnosti konec leta 2018

Konec leta 2017 je stopilo v veljavo pravilo n + 3, po katerem v skladu z Uredbo EU 1303/2013 
»Komisija za operativni program razveljavi odobritev kateregakoli dela zneska, ki ni bil uporabljen za 
izvedbo začetnih in letnih predplačil in vmesnih plačil do 31. decembra tretjega obračunskega leta po 
letu proračunske obveznosti v okviru operativnega programa«. Pravilo se v skladu z novo 
metodologijo EK prenese na OP kot celoto in ne več razdeljeno po petih skupinah (sklad + regija): 
ESS – vzhod/zahod, ESRR – vzhod/zahod in KS in je bilo v letu 2017 doseženo (cilj je bil 168 
milijonov evrov, certificirano pa je 175 milijonov evrov).
Poleg navedenega pravila, namenjenega zagotavljanju ustrezne dinamike črpanja evropskih sredstev, 
pa je ključno tudi spremljanje okvira uspešnosti, ki je namenjeno zagotavljanju doseganja (fizičnih in 
finančnih) kazalnikov, kot so definirani v OP EKP. Okvir uspešnosti izvajanja OP EKP za konec 
leta 2018 sestavljajo mejniki, določeni za vsako prednostno os, razen prednostnih os, namenjenih 
tehnični podpori, in programov, namenjenih FI.

Za zmanjševanje tveganj zato OU izvaja številne dejavnosti za pospeševanje izvajanja OP EKP in 
odpravo ovir za hitrejšo implementacijo.

Dinamika koriščenja sredstev se med posameznimi projekti glede na vsebine in potrebne pripravljalne 
dejavnosti za izvedbo znatno razlikuje. Hkrati je ob tem treba dodati, da potrjevanje posameznih 
instrumentov, ki so podlaga za dodeljevanje sredstev, zahteva racionalno dinamiko. Ta ne sme biti 
prepočasna, prav tako pa ne sme prehitevati, saj lahko le ustrezno časovno razporejeni instrumenti 
oblikujejo ustrezen odziv na aktualne okoliščine in omogočijo ustrezno pripravljenost, zlasti večjih 
infrastrukturnih projektov in tudi drugih, ki so vezani na predhodno vzpostavitev podpornega okolja. 
Zato hitra razdelitev vseh razpoložljivih sredstev pri različnih vsebinah ne pomeni nujno uspešnega 
upravljanja sredstev evropske kohezijske politike.

Tako si OU skupaj z ministrstvi prizadeva za vzpostavljanje predpogojev za pospeševanje faz v 
koriščenju evropskih sredstev, med katere spadajo celostna vzpostavitev sistema za izvajanje FI, 
optimizacija informacijskih sistemov, možnosti glede vzporednega, sočasnega izvajanja postopkov,
spremembe/prilagajanje navodil, možnost dodatnih pravic porabe ter hitrejše prerazporejanje ostankov 
ipd. 

Med ključne sistemske izboljšave spada omogočanje začetka postopkov oddaje javnih naročil za dela 
pred odločitvijo OU, 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). Pristop omogočajo Navodila organa upravljanja. 

Kratek pregled na doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 kaže potencialna tveganja pri 
doseganju kazalnikov na prednostnih oseh, navedenih v nadaljevanju.

2. prednostna os (predvsem število priključenih gospodinjstev na novozgrajenih širokopasovnih 
omrežjih z najmanj 100 Mb/s)

Os Sklad Regija Kazalnik
Merska 
enota

2018
Minimalno 
doseganje -
65%2

02 - Povečanje dostopnosti do 
informacijsko komunikacijskih tehnologij 
ter njihove uporabe in kakovosti

ESRR Vzhod Vložena sredstva/izdatki EUR 5.091.000 3.309.150

02 - Povečanje dostopnosti do 
informacijsko komunikacijskih tehnologij 
ter njihove uporabe in kakovosti

ESRR Vzhod

Število novo priključenih 
gospodinjstev na novo 
zgrajenih širokopasovnih 
omrežjih z najmanj 100Mb/s

število 476 310

02 - Povečanje dostopnosti do 
informacijsko komunikacijskih tehnologij 
ter njihove uporabe in kakovosti

ESRR Zahod Vložena sredstva/izdatki EUR 4.156.500 2.701.725

                                                  
2 V skladu z normativnim okvirom v tem primeru ne pride do izgube sredstev.
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02 - Povečanje dostopnosti do 
informacijsko komunikacijskih tehnologij 
ter njihove uporabe in kakovosti

ESRR Zahod

Število novo priključenih 
gospodinjstev na novo 
zgrajenih širokopasovnih 
omrežjih z najmanj 100Mb/s

število 294 191

Tveganje je povezano z uspešno izvedbo javnega razpisa MJU (trenutno še v usklajevanju z OU), pri 
čemer je v zgornji preglednici prikazano nujno doseganje kazalnika priključenosti po regijah in 
certificiranih izdatkov ob koncu leta 2018. V zadnjem stolpcu so predstavljene vrednosti, ki jih je treba
doseči, da ne pride do korekcije zaradi nedoseganja zastavljenih mejnikov.

4. prednostna os 

Os Sklad Regija Kazalnik
Merska 
enota

2018
Minimalno 
doseganje -65%

04 –Trajnostna raba in 
proizvodnja energije in 
pametna omrežja

KS
celotna 

SLO vložena sredstva/izdatki EUR 77.000.000 50.050.000

04 – Trajnostna raba in 
proizvodnja energije in 
pametna omrežja

KS
celotna 

SLO
skupna tlorisna površina 
energetsko prenovljenih 
stavb javnega sektorja

m2 600.000 390.000

Projekcija kazalnika doseganja skupne tlorisne površine energetsko prenovljenih stavb javnega 
sektorja kaže na doseganje ciljne vrednosti z realizacijo vseh projektov, ki so izbrani kot primerni 
oziroma že potrjeni in najavljeni za leto 2018. Projekti, ki so že v izvedbeni fazi prispevajo 245 tisoč
m2, preostali primerni projekti pa še 185 tisoč m2 ostanek do 600 tisoč m2 pa predstavljajo najavljeni 
projekti z realizacijo v letu 2018. V juniju 2017 je MZI pripravilo Akcijski načrt za izvedbo te prednostne 
naložbe, vzpostavljen je sistem sprotnega spremljanja in nadzora izvajanja. Za pripravo investicijske in 
projektne dokumentacije projektov je MZI uspelo pridobiti dodatna EU sredstva EIB v okviru tehnične 
pomoči ELENA. Pričakuje se skrajšanje časa priprave, predvsem pa povečanje kakovosti 
dokumentacije kar bistveno skrajša proces pregleda, usklajevanja in potrjevanja projektov. Predvidena 
povabila in javni razpisi bodo objavljeni skladno s terminskim planom, kar pomeni v januarju 2018.

5. prednostna os

Os Sklad Regija Kazalnik
Merska 
enota

2018
Minimalno 
doseganje –
65 %

05 – Prilagajanje na 
podnebne spremembe

ESRR Vzhodna

preprečevanje in obvladovanje 
tveganja: prebivalci, deležni 
koristi od ukrepov varstva pred 
poplavami

osebe 200 130

05 – Prilagajanje na 
podnebne spremembe

ESRR Vzhodna vložena sredstva/izdatki EUR 2.000.000 1.300.000

05 – Prilagajanje na 
podnebne spremembe

ESRR Vzhodna umeščenost s prostorskimi akti število 1 1

05 – Prilagajanje na 
podnebne spremembe

KS
celotna 

SLO

preprečevanje in obvladovanje 
tveganja: Prebivalci, deležni
koristi od ukrepov varstva pred 
poplavami

osebe 372 241,8

05 – Prilagajanje na 
podnebne spremembe

KS
celotna 

SLO
vložena sredstva/izdatki EUR 12.500.000 8.125.000

05 – Prilagajanje na 
podnebne spremembe

KS
celotna 

SLO
umeščenost s prostorskimi akti število 2 2

Tveganja so povečana pri doseganju kazalnikov, vezanih na izvedbo projektov protipoplavne varnosti 
(Gradaščica, Sora, Drava, Direkcija RS za vode in MOP). V tem delu so izraziti zaostanki tudi zaradi 
nesočasnosti izvajanja javnega naročanja in izdaje odločitev o podpori.

Za obvladanje tveganj so pomembni ukrepi za pospeševanje izvajanja, k čemur bi lahko bistveno 
pripomogla ureditev sočasnega izvajanja postopkov (javnega naročanja do sklenitve pogodbe z 
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odložnim pogojem in dodeljevanja sredstev, ko se zapre finančna konstrukcija) in tudi drugi ukrepi 
(učinkovito vodenje postopkov okoljske presoje, postopkov izvrševanja proračuna ipd.).

Kontrole

Z izvajanjem operacij evropske kohezijske politike se po podpisu pogodbe o sofinanciranju začne tudi 
izvajanje upravljalnih preverjanj. Aprila 2017 se je OU s PO dogovoril za izvedbo preverjanja na kraju 
samem za 73 operacij. Do 15. novembra 2017 je bilo izvedeno 59 preverjanj na kraju samem, pri 
čemer jih je 26 izvedel OU, 33 pa PO. Ker se preverjanje na kraju samem najpogosteje izvaja v 
začetni stopnji izvajanja operacije, odkrite nepravilnosti nimajo bistvenega finančnega vpliva. 
Preverjeno je bilo tudi to, kako PO opravljajo naloge, ki so jim dodeljene z Uredbo o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2014–2020. Preverjanje je pokazalo, da večina
ministrstev v vlogi PO dodeljene naloge opravlja ustrezno. Pri preverjanju opravljanja dodeljenih nalog 
pri PO MGRT je bilo ugotovljeno, da so pri izvajanju dodeljenih nalog posamezne pomanjkljivosti, ki jih 
je treba odpraviti. V prvi polovici leta 2018 bomo ponovno izvedli preverjanje opravljanja dodeljenih 
nalog in preverili, ali so ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene.

Imenovanje organov upravljanja in nadzora Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020

V postopku imenovanja organov v okviru sistema upravljanja in nadzora OP EKP je Slovenija proučila
funkcionalnost in umeščenost organa za spremljanje imenovanja, katerega imenovanje izhaja iz
124. člena Uredbe 1303/2013/EU. V ta namen je bila sprejeta sprememba Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe 
za rast in delovna mesta (sklep Vlade RS št. 00701/2017/5, 7. 12. 2017), ki definira bistvene naloge 
organa. Naloge organa za spremljanje so opisane tudi v Opisu sistema upravljanja in nadzora za 
izvajanje OP EKP. O določitvi organa za spremljanje je Slovenija obvestila tudi EK. 

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 Evropske komisije 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 goljufij, navzkrižje interesov in 
nepravilnosti. Orodje Arachne naj bi se uporabljalo kot preventivni instrument v okviru izvajanja 
evropske kohezijske politike, ki poudari kazalnike tveganja. 

Organ upravljanja (SVRK) je 31. julija 2017 EK obvestil o nameri uporabe orodja Arachne ter pristopil 
k aktivnostim za vključitev orodja v sistem upravljanja in nadzora Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta ter tudi k 
dogovorom s sosednjimi državami za dopolnitve sistema upravljanja in nadzora pri vseh štirih 
čezmejnih programih evropske kohezijske politike v RS. 

OU je 29. septembra 2017 EK že posredoval prve testne podatke iz informacijskega sistema e-MA, 
22. novembra 2017 pa še obširnejše podatke.

OU je decembra 2017 za uporabnike pripravil tudi Navodila za implementacijo orodja Arachne v 
sistem izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta za 
programsko obdobje 2014–2020, ki služijo kot pomoč pri uporabi tega orodja. Navodila so objavljena 
na spletni strani OU.

V zadnjem četrtletju leta 2017 je OU na temo implementacije orodja Arachne v okvir izvajanja 
evropske kohezijske politike z EK usklajeval izobraževanje uporabnikov, ki bo januarja 2018. O vseh 
aktivnostih je OU tudi sprotno obveščal PO in sodeloval z njim
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4.3 Drugo

Vzpostavitev informacijskega sistema za izvajanje evropske kohezijske politike

Seveda pa so pred nami še izzivi. Med njim je eden pomembnejših ta, da se izvajanje evropske 
kohezijske politike ustrezno podpre v vseh treh informacijskih sistemih, ki so potrebni za nemoten 
potek procesov. Gre za informacijske sisteme organa upravljanja e-MA in organa za potrjevanje e-CA 
ter računovodski sistem slovenskega proračuna MFeRAC. Vsi sistemi delujejo in so v izvajanju, kar 
potrjuje tudi dejstvo, da smo preko njih uspeli certificirati izdatke in jih uveljavljati do evropskega 
proračuna. Kljub temu pa v komunikaciji med njimi včasih še prihaja do težav, tako da izvajanje ni 
hitrejše.
Stanje pri informacijskem sistemu OU e-MA je bilo konec leta tako:

 31. decembra 2017 je bilo v sistemu e-MA registriranih 1.843 uporabnikov. Registracija 
uporabnikov pomeni, da so registrirali svoje uporabniško ime in certificirano digitalno potrdilo 
za dostop do sistema e-MA. 

 V sistemu e-MA je bilo konec leta 318 vlog za odločitev o podpori, od tega 179 vlog za 
odločitev o podpori, prenesenih iz ISARR2, ki je bil nekaj časa še v uporabi (dokler ni 
1. junija 2017 začel delovati e-MA). 

 Uporabnikom je zagotovljena pomoč prek Centra za pomoč uporabnikom (CPU), dodatno pa 
je posameznim PO zagotovljena tudi pomoč v obliki obiska strokovnjakov OU na terenu, kar 
se je izkazalo za zelo učinkovito. OU si bo še dodatno prizadeval skrajšati odzivni čas 
reševanja odprtih vprašanj za nemoteno delovanje informacijskega sistema e-MA.

 31. decembra 2017 je bilo prek sistema e-MA oddanih 1.472 zahtevkov za izplačilo (ZzI), od 
teh jih je bilo 588 že izplačanih upravičencem v skupni višini 121.115.823,09 evra.

Za lažjo uporabo informacijskega sistema OU v prvem kvartalu 2018 načrtuje tudi posodobitev 
priročnika za uporabo informacijskega sistema e-MA. Hkrati skupaj z MF pripravlja tudi navodilo za 
prenos podatkov iz MFeRAC v e-MA, kar bo še dodatno pripomoglo k razumevanju povezanosti in 
delovanju sistemov, ter s tem omogočilo lažjo uporabo le-teh.

Trenutno se še srečujemo z določenimi sistemskimi težavami in pomanjkljivostmi (npr. ustrezni izpisi 
prilog e-računom), vendar se trudimo, da jih odpravimo v čim krajšem možnem času. Ekipi SVRK in 
MF se sproti usklajujeta in rešujeta težave. Prav tako bomo veliko napora vložili tudi v izboljšanje 
uporabniške izkušnje (npr. izpis ustreznih finančnih in vsebinskih poročil, izboljšana preglednost, 
možnost kopiranja zavrnjenih zahtevkov za izplačilo, avtomatični izračuni v primeru uporabe 
sorazmernega pristopa, nepotrebne dodatne izjave o porabi avansov) s ciljem, da se zmanjšajo 
nepotrebna administrativna bremena upravičencem in PO. S ciljem izboljšanja uporabniške izkušnje 
bomo pridobili ustrezen odziv od PO in upravičencev.

Razvoj informacijskega sistem e-MA se bo tako nadaljeval tudi v prihodnje, saj bo postopoma pridobil 
še dodatne funkcionalnosti, ki bodo omogočile lažje upravljanje ter poročanje in bodo temeljile na 
osnovi pridobljenih pozitivnih izkušenj PO in upravičencev.

Usposabljanja

Usposabljanja potekajo tekoče, v skladu z Načrtom usposabljanj OU. Glede na posebnosti
problematike oziroma zaznane potrebe po reševanju se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. 
Praksa kaže, da se na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 nenehno pojavljajo 
novi izzivi, zato tem prilagajamo tudi teme izobraževanj, z željo po čim boljšem izvajanju. Tako smo 
med letoma 2014 in 2017 izvedli uspešna izobraževanja za organ upravljanja, posredniške organe in 
upravičence. 

Izvajala so se izobraževanja na različnih aktivnih področjih, kot so javna naročila, državne pomoči, 
javno-zasebno partnerstvo, projektno vodenje, usposabljanje zaposlenih za pripravo strateških 
razvojnih dokumentov, gradbene investicije, pogodbe FIDIC, razširjeni energetski pregledi in 
investicijska dokumentacija v okviru financiranja celovitih energetskih prenov iz nove finančne 
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perspektive OP EKP, izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega 
sektorja po načelu energetskega pogodbeništva, celostne teritorialne naložbe, upravljalna preverjanja, 
poenostavljene oblike stroškov, finančnih instrumentov in enakih možnosti, priprave ZZP, računalniški 
tečaji (Excel in Word).

Aprila 2017 so bila izvedena izobraževanja o temi Goljufije na račun EU, kjer je bilo predstavljeno, kaj 
je goljufija na škodo EU ter kdaj lahko govorimo o napakah, nepravilnostih, sumih goljufije in goljufiji,
kakšna je odgovornost nadzorstvenih institucij in javnega uslužbenca, ko odkrije sum goljufije, kaj 
mora vsebovati prijava suma goljufije in kam se ta posreduje, kateri so tisti znaki (t. i. red flag), ki 
kažejo na nepravilnost, sum goljufije in goljufijo, ter na kaj je treba paziti pri sprejemanju odločitev, 
kadar obstaja sum, da gre za sum storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU.

Maja 2017 je bila izvedena dvodnevna delavnica za FI − izbor sklada skladov –, na kateri so 
intenzivno sodelovali predstavniki OU, MGRT in MF. Prav tako maja je bilo izvedeno usposabljanje s 
področja priprave analize stroškov in koristi za štiri tematske sklope: energetska učinkovitost javnih 
stavb, urbani razvoj, okoljska in prometna infrastruktura. Usposabljanja se je udeležilo več kot 
60 oseb.

Maja in junija 2017 je sledila obsežna predstavitev novega informacijskega sistema e-MA. 
Izobraževanje je potekalo na dveh ravneh, in sicer: najprej je bila izvedena predstavitev
informacijskega sistema e-MA, kjer so bili predstavljeni vnos podatkov o načrtovanju (vloga NIO in 
operacija), kontrole, potrjevanje podatkov in vnos podatkov o izvajanju, nato  je sledilo še dejansko 
usposabljanje vseh, ki bodo opravljali dejanski vnos podatkov v sistem e-MA. V teh dveh mesecih je 
bilo izvedenih 24 predstavitev in 10 usposabljanj. Teh izobraževanj se je udeležilo več kot 1.600 
udeležencev.

Sistem je na začetku izvajanja in treba je odpravljati težave v zvezi s tem, zato se zavedamo, da je 
izobraževanje izjemno pomembno. To bo zelo praktično usmerjeno, saj gre za nov sistem, katerega 
popolna uporaba bo brez ustreznega izobraževanja uporabnikov težko uspešna. Tako na podlagi 
potreb, izkazanih v resorjih, OU načrtuje stalna in problemsko usmerjena izobraževanja s praktičnim 
delom z IS, saj so bila uvodna izobraževanja namenjena seznanitvi z IS, zdaj pa je treba udeležence
usposobiti tudi za dnevno uporabo sistema e-MA. Prednostna naloga OU je, poleg zagotovitve 
popolnega delovanja sistema e-MA, ustrezno sestaviti in uskladiti »skupine izobraževalcev«, da bodo 
svoja praktična znanja in izkušnje lahko prenesli uporabnikom informacijskega sistema e-MA.

Do zdaj se je izobraževanj udeležilo več kot 4.500 udeležencev. Na dobro obiskanih izobraževanjih 
izvajamo ankete, da bi kar najbolj sledili željam udeležencev, izboljšali pristope in v obdobju
2014−2020 omogočili uspešno uporabo pridobljenega znanja v praksi.

V začetku leta 2018 se načrtuje usposabljanje uporabnikov informacijskega sistema e-MA, ki bo 
potekalo na dvodnevnih delavnicah. Prav tako bo v začetku leta organizirano izobraževanje 
uporabnikov za orodje EK za oceno tveganja Arachne, ki ga moramo vključiti v sistem upravljanja in 
nadzora OP EKP. Predvideno je tudi nadaljevanje izobraževanj – v okviru delavnic – na temo goljufij 
na račun sredstev EU. V letu 2018 bodo potekala še izobraževanja, ki so v načrtu izobraževanj. 
Poudarek bo predvsem na projektnem vodenju, spremljanju in vrednotenju projektov, izvajanju 
operacij in izpopolnjevanju na področju računovodenja in računalniških znanj.

Aktivnosti na OU uspešno širimo tudi z dogovarjanjem s sodelavci na Hrvaškem, vključevanjem teh v 
svoje dejavnosti ter s povabili tujim in domačim strokovnjakom za predstavitve dobrih praks.

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. Strategija določa komunikacijske aktivnosti in njihovo izvedbo. Pri tem 
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je izjemno pomembna tudi uporaba sodobnih komunikacijskih orodij, s čimer se želita doseči še večji 
domet in učinek posredovanih sporočil. 

V dosedanjem obdobju so se zastavljene aktivnosti izvajale v skladu z letnimi načrti (spletne 
komunikacijske aktivnosti, komuniciranje z mediji, oglaševanje, dogodki, publikacije in promocijski 
izdelki in druge aktivnosti), pri čemer se sledi ciljem, zastavljenim v komunikacijski strategiji. Posebna
pozornost je namenjena spletnemu portalu www.eu-skladi.si (ažurnost objav razpisov, navodil, 
predpisov idr.) in družbenim omrežjem (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). V nadaljevanju sledi 
kratek pregled po komunikacijskih aktivnostih. 

 Spletne komunikacijske aktivnosti
Portal www.eu-skladi.si je zasnovan tako, da uporabnik s čim manj kliki dostopa do želene vsebine. 
Portal se ves čas izpopolnjuje, dodajajo se nove rubrike. Na voljo so informacije o izvajanju evropske 
kohezijske politike 2014–2020, pregled projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU, predvideni in 
odprti javni razpisi, potrjeni INOP, shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, 
vzpostavljen je sistem objav, razlag in ključnih informacij,  da bi se čim bolj poenoteno izvajala
evropska kohezijska politika. 
Veliko pozornosti je namenjene tudi družbenim omrežjem, posebno profilu EU-skladi na Facebooku, 
kjer se redno obvešča o vseh tekočih dogajanjih v zvezi z evropsko kohezijsko politiko. Poleg tega 
SVRK javnost aktivno obvešča prek kanala Youtube in Twitterja. V letu 2017 se je pridružil še 
Instagram. 
Objavljena je bila brošura o dosežkih evropske kohezijske politike, ki je dosegljiva na 
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/brochure-for-electronic-use-smaller-file-15-03-2017.pdf
(v angleščini).
Spletna stran je dobila tudi najboljšo oceno v evropskem merilu, in sicer v študiji, ki jo je pripravilo 
društvo Open Knowledge Foundation Deutschland, in je dostopna na povezavi
http://openbudgets.eu/assets/resources/Report-OpenBudgets-ESIF%20Data-Quality-Index.pdf

V okviru spletne strani deluje 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.

 Komuniciranje z mediji
Služba za odnose z javnostmi in promocijo večkrat letno organizira neformalne brifinge za novinarje, ki 
se v Sloveniji ukvarjajo z evropsko kohezijsko politiko. Ob vsaki potrditvi projektov in razpisov se 
pripravljajo sporočila za javnost, ki se pošiljajo medijem in objavljajo na spletnih mestih 
www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si, na strani EU-Skladi na Facebooku in na Twitterju. Po potrebi se 
organizirajo tudi novinarske konference in pripravijo izjave za medije.

 Oglaševanje
Prispevki o evropski kohezijski politiki se predstavljajo v oddaji Prava ideja, ki tematsko pokriva 
predvsem podjetništvo. Redno se sodeluje v različnih radijskih programih Radia Slovenija (Val 202, 
Prvi program, Radio Koper in Radio Maribor), različni tematski članki se objavljajo tudi na 
Multimedijskem portalu RTV Slovenija. 

 Dogodki
V okviru te aktivnosti je treba poudariti organizacijo t. i. dni odprtih vrat projektov, ki so del 
vseevropske kampanje »Evropa v moji regiji«. V Sloveniji se kampanja imenuje »EU projekt, moj 
projekt« in njen cilj je državljane ozaveščati o rezultatih preteklega obdobja in novih možnostih, ki so 
trenutno že na voljo. 
Konec januarja 2017 je SVRK v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in KS tako že tretje leto 
zapored organizirala odmevno kampanjo promoviranja rezultatov evropske kohezijske politike v 
Sloveniji prek predstavljanja uspešnih projektov (že omenjena kampanja »EU projekt, moj projekt«). 
Predlogi projektov, ki so jih lahko poslale fizične ali pravne osebe s stalnim prebivališčem v EU, je
SVRK zbirala med 31. januarjem in 15. marcem 2017. Prejeti predlogi so bili nato razvrščeni po 
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slovenskih statističnih regijah, do 8. maja 2017, ko je bilo odprto glasovanje, pa je zanje glasovalo več 
kot 63.000 ljudi. Na dan Evrope, 9. maja, je bilo razglašenih 12 regijskih zmagovalcev, ki so se 
predstavili na dnevih odprtih vrat, 9. in 10. junija 2017. Takrat je več kot 3.000 obiskovalcev na zanimiv 
in zabaven način (prek športnih aktivnosti, delavnic, koncertov ipd.) spoznavalo rezultate in koristi, ki 
jih ima Slovenija zaradi evropske kohezijske politike, in se informiralo o trenutnih možnostih 
sofinanciranja, kar je tudi cilj kampanje. Več na www.eu-skladi.si.

Poleg tega se različni dogodki na temo evropske kohezijske politike organizirajo skupaj z ministrstvi, ki 
pokrivajo področja, opredeljena v operativnem programu.

 Publikacije in promocijski izdelki
V okviru te aktivnosti so bile natisnjene in razdeljene te tiskovine: zgibanke, bloki, mape, plakati, 
koledarji, vizitke, razglednice, knjižice in reklamni panoji.
Za dogodke in različne nagradne igre so bili razdeljeni različni promocijski artikli.
Od leta 2008 naprej OU vsak mesec izdaja elektronski bilten, imenovan Kohezijski e-kotiček, v 
katerem se objavljajo aktualni razpisi, primeri dobrih praks, najave dogodkov in še veliko drugih 
zanimivosti, povezanih z izvajanjem evropske kohezijske politike.

 Druge aktivnosti
OU je vzpostavil neformalno kohezijsko mrežo, ki se srečuje enkrat do dvakrat na leto, glede na 
potrebe. Glavna naloga neformalne kohezijske mreže je čim širše seznanjanje ciljnih skupin z vsemi
pomembnimi informacijami. 
Kot vsako leto je zunanji izvajalec novembra za OU izvedel javnomnenjsko raziskavo na temo 
evropske kohezijske politike, ki je dosegljiva na
http://admin.eu-skladi.si/sl/dokumenti/javnomnenjske-raziskave-2014-2020/svrk_eu-skladi_-2017.pdf.
Izvaja se tudi fotografiranje projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, za različne promocijske 
namene.
OU poleg tega izvaja še različne kvize in nagradne igre.

 Pregled kazalnikov (2015, 2016)
 Kazalnik vpliva: Pozitivna percepcija EKP v javnosti (ciljna vrednost 2023: 60 odstotkov −

2015: 45 odstotkov, 2016: 31 odstotkov).
 Kazalnik rezultatov: Prepoznavnost spletnega portala EU-skladi.si (ciljna vrednost 2023: 65

odstotkov − 2015: 43,3 odstotka, 2016: 60,7 odstotka); Prepoznavnost EKP (ciljna vrednost 
2023: 90 odstotkov − 2015: 76,8 odstotka, 2016: 69,74 odstotka), Rast števila sledilcev na 
družbenih omrežjih – Facebook (ciljna vrednost 2023: 2000–2015: 1.556, 2016: 2.556),
Rast dosega spletnih aktivnosti na leto (ciljna vrednost 2023: 5 odstotkov na leto – 2015: 
63,3 odstotka na leto, 2016: 23,3 odstotka na leto).

 Kazalnik učinkov: število prejemnikov e-novic (ciljna vrednost 2023: 3.000 – 2015: 2.844, 
2016: 4.081), število ogledov na portalu EU-skladi (ciljna vrednost 2023: 150.000 – 2015: 
90.096, 2016: 116.601), število objav na portalu EU-skladi in družbenih omrežjih (ciljna 
vrednost 2023: 2.000 – 2015: 386, 2016: 494), število razdeljenih tiskovin (ciljna vrednost 
2023: 30.000 – 2015: 11.450; 2016: 3.145), število organiziranih dogodkov (ciljna vrednost 
2023: 40 – 2015: 55, 2016: 30), število objav v elektronskih medijih – prispevki, spoti, jingli, 
oddaje ipd. (ciljna vrednost 2023: 500 – 2015: 142, 2016: 1.067).
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