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ZADEVA: Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 3

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

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do 
konca decembra 2018–predlog za obravnavo

2. Besedilo sprememb, dopolnitev in pojasnil:

V skladu z razpravo na 20. redni seji Vlade Republike Slovenije dne 21. 2. 2019 je bilo 
dogovorjeno, da se vladno gradivo dopolni. Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 
2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2018 je dodana priloga: stanje 
zaposlitev tehnične pomoči za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, cilj 2, Program razvoja 
podeželja 2014–2020 in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v RS za obdobje 2014–2020.

                                                                                                                dr. Iztok Purič
                                                                                                                    MINISTER

Priloge:
- čistopis gradiva
- Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
- Stanje zaposlitev tehnične pomoči za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, cilj 2, Program 

razvoja podeželja 2014–2020 in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020.
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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja
2014 do konca decembra 2018 – 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

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske 
politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2018 in ga pošlje 
Državnemu zboru Republike Slovenije.

2. Vlada Republike Slovenije nalaga Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, da se četrtletna poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–
2020 medresorsko dokončno uskladijo na koordinaciji državnih sekretarjev ministrstev, 
vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Priloge: 
 čistopis gradiva
 Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
 stanje zaposlitev tehnične pomoči za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, cilj 2, Program 

razvoja podeželja 2014–2020 in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020.

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

 Mateja Mahkovec, direktorica organa upravljanja, 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

 dr. Iztok Purič, minister, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko

 dr. Nevenka Ribič, državna sekretarka, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko

 Mateja Mahkovec, direktorica organa upravljanja, 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 konca 
decembra 2018 zajema presek stanja na dan 31. decembra 2018 na področju izvajanja evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ter navaja aktivnosti, izvedene v obdobju od 
januarja 2014 do konca decembra 2018 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.
Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 3 je pripravljeno v skladu z razpravo na 20. redni seji Vlade 
Republike Slovenije dne 21. 2. 2019 kjer je bilo dogovorjeno, da se vladno gradivo dopolni s podatki 
o stanju zaposlitev tehnične pomoči za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, cilj 2, Program razvoja 
podeželja 2014–2020 in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 
v RS za obdobje 2014–2020.
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,  z las t i mala in srednja podjetja ter 

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
                    

                                                                       dr. Iztok Purič
                                                                       MINISTER
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POROČILO O IZVAJANJU 
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 

2014–2020
za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2018

Cilj: naložbe za rast in delovna mesta 

Ljubljana, januar 2019
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KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN IZRAZOV

AKTRP Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
ARSO Agencija RS za okolje
certificirani izdatki zahtevki za povračilo iz EU
CLLD lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
CPS celostne prometne strategije
CPU Center za podporo uporabnikom IS eMA
CTN celostne teritorialne naložbe
DKom Državna revizijska komisija
dodeljena sredstva izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO
DRR dogovor za razvoj regij
DRSV Direkcija RS za vode
eCA informacijski sistem organa za potrjevanje
EK Evropska komisija
EKP evropska kohezijska politika
EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
eMA informacijski sistem organa upravljanja

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

ESPR Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
FI finančni instrumenti

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

LAS lokalne akcijske skupine
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MF Ministrstvo za finance

MFeRAC enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje 
državnega proračuna 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MJU Ministrstvo za javno upravo
MK Ministrstvo za kulturo
MOP Ministrstvo za okolje in prostor
MP Ministrstvo za pravosodje
MZ Ministrstvo za zdravje
MZI Ministrstvo za infrastrukturo

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

NPO neposredna potrditev operacije

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

operacija
potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec 
al i  več upravičencev,  a l i  pot r jen program, k i  ga izva ja 
upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi

OU organ upravljanja

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

PN prednostna naložba
PO posredniški organ

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

predfinanciranje 

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

prednostna os tematski cilj
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SID Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana
S4 slovenska strategija pametne specializacije
SFC informacijski sistem EK
SLR strategija lokalnega razvoja

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

TP tehnična podpora
TUS trajnostne urbane strategije

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

YEI
Pobuda za zaposlovanje mladih (f inančna 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 

To poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do 
konca decembra 2018 zajema pregled stanja na 31. december 2018 na področju izvajanja 
evropske kohezijske politike 2014–2020. Podatki poleg kumulativnega stanja od januarja 2014 
do konca decembra 2018 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: 
OP EKP) vsebujejo tudi podrobnejši opis dejavnosti v četrtem trimesečju leta 2018: od oktobra
2018 do konca decembra 2018.

Izvajanje OP EKP ne poteka tako hitro, kot je bilo predvideno na začetku obdobja. To je bilo 
omenjeno na seji Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in sejah razvojnih svetov obeh kohezijskih regij, poleg 
tega so na to opozorili Državni zbor RS, Državni svet RS in drugi deležniki. Službi Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK) v vlogi organa upravljanja 
za strukturne sklade in Kohezijski sklad je bilo naloženo, naj pripravi ukrepe, ki bodo privedli do 
hitrejšega izvajanja OP EKP. V prilogi k poročilu v okviru Akcijskega načrta za pospešitev 
črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020, ki ga je sprejela Vlada RS na seji 6. decembra 2018, navajamo celovit 
nabor ukrepov za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020, poročilu pa so 
opisane izvedene dejavnosti do konca leta 2018. 

Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov SVRK in organov, vključenih v izvajanje evropske 
kohezijske politike: Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in 
prostor, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za finance in 
Združenja mestnih občin Slovenije. 

Pri pripravi poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od 
januarja 2014 do konca decembra 2018 smo izhajali iz podatkov v informacijskem 
sistemu organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: eMA) in podatkov o certificiranih 
izdatkih iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: eCA).
Podatki so rezultat specifičnosti poizvedb iz informacijskega sistema eMA in lahko v 
določeni meri odstopajo od podatkov iz drugih informacijskih sistemov (predvsem 
računovodskega sistema MFeRAC).   

Spremljanje in poročanje o izvajanju akcijskega načrta bomo zagotavljali v okviru rednih 
četrtletnih poročil o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Ključne ugotovitve, ki so v nadaljevanju podrobneje pojasnjene in izhajajo iz analize 
podatkov na presečni datum 31. december 2018, so:

 Kljub tveganju za nedoseganje pravila N + 3 za leto 2018, ki ga je novembra 2018 zaznala 
SVRK, ji je v tesnem sodelovanju z MF uspelo pospešiti potrjevanje že plačanih 
izdatkov do EK. Ključne aktivnosti so se izvajale konec leta in 21. decembra 2018 so 
bili v Bruselj poslani zadnji zahtevki za plačilo v skupni višini 50 milijonov evrov 
izdatkov evropskih sredstev. S tem je bila, po podatkih MF, organa za potrjevanje, za 
17 milijonov evrov presežena potrebna višina certificiranih izdatkov za doseganje 
pravila N + 3. Tako je Slovenija uspešno realizirala za leto 2015 dodeljene pravice 
porabe v višini 304 milijonov evrov sredstev evropske kohezijske politike, ki so 
morali biti certificirani do konca leta 2018. Kumulativno je Slovenija EK do konca leta 
2018 potrdila upravičeno porabo dodeljenih sredstev v višini 496,5 milijona evrov 
prispevka Skupnosti.
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 Za informacijski sistem eMA je ugotovljeno, da je premalo funkcionalen in ni prijazen za 
uporabo. Zato je glavni horizontalni ukrep za izboljšanje funkcionalnosti, da se izvedejo 
usposabljanja za sistemske uporabnike in upravičence, s čimer se zagotovi, da eMA 
postane ne samo revizijska sled izvajanja operativnega programa, temveč tudi orodje za 
uporabnike za hitrejšo izvedbo dejavnosti, povezanih z izvajanjem ter da se sprotno in 
ažurno odpravljajo pomanjkljivosti in potrebne nadgradnje.

 V zvezi z informacijskim sistemom eMA in sistemom izvajanja je treba opozoriti na 
ugotovitve in priporočila revizijskega organa v sistemski reviziji organa upravljanja in tudi v 
revizijah drugih deležnikov v sistemu izvajanja OP EKP. Ugotovitve in priporočila je treba 
upoštevati za izboljšanje procesov izvajanja.

 V izvajanju finančnih instrumentov ne glede na prednostno os je za leto 2019 načrtovana 
naslednja tranša vplačila na ravni sklada skladov. Ob ugotovljeni skupni realizaciji (po 
skoraj letu dni od izdaje odločitve o podpori), ocenjujemo tveganje za možnost izvedbe 
naslednje tranše vplačil v Sklad skladov v letu 2019.

 Dinamiki načrtovanja in izvajanja pri ukrepih, sofinanciranih iz ESRR, sta počasnejši, kot v 
primeru ESS in KS.

 V nekaterih primerih, pri katerih gre za izbor v več fazah, bo potrebna sistemska 
prilagoditev načelu potrjevanja le pripravljenih projektov (v prvi fazi izbora), zaradi česar bo 
potreben daljši rok za potrditev sofinanciranja, celoten cikel izvedbe projekta pa bo zato 
hitrejši. Navedeno priporočilo se nanaša na postopke neposrednega potrjevanja operacij in 
tudi na ustrezno prilagojene določbe v javnih razpisih. V nekaterih primerih, predvsem pri 
obsežnejših in finančno večjih investicijskih projektih, se načelo pripravljenosti lahko 
smiselno omeji le na fazo projekta.

 Za pospešitev dejanske izvedbe in s tem zmanjšanje razhajanja med plačili in podpisanimi 
pogodbami Vlada RS v skladu s proračunskimi zmožnostmi usmerja organe države in javne 
uprave in občinam priporoča, naj začnejo postopke oddaje javnega naročanja še pred 
dodelitvijo evropskih kohezijskih sredstev. Svetuje tudi upoštevanje ustreznih varovalk pri 
pripravi dokumentacije za javno naročanje pri izbiri izvajalcev, da bi se izognili tveganjem pri 
morebitni neizbiri izvajalcev zaradi neuspešno končanega postopka dodelitve sredstev.

 Sistem določitve prednostnih ukrepov v postopkih izdaje okoljevarstvenih presoj zaradi 
zagotavljanja nemotenega izvajanja projektov, kadar so sofinancirani s sredstvi EKP, je 
eden izmed ukrepov, ki lahko močno pospešijo izvajanje operativnega programa.

 Število izdanih navodil za izvajanje OP EKP se je v tem programskem obdobju povečalo. 
To je posledica normiranosti na evropski ravni in v nacionalni zakonodaji. Da se zmanjša 
upravna obremenitev za upravičence in sistemske deležnike, se pregledajo vsa navodila.
Ta se po potrebi uskladijo, ter če je ustrezno, poenostavijo in konkretizirajo.

 Številni upravičenci so izrazili potrebo, da se organizirajo usposabljanja, dajanje informacij 
in pomoč v različnih fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov. V prvi fazi, ko 
sredstva še niso dodeljena in je treba projekte pripraviti za kandidiranje na razpisu, je 
naloga posameznega resorja, da po potrebi zagotovi ustrezne informacije in pomoč. 
Seveda je treba pri tem zagotoviti enako obravnavo vseh upravičencev in enake možnosti 
za uspeh teh pri kandidiranju za javna sredstva. V naslednji fazi, ko se projekti izvajajo, pa 
je mogoče izvajalcem projektov informacije nuditi prek osrednjih kanalov (delujoča Fina EU 
točka za splošna vprašanja in CPU eMA pri vprašanjih, povezanih z informacijskim 
sistemom) in informativnih dogodkov – vsako leto se v vsaki kohezijski regiji organizira vsaj
en dogodek.

 Projekti, uvrščeni v DRR, imajo v drugi fazi možnost kandidirati na podlagi neposredne 
potrditve projekta (operacije). Zaradi velikega števila projektov, ki bodo potrjeni na podlagi 
NPO, bo pri PO in OU nastalo ozko grlo. Zato je treba pravočasno zagotoviti ustrezne 
kadrovske vire za hitro in strokovno odzivnost, kar bo optimiziralo postopek potrjevanja 
projektov.

 Nedoseganje okvira uspešnosti v okviru vsaj prednostne osi 2 Povečanje dostopnosti do 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti (ESRR, obe regiji) 
in prednostne osi 5 Prilagajanje podnebnim spremembam (KS).



13

 Skupna vrednost prispevka EU pri operacijah s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje 
OP EKP (v načrtovanju in izvajanju) znaša 712.961.787,78 evra. Operacije s pomembnim 
finančnim vplivom na izvajanje OP EKP zajemajo operacije, za katere je že bila izdana 
odločitev o podpori, vendar je realizacija nična ali daleč pod načrtom, dogovorjenim z INOP, 
in operacije, za katere bi glede na veljavni INOP že morala biti dodeljena sredstva –
odločitev o podpori, vendar ta zaradi različnih vzrokov še ni bila izdana;

 Opredeljeni so projekti (operacije), pri katerih so zaznani večji odstopi od načrtovane 
časovnice v INOP. Predlagana sta dva ukrepa – pospešitev priprave projektov in najmanj 
četrtletno spremljanje stanja pri pripravi vloge in pozneje izvajanja projekta. Če se stanje 
načrtovanja ali priprave operacij ne izboljša, se preveri možnost realokacije sredstev EU za 
druge namene.

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

2 Operativni program

Vlada RS je novembra 2014 sprejela enoten Operativni program za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014−2020, ki ga je decembra 2014 potrdila tudi EK. Operativni 
program je izvedbeni dokument, ki je podlaga za koriščenje sredstev iz evropskih strukturnih 
skladov in Kohezijskega sklada za cilj naložbe za rast in delovna mesta.

Leta 2017 je Slovenija spremenila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP), kar je bilo potrebno iz več 
razlogov, med drugim predvsem zaradi izvedbe tehnične prilagoditve EK, v okviru katere je RS
za cilj naložbe za rast in delovna mesta prejela dodatna evropska sredstva v višini 
56.025.157 evrov. 

Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Evropskega socialnega sklada razdeljena med dve kohezijski regiji: vzhodno in zahodno
(regiji Vzhodna Slovenija pripada 60,6 odstotka razpoložljivih sredstev in regiji Zahodna 
Slovenija 39,4 odstotka 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 (del EU)1 tako znašajo sredstva:

 ESRR 1.416.685.363 evrov,
 ESS       718.769.595 evrov,
 KS         914.046.895 evrov,
– YEI          18.423.072 evrov;

− kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS namenjenih 849 milijonov evrov;
− kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS namenjenih 1,305 milijarde evrov 

(zajeta so tudi sredstva YEI);
− obema regijama je skupaj na voljo še 914 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, ki se ne 

delijo med regijama.

Ena od novosti v izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je tudi obveznost 
izpolnjevanja t. i. predhodnih pogojenosti (večinoma strateških, programskih ali drugih 
okvirov oziroma načrtov kot osnov za izvedbo usklajenih ukrepov), ki jih je Slovenija izpolnila.

                                                  
1 Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na podlagi 
katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju 2017–2020 višja za 56.025.157 evrov (tekoče 
cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek je bil vključen po spremembi OP.
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V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan institut priprave izvedbenega načrta OP EKP 
(INOP), in sicer za to, da se že v fazi načrtovanja zagotovita usklajevanje in dopolnjevanje 
konkretnih ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter s tem osredotočanje na 
rezultate. Tretja dopolnitev k osmi spremembi INOP je bila potrjena 22. novembra 2018. INOP 
je objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si.
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3 Pregled izvajanja 

3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju od januarja 2014 do konca 
decembra 2018 

Slovenija je po spremembi OP EKP (različica 3.2) v obdobju 2014–2020 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta ter ima do konca leta 2023 na voljo 3.067.924.925 evrov (del EU) vseh razpoložljivih sredstev.
Do konca decembra 2018 znašajo:

 dodeljena sredstva 2.327.284.762 evrov (del EU), kar je 76 odstotkov razpoložljivih sredstev;
 potrjene operacije 1.842.044.670 evrov (del EU), kar je 60 odstotkov razpoložljivih sredstev;
 zahtevki za izplačila v IS eMA 588.226.804 (del EU), kar je 19 odstotkov razpoložljivih sredstev;
 certificirani izdatki 496.580.623 evrov (del EU), kar je 16 odstotkov razpoložljivih sredstev.

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

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

vsebovan le znesek v evrih in ustreznega nacionalnega prispevka; b)  poročanje o izplačilih vsebuje podatek o izplačilih iz državnega proračuna, ki imajo v informacijskem sistemu eMA 

oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan. Navedeno pomeni, da so torej prikazani zahtevki za izplačilo (588 milijonov evrov) nižji od celote izplačil iz državnega proračuna, o čemer se je 

poročalo v prejšnjih četrtletnih poročilih (in na primer 31. decembra 2018 znašajo nekaj več kot 678 milijonov evrov). Novi podatek tudi ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna, ki še niso 

pripravljena za povračila.

Tabela 1: Koriščenje evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018

A B C DVsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del

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

del)
Operativni 
program/

% % % EU del % % EU del %

Sklad

EUR EUR

3/2*100

EUR***

5/2*100

EU del (EUR)

7/3*100

EUR***

9/2*100

EU del (EUR)

11/3*100

EUR*** EU del (EUR) EUR

15/3*100

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

ESRR 1.823.581.426 1.416.685.363 78% 1.387.573.071 76% 953.751.904 67% 1.119.479.600 61% 627.980.808 44% 305.095.335 175.522.454 131.699.841 9%

ESS 898.293.249 718.769.595 79% 853.280.852 95% 677.537.644 94% 805.643.664 90% 638.379.985 89% 213.009.195 166.994.603 137.985.609 19%

KS 1.075.349.290 914.046.895 85% 1.440.730.714 134% 677.572.142 74% 1.188.368.903 111% 557.319.974 61% 419.222.511 228.401.449 209.554.978 23%

YEI 20.725.956 18.423.072 89% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 20.659.400 100% 18.363.902 100% 19.644.157 17.308.298 17.340.195 94%

Skupaj 3.817.949.921 3.067.924.925 80% 3.702.310.593 97% 2.327.284.762 76% 3.134.151.568 82% 1.842.044.670 60% 956.971.199 588.226.804 496.580.623 16%
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Vir: eMA, SVRK in MF-CA.
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (del EU in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.
** Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi veliki železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan v pregled in 
potrditev na EK.
*** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke.
**** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.
***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna 
pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan).

Tabela 2: Koriščenje evropskih sredstev po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018

A B C DVsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del

Dodeljena sredstva** Potrjene operacije**** Zahtevki za 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***
11/3*100

EU del (EUR)
13/4*100

EUR***
EU del 
(EUR)

EUR
17/4*100

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

Vzhodna 1.157.652.004 907.392.844 78% 757.336.856 65% 543.045.635 60% 545.213.332 47% 303.865.427 33% 159.314.206 86.643.037 57.296.318 6%
ESRR

Zahodna 665.929.422 509.292.519 76% 630.236.215 95% 410.706.269 81% 574.266.268 86% 324.115.381 64% 145.781.129 88.879.417 74.403.522 15%

Skupaj ESRR 1.823.581.426 1.416.685.363 78% 1.387.573.071 76% 953.751.904 67% 1.119.479.600 61% 627.980.808 44% 305.095.335 175.522.454 131.699.841 9%

Vzhodna 474.173.200 379.473.557 80% 452.726.359 95% 361.800.121 95% 428.895.765 90% 342.184.254 90% 110.715.499 87.106.427 71.326.133 19%
ESS

Zahodna 424.120.049 339.296.038 80% 400.554.493 94% 315.737.523 93% 376.747.900 89% 296.195.731 87% 102.293.696 79.888.176 66.659.476 20%

Skupaj ESS 898.293.249 718.769.595 80% 853.280.852 95% 677.537.644 94% 805.643.664 90% 638.379.985 89% 213.009.195 166.994.603 137.985.609 19%

KS Celotna SLO 1.075.349.290 914.046.895 85% 1.440.730.714 134% 677.572.142 74% 1.188.368.903 111% 557.319.974 61% 419.222.511 228.401.449 209.554.978 23%

Skupaj KS 1.075.349.290 914.046.895 85% 1.440.730.714 134% 677.572.142 74% 1.188.368.903 111% 557.319.974 61% 419.222.511 228.401.449 209.554.978 23%

YEI Vzhodna 20.725.956 18.423.072 89% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 20.659.400 100% 18.363.902 100% 19.644.157 17.308.298 17.340.195 94%

Skupaj YEI 20.725.956 18.423.072 89% 20.725.956 100% 18.423.072 100% 20.659.400 100% 18.363.902 100% 19.644.157 17.308.298 17.340.195 94%

Vzhodna 1.652.551.160 1.305.289.473 79% 1.230.789.172 74% 923.268.828 71% 994.768.497 60% 664.413.583 51% 289.673.862 191.057.762 145.962.646 11%

Zahodna 1.090.049.471 848.588.557 78% 1.030.790.707 95% 726.443.792 86% 951.014.168 87% 620.311.112 73% 248.074.826 168.767.593 141.062.999 17%OP 

Celotna SLO 1.075.349.290 914.046.895 85% 1.440.730.714 134% 677.572.142 74% 1.188.368.903 111% 557.319.974 61% 419.222.511 228.401.449 209.554.978 23%

Skupaj OP 3.817.949.921 3.067.924.925 80% 3.702.310.593 97% 2.327.284.762 76% 3.134.151.568 82% 1.842.044.670 60% 956.971.199 588.226.804 496.580.623 16%

Vir: eMA, SVRK in MF-CA.
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* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (del EU in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.
** Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi veliki železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan v pregled in 
potrditev na EK.
*** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke.
**** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.
***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna 
pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan).
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Tabela 3: Koriščenje evropskih sredstev po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018

A B C DVsa 
razpoložljiva 

sredstva*
EU del

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

del)

% % % EU del % % EU del %
OS

EUR EUR

3/2*100

EUR***

5/2*100

EU del (EUR)

7/3*100

EUR***

9/2*100

EU del (EUR)

11/3*100

EUR***
EU del 
(EUR)

EUR

15/3*100

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

1 594.673.949 475.739.158 80% 588.050.313 99% 407.710.336 86% 496.259.611 83% 239.511.476 50% 144.432.162 72.136.272 61.848.765 13%

2 57.166.201 45.732.960 80% 39.385.400 69% 31.508.320 69% 25.775.000 45% 20.620.000 45% 4.920.635 3.935.354 3.613.860 8%

3 609.085.307 445.088.474 73% 473.058.177 78% 337.353.474 76% 390.329.974 64% 244.142.003 55% 118.436.537 75.481.363 47.735.674 11%

4 361.637.662 304.640.000 84% 395.176.153 109% 148.075.036 49% 269.048.700 74% 94.334.297 31% 68.394.655 27.628.971 17.885.265 6%

5 108.114.038 90.021.932 83% 89.471.064 83% 63.053.043 70% 53.502.170 49% 43.662.499 49% 1.007.655 817.345 621.917 1%

6 524.610.921 436.205.668 83% 550.422.917 105% 305.375.589 70% 398.997.976 76% 223.841.040 51% 179.733.666 104.225.828 100.469.003 23%

7 398.005.621 331.527.572 83% 483.841.349 122% 179.950.998 54% 481.591.679 121% 178.387.685 54% 156.215.672 82.091.125 82.091.124 25%

8 372.463.540 299.948.138 81% 379.466.574 102% 305.416.366 102% 384.229.773 103% 308.251.750 103% 112.567.463 90.305.000 82.605.813 28%

9 284.449.258 227.559.403 80% 182.214.980 64% 143.803.937 63% 148.632.411 52% 112.632.453 49% 36.877.236 27.818.889 20.923.119 9%

10 286.275.063 229.020.050 80% 293.918.587 103% 223.017.828 97% 258.999.178 90% 195.034.985 85% 82.843.886 61.130.483 45.997.067 20%

11 78.592.476 62.873.980 80% 84.785.877 108% 62.740.878 100% 82.710.329 105% 61.080.440 97% 11.968.489 9.543.979 6.640.367 11%

12 105.337.690 89.537.036 85% 105.271.949 100% 89.481.157 100% 105.724.632 100% 89.865.937 100% 30.274.032 25.695.736 19.725.139 22%

13 21.453.139 17.162.510 80% 19.862.832 93% 15.890.266 93% 20.935.261 98% 16.748.208 98% 4.729.192 3.760.687 2.903.370 17%

14 16.085.056 12.868.044 80% 17.384.419 108% 13.907.535 108% 17.414.872 108% 13.931.898 108% 4.569.920 3.655.772 3.520.139 27%

Skupaj OP 3.817.949.921 3.067.924.925 80% 3.702.310.593 97% 2.327.284.762 76% 3.134.151.568 82% 1.842.044.670 60% 956.971.199 588.226.804 496.580.623 16%

Vir: eMA, SVRK in MF-CA.
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (del EU in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali iz drugih 
nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.
** Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi veliki železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan v pregled in 
potrditev na EK.
*** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke.
**** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.
***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna 
pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan).
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Tabela 4: Koriščenje evropskih sredstev po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 

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

Ministrstvo Skupna vrednost** EU del Skupna vrednost** EU del Skupna vrednost (EU+SI) EU del Skupna vrednost** EU del 
% 

realizacije 
(EU del)

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

MDDSZ                480.392.449 381.910.423 478.352.509 380.711.010 136.165.651 111.148.239 121.875.165 97.230.880 26%

MGRT                557.421.930 388.365.062 420.084.329 176.380.114 101.114.427 82.819.789 162.131.281 65.529.338 37%

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

MIZŠ                496.572.713 373.363.749 399.638.901 275.456.928 182.618.537 146.531.940 153.137.422 103.246.963 37%

MJU                66.839.184 47.819.590 52.582.112 36.413.932 15.634.713 12.403.841 8.364.958 6.513.275 18%

MK                41.137.051 30.579.653 26.276.952 19.624.291 9.630.939 7.642.134 5.765.198 4.455.507 23%

MOP                652.805.508 379.711.640 467.442.413 280.387.539 145.585.189 122.470.218 184.351.971 107.680.539 38%

MP                37.878.064 27.946.157 39.011.163 28.730.157 6.333.754 5.045.814 3.595.480 2.730.779 10%

MZ                50.038.617 35.844.859 49.083.189 34.389.176 11.074.021 8.875.283 6.534.041 4.733.540 14%

MZI                811.977.524 296.575.139 693.930.332 244.358.708 128.875.066 120.700.499 211.177.639 102.037.862 42%

SVRK                134.094.176 112.168.489 134.596.290 112.592.815 15.579.280 13.128.055 36.788.044 30.818.121 27%

Skupna vrednost 3.702.310.593 2.327.284.762 3.134.151.568 1.842.044.670 815.861.577 694.015.812 956.971.199 588.226.804 32%
Vir: eMA, SVRK , MF-CA in MFeRAC.
* Dodeljena sredstva zajemajo vrednost izdanih odločitev o podpori, zaradi uveljavljanja izdatkov vsebujejo tudi veliki železniški projekt Maribor–Šentilj, ki je bil poslan v pregled in 
potrditev na EK.
** Vrednost zajema upravičene in neupravičene stroške/izdatke, razen za FI.
*** Potrjene operacije pomenijo sofinancerske pogodbe oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.
**** Izplačila, ki so 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 dan 1. 2. 2019 za obdobje do 31.12. 2018).
***** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v IS eMA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna 
pri npr. NPU=U, za katere v eMA še ni ZZI v statusu plačan).
****** Vrednost MGRT-FI vsebuje EU del, v Skupni vrednosti v stolpcu A in C pa je zajet tudi SI prispevek.
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3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh od januarja 2014 do konca 
decembra 2018

SVRK kot OU je avgusta 2015 začela potrjevati ukrepe v okviru OP EKP. Do 31. decembra 2018 je 
tako potrdila 392 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 2.327,3 milijona 
evrov dela EU, kar je 76 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Od tega je bilo potrjenih 144 javnih 
razpisov, 48 NPO za programe, 159 NPO za projekte in štiri NPO za finančne instrumente. Poleg 
tega je bilo izdanih 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne 
akcijske skupine.

Realiziranih izplačil iz proračuna RS, ki imajo oblikovan ZZI v eMA v statusu plačan, je bilo 588,2 
milijona evrov dela EU, kar je 19,2 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V nadaljevanju so navedeni opisi stanja in izvedenih dejavnosti prednostnih naložb v okviru 
posameznih prednostnih osi s poudarkom na četrtem trimesečju leta 2018 (obdobje od začetka 
oktobra do konca decembra 2018).

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

Stanje

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Skupaj prednostna os 1 594.673.949 475.739.158 80,0% 588.050.313 407.710.336 85,7% 239.511.476 72.136.272 15,2% 17,7%

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

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 20 
odločitev o podpori, in sicer 17 za javne razpise in tri za NPO (od tega ena za FI) v skupni 
vrednosti 407,7 milijona evrov dela EU, kar je 85,7 odstotka razpoložljivih sredstev EU.
Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 72,1 milijona evrov dela EU, kar je 15,2 odstotka 
razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Glede na realizacijo izbranih operacij in načrtovanih povračil za leto 2018, ki so podlaga za oceno 
doseganja okvira uspešnosti, bodo kazalniki učinka na tej prednostni osi doseženi. Je pa ocenjeno 
tveganje za nedoseganje mejnikov za finančni kazalnik. MIZŠ je v ukrepih za optimizacijo realizacije v 
letu 2018 upravičencem omogočilo oddajo dodatnih zahtevkov in okrepilo komunikacijo z upravičenci 
v zvezi z izvedbo dejavnosti, ki so lahko prispevale k nastanku izdatkov do 31. decembra 2018, tudi po 
izplačilu zadnjih zahtevkov za izplačilo.

MGRT tekoče spremlja izvajanje javnih razpisov, predvsem roke za izdajo sklepov o izboru in roke za 
sklenitev pogodb. Večina razpoložljivih sredstev je že dodeljena. Pospešeno je tudi izvajanje 
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upravljalnih preverjanj, ki se prednostno izvajajo za vrednostno najvišje ZZI in tiste, katerih izdatki so 
nastali v letu 2018, ustrezno se tudi skrajšujejo roki za izplačilo ZZI.

Poleg zgoraj navedenih ukrepov za zmanjševanje tveganja za nedoseganje okvira uspešnosti je bila 
na tej prednostni osi izvedena sprememba OP EKP.

Izvajanje akcijskega načrta

Glede na ugotovljene težave pri izvajanju PO 1 se tekoče izvajajo vse dejavnosti, opredeljene v
akcijskem načrtu. Pri doseganju rezultatov v opredeljenem roku ni predvidenih zapletov.

Stanje na PN 

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MK 5.400.000 4.320.000 0 0 0,0%
Vzhod 117.790.000 94.232.000 80,0%

MIZŠ 87.491.576 69.751.481
78,6%

15.485.415 7.348.218
7,8%

10,5%

MK 3.600.000 2.880.000 0 0 0,0%
1.1 ESRR

Zahod 113.893.165 91.114.532 80,0%
MIZŠ 92.015.561 68.543.199

78,4%

61.128.926 19.898.157

21,8%

29,0%

V okviru prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije sta bila v 
zadnjem trimesečju izdana dva nova dokumenta odločitve o podpori. 

V zadnjem trimesečju leta 2018 je potekalo usklajevanje med MK in OU za javni razpis Mreža centrov 
raziskovalnih umetnosti in kulture, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 7,2 milijona evrov. Javni 
razpis je bil objavljen decembra 2018.

Prav tako je bila novembra 2018 potrjena NPO Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur − 
HPC RIVR, pri kateri načrtovani prispevek EU znaša 16 milijonov evrov. MIZŠ pripravlja še NPO 
Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora (ESFRI 
projekti) v višini 13,3 milijona evrov (sredstva EU), ki bo v začetku leta 2019 poslana v potrditev OU.

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MGRT 153.395.931 112.203.234 37.481.273 10.934.826 9,7%

MJU 0 0 0 0 -

MIZŠ 2.640.000 2.112.000 2.090.553 282.782 13,4%
Vzhod 212.655.783 170.124.626 80,0%

MGRT FI 50.710.451 34.200.000

87,3%

34.200.000 8.550.000

11,6%

25,0%

MGRT 109.683.136 57.212.422 32.664.606 11.312.394 19,8%

1.2 ESRR

Zahod 150.335.001 120.268.000 80,0%

MJU 0 0

94,5%

0 0

20,9%

-
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MIZŠ 3.360.000 2.688.000 2.660.703 359.895 13,4%

MGRT FI 79.753.658 53.800.000 53.800.000 13.450.000 25,0%

V okviru prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije v zadnjem 
trimesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Tako je bilo v okviru prednostne naložbe do 31. 
decembra 2018 potrjenih skupno 12 javnih razpisov in ena NPO v skupni vrednosti 262 milijonov 
evrov sredstev EU. Od tega znaša odločitev o podpori za operacijo Finančni instrumenti 2014–2020
88 milijonov evrov sredstev EU, namenjenih za financiranje projektov v obliki posojil in portfeljskih 
garancij.
V pripravi je NPO Razvojno-inovativni oblak, pri kateri načrtovani prispevek EU znaša 4 milijone evrov 
in bo potrjena predvidoma v začetku leta 2019.

Uspešni projekti

MIZŠ
Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta CENTER ZNANOSTI
S projektom, ki je v pripravi bomo promovirali in popularizirali znanosti. V sami stavbi centra bodo 
vgrajene najboljše tehnološke rešitve na različnih področjih (kot npr. energetika, razsvetljava, 
materiali), obenem pa bodo obrazloženi tudi njihovi vplivi, tako da bodo lahko uporabniki praktično 
preizkušali svoje zamisli. V Centru znanosti bodo dobrodošli strokovnjaki in gospodarstveniki, ki bodo 
s skupnim delom razvijali nove tehnološke, organizacijske, oblikovalske, trženjske in druge poslovne 
rešitve kot tudi  umetniki in avtorji, ki bodo s transdisciplinarnim povezovanjem poglabljali svoja znanja 
in veščine. Povezovanje umetnosti, kreativnosti in znanstvenega ter tehnološkega raziskovalnega dela 
bo privedlo do izboljšanja kakovosti kreativnih del in omogočanje širitev umetniškega polja na eni 
strani ter prikaz znanstvenega dela, dosežkov, možnosti, ki jih znanost dopušča na kreativen način na 
drugi strani. S segmentom kreativnosti se bo hkrati prikazovalo družbene izzive na način, ki bo 
spodbudili h kritični presoji in razmišljanju ter s tem pripomogli k iskanju odgovorov na družbene izzive. 
Kot demonstracijski objekt bo center omogočal postavitev, prikaz in testiranje tehnologij in inovacij ter 
s tem pomenil prve tržne reference nosilcem inovacij teh tehnologij kot tudi boljši prenos znanja v 
prakso. Prispeval bo k oblikovanju novih standardov, promoviral bo nove tehnologije in rešitve in s tem 
prispeval k ozaveščanju, informiranju ter k širjenju njihove uporabe.

Z delovanjem Centra znanosti bomo dosegli boljše sodelovanje in povezovanje znanosti in 
gospodarstva, povečanje vlaganj v raziskovanje in inovativnost podjetji, usklajenost trikotnika 
izobraževanje, znanost, gospodarstvo, ter  promocijo Slovenije v mednarodnem okolju.

Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR
Z vzpostavitvijo superračunalniškega centra HPC RIVR se bo krepilo nacionalno visokozmogljivih 
računskih kapacitet za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora. 
Predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in 
gospodarstvom ter posledično dolgoročno spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, 
razvoj in inovacije. 

Slovenskim raziskovalcem bo zagotovljena uporaba najsodobnejše superračunalniške tehnologije in s 
tem bo znanstveni sferi ponujen prost dostop do bistveno povečanih zmogljivosti znanstvenega 
računanja, analiza velike količine podatkov kakor tudi hranjenje večjih količin digitalnih podatkov 
(Open Research Data). Prispeval bo k povečanju obsega in kvalitete razvojno-raziskovalnih projektov, 
ki za svojo realizacijo potrebujejo povečane računske zmogljivosti. Oprema HPC RIVR bo bistveno 
pripomogla k širšemu razvoju kadrov s področja HPC, saj bo zagotavljala široko dostopnost za 
namene izobraževanja in usposabljanja. Zmogljivost opreme HPC RIVR bo omogočala večnivojsko in 
večkriterijsko optimizacijo novih materialov in izdelkov, kar se bo posredno odražalo v povečani 
konkurenčnosti Slovenije na mednarodnih trgih. 

Poleg tega je projekt pomemben tudi iz vidika vzpostavljanja ravnovesja med kohezijskima regijama 
Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, saj ima HPC področje močen spodbujevalni in multiplikativni 
učinek na vse ostale znanstvene discipline in torej horizontalno in sistematično učinkuje na vsa 
družbena področja in sisteme ter gospodarstvo kot celoto. Projekt bo razvojno zelo močno vplival na 
regijo, kjer bo superračunalniški center postavljen.
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MGRT
Med uspešnimi projekti sofinanciranimi v okviru kohezijske politike omenjamo:
• projekt Napredni kontrolni sistemi za medicinske pospeševalnike. Gre za projekt, ki se 
izvaja v okviru JR RRI v verigah in mrežah vrednosti. Glavni namen projekta APTACS je razvoj 
novega naprednega kontrolnega sistema za medicinske pospeševalnike za zdravljenje raka s 
protonsko terapijo, čigar prednost v primerjavi s produkti na trgu je predvsem večja zanesljivost, 
natančnost, usklajenost in hitrost delovanja. Celoten sistem je tako hitrejši, odzivnejši, bolj natančen in 
bolj učinkovit, kar omogoča bistven napredek pri zdravljenju raka. Projekt se izvaja v kohezijskih 
regijah Zahodna in Vzhodna Slovenija. Več na: https://www.cosylab.com/aptacs/.

• Projekt Bionska Fibonacci mobilna hiša. Gre za projekt, ki se izvaja v okviru JR Spodbude 
za raziskovalno razvojne projekte 2 (RRI 2). Glavni rezultat projekta bo inovativna novo razvita 
bionska mobilna hiša, napredni nebiogeni gradbeni proizvod. Projekt se izvaja v kohezijski regiji 
Vzhodna Slovenija. Več na: http://www.hosekra.com/blog/aktualno/bionska-fibonacci-mobilna-hisa/.

• Projekt Digital Alive Pension. Gre za projekt, ki se izvaja v okviru JR Dopolnjevanje SME 
Instrumenta – Faza 1. Digital Alive Pension (DAP) je večjezična interoperabilna platforma, ki bo 
omogočala varno izmenjavo podatkov med institucijami, ki izplačujejo pokojnine in institucijami, ki 
vodijo podatke o upravičenih prejemnikih pokojnin, ki živijo izven države izplačevalke. Namen 
platforme je zmanjševanje administrativnih ovir ter minimiziranje digitalne pregrade v sodelovanju med 
posameznimi javnimi organi v EU in širše ter zagotoviti ključne informacije institucijam takoj, ko se 
življenjski dogodek (smrt) dogodi. Projekt se izvaja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Več na: 
http://www.genis.si/genisweb/MainControler?template=novica&type=S&id=97615A7003246324C1258
180002169B0. 

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

Stanje

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Skupaj prednostna os 2 57.166.201 45.732.960 80,0% 39.385.400 31.508.320 68,9% 20.620.000 3.935.354 8,6% 12,5%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno šest
odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 31,52 milijona evrov dela EU, 
kar je 68,9 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Potrjeni so bili dva javna razpisa in štiri NPO za 
projekte. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 3,9 milijona evrov dela EU, kar je 8,6 
odstotka razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Doseganje okvira uspešnosti konec leta 2018 je na prednostni osi 2 ogroženo zaradi neuspešne 
izvedbe javnega razpisa GOŠO 3 v delu, ki se nanaša na kazalnik števila novopriključenih 
gospodinjstev na novozgrajena širokopasovna omrežja z najmanj 100Mb/s do konca leta 2018 (476 
gospodinjstev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 294 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija).
                                                  
2 Ker v okviru Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije – GOŠO 
3 ni bilo izbranih operacij, se zanj upošteva vrednost prispevka EU 0,00 EUR.
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Izvajanje akcijskega načrta

Glede na ugotovljene težave pri izvajanju PO 2 se tekoče izvajajo vse dejavnosti, opredeljene v
akcijskem načrtu. 

Stanje na PN

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Vzhod 21.528.348 17.222.678 80,0% MJU 7.896.972 6.317.578 36,7% 274.560 0 0,0% 0,0%
2.1 ESRR

Zahod 12.512.853 10.010.282 80,0% MJU 6.363.428 5.090.742 50,9% 245.440 0 0,0% 0,0%

V okviru prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij je 
OU januarja 2018 izdal dokument odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije – GOŠO 3, pri katerem prispevek EU znaša 11,4 milijona 
evrov. Javni razpis je bil v Uradnem listu RS objavljen 26. januarja 2018, vendar nanj do predvidenega 
datuma ni prispela nobena vloga. MJU je maja pripravilo analizo nastalega položaja. Analiza je 
vključevala ugotovljene bele lise in stanje obstoječe širokopasovne infrastrukture elektronskih 
komunikacij. Rezultati so pokazali, da z enim javnim razpisom ne moremo pokriti vseh ugotovljenih 
belih lis, saj kot kaže, mogoči investitorji niso imeli vzdržnega poslovnega modela. MJU je 30. maja 
2018 objavilo Poziv zainteresirani javnosti za posredovanje mnenja o predlogu javnega razpisa za 
sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Vse zainteresirane deležnike, ki 
so poslali svoje mnenje, je povabilo na posvet, da so se pregledale mogoče rešitve za uspešno 
izvedbo novega javnega razpisa. Upoštevana je bila rešitev, da se ne zahteva 100-odstotno 
pokrivanje ugotovljenih belih lis, ampak se določi prag, da mora prijavitelj omogočiti vsaj 80 odstotkov
belih lis, ki jih izbere sam, s čimer se mu omogoči vzdržnost uporabljenega poslovnega modela. Vlada 
RS je 5. julija 2018 sprejela Dodatek k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do 
leta 2020. Na podlagi izvedenih analiz in posvetov z relevantnimi deležniki je bilo besedilo za objavo 
ponovljenega javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje 
generacije GOŠO 3A dopolnjeno in objavljeno v Uradnem listu RS z rokom za prijavo do 19. oktobra 
2018. Do predvidenega roka so prispele štiri vloge. Prijavitelji so bili pozvani k dopolnitvi dveh vlog, ki 
so jih tudi pravočasno dopolnili. Vse vloge so v postopku ocenjevanja in pregleda izpolnjevanja 
pogojev.

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MJU 403.326 322.630 322.661 0 0,0%

MK 1.160.800 928.640 928.640 27.853 3,0%Vzhod 12.210.000 9.768.000 80,0%

MOP 11.709.549 9.367.639

108,7%

9.367.639 296.280

3,3%

3,2%

MJU 366.674 293.370 293.339 0 0,0%

2.2 ESRR

Zahod 10.915.000 8.732.000 80,0%

MK 839.200 671.360

108,6%

671.360 20.135

41,4%

3,0%
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MOP 10.645.451 8.516.361 8.516.361 3.591.086 42,2%

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

Uspešni projekti

MK
Celovita informacijska podpora postopkom varstva nepremične kulturne dediščine
Kulturna dediščina v slovenskem prostoru ni izjema, ampak pravilo (več kot 80 odstotkov poseljenih 
površin Slovenije predstavlja kulturno dediščino), praktično v vsem prostoru je treba varstvo kulturne 
dediščine vključevati v postopke načrtovanja prostora, presoje vplivov na okolje in gradnje. 
Trenutno stanje prostorskih informacij in procesov na področju kulturne dediščine je nepopolno in ne 
dovolj transparentno, kar pomeni (poleg ogrožanja izvajanja postopkov ePlan in eGraditev ter 
vzpostavitve prikaza stanja prostora in prostorskega informacijskega sistema) tudi veliko finančno 
tveganje za državo, občine in investitorje, zaradi neustreznih prostorskih informacij na področju 
omejitev posegov v prostor z vidika kulturne dediščine. 
V okviru projekta Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine bo 
MK skupaj z ostalimi deležniki na področju kulturne dediščine izdelalo, dopolnilo in posodobilo vsebino 
in procese na področju varstvenih režimov kulturne dediščine v prostoru z namenom, da zagotovi 
ustrezno pravno podlago za izvajanje postopkov eProstor, hkrati pa tudi večjo preglednost in
učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin.

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

Stanje

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Skupaj prednostna os 3 609.085.307 445.088.474 73,1% 473.058.177 337.353.474 75,8% 244.142.003 75.481.363 17,0% 22,4%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 
48 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 337,4 milijona evrov dela
EU, kar je 75,8 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 39 javnih razpisov, devet
NPO za projekte (od tega ena NPO za FI). Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 75,5
milijona evrov dela EU, kar je 17 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Glede na realizacijo izbranih operacij in načrtovanih povračil za leto 2018, ki so podlaga za oceno 
doseganja mejnikov okvira uspešnosti, bodo kazalniki učinka doseženi. Je pa ocenjeno tveganje za 
nedoseganje mejnikov za finančni kazalnik. Zato MGRT sproti spremlja izvajanje javnih razpisov, 
predvsem roke za izdajo sklepov in sklenitev pogodb. Če je na voljo dovolj sredstev, se v okviru javnih 
razpisov odobrijo dodatna sredstva, ki omogočajo sofinanciranje večjega števila projektov in s tem
večje črpanje sredstev v letu 2018. Pri oblikovanju javnih razpisov se datumi za izdajo zahtevkov 
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oblikujejo tako, da se omogočijo povračila sredstev EU v tistem letu, v katerem je bilo izvedeno 
izplačilo upravičencem.

Izvajanje akcijskega načrta

Glede na ugotovljena tveganja v akcijskem načrtu za prednostno os 3 so se v zadnjem trimesečju 
2018 dejavnosti za zmanjšanja tveganj že začele izvajati. Potrjevati so se začele vloge projektov v 
okviru endogene regionalne politike. MGRT podrobno spremlja izvedbo ključnih ukrepov in bo v 
dogovoru z OU ustrezno ukrepal v roku iz akcijskega načrta.

Stanje na PN

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MGRT 120.456.697 90.930.625 48.020.872 24.595.259 27,0%

MJU 5.332.800 3.999.600 3.999.600 165.662 4,1%

MK 3.683.986 2.762.990 2.763.113 458.503 16,6%
Vzhod 301.241.812 225.931.360 75,0%

MGRT FI 81.508.060 55.500.000

67,8%

55.500.000 13.875.000

17,3%

25,0%

MGRT 60.233.782 42.507.250 21.337.181 8.658.950 20,4%

MJU 4.767.200 3.337.040 3.337.040 137.863 4,1%

MK 1.944.108 1.360.876 1.360.761 225.818 16,6%

3.1 ESRR

Zahod 187.323.019 131.126.114 70,0%

MGRT FI 116.704.807 79.500.000

96,6%

79.500.000 19.875.000

22,0%

25,0%

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 2018 potrjenih 26 javnih razpisov in sedem NPO v skupni 
vrednosti 144,9 milijona evrov sredstev EU. Poleg tega je bila potrjena operacija za izvajanje finančnih 
instrumentov, v okviru katere je za prednostno naložbo 3.1 namenjenih 135 milijonov evrov sredstev 
EU.

V četrtem trimesečju leta 2018 so bili izdani štirje novi dokumenti odločitve o podpori in sicer za Javni 
razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0, pri katerem načrtovani 
prispevek EU znaša 5,6 milijona evrov, Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije 
MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 1,9 
milijona evrov, NPO Vsebinska podpora prejemnikom (MSP) sredstev v obdobju 2018–2023, pri kateri 
načrtovani prispevek EU znaša 5,7 milijona evrov in NPO Vzpostavitev celovitega vavčerskega 
sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2018–2023, pri kateri načrtovani prispevek EU znaša 23,3 
milijona evrov. Med OU in MK se je usklajeval Javni razpis Spodbujanje kreativnih in kulturnih 
industrij–Center za kreativnost 2018–JR CzK 2018, pri katerem načrtovani prispevek EU znaša 0,6 
milijona evrov. Usklajevale so se tudi tri vloge za NPO iz DRR pri katerih načrtovani prispevek EU 
znaša skupaj 1,2 milijona evrov (Poslovni center Vrelec, PC Majšperk Breg in Opremljanje obrtno 
poslovnega območja v Podpreski). 
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PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva
Potrjene 
operacije

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MGRT 48.467.552 36.435.664 18.192.608 4.856.120 13,3%
Vzhod 73.333.333 55.000.000 75,0%

MK 0 0
66,2%

0 0
8,8%

-

MGRT 29.959.186 21.019.430 10.130.829 2.633.188 12,5%
3.2 ESRR

Zahod 47.187.143 33.031.000 70,0%
MK 0 0

63,6%

0 0

8,0%

-

V okviru prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi 
z internacionalizacijo, je bilo do 31. decembra 2018 potrjenih 13 javnih razpisov/pozivov in dve NPO v 
skupni vrednosti 57,5 milijona evrov sredstev EU.

V četrtem trimesečju leta 2018 je bil izdan dokument odločitev o podpori za Javni razpis za 
sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019–2022, pri 
katerem prispevek EU znaša 6,4 milijona evrov, in izdan dokument spremembe odločitve za Javni 
razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo e-poslovanja 2019−2022. Med OU in MGRT je potekalo tudi 
usklajevanje za potrditev javnega razpisa Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih 
trgih – S4, pri katerem prispevek EU znaša 3,7 milijona evrov.

Uspešni projekti

MGRT
Kot uspešne projekte lahko izpostavimo:
• projekt Dogs4motion j e  p o d p r t  v  o k v i r u  J R  P 2  2 0 1 8 .  N a m e n  p r o j e k t a  j e  
rehabilitacija/fizioterapija psov, ki s pomočjo ne-invazivnih tehnik lahko pomaga izboljšati oziroma 
ohranjati funkcije gibalnega sistema. Z njeno pomočjo olajšamo in pospešimo okrevanje pasjega 
pacienta po poškodbi/operaciji/bolezni, oziroma vzdržujemo kondicijo starejših psov, psov s kroničnimi 
težavami s kolki, komolci, hrbtenico, ipd. Operacija se izvaja na v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. 
Več na: https://www.dogs4motion.com/sl/storitve/4-rehabilitacija-fizioterapija-psov.
• projekt Pot pastirskih škratov na Krvavcu, je podprt v okviru JR za sofinanciranje razvoja in 
promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 2016–2017. Pot pastirskih škratov na 
Krvavcu je pravljično-doživljajska pot. Temelji na izvirni zgodbi iz slikanice O pastirjih in škratih ter 
povezuje ključne identitetne elemente Krvavca: pašništvo, zdravilna zelišča ter življenje v gorah. 
Operac i j a  se  i zva ja  v  kohez i j sk i  reg i j i  Zahodna  S loven i j a .  Več  na  https://www.rtc-
krvavec.si/si/aktivnosti/poleti/pot-pastirskih-skratov-na-krvavcu. 

MJU
MJU je na portalu e-VEM(SPOT) elektronsko podprl 10 novih postopkov za poslovne subjekte (med 
njimi je konec septembra 2018 postopek za pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in 
povezanih izdelkov, oddaja je le elektronska in do sedaj je bilo oddanih že več kot 2.400 vlog).
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Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

Stanje

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Skupaj prednostna os 4 361.637.662 304.640.000 84,2% 395.176.153 148.075.036 48,6% 94.334.297 27.628.971 9,1% 18,7%

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

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 43 
odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 148,13 milijona evrov dela EU, 
kar je 48,6 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 10 javnih razpisov, ter 33 NPO–
projektov (od tega 1 NPO za FI). Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 27,6 milijona evrov 
dela EU, kar je 9,1 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 4–prispevek KS je bilo v celotnem obdobju izvajanju OP EKP izdanih skupno 
36 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 141,84 milijona evrov sredstev EU, kar je 54,4
odstotka razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 26,1 milijona evrov  
dela EU, kar je 10 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
V okviru prednostne osi 4–prispevek ESRR je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 
skupno 7 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 6,2 milijona evrov sredstev EU, kar je 14
odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 1,5 milijona evrov  
dela EU, kar so 3 odstotki razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Glede na potek izvajanja izbranih operacij in izvedbo projektov v letu 2018, ki je podlaga za oceno 
doseganja okvira uspešnosti 2018, bodo kazalniki na tej prednostni osi doseženi za KS in tudi za 
ESRR - Vzhodna Slovenija, med tem ko se za ESRR - Zahodna Slovenija podatki še preverjajo.

Izvajanje akcijskega načrta

Izvajanje akcijskega načrta je potekalo v skladu s terminskim načrtom. 
Glede na ugotovljene težave pri izvajanju PN 4.1 so bile v zadnjem trimesečju leta 2018 realizirane te 
rešitve, opredeljene v akcijskem načrtu:
(i) prilagoditev možnosti izvajanja z znižanjem vrednosti kazalnikov in finančno realokacijo je bila 

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

priprava poenostavitev postopkov izbora operacij so bili delno realizirani: na podlagi lastne 
analize je OU v sodelovanju z MZI pripravil poenostavitev postopkov (Navodila organa 
upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje, 
izvajanja – različica 1.10, 31. december 2018), poteka tudi sprememba Navodil za delo 
posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja 
in dokumentov, vezanih na spremembo postopkov PO/nosilni PO MZI.

                                                  
3 Ker v okviru JR Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije 
iz vetrnih in malih hidroelektrarn (JR EE OVE 2017) ni bilo izbranih operacij, se zanj upošteva vrednost prispevka 
EU 0,00 EUR. 
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Stanje na PN

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MZI 179.739.381 50.228.551 22.420.419 6.139.688 12,2%

MIZŠ 11.025.766 2.354.264 1.060.855 909.935 38,7%

MDDSZ 6.946.578 940.185 722.710 306.844 32,6%

MZ 3.807.839 704.189 523.800 82.869 11,8%

MP 2.792.102 842.157 842.157 45.981 5,5%

MK 4.155.156 1.396.348 0 0 0,0%

MJU 1.248.869 213.752 213.752 86.605 40,5%

4.1 KS
Celotna 

SI 175.247.059 148.960.000 85,0%

MGRT FI 37.063.668 25.000.000

54,8%

25.000.000 6.250.000

7,8%

25,0%

V zadnjem trimesečju 2018 so na področju prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske 
učinkovitosti, specifični cilj 1 Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju, potekale 
dejavnosti projektov, za katere so bile v letih 2016, 2017 in 2018 izdane odločitve o podpori, in sicer 
se izvaja 17 NPO za projekte v skupni vrednosti 109,3 milijona evrov KS in FI 2014–2020 (EE), pri 
katerih prispevek KS za PN 4.1 znaša 25 milijonov evrov. Ukrepi energetske prenove stavb so bili do 
konca leta 2018 izvedeni v okviru desetih projektov.

V tem obdobju je bilo izdanih šest spremenjenih odločitev o podpori, in sicer za operacije: 
 Celovita energetska prenova javnih stavb v lasti RS (UE Ajdovščina in UE Lendava),
 Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju,
 Energetska sanacija objektov TŠC Maribor,
 Energetska prenova Gimnazije Kranj,
 Energetska sanacija dveh stavb SB Novo mesto,
 Demonstracijski/pilotni projekt 3: Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci 

(Šmarje pri Jelšah) po načelu JZP
in ena razveljavitev odločitve o podpori za projekt Celovita energetska sanacija objekta Dijaški 
dom Lizike Jančar Maribor.

Vsi projekti energetske prenove stavb v lasti države, ki so predmet neposrednega potrjevanja, so kot 
primerni izbrani na podlagi povabil, ki jih izvaja nosilni PO (MZI). V celotnem obdobju je bilo izvedenih 
osem povabil. V letu 2018 so v sklopu povabila za zbiranje predlogov operacij energetske prenove 
stavb širšega javnega sektorja prispele štiri vloge, od tega v zadnjem trimesečju 2018 dve vlogi, ki se
še ocenjujeta. Na povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega 
sektorja je na zadnji rok v novembru 2018 prispela ena vloga, ki se še pregleduje/dopolnjuje. Skupno 
je za primerne ocenjenih še šest operacij, za katere je na PO v pripravi vloga za odločitev o podpori .

V sklopu javnih razpisov Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 
(JOB – 2016) ter 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. En upravičenec je odstopil od 
pogodbe, od 27 projektov jih je bilo v letu 2018 končanih 24. Znesek sofinanciranja za odobrene 
projekte znaša 14,3 milijona evrov, od tega je prispevek EU 12,1 milijona evrov.

V sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 
2019 in 2020 (JOB – 2018) je bilo leta 2018 izvedenih pet odpiranj, na katera je prispelo skupaj 23 
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vlog, od teh je bilo pet projektov umaknjenih, za 16 projektov so bile sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju oziroma izdani sklepi o dodelitvi sredstev. Javni razpis za sofinanciranje energetske 
prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 je bil v zadnjem trimesečju spremenjen, s 
spremembo se je povečal obseg razpisanih sredstev. Na zadnji rok za oddajo dokumentacije 12.
novembra 2018 sta prispeli dve vlogi v višini 4,6 milijona evrov sredstev EU, sklepi so v podpisovanju. 
Konec leta 2018 so bila gradbena dela v celoti zaključena na štirih projektih.

V okviru specifičnega cilja 2 Povečanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih se operacije 
izvajajo 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 2. faze izbora pri PO MZI. 
Ta faza se je končala avgusta 2018, osem operacij je bilo potrjenih s skladnostjo med 1. in 2. fazo. 
SVRK je izdala odločitve o podpori za sedem operacij, in sicer:

 Energetska sanacija objekta Cesta talcev 18a, Velenje, prispevek KS znaša 0,1 milijona 
evrov;

 Energetska prenova večstanovanjskih stavb JSS MOL, prispevek KS znaša 0,28 milijona 
evrov;

 Energetska sanacija objekta Simona Blatnika 1, Velenje, prispevek KS znaša 0,12 milijona 
evrov;

 Energetska sanacija objekta Vojkova 12a, Velenje, prispevek KS znaša 0,11 milijona evrov;
 Energetska sanacija večstanovanjskega objekta – Cesta na Markovec 1c v Kopru, prispevek 

KS znaša 0,06 milijona evrov;
 Energetska sanacija stanovanj v javni lasti v Mestni občini Celje, prispevek KS znaša 0,13 

milijona evrov in
 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a, Novo mesto, prispevek KS znaša 

0,04 milijona evrov.

Ena vloga je v usklajevanju med PO MZI in upravičencem in bo OU poslana po potrditvi PO.

Predvidena je tudi izvedba programa ukrepov za učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih za 
odpravo energetske revščine. V skladu z dopolnitvijo Dolgoročne strategije spodbujanja naložb 
energetske prenove javnih stavb, ki jo je Vlada RS sprejela februarja 2018, se pripravlja
dokumentacija, potrebna za neposredno potrditev. Rešujejo se tudi sistemska vprašanja dodeljevanja 
sredstev. V ta namen je bil pri MZI najprej pripravljen predlog pravne podlage oprostitve plačila 
dohodnine v pravilniku MZI o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in 
rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16 – popr.), s katerim sta bila seznanjena 
Furs in MF. Od Fursa je bil 20. septembra 2018 prejet odgovor, iz katerega izhaja, da lahko 
subvencije, ki bi bile oproščene plačila dohodnine, izplačuje le MZI ali Eko sklad. V zadnjem 
trimesečju 2018 so potekale dejavnosti, da se kot upravičenec določi Eko Sklad (DSEPS – pripravljen 
je predlog sklepa Vlade RS).

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

4.2 KS
Celotna 

SI
65.105.882 55.340.000 85,0% MZI 36.443.077 19.000.000 34,3% 10.033.967 7.218.468 27,8% 38,0%

V okviru prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov
je bilo na podlagi prvega Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri 
energije (JR DO OVE 2016) s prispevkom KS v višini 8 milijonov evrov izvedeno eno odpiranje. Javni 
razpis je bil odprt do porabe sredstev: prejetih je bilo osem vlog, ki so bile potrjene v skupni višini 7,9 
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milijona evrov sredstev EU, 1 upravičenec je kasneje odstopil od pogodbe, v izvajanju je 7 projektov v 
višini 6,7 milijona evrov sredstev EU, od tega jih je bilo 6 izvedenih do konca leta 2018. Izplačanih je 
bilo 6,36 milijona evrov sredstev EU.

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 so bila izvedena štiri odpiranja. 
S sklepi je potrjenih 14 operacij, za 13 projektov je bila podpisana tudi pogodba o sofinanciranju. V 
tretjem trimesečju je bila izdana spremenjena odločitev o podpori za JR DO OVE 2017 in sicer za 
povečanje razpisanih sredstev (na 11 milijonov evrov prispevka KS) ter dodaten rok za oddajo vlog v 
oktobru 2018, na katerem sta bili prejeti dve vlogi v predvideni višini sofinanciranja 0,62 milijona evrov, 
ki sta še v fazi dopolnjevanja/ocenjevanja. Šest projektov je bilo dokončanjih do konca leta 2018, 
ostalih sedem je v izvajanju. Izplačanih je bilo 1,9 milijona evrov sredstev EU. 

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

Na Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz 
vetrnih in malih hidroelektrarn (JR EE OVE 2017) s prispevkom KS v višini 4 milijone evrov je bil 
objavljen 24. marca 2017, v letih 2017 in 2018 ni prispela nobena vloga. 

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

4.3 KS
Celotna 

SI
23.409.176 19.897.800 85,0% MZI 51.379.745 13.897.800 69,8% 11.550.967 2.199.929 11,1% 15,8%

V okviru prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri 
nizkih in srednjih napetostih, se izvajajo tri operacije v skupni vrednosti prispevka KS 11,54 milijona 
evrov, ki so bile v letu 2017 izbrane na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
pametnih števcev električne energije (JR PŠ 2017). Do konca leta 2018 je bilo izplačanih 2,2 milijona 
evrov sredstev EU. MZI je pripravilo strokovne podlage za opredelitev, kateri novi ukrepi so še 
potrebni, da se izkoristijo vse možnosti vgradnje pametnih števcev. Predvidoma v začetku leta 2019 
bo objavljen nov javni razpis.

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Vzhod 32.624.110 26.099.288 80,0% MZI 5.169.741 2.554.484 9,8% 2.554.484 1.506.975 5,8% 59,0%
ESRR

Zahod 22.416.140 17.932.912 80,0% MZI 8.146.828 3.681.025 20,5% 1.775.933 0 0,0% 0,0%4.4

KS
Celotna 

SI
42.835.294 36.410.000 85,0% MZI 47.257.402 27.262.282 74,9% 17.635.254 2.881.677 7,9% 10,6%

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 sofinancirale v letih 2016 in 2017 celostne prometne 
strategije (CPS) pri 62 upravičencih v skupni višini 1,8 milijona evrov sredstev EU. Izvaja se projekt 
Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti, ki je razdeljen na pet ukrepov, in sicer: Kampanja za ozaveščanje 
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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 v skupni višini 2,8 
milijona evrov sredstev EU.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR UTM) je bil potrjen 27. septembra 
2017 v višini 17 milijonov evrov sredstev EU. Skupaj je v okviru 3 razpisanih rokov prispelo 115 vlog v 
višini 20,7 milijona evrov sredstev EU, od teh je bilo potrjenih 108 operacij v skupni višini 16,3 milijona
evrov sredstev EU. 

Na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti–vozlišča P + R (parkiraj in presedi) 
(JR P+R), ki je bil potrjen 20. decembra 2017 v višini 4,26 milijona evrov sredstev EU, je prispelo 
osem vlog v višini 5,22 milijona evrov sredstev EU. Odobrenih je bilo sedem operacij v višini 4,07 
milijona evrov sredstev EU, ki so v izvajanju. 
V pripravi so strokovne podlage za JR za polnilne postaje za električna vozila.

MGRT je novembra 2017 objavilo drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev DRR, v okviru 
katerega so bila za področje trajnostne mobilnosti predvidena sredstva v višini 23 milijonov evrov
sredstev EU in 21,25 milijona evrov EU dodatnih pravic porabe. Za sofinanciranje je bila predvidena 
izgradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, kar pomeni, da bo 
omogočala zagotavljanje dnevne mobilnosti kolesarjev, in ukrepi za zagotavljanje e-mobilnosti JPP. 
Do roka za oddajo je prispelo 65 predlogov v skupni višini 98,7 milijona evrov sredstev EU. Po 
pregledu predlogov in izvedbi teritorialnih dialogov je MZI izdalo soglasja s katerimi je bilo izbranih 62 
projektov v višini 97,3 milijona evrov sredstev EU. Do 31. decembra 2018 sta bili potrjeni dve operaciji 
v skupni višini 2,7 milijona evrov sredstev EU.

Pripravljene so bile strokovne podlage za povabilo v okviru CTN. ZMOS je povabilo objavilo oktobra 
2017. Seznam 16 izbranih operacij v skupni višini 15,6 milijona evrov sredstev EU je potrdila 
skupščina ZMOS. Mestne občine so v drugi fazi pripravile 11 vlog za neposredno potrditev. S strani 
OU je bilo do 31. decembra 2018 potrjenih pet operacij v skupni vrednosti 3,5 milijona evrov sredstev
EU.

Pripravljena so bila tudi vsebinska izhodišča za drugo povabilo v okviru CTN, ki vsebujejo razširjen 
nabor ukrepov. ZMOS je v maju 2018 objavilo povabilo (sofinanciranje iz KS) za predložitev vlog za 
projekte trajnostne urbane mobilnosti. V septembru 2018 je skupščina ZMOS potrdila seznam 17 
izbranih operacij v višini 6,65 milijona evrov sredstev EU. Na OU do 31. decembra 2018 še ni bila
posredovana v potrjevanje nobena operacija.

Prednostna os 5: Prilagajanje podnebnim spremembam

Stanje

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

EU (EUR) % EU (EUR)
EU 

(EUR)

% 
pravic 

p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Skupaj prednostna os 5 108.114.038 90.021.932 83,3% 89.471.064 63.053.043 70,0% 43.662.499 817.345 0,9% 1,3%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.
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V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjene skupno štiri
odločitve o podpori NPO za projekte v skupni vrednosti 63 milijonov evrov dela EU, kar je 70
odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 0,8 milijona 
evrov dela EU, kar je 0,9 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 5 – prispevek KS so bile v celotnem obdobju izvajanju OP EKP izdane skupno 
tri odločitve o podpori v skupni vrednosti skoraj 47,9 milijona evrov sredstev EU, kar je 79,8 odstotka
razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 0,2 milijona evrov dela EU, kar 
je 0,3 odstotka razpoložljivih sredstev EU.
V okviru prednostne osi 5 – prispevek ESRR je bila v celotnem obdobju izvajanju OP EKP izdana ena
odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 15,2 milijona evrov sredstev EU, kar je 50,6 odstotka 
razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 0,6 milijona evrov dela EU, kar 
je 2,1 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Po trenutni oceni stanja v prednostni naložbi je treba glede na postavljene cilje in kazalnike OP EKP 
izvajanje ukrepov nujno pospešiti in tako zmanjšati zamude iz preteklega obdobja izvajanja te 
prednostne naložbe ter zagotoviti doseganje okvira uspešnosti do konca programskega obdobja. V ta 
namen so pristojni organi pripravili akcijski načrt s konkretnimi dejavnostmi za čimprejšnjo izvedbo 
predvidenih ukrepov v okviru projektov Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, Protipoplavna 
ureditev porečja Selške Sore in Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – območje Meže z 
Mislinjo. 

Pri nadaljnjem izvajanju prednostne naložbe je ključno, da se pospešijo postopki priprave projektov 
(predvsem dejavnosti v zvezi s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo, v zvezi presojo vplivov 
na okolje in javnimi naročili), pri čemer je zelo pomembno, da se še naprej 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. Tako bosta omogočena 
čimprejšnji začetek fizične izvedbe navedenih projektov in poraba sredstev evropske kohezijske 
politike.

Ne glede na navedeno je v zvezi z doseganjem okvira uspešnosti v letu 2018, zlasti finančnega 
kazalnika iz KS, treba poudariti, da bo zaradi neizpolnjevanja meril uspešnosti ta prednostna os 
deležna posebne obravnave s strani EK v okviru pregleda uspešnosti OP EKP in priprave ukrepov za 
morebitno prerazporeditev rezerve uspešnosti.

Izvajanje akcijskega načrta

Pri izvajanju 5. prednostne osi so bila ugotovljena tveganja v zvezi z načrtovanjem in pridobivanjem 
dovoljenj za izvedbo operacij v okviru ukrepanja KS zaradi zahtevnosti postopkov umestitve 
protipoplavnih ukrepov v prostor in administrativnih težav, vezanih na status Uprave RS za zaščito in 
reševanje in izvajanje operacije Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob 
poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju 
pomembnega vpliva poplav v informacijskem sistemu MFeRAC.

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

Stanje na PN

V zadnjem četrtletju 2018 je bila OU poslana tudi vloga za projekt Protipoplavna ureditev porečja 
Selške Sore. Pregled vloge je bil končan decembra 2018, izdaja odločitve o podpori pa je predvidena 
v januarju 2019.
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PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva
Potrjene 
operacije

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

EU (EUR) % EU (EUR)
EU 

(EUR)

% 
pravic 

p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

*
100)

14 (12/9 
* 100)

ESRR Vzhod 37.500.000 30.000.000 80,0% MOP 19.014.905 15.174.590 50,6% 15.174.590 626.579 2,1% 4,1%
5.1

KS
Celotna 

SI
70.614.038 60.021.932 85,0% MOP 70.456.159 47.878.453 79,8% 28.487.909 190.766 0,3% 0,4%

Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.

V okviru prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim 
spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu, so bile izdane tri odločitve o podpori, in 
sicer za projekt Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje 
alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav, pri 
katerem prispevek EU (KS) znaša 1,4 milijona evrov, za prvo fazo projekta Protipoplavna ureditev 
porečja Gradaščice, pri katerem prispevek EU (KS) znaša 28,5 milijona evrov, in za prvo fazo projekta
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo, pri katerem prispevek EU 
(ESRR) znaša 15,2 milijona evrov.

Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

Stanje

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Skupaj prednostna os 6 524.610.921 436.205.668 83,1% 550.422.917 305.375.589 70,0% 223.841.040 104.225.828 23,9% 34,1%

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

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 
39 odločitev o podpori NPO za projekte (od tega ena za FI) v skupni vrednosti 305,4 milijona 
evrov dela EU, kar je 70 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna 
RS je bilo 104,2 milijona evrov dela EU, kar je 24 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 6 – prispevek KS je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih skupno 
13 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 232,3 milijona evrov sredstev EU, kar je 83 odstotkov 
razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 98,7 milijona evrov dela EU, kar 
je 35 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
V okviru prednostne osi 6 – prispevek ESRR je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdano 
skupno 26 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 73,1 milijona evrov sredstev EU, kar je 47
odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 5,5 milijona evrov EU 
dela, kar so 4 odstotki razpoložljivih sredstev EU.
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Izvajanje okvira uspešnosti

V okviru prednostne osi 6 bi se izvajanje lahko še pospešilo z ustreznimi ukrepi, med katerimi sta zelo 
pomembna omogočanje postopkov javnega naročanja do sklenitve pogodb z izvajalci in omogočanje 
del pred izdajo akta o dodelitvi sredstev (uporaba odložnega pogoja), oziroma z zagotovitvijo 
sočasnega izvajanja posameznih faz (izvajanje, ki poteka sočasno s postopki neposredne potrditve 
operacije).

Poleg drugih ukrepov za zmanjševanje tveganja za nedoseganje okvira uspešnosti je bila v okviru te 
prednostne ose izvedena sprememba OP EKP. Ob tem je za izvajanje celotne prednostne osi ključno, 
kako hitro se bodo izvajale dejavnosti v okviru DRR, pri čemer sta število predvidenih projektov in s 
tem povezan obseg sredstev izjemno velika.

Izvajanje akcijskega načrta

V izvajanju prednostne osi 6 so ugotovljena ta tveganja:
 za prednostno naložbo 6.1 zamiki pri izvajanju operacij, za katere je že izdana odločitev o 

podpori;
 za prednostno naložbo 6.1 izvajanje po pristopu endogene regionalne politike (DRR);
 za prednostno naložbo 6.2 prepočasno pošiljanje vlog za projekte (operacije) PO (s seznama 

mogočih projektov);
 za prednostno naložbo 6.3 dolg postopek potrjevanja operacij CTN in 
 izvajanje FI za prednostno naložbo 6.3.

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

Na področju mehanizma CTN je bil v zadnjem kvartalu leta 2018 narejen velik napredek pri 
potrjevanju operacij in izvedbi teh. Tako je bilo v zadnjem kvartalu leta 2018 skupaj potrjenih deset
operacij, za katere je bilo dodeljenih skupaj 24 milijonov evrov sredstev ESRR.

Stanje na PN

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

ESRR Vzhod 30.365.580 24.292.464 80,0% MOP 0 0 0,0% 0 0 0,0% -
6.1

KS
Celotna 

SI
324.456.291 275.787.847 85,0% MOP 417.177.786 227.280.725 82,4% 179.080.866 97.883.346 35,5% 43,1%

V okviru prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na 
področju okolja se izvaja 12 operacij. Osem od teh se izvaja v okviru specifičnega cilja Večja 
zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, štiri operacije pa v okviru specifičnega cilja 
Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda. 
Skupno je za operacije v okviru te PN dodeljenih več kot 227 milijonov evrov sredstev EU, kar je 75 
odstotkov vseh pravic porabe. V zadnjem četrtletju leta 2018 je bila potrjena ena operacija v višini 7,6 
milijona evrov sredstev EU.
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Operacija Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 3. sklop je tudi prva operacija v 
okviru PN 6.1, kjer je podlaga za potrditev DRR. Decembra 2018 je v potrditev pri SVRK prišla tudi 
vloga za operacijo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje). V 
že podpisanih DRR, ki so podlaga za NPO, je največ operacij prav s področja, ki jih pokriva PN 6.1. 
Glede na visok odstotek že potrjenih operacij in veliko število operacij, ki se pričakujejo prek 
mehanizma DRR, bo OU v letu 2019 odločitve o podpori izdajal iz naslova dodatnih pravic porabe, ki 
jih zagotavlja Slovenija.

V okviru te prednostne naložbe je bil potrjen velik projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki zaradi pomembnosti in velikosti zahteva pozornost pri 
izvedbi. 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. Podpisane so izvajalske pogodbe za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti za 
1. in 2. del projekta ter delno za 3. del projekta. Izvedena bodo še preostala JN za 3. del investicije.
Gradnja kanalizacije za 1. del projekta v vseh občinah intenzivno poteka. Za 2. del projekta -
nadgradnja CČN Ljubljana je izdelan PGD projekt,predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja 
spomladi 2019 in nato pričetek gradnje. Podpisane so pogodbe o sofinanciranju za 1. in 2. del 
projekta. 

Za nadaljnje potrjevanje operacij s področja te prednostne naložbe je ključno, da se pospešijo vsi 
postopki, vezani na pripravo projektov, predvidenih v okviru DRR, še posebej operacij, ki so bile 
izbrane v okviru drugega povabila DRR.

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MK 2.030.740 1.600.992 0 0 0,0%
Vzhod 33.750.000 27.000.000 80,0%

MOP 6.533.923 5.094.386
24,8%

5.127.786 207.027
0,8%

4,1%

MK 0 0 0 0 -
6.2 ESRR

Zahod 22.523.989 18.019.191 80,0%
MOP 12.765.591 10.026.356

55,6%

10.026.356 344.008

1,9%

3,4%

V okviru prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje 
ekosistemskih storitev je bilo do konca poročanega obdobja potrjenih sedem 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,

 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,
 Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA in
 Interpretacijsko-informacijski center območja NATURA 2000 Auerspergova železarna Dvor.

Skupno je za operacije v okviru te prednostne naložbe dodeljenih 16,7 milijona evrov sredstev EU, kar 
je 37 odstotkov vseh pravic porabe. V zadnjem četrtletju leta 2018 je bil odobren en projekt, in sicer v 
višini 1,6 milijona evrov sredstev EU.
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OU ocenjuje, da bo v naslednjem obdobju pomembno, da se pospeši fizično izvajanje potrjenih 
operacij na terenu in nadaljuje dosedanji način priprave novih projektov v skladu s sprejetim akcijskim 
načrtom. 

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MOP 52.067.363 28.794.326 2.797.922 0 0,0%
Vzhod 68.906.700 55.125.360 80,0%

MGRT FI 4.744.149 3.200.000
58,0%

3.200.000 800.000
1,5%

25,0%

MOP 46.101.125 22.578.803 16.455.694 3.718.884 16,5%
ESRR

Zahod 38.726.008 30.980.806 80,0%
MGRT FI 2.668.584 1.800.000

78,7%
1.800.000 450.000

13,5%
25,0%

6.3

KS
Celotna 

SI
5.882.353 5.000.000 85,0% MOP

6.333.656 5.000.000
100,0%

5.352.414 822.563
16,5%

16,5%

V okviru prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in 
dekontaminacijo degradiranih zemljišč je bilo v celotnem obdobju izvajanja izdanih skupno 20 
odločitev o podpori v skupni vrednosti 61,3 milijona evrov sredstev EU (vključujoč 5 milijonov evrov 
sredstev EU, odobrenih za izvajanje FI), kar je 69,5 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V zadnjem kvartalu leta 2018 je bilo potrjenih 10 operacij, za katere je bilo dodeljenih 24 milijonov 
evrov sredstev EU.

Poleg projekta 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, in FI se vse preostale operacije v okviru te prednostne naložbe izvajajo prek CTN.

V obeh fazah izbora CTN je bilo do zdaj uspešnih 18 operacij (samo v zadnjem kvartalu 10), za katere 
so že bile izdane odločitve o podpori:

 Projekt ureditve Galerije Cukrarna,
 Ureditev javnega objekta Olimpijski bazen Koper,
 Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simon Jenko − PŠ Center, 
 Vrata v Pomurje – regijski promocijski center
 Zelene infrastrukture − MO Koper, 
 Spominski park Ptuj, 
 Park ob Semedelski promenadi, 
 Novogradnja vrtca Bršljin, 
 Ureditev mestnega jedra − Glavni trg, Novo mesto, 
 Soboško jezero − ureditev južnega dela, 
 Prenova mestnega središča, 1. faza, MO Murska Sobota,
 Sanacija degradiranega območja Mercator,
 Blok neprofitnih stanovanj Polje,
 Športni park Nova Gorica – izgradnja pokritega bazena,
 Generator,
 Ureditev mestne tržnice, MO Ptuj,
 Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih, MO Celje,
 Prireditveni oder in prostor, MO Velenje.

ZMOS je 28. septembra 2018 objavilo 2. povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij. 
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Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne
mobilnosti

Stanje

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Skupaj prednostna os 7 398.005.621 331.527.572 83,3% 483.841.349 179.950.998 54,3% 178.387.685 82.091.125 24,8% 45,6%

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

V okviru prednostne osi 7 so bili v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjeni skupno štirje
NPO–projekti v skupni vrednosti 79 milijonov evrov dela EU, kar je 23,8 odstotka razpoložljivih 
sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 82,1 milijona evrov dela EU, kar je 25
odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Pričakujemo pa tudi sklep o potrditvi EK za veliki projekt 
Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj. S tem bo skupno potrjenih pet projektov v skupni 
vrednosti 180 milijonov evrov dela EU, kar bo 54,3 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 7–prispevek KS sta bili v celotnem obdobju izvajanju OP EKP izdani skupno 
dve odločitvi o podpori v skupni vrednosti 65,1 milijona evrov sredstev EU, kar je 29 odstotkov 
razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 77,7 milijona evrov EU dela, kar 
je 34,8 odstotka razpoložljivih sredstev EU.
V okviru prednostne osi 7–prispevek ESRR sta bili v celotnem obdobju izvajanju OP EKP izdani 
skupno dve odločitvi o podpori v skupni vrednosti skoraj 14 milijona evrov sredstev EU, kar je 13 
odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 4,4 milijona evrov  
dela EU, kar so 4 odstotki razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Akcijski načrti na prednostni osi 7 so podrobno, realno in ustrezno pripravljeni. Vsi kazalniki okvira 
uspešnosti v okviru prednostne osi 7 so doseženi.

Izvajanje akcijskega načrta

Vlada RS je sprejela Sklep o prednostni obravnavi projektov OP EKP prednostnih naložb 7.1 in 7.2 v 
postopkih okoljske presoje s strani MOP in ARSO ter pospešitev priprave investicijske in projektne 
dokumentacije za operacije gradnje sklopa drugi tir Divača–Koper. 
Postopki pridobitve okoljskih soglasij pri operacijah na prednostnih naložbah 7.1 in 7.2 se izvajajo zelo 
počasi, čeprav so bile pri vseh operacijah vloge za pridobitev OVS ARSO poslane v prvi polovici 2018 
ter dopolnjene na osnovi spremenjene zakonodaje (Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju) in prejetih pripomb ARSO. Javna razgrnitev za nobeno od operacij prednostnih naložb 7.1 in 
7.2 decembra 2018 ni bila izvedena.

V zvezi s pospešitvijo priprave investicijske in projektne dokumentacije za operacijo gradnje sklopa 
drugega tira Divača-Koper, je projektna dokumentacija (PGD) izdelana; prav tako je bil Investicijski 
program gradnje drugega tira potrjen s strani Vlade RS dne 24. januarja 2019.
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Stanje na PN 

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

ESRR Vzhod 50.000.000 40.000.000 80,0% MZI 0 0 0,0% 0 0 0,0% -
7.1

KS
Celotna 

SI
185.882.353 158.000.000 85,0% MZI

253.687.651 101.000.000
63,9%

101.000.000 14.158.075
9,0%

14,0%

V okviru prednostne naložbe 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih 
železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa so predvideni trije projekti, in 
sicer Nadgradnja vozlišča Pragersko, Nadgradnja železniške proge Maribor−Šentilj−državna meja z 
novimi objekti na odseku Maribor–Pesnica in Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške 
proge Divača–Koper. 

Projekt Vozlišče Pragersko: projektna in investicijska dokumentacija je izdelana. JASPERS je 8. 
marca 2018 za projekt izdal pozitivno zaključno poročilo (Action Completion Note, ACN). Septembra 
2017 je bilo objavljeno javno naročilo za gradbena dela: prejeti so bili revizijski zahtevki na razpisno 
dokumentacijo ter revizijski zahtevek na 1. in 2. odločitev o izboru. Postopek izbire izvajalca še ni 
zaključen. Rok za izvedbo del je 25 mesecev od uvedbe v delo. 

Izvedba projekta se zamika zaradi velikega zamika pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja (OVS).
Vloga je bila na Agencijo RS za okolje (ARSO) posredovana 29. maja 2018. Do konca 2018 je bil 
posredovan poziv ARSO za dopolnitev vloge ter za izjasnitev.

Projekt Nadgradnja železniške proge Maribor−Šentilj: projektna dokumentacija za nadgradnjo in 
novogradnjo je izdelana. Konec junija 2018 je bila podpisana pogodba za izvedbena dela nadgradnje 
odseka Pesnica–Šentilj–državna meja in večina del je bila izvedena v okviru popolne zapore 
železniške proge od 26. oktobra do 15. decembra 2018, ko je bila proga uspešno predana v promet. 
Pogodba za nadgradnjo odseka Maribor–Počehova je bila podpisana 21. septembra 2018 in je v 
izvedbi. V začetku 2019 bo objavljeno javno naročilo za izvedbo novih objektov (tunela in viadukta). V 
teku je postopek pridobitve OVS za projekt z ARSO, kjer prihaja do večjih zamud. Končno poročilo 
JASPERS za projekt (Action Completion Note) je bilo izdano 18. decembra 2018. Vloga za veliki 
projekt je bila posredovana v potrditev na EK 4. decembra 2018. Na osnovi tega je bilo v decembru 
2018 realiziranih 14.182.972 evrov sredstev EU.

Projekt Gradnja sklopa celovitega projekta 2. tira železniške proge Divača–Koper: PGD dokumentacija
je izdelana in revidirana. Pridobljena sta okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. Dne 
24.1.2019 je bil potrjen Investicijski program s strani Vlade RS. 21. julija 2018 je začel veljati Zakon o 
izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT). MOP 
je 8. avgusta 2018 izdalo odločbo, s katero se je gradbeno dovoljenje za izvedbena dela preneslo na 
podjetje 2TDK, d. o. o. Vloga za projekt je v končni fazi usklajevanja z JASPERS. Posredovanje 
končne vloge na EK je predvideno februarja 2019.
Za to prednostno naložbo niso bile izdane odločitve o podpori.
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PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva
Potrjene 
operacije

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

7.2 ESRR Vzhod 85.544.115 68.435.292 80,0% MZI 24.209.769 13.858.718 20,3% 13.858.718 4.404.083 6,4% 31,8%

V okviru prednostne naložbe 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in 
terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč, je predvidena 
izvedba treh projektov: Gradnja 3. razvojne osi (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste – priključek 
Osredek, Gradnja obvoznice Murska Sobota (1. etapa) – projekt je zaključen, Gradnja obvoznice 
Krško – projekt je v teku in druge regionalne povezave na omrežje TEN, izhajajoče iz prometne 
strategije (izključno cestna infrastruktura), ki so v skupnem interesu regije in države in so jih razvojni 
sveti regij ob izpolnjevanju pogojev predlagali za vključitev v DRR v okviru drugega povabila, ki je bilo 
objavljeno novembra 2017. S strani regij je bilo prejetih 10 predlogov projektov v skupni višini 10,2 
milijona evrov zaprošenih sredstev za sofinanciranje (EU in lastna udeležba). Naknadno je potekalo še 
usklajevanje s podravsko regijo, in sicer za pet projektov. Po končanih teritorialnih dialogih je MZI 
izdalo soglasja za pet projektov v petih regijah v skupni višini 14,8 milijona evrov sredstev EU.

Projekt Gradnja 3. razvojne osi (južni del) 1. in 2. etapa: DGD dokumentacija za traso je izdelana, v 
januarju 2019 bo izdelana DGD dokumentacija za izvedbo dveh mostov čez reko Krko. V teku je 
postopek pridobitve OVS za celoten projekt. Od septembra 2018 je v teku postopek pregleda vloge 
projekta s strani JASPERS. Objava javnega naročila za vsa izvedbena dela je predvidena v maju
2019. Dela bodo potekala od prve polovice leta 2020 do konca leta 2022.

Za projekt Gradnja obvoznice Murska Sobota v dolžini 2,7 km je odločitev o podpori izdana 21. junija 
2017. Znesek sofinanciranja za odobreni projekt znaša 6,4 milijona evrov, od tega je prispevek EU 
(ESRR za vzhodno regijo) 5,1 milijona evrov. Projekt je bil 28. septembra 2018 predan v promet.

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 za vzhodno regijo) 
8,7 milijona evrov. Gradbena dela na obeh odsekih potekajo in bodo v skladu s terminskim načrtom 
dokončana v prvi polovici leta 2020.

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

7.3 KS
Celotna 

SI
76.579.153 65.092.280 85,0% MZI 205.943.929 65.092.280 100,0% 63.528.967 63.528.967 97,6% 97,6%

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

 Avtocesta A4: Draženci–Gruškovje: do 30. septembra 2018 so bila izplačana vsa, z odločitvijo 
o podpori, dodeljena sredstva. Gradnja je potekala od konca avgusta 2015 do konca 
novembra 2018, in sicer v dveh etapah. V avgustu 2015 se je začela izvedba 1. etape –
izgradnja 7,26 kilometrov avtoceste z vzporedno lokalno cesto, ki je bila zaključena in predana 
v promet dne 22. novembra 2017. Izvedba 2. Etape–izgradnja preostalih 5,77 kilometrov 
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avtoceste prav tako z vzporedno lokalno cesto, se je pričela v maju 2016, zaključena in 
predana v promet pa je bila 30. novembra 2018. S tem je zaključen in predan v promet 
celoten avtocestni odsek z vzporedno lokalno cesto v dolžini 13 km.

 Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: 
tehnična dokumentacija in investicijska dokumentacija sta izdelani. S strani OU je bila izdana 
odločitev o podpori 31. decembra 2018. Projekt bo končan v letu 2019.

Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

Stanje

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Skupaj prednostna os 8 372.632.289 299.948.138 80,5% 379.466.574 305.416.366 101,8% 308.251.750 90.305.000 30,1% 29,6%

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

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP potrjenih skupno 
49 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 305,4 milijona evrov dela
EU, kar je 101,84 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 23 javnih 
razpisov, 17 NPO za programe in devet NPO za projekte. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je 
bilo 90,3 milijona evrov dela EU, kar je 30 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 8 – prispevek ESS je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdano 
skupno 48 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj milijon evrov sredstev EU, kar je 1024

odstotka razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 73 milijonov evrov dela 
EU, kar je 26 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
V okviru prednostne osi 8 – prispevek ESS-YEI je bila v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdana 
ena odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 18,4 milijona evrov sredstev EU, kar so vsa 
razpoložljiva sredstva EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 17,3 milijona evrov dela EU, kar 
je 94 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Ukrepi vseh prednostnih naložb, ki so bili potrjeni, se intenzivno izvajajo. Za doseganje okvira 
uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 8 je bilo v okviru predloga spremembe OP EKP (verzija 4.1) 
predvideno znižanje finančnih kazalnikov v obeh kohezijskih regijah, v kohezijski regiji Vzhodna 
Slovenija pa tudi znižanje kazalnika učinka 8.8 Število udeležencev (spodbude za zaposlitev), vendar
je bilo to po usklajevanju z EK umaknjeno iz predloga spremembe OP EKP.

Za zagotavljanje doseganja okvira uspešnosti pri finančnem kazalniku za KRVS in KRZS ter kazalniku 
učinka 8.8 za KRVS je PO že sprejel določene ukrepe in pri izvajanju teh sodeluje tudi z upravičencem
– ZRSZ. Ukrepi naj bi pripomogli k povišanju vključevanja ciljnih skupin v KRVS.

                                                  
4 Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni NIO. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži 
odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v 
primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi 
pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne 
razpisujejo sredstva preko 100 odstotkov, saj ta ostajajo v mejah potrjenega NIO.
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Izvajanje akcijskega načrta

Glede na navedeno in predvidene ukrepe v okviru PO 8 je bil s strani OU pri izdaji mnenj v okviru 
obravnave vlog za spremembo operacije za določene dolgoletne programe, ki jih sofinancira ESS, že 
poslan poziv, naj se programi, ki izkazujejo primanjkljaj pri vključevanju brezposelnih oseb, evalvirajo
in na podlagi ugotovitev ocenijo. Če je potrebno, naj se predlaga drug ukrep, hkrati pa se zagotovi 
temeljito in učinkovito spremljanje izvajanja ter sprejmejo ukrepi, ki zagotavljajo optimalnejše črpanje 
in doseganje kazalnikov iz okvira uspešnosti, ki jim tovrstni programi sledijo (primer Usposabljanje na 
delovnem mestu ter Neformalno izobraževanje in usposabljanje). 
Ker se akcijski načrt v okviru PO 8 nanaša na programe APZ, sofinancirane s strani ESS, je 
spreminjanje podlag za izvajanje zadevnih programov nekoliko dolgotrajnejše in se v zadnjem 
četrtletju 2018 še ni začelo. 

Stanje na PN 

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MDDSZ 109.835.065 87.868.052 97.172.532 19.556.786 22,3%
Vzhod 110.081.413 88.065.130 80,0%

MK 473.380 378.704
100,2%

237.008 161.128
22,4%

42,5%

MDDSZ 104.909.711 83.927.769 93.530.425 23.545.515 28,1%
8.1 ESS

Zahod 103.724.140 82.979.312 80,0%
MK 309.680 247.744

101,4%

218.944 145.552

28,6%

58,8%

V četrtem trimesečju 2018 OU v okviru prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce 
zaposlitve in neaktivne osebe ni prejel nove vloge za izdajo odločitve o podpori. 

V okviru prednostne naložbe 8.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 16 odločitev o 
podpori in s tem dodeljenih 172,4 milijona evrov sredstev EU.

Uspešni projekti

MDDSZ
Ključne operacije te PN predstavljajo programi APZ, ki s spodbudami za zaposlitev (subvencijami) 
pospešujejo vključevanje težje zaposljivih ciljnih skupin na trg dela. Ključna programa sta že dodobra 
uveljavljena Zaposli.me in Aktivni do upokojitve. MDDSZ skupaj z ZRSZ, v okviru možnosti OP 
EKP in s programskimi dokumenti Aktivne politike zaposlovanja, prilagaja izvajanje teh programov 
specifični situaciji trga dela, predvsem z vidika vključevanja določenih ranljivih skupin in spodbujanja 
delodajalcev za vključevanje teh v zaposlitve. 

ZRSZ prav tako skrbi za prilagajanje kompetenc, veščin in znanj brezposelnih na način, da čim bolje 
ustrezajo zahtevam trga dela. Usposabljanje brezposelnih poteka v okviru programov Usposabljanje 
na delovnem mestu in Neformalno izobraževanje in usposabljanje. 

Kot podpora za ustrezno identifikacijo potreb se na ZRSZ izvaja operacija Vzpostavitev orodij in 
storitev za učinkovitejšo vseživljenjsko karierno orientacijo ter zelo uspešen projekt Razvoj 
storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile - EURES, v okviru katerega se 
brezposelni odrasli vključujejo v Nacionalno shemo mobilnosti v okviru katere izkušnje pridobivajo na 
delovnih mestih v EU (predvsem v Nemčiji).

V letu 2019 MDDSZ v sodelovanju z ZRSZ pripravlja spremembe na področju Aktivne politike 
zaposlovanja, katerim bodo sledile tudi spremembe operacij v okviru APZ. ZRSZ že pripravlja 
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določene ukrepe, ki naj bi rezultirali v zvišanju vključevanja ciljnih skupin, in sicer: razširitev nabora
ciljnih skupin, zvišanje upravičenih stroškov v okviru prejemkov brezposelnih, prav tako pa v okviru 
pokrivanja stroškov delodajalcem (višje povračilo dela mentorja ipd).

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MDDSZ 25.329.066 20.264.053 22.249.623 6.458.423 31,9%

MK 2.400.000 1.920.000 1.536.000 421.353 21,9%Vzhod 37.512.034 30.009.627 80,0%

MIZŠ 12.041.368 9.633.094

106,0%

6.175.903 5.135.948

40,0%

53,3%

MDDSZ 34.165.749 27.332.599 28.085.433 6.051.220 22,1%

MK 1.595.000 1.276.000 1.275.208 258.558 20,3%

ESS

Zahod 53.737.966 42.990.373 80,0%

MIZŠ 20.225.704 16.180.563

104,2%

7.704.539 6.314.907

29,4%

39,0%

8.2

YEI Vzhod - YEI 20.725.956 18.423.072 88,9% MDDSZ 20.725.956 18.423.072 100,0% 18.363.902 17.308.298 93,9% 93,9%

V okviru prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela je OU v zadnjem 
trimesečju izdal eno odločitev o podpori: z odločitvijo o podpori je bilo 20. decembra 2018 dodeljenih 
1.179.424 evrov sredstev EU, ki jih je prejel projekt Prva zaposlitev na področju VIZ 2019. Ključni cilj 
javnega razpisa v okviru sklopa A–PVZ je petmesečna zaposlitev 57 pomočnikov vzgojiteljev 
začetnikov, 24 v vzhodni kohezijski regiji in 33 v zahodni. Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B–UZ pa 
je osemmesečna zaposlitev 61 učiteljev začetnikov, pet v vzhodni kohezijski regiji in 56 v zahodni.

V celotnem obdobju izvajanja OP EKP je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 izdal 24 odločitev o 
podpori in s tem dodelil 95 milijonov evrov sredstev EU, kar so vsa razpoložljiva sredstva prednostne 
naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se intenzivno izvajajo. 

Uspešni projekti

MDDSZ
V okviru PN se izvajajo programi Aktivne politike zaposlovanja, namenjeni vključevanju brezposelnih 
mladih do 30 let. Ključni program predstavlja Spodbude za trajno zaposlovanje mladih, v okviru 
katerega so bila sredstva KRVS v začetku januarja 2019 že porabljena. Nekaj manj interesa pa mladi 
kažejo za vključevanje v programa Usposabljanje na delovnem mestu – mladi in Neformalno 
usposabljanje in izobraževanje mladih, kjer ZRSZ izvaja dodatne ukrepe za spodbujanje 
vključevanja mladih. 

Manjša, a vsebinsko bolj kompleksna programa se izvajata na področju projektov, izbranih na javnem 
razpisu za spodbujanje podjetništva med mladimi in razpisu inovativnih projektov za zaposlovanje 
mladih. Uspešno zaključenemu usposabljanju mladih v okviru operacij v okviru omenjenih razpisov je 
ponujena možnost pridobitve spodbude za zaposlitev na ZRSZ. 

MIZŠ
PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Od leta 2016 izvajamo projekte usposabljanja in uvajanja učiteljev in vzgojiteljev začetnikov starih do 
29 let v samostojno vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu. Mladi učitelji in vzgojitelji v času 
projekta pridobivajo vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije. 



44

Z vključitvijo v projekt se mlad učitelj oz. vzgojitelj aktivno preizkusi v konkretnih učnih situacijah, 
pridobiva spretnosti učinkovitega poučevanja in se profesionalno razvija.

V Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina so v šolskem letu 2016/2017 v projektu prve zaposlitve  
sodelovali drugič, saj so v šolskem letu 2015/2016 imeli dobro izkušnjo s tremi mladimi učitelji. Projekt 
prve zaposlitve na šoli prepoznavajo kot inovativen na področju timskega in medpredmetnega 
sodelovanja in močne vpetosti učitelja začetnika v življenje šole. S takim načinom dela tudi učitelj 
začetnik prejme kar največ izkušenj, obenem pa se sooča z izzivi, razvija samoiniciativnost, 
ustvarjalno delo in sodelovanje ter se uspešno pripravlja na strokovni izpit znotraj programa in nalog, 
ki so mu določene. Ideje, načrti in rešitve učitelja začetnika so prenosljivi tudi na druga strokovna 
področja po preteku pripravništva, saj so po zaključku projekta zaposleni na šoli za 50 odstotkov, 60 
odstotkov in 100 odstotkov. Projekt zagotovo doprinese k trajnostnemu razvoju in naravnanosti šole, 
prav tako tudi k prepoznavnosti šole v lokalnem okolju. 

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina je s projektom Naša zgodba: Mladi učitelji na Srednji šoli Veno 
Pilon Ajdovščina, sodelovala na video natečaju EU projekt, moja zgodba.

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Vzhod 28.105.291 22.484.233 80,0% MDDSZ 30.166.612 24.133.289 107,3% 19.971.836 2.988.577 13,3% 12,4%
8.3 ESS

Zahod 18.745.489 14.996.391 80,0% MDDSZ 17.289.282 13.831.426 92,2% 11.730.397 1.958.735 13,1% 14,2%

V četrtem trimesečju 2018 je v okviru prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje OU prejel
dve vlogi, in sicer eno za spremembo odločitve o podpori in drugo za izdajo odločitve o podpori. Obe 
vlogi se še usklajujeta.

V okviru te prednostne naložbe je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih devet odločitev o 
podpori in s tem glede na izdane odločitve o podpori dodeljenih 38 milijonov evrov. 

Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

Stanje

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Skupaj prednostna os 9 284.449.258 227.559.403 80,0% 182.214.980 143.803.937 63,2% 112.632.453 27.818.889 12,2% 19,3%

Vir: eMA, SVRK.
Opombe: glej poglavje 3.1.
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V okviru prednostne osi 9 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupno izdanih 81 
odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 143,8 milijona evrov sredstev EU, kar je 63 
odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 21 javnih razpisov, tri NPO za 
programe in 57 NPO za projekte. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 27,8 milijona evrov 
dela EU, kar je 12 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 9 – prispevek ESS je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 
skupno 40 odločitev o podpori v skupni vrednosti 110,9 milijona evrov sredstev EU, kar je 73
odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 24,9 milijona evrov 
dela EU, kar je 16 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.
V okviru prednostne osi 9 – prispevek ESRR je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 
skupno 41 odločitev o podpori v skupni vrednosti skoraj 32,9 milijona evrov sredstev EU, kar je 44
odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 2,9 milijona evrov EU 
dela, kar so 4 odstotki razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Doseganje mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 pri prednostni osi 9 ESS ni ogroženo. Poleg drugih 
ukrepov za zmanjševanje tveganja za nedoseganje okvira uspešnosti pri prednostni osi 9 je bila za 
ESRR predlagana sprememba OP EKP.

Izvajanje akcijskega načrta

Navedena tveganja v akcijskem načrtu predvidoma ne bodo vplivala na doseganje kazalnikov okvira 
uspešnosti, ampak bodo izboljšala izvajanje operacij in pospešila črpanje sredstev.

Stanje na PN

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MDDSZ 31.420.522 25.136.403 20.957.664 4.543.574 18,1%

MK 2.197.000 1.757.600 1.723.704 966.671 55,0%

MP 654.640 523.712 784.000 271.927 51,9%

MZ 16.287.281 13.029.825 12.821.412 2.677.968 20,6%

Vzhod 61.453.063 49.162.450 80,0%

MIZŠ 13.974.357 11.179.486

105,0%

10.922.581 6.699.914

30,8%

59,9%

MDDSZ 21.662.296 17.329.836 13.063.863 3.171.917 18,3%

MK 1.723.000 1.378.400 1.266.080 601.323 43,6%

MP 325.360 260.288 784.000 135.152 51,9%

MZ 9.088.556 7.270.845 7.238.209 1.388.506 19,1%

9.1 ESS

Zahod 51.237.669 40.990.135 80,0%

MIZŠ 6.324.209 5.059.367

76,4%

4.788.632 2.683.945

19,5%

53,0%

V okviru prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 
dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti OU v četrtem trimesečju 2018 ni izdajal novih 
odločitev o podpori oziroma spreminjal obstoječih. 
V celotnem obdobju je bilo v okviru te prednostne naložbe izdanih 29 odločitev o podpori in s tem 
uporabljenih 92,69 odstotka pravic porabe.
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Uspešni projekti

MIZŠ
Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje
Vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje je eden od večjih izzivov sodobne 
družbe, saj se še vedno soočamo s predsodki in diskriminacijo. Mladi s posebnimi potrebami so po 
zaključku šolanja večinoma prepuščeni sami sebi in se zelo hitro znajdejo v začaranem krogu 
dolgotrajne brezposelnosti, kar ima negativne posledice tako za njih kot tudi za družbo kot celoto.

V centru Janeza Levca Ljubljana, ki je vzgojno izobraževalna ustanova namenjena vzgoji in 
izobraževanju ter usposabljanju otrok in mladostnikov, zaposlitve za svoje učence iščejo preko  
osebnih poznanstev, priporočil, stik z delodajalci preko objavljenih oglasov na študentskem servisu, 
iskanja del, ki so vezana konkretno na željo učenca ter preko priporočil učitelja. Vrsto zaposlitve 
določijo na podlagi pogovora z učiteljem, ki učenca pozna in prepozna njegova močna področja, ki so 
vezana na določene zaposlitvene veščine in z upoštevanjem želja posameznega učenca. Ob tem 
spodbujajo tudi aktivnost staršev pri izvajanju tega projekta v obliki pozitivne podpore učenca.

V okviru projekta spremljajo delovno usposabljanje 2 učencev iz posebnega programa v Lars&Sven, 
vzpostavili so novo sodelovanje z bistrojem Flo, kjer sta 2 učenca iz posebnega programa opravljala 
delovno usposabljanje 2-3 krat na teden po 2 uri, uspešno je bilo tudi delovno usposabljanje na MIZŠ. 
Integrirani zaposlitvi imata 2 bivša učenca in sicer v Petrolu in McDonald’s. V prihodnje načrtujejo 
sodelovanje tudi s slaščičarno Čopomana.  

MDDSZ
V okviru prednostne naložbe je v pripravi 5. javni razpis za razvoj in izvajanje programov socialne 
aktivacije (SA), skozi katere bomo vključenim osebam zagotavljali socialne spretnosti in znanja, dvig 
njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter 
njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Temeljil bo na izkušnjah in dobrih praksah 
preteklih javnih razpisov. Obstoječi projekti izvajanja programov socialne aktivacije se zaključijo sredi 
leta 2019.

MZ
V Sloveniji se srečujemo z različnimi dejavniki tveganj za zdravje, kot je prekomerno pitje alkoholnih 
pijač, zloraba drog, debelost, anksioznost ter različne oblike duševnih motenj. Pojavlja se potreba po 
dvigu zdravstvene pismenosti posameznikov. Za populacijo otrok in mladostnikov pa zaznavamo 
potrebe po celoviti obravnavi otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin.

To so le nekatere problematike, ki jih MZ uspešno naslavlja z izvajanjem več evropskih kohezijskih 
projektov v okviru prednostne naložbe 9.1. V letu 2018 je 27 zdravstvenih domov pričelo intenzivno 
izvajati projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu 
in lokalnih skupnostih, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter MZ pa že drugo leto implementirata 
projekt Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri 
opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci, s katerim prispevata 
k zmanjševanju čezmejnega pitja alkohola in njegovih negativnih učinkov na zdravje. V zadnjem letu 
izvajanja je projekt Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin
ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ki zagotavlja celostno, multidisciplinarno obravnavo otrok 
s posebnimi potrebami in njihovih družin in je z uspešno implementacijo pripomogel v letu 2017 k 
sprejemu Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki sistemsko 
rešuje problematiko. V letu 2018 pa se je uspešno zaključil projekt Vključevanje Romov v okolje –
zdrav življenjski slog, projektne aktivnosti pa potekajo naprej v okviru rednega dela Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 
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PN Sklad Regija Pravice porabe EU del PO Dodeljena sredstva
Potrjene 
operacije

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MDDSZ 1.533.645 1.226.916 424.432 0 0,0%

MZ 7.700.000 6.160.000 6.063.578 11.856 0,2%Vzhod 27.882.363 22.305.890 80,0%

MIZŠ 1.737.750 1.390.200

39,3%

1.390.200 802.332

3,7%

57,7%

MDDSZ 1.438.623 1.150.898 447.783 56.002 4,9%

MZ 400.000 320.000 320.000 2.965 0,9%

9.2 ESS

Zahod 12.496.993 9.997.594 80,0%

MIZŠ 1.044.750 835.800

23,1%

835.800 377.881

4,4%

45,2%

V okviru prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in 
visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena, OU v 
četrtem trimesečju 2018 ni izdal novih odločitev o podpori niti sprememb odločitev.

V celotnem obdobju je bilo na prednostni naložbi izdanih šest odločitev o podpori in s tem porabljenih 
34,31 odstotka pravic porabe.

Uspešni projekti

MDDSZ
V okviru PN poteka operacija Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije, v 
sklopu katere se pripravljajo izhodišča in identificiranje področij s primanjkljaji pokritosti potreb, 
predlogi za nadaljnje delo ter standardi in normativi za prehod iz institucij v bivalne enote.

MZ
Ureditev sistema dolgotrajne oskrbe je ena ključnih prioritet Vlade RS, evropska kohezijska politika 
pa z izvedbo pilotnih projektov, ki podpirajo prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni 
oskrbi, prispeva k integraciji, dostopnosti in celovitosti povezovanja zdravstvenega sistema in 
socialnega varstva pri izvajanju oskrbe posameznikov. V ta namen je MZ v letu 2018 izvedlo javni 
razpis, s pomočjo katerega je izbralo 3 pilotna okolja, ki aktivnosti projekta testirajo v svojem okolju do 
leta 2020.  

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MDDSZ 0 0 0 0 -
Vzhod 31.294.226 25.035.380 80,0%

MZ 5.050.000 4.040.000
16,1%

3.399.998 225.220
0,9%

5,6%

MDDSZ 0 0 0 0 -
9.3 ESRR

Zahod 25.022.847 20.018.277 80,0%
MZ 7.704.942 4.320.000

21,6%

4.022.179 344.156

1,7%

8,0%

V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo so bile do zdaj 
izdane štiri odločitve o podpori, za katere je bilo dodeljenih 8,4 milijona evrov ESRR sredstev, in sicer 
za:
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– NPO Modernizacija mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov 
zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog, 

– NPO Novogradnja oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo (ZIM) Stara Gora, 
– JR Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem 

zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, 
– NPO Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem 

zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – informacijska podpora.

Zaradi kompleksnosti vlog za izvajanje operacij na tej prednosti naložbi je MDDSZ v zaostanku s 
pripravo in potrjevanjem vlog.

Uspešni projekti

MZ
MZ v okviru prednostne naložbe 9.3 investira v adaptacije prostorov, informacijsko podporo in nabavo 
potrebnih vozil za izvedbo vsebin, ki so podprte v prednostni naložbi 9.1. Največja investicija je
investicija v Novogradnjo oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo, ki bo omogočila 
kakovostno prostorsko osnovo in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se odvijajo na oddelku. Določene 
aktivnosti oddelka pomembno pripevajo k ciljem deinstitucionalizacije.

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MDDSZ 9.761.870 7.809.496 8.018.899 270.499 3,5%
Vzhod 20.066.306 16.053.045 80,0%

MGRT 1.875.633 1.500.506
58,0%

85.934 0
1,7%

0,0%

MDDSZ 7.976.582 6.381.265 6.462.292 240.375 3,8%
9.4 ESS

Zahod 17.495.790 13.996.632 80,0%
MGRT 1.500.694 1.200.555

54,2%

69.045 0

1,7%

0,0%

V okviru prednostne naložbe 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v 
socialna podjetja OU v četrtem trimesečju 2018 ni izdal novih odločitev o podpori niti ni spreminjal 
obstoječih. 
V celotnem obdobju je bilo v okviru te prednostne naložbe izdanih pet odločitev o podpori in s tem 
uporabljenih 56,21 odstotka pravic porabe.

Uspešni projekti

MDDSZ
V okviru prednostne naložbe se izvaja tudi operacija Učne delavnice, katere ciljna skupina so najbolj 
ranljivi brezposelni, ki se srečujejo s težavami v socialni integraciji in s socialno izključenostjo. 
Izpostavljamo komplementarnost programa s programi socialne aktivacije (PN 9.1); v programe Učnih 
delavnic se namreč vključujejo tudi osebe iz programov socialne aktivacije, ki na ta način pridobivajo 
ali poglabljajo znanje oziroma ključne socialne, poklicne in delovne kompetence, ki jim bodo 
omogočile lažje približevanje trgu dela ali vstop vanj.

Pripravljajo se izhodišča za javni razpis Podpora razvoju skupnostnih storitev in programov v 
socialnih podjetjih in vključevanju ciljnih skupin.

MGRT
Kot primere dobrih praks izpostavimo:
• projekt socialno podjetje Smetumet. Projekt se je izvedel v okviru javnega razpisa Javni 
razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetji in mladinskih zadrug v letih 2016-2018. Gre za 
projekt, ki deluje po principih krožnega gospodarstva, saj se v podjetju ukvarjajo z reciklažo zavrženih 
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predmetov in materialov z namenom ustvarjanja novih tržno zanimivih izdelkov, ki so mladostni, 
uporabni in estetsko dovršeni. Regija izvajanja: Kohezijska regija Zahodna Slovenija. Več na: 
http://smetumet.com/.

• projekt Preoblikovalnica. Projekt se je izvedel v okviru javnega razpisa Javni razpis za izbor 
operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018. Namen projekta je razviti 
inovativno storitev, ki omogoča procese trajnostne rabe odpadnih materialov in preoblikovanja po 
principih, recikliranja in ponovne uporabe. Na trgu se bo tako ponudila storitev zasnove, oblikovanja in 
izdelave notranje opreme in pohištva iz odpadnih materialov in hkrati bo s svojim delovanjem 
omogočila zmanjšanje ogljičnega odtisa podjetja, povečanje ozaveščenosti o uporabi odpadnih 
materialov ter z edinstvenim stilom dopolnila arhitekturno krajino lokalnega okolja, kjer deluje. Regija 
izvajanja: Kohezijska regija Zahodna Slovenija. Več na: https://preoblikovalnica.si/.

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Vzhod 18.750.001 15.000.000 80,0% MGRT 20.478.872 16.259.018 108,4% 5.102.469 1.756.738 11,7% 10,8%
9.5 ESRR

Zahod 18.750.000 15.000.000 80,0% MGRT 10.354.400 8.283.520 55,2% 1.639.700 589.968 3,9% 7,1%

V okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
(CLLD), so bile izdane odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (SLR). Lokalne 
akcijske skupine (LAS) so na podlagi potrjenih SLR objavile javne pozive za predložitev projektnih 
predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR. LAS so že izvedle izbor projektov in jih 
poslale v pregled MGRT. To je do konca decembra 2018 prejelo 246 projektnih vlog. V okviru 
najpomembnejšega podukrepa, ki je namenjen izvajanju operacij, je bilo tako že potrjenih 153 
projektov in z upravičenci sklenjenih 150 pogodb o sofinanciranju, ki so omogočile tudi začetek 
izvajanja in izstavitev zahtevkov za izplačilo. V okviru podukrepa Priprave in izvajanja dejavnosti 
sodelovanja LAS je bilo prejetih in potrjenih 11 projektnih vlog. Izvajanje pri drugih podukrepih poteka 
tekoče.

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

Stanje

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Skupaj prednostna os 10 286.275.063 229.020.050 80,0% 293.918.587 223.017.828 97,4% 195.034.985 61.130.483 26,7% 27,4%

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

V okviru prednostne osi 10 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 69 odločitev o 
podpori v skupni vrednosti 223 milijonov evrov sredstev EU, kar je 97,4 odstotka razpoložljivih 
sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 29 javnih razpisov, 27 NPO za programe in 13 NPO za



50

projekte. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 61,1 milijona evrov dela EU, kar je
26,7 odstotka razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 10 – prispevek ESS je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 
skupno 68 odločitev o podpori v skupni vrednosti 203 milijone evrov sredstev EU, kar je 97,14 
odstotka razpoložljivih sredstev EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 55,9 milijona evrov 
dela EU, kar je 27 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V okviru prednostne osi 10 – prispevek ESRR je bila v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdana 
ena odločitev o podpori v vrednosti 20 milijonov evrov sredstev EU, kar so vsa razpoložljiva sredstva 
EU. Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 5,2 milijona evrov dela EU, kar je 26 odstotkov 
razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

OU ocenjuje, da v okviru obeh skladov (ESS in ESRR) prednostne osi 10 doseganje mejnikov okvira 
uspešnosti ni ogroženo.

Izvajanje akcijskega načrta

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

Stanje na PN

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MDDSZ 29.095.456 23.276.365 19.560.081 4.733.770 20,3%

MK 3.491.250 2.793.000 2.734.444 426.163 15,3%Vzhod 125.936.796 100.749.437 80,0%

MIZŠ 85.811.085 68.648.868

94,0%

57.008.637 18.610.827

23,6%

27,1%

MDDSZ 14.506.459 11.605.167 9.818.610 3.178.904 27,4%

MK 2.133.750 1.707.000 1.709.030 358.597 21,0%

10.1 ESS

Zahod 97.354.278 77.883.422 80,0%

MIZŠ 82.645.461 66.116.369

102,0%

55.333.125 19.993.665

30,2%

30,2%

V okviru prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse 
starostne skupine so bile v četrtem trimesečju 2018 izdane štiri odločitve o podpori v skupnem znesku 
2.320.040 evrov prispevka EU, in sicer za:

 NPO Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda v obdobju 2018 do 2022 v vrednosti 1.891.048 evrov EU dela; 
namen je izboljšanje in poglabljanje kompetenc, ki jih strokovni delavci potrebujejo na 
delovnem mestu zaradi nenehnih sprememb narave dela. Preko izvedbe usposabljanj za 
strokovne in vodstvene delavce na področju vzgojno-izobraževalnega zavoda, se bodo krepile 
kompetence kot so podjetništvo, vseživljenjsko učenje, jezikovne kompetence učiteljev, 
mobilnost učiteljev in vzgojiteljev, inovativni pristopi k poučevanju, vodenje javnega zavoda z 
uporabo IKT in drugo.

 Tri NPO za program: Mobilnost študentov iz socialno šibkejših območij, in sicer za Univerzo v 
Ljubljani za leto 2018 v vrednosti 424.592 evrov dela EU in Biotehniški izobraževalni center v 
Ljubljani v vrednosti 2.600 evrov dela EU, Visoka šola za varstvo okolja za leto 2017 v 
vrednosti 1.800 evrov dela EU. Namen programov je izboljšati udeležbo slovenskih študentov 
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iz socialno šibkejših okolij v mednarodni mobilnosti ter posledično povečati učinek mobilnosti 
in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju 
mobilnosti v okviru OP EKP prek programa Erasmus+: ključni ukrep 1 Učna mobilnost 
posameznikov, ki ga izvaja državna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
Izdani sta bili tudi odločitvi o spremembi predhodno izdane odločitve o podpori za:

 NPO za program Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih – vloga za 
spremenjeno odločitev je bila s strani MDDSZ dana zaradi podaljšanja obdobja upravičenosti 
stroškov in izdatkov.

 NPO za projekt Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022 
zaradi povečanja skupne vrednosti operacije za 848.000 evrov sredstev EU in podaljšanja 
trajanja operacije. 

V okviru prednostne naložbe 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih 62 odločitev o 
podpori in s tem dodeljenih 174,18 milijona evrov sredstev ESS, kar pomeni 97,51 odstotka vseh 
razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

Pri izvajanju prednostne naložbe ni niti večjih odstopanj od zastavljenega načrta niti večjih težav. 
Operacije, ki so že bile potrjene, se intenzivno izvajajo. Doseganje okvira uspešnosti v okviru te
prednostne naložbe ni ogroženo.

Uspešni projekti

MIZŠ
Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela PUD II
Poklicno in strokovno izobraževanje se s trgom dela najneposredneje poveže preko praktičnega 
usposabljanja oziroma izobraževanja udeležencev v podjetjih. Praktično usposabljanje z delom dijakov 
in vajencev ter praktično izobraževanje študentov predstavljata povezavo med teoretičnimi vsebinami 
šolskega izobraževanja in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. Pomemben del 
dijakovega, vajenčevega oziroma študentovega izobraževanja je pridobivanje izkušenj na praktičnem 
usposabljanju oziroma praktičnem izobraževanju, zato je vez med izobraževalnimi institucijami še 
kako potrebna. Prav krepitev praktičnega usposabljanja in praktičnega izobraževanja v podjetjih, s 
posebnimi poudarkom na vajeništvu, je prvi od prednostnih ciljev, ki so si jih začrtale država članice do 
leta 2020.

Namen programa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s 
potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za vajence, 
dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.

Z izvedbo posameznih projektov znotraj programa uvajamo potrebam trga dela bolj prilagojen 
izobraževalni sistem v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod 
mladih v zaposlitev. Z vpeljavo izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake vključene v vajeniški 
sistem izobraževanja in z izvedbo praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na 
ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter 
študente višjih strokovnih šol v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v 
izobraževalnem procesu.

V šolskem letu 2017/2018 je bilo vključenih najmanj 51 dijakov, vključenih v vajeniški sistem 
izobraževanja, ki so praktično usposabljanje izvajali v podjetjih kot npr. LTH Casting Škofja Loka, v 
Sava Turizem, Hoteli Bernardin itd.

Program Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem 
okolju - Po kreativni poti do znanja 2016–2020 (PKP).
Namen programa je zagotoviti povezovanje izobraževanja oziroma vključenih visokošolskih zavodov s 
trgom dela ter omogočiti študentom pridobitev praktičnih izkušenj. Študentom se z uporabo 
inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov omogoča 
podporo za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj, spodbuja se inovativnost, 
kreativno razmišljanje, podjetniška miselnost, s čimer se izboljšuje zaposljivost študentov in spodbuja 
ustvarjanje novih delovnih mest. V okviru programa je bilo do konca leta 2017 podprtih in izvedenih 
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212 projektov, v katerih je sodelovalo preko 1600 študentov, 470 pedagoških mentorjev in 
koordinatorjev ter več kot 400 mentorjev iz podjetij gospodarstva in negospodarstva. 

Eden izmed izvedenih projektov v okviru programa PKP je tudi projekt Brezčasnost tradicije v 
sodobnem slovenskem spominku (NewSloSouvenir), katerega cilj je bil oblikovati in razviti 
spominke ter izdelke za dom, ki bodo prispevali k prepoznavnosti Slovenije in njene simbolne 
identitete z bogatim izročilom in pridihom sodobnega časa. V povezavi s slovensko kulturno dediščino, 
turistično ponudbo slovenskih spominkov in izdelkov, raziskavo tržišča ter sodobno produktno 
oblikovanje, so študenti pod mentorstvom pedagoških in delovnih mentorjev razvili izvirne, 
oblikovalsko dovršene, duhovite in vsebinsko bogate spominke ter izdelke za dom (npr. kuhalnica, 
lesena vilica, linija steklenic za vodo, zapestnice z obeski ipd.), s katerimi že navdušujejo širšo javnost 
in potencialne dobavitelje.

Rezultat projekta: prototipi slovenskih spominkov in izdelkov za dom so razstavljeni v prodajalni The 
Slovenia Shop v Ljubljani. V sklopu Meseca oblikovanja v Ljubljani so bili razstavljeni v mestni hiši, 
kjer so študenti prejeli nagrado Perspektivni za področje industrijskega oblikovanja. Povezava: 
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/e-novice-2017-avgust.pdf. 

MDDSZ
V letu 2019 je predvidena objava dodatnega javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in 
delovanja kompetenčnih centrov (KOC II), ki bo nadaljevanje uspešnega predhodnega razpisa, v 
katerega je bilo vključenih že 37.294 zaposlenih. Prav tako se v letu 2019 začenja izvajati projekt 
Karierni plac – karierni center za mlade, v okviru katerega bo za načrtovanje kariere opolnomočena 
šolajoča se mladina. Kontinuirano se izvajata tudi javna razpisa za podeljevanje deficitarnih ter 
kadrovskih štipendij. 

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Vzhod 20.082.883 16.066.306 80,0% MIZŠ 22.353.856 17.883.084 111,3% 17.883.084 5.310.903 33,1% 29,7%
10.2 ESS

Zahod 17.871.993 14.297.594 80,0% MIZŠ 13.705.854 10.964.684 76,7% 10.964.684 3.282.514 23,0% 29,9%

V okviru prednostne naložbe 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za 
potrebe trga dela OU v četrtem trimesečju 2018 ni izdal nobene odločitve o podpori. 

Prednostna naložba 10.2 se izvaja v skladu z načrtom. V okviru te prednostne naložbe je bilo v 
celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdanih šest odločitev o podpori in s tem dodeljenih 28,85 
milijona evrov sredstev iz ESS, kar je 95,01 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. 
Doseganje okvira uspešnosti v okviru te prednostne naložbe ni ogroženo.

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Vzhod 12.517.690 10.014.152 80,0% MIZŠ 21.446.487 10.250.476 102,4% 10.250.476 2.647.857 26,4% 25,8%
10.3 ESRR

Zahod 12.511.424 10.009.139 80,0% MIZŠ 18.728.929 9.772.815 97,6% 9.772.815 2.587.283 25,8% 26,5%
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V okviru prednostne naložbe 10.3 Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje 
za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje je 
OU maja 2017 izdal odločitev o podpori za program Nadaljnje vzpostavitve IKT-infrastrukture v vzgoji 
in izobraževanju, ki ga izvaja upravičenec (ARNES), in sicer v višini 20,02 milijona evrov sredstev EU. 
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. Dejavnosti potekajo v skladu z načrtom.

V okviru prednostne naložbe 10.3 je bila v celotnem obdobju izvajanja OP EKP izdana ena odločitev o 
podpori in s tem dodeljenih 20,02 milijona evrov sredstev ESRR, s čimer so dodeljena vsa 
razpoložljiva sredstva ESRR v okviru te prednostne osi. 

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

Stanje

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Skupaj prednostna os 11 78.592.476 62.873.980 80,0% 84.785.877 62.740.878 99,8% 61.080.440 9.543.979 15,2% 15,2%

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

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP skupno izdanih 13 
odločitev o podpori v skupni vrednosti 62,74 milijona evrov sredstev EU, kar je 99,8 odstotka 
razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih deset NPO za projekte in trije javni razpisi. 
Realiziranih izplačil iz proračuna RS je bilo 9,5 milijona evrov dela EU, kar je 15 odstotkov
razpoložljivih sredstev EU.

Izvajanje okvira uspešnosti

Zaradi počasnejše dinamike izvajanja operacije Učinkovito pravosodje (predvsem zaradi procesa 
centralizacije informatike v državni upravi in nastalih drugačnih okoliščin na operaciji) se je predlagala 
sprememba OP EK, ki se je nanašala na popravek vrednosti okvira uspešnosti za kazalnik učinka 
Število razvitih sistemov v pravosodju ter za finančni kazalnik. Sprememba OP EKP je bila s strani EK 
potrjena decembra 2018. Glede na sprejeti ukrep in že podpisane pogodbe z izbranimi izvajalci v 
okviru javnih naročil, se pričakuje, da bo okvir uspešnosti dosežen.

Izvajanje akcijskega načrta

Pri izvajanju PN 11.1 so bile v zadnjem trimesečju leta 2018 realizirane v akcijskem načrtu
opredeljene naloge, in sicer realizirana je bila sprememba OP EKP 11. decembra 2018, s katero so se 
znižali mejniki za okvir uspešnosti.
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Stanje na PN

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MJU 10.563.432 8.450.746 8.179.137 1.292.796 15,3%

MK 2.112.000 1.689.600 1.689.600 202.670 12,0%Vzhod 25.610.883 20.488.706 80,0%

MP 13.512.467 10.428.220

100,4%

10.428.220 911.587

11,7%

8,7%

MJU 23.636.875 14.786.446 14.543.644 1.337.823 9,0%

MK 1.888.000 1.510.400 1.510.400 181.183 12,0%

11.1 ESS

Zahod 40.462.377 32.369.901 80,0%

MP 20.593.495 15.891.780

99,4%

15.891.780 1.366.132

8,9%

8,6%

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 je bila v četrtem trimesečju 2018 potrjena sprememba NPO za projekt eNotranja 
revizija (e-NR) zaradi podaljšanja izvajanja projekta in znižanja finančnih sredstev. 

V okviru prednostne naložbe 11.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 
2014–2020 do zdaj izdanih deset odločitev o podpori NPO za projekte v vrednosti 52,8 milijona evrov, 
kar je 99,80 odstotka razpoložljivih sredstev. 

Uspešni projekti

MK
Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si
Temeljni namen operacije Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si je skrb za 
arhivsko e-gradivo pri ustvarjalcih in njegov prevzem v e-ARH.si, skrb za dolgoročno ohranjanje eAG 
(arhivsko gradivo) v e-ARH.si, skrb za nadaljnjo uporabo in povečanje dostopnosti arhivskega gradiva; 
aktivno sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami doma in v tujini. Namen investicijskega projekta 
je torej razvoj dodatnih storitev s področja e-arhiviranja, ki se nanašajo na prevzem, hrambo in 
zagotavljanje nadaljnje uporabe elektronskega arhivskega gradiva vsem zainteresiranim uporabnikom.

MJU
Iz naslov kohezijskih sredstev je Upravna akademija oblikovala 52 novih programov usposabljanj
(kot npr. Usposabljanje za vodenje v upravi, projektno vodenje…), izvedla je 288 
usposabljanj/dogodkov katerih se je skupno udeležilo 5.231 javnih uslužbencev. MJU je razvilo 
informacijski sistem za elektronsko oddajo ponudb v katerem je cca. 9800 uporabnikov (tako 
naročnikov kot ponudnikov), povprečno se v tem sistemu izvede 30 odpiranj javnih naročil na dan. V 
okviru teh sredstev je financiran tudi portal STOP birokraciji in MSP test, ki sta bila izbrana med 10 
najbolj inovativnih praks v javnem sektorju s strani OECD. Uprava Republike Slovenije za javna plačila 
je pripravila novo spletno aplikacijo enotni spletni portal – UJP eTrgovina, ki omogoča proračunskim 
uporabnikom hitro vzpostavitev lastne spletne trgovine prek katere lahko svojim uporabnikom 
omogočijo spletni nakup in spletno plačilo storitev in blaga. V okviru projekta Inovativen.si so bili s 
pomočjo zunanjih strokovnjakov, in z v svetu že uveljavljenimi inovativnimi metodami dela, rešeni štirje 
izzivi (eden od njih Vključevanje zapornikov nazaj v družbo).

MP
V okviru izvajanja operacije Učinkovito pravosodje, kjer sodelujejo upravičenci Ustavno sodišče RS, 
Vrhovno sodišče RS, Uprava za probacijo in Ministrstvo za pravosodje, se aktivno izvajajo 
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v pravosodju na podlagi Modela kompetenc, Promocija 
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sodišču pridružene mediacije, v teku so aktivnosti za prehod pravosodnih organov v državni 
računalniški oblak, aktivnosti za izboljšanje informacijske opremljenosti pravosodnih organov,  
optimizacija poslovnih procesov Centra za izobraževanje v pravosodju, distribucija storitev e-
pravosodja ter nadgradnje informacijskih sistemov (e-Notar, eZK, eObveznosti, ipd.).

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 (5/4 
* 

100) 7 8 9
10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MDDSZ 3.106.700 2.485.360 1.916.450 379.631 15,3%
Vzhod 6.270.720 5.016.576 80,0%

MJU 3.035.910 2.428.728
98,0%

2.427.309 1.690.064
41,3%

69,6%

MDDSZ 3.113.300 2.490.640 1.916.450 379.631 15,2%
11.2 ESS

Zahod 6.248.496 4.998.797 80,0%
MJU 3.223.698 2.578.959

101,4%

2.577.451 1.802.462

43,7%

69,9%

V okviru prednostne naložbe 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo 
politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter 
socialnih zadev so bile v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 do zdaj 
izdane tri odločitve o podpori za javni razpis v vrednosti 9,9 milijona evrov, kar pomeni 99, 6 odstotka
razpoložljivih sredstev. 
OU v okviru te prednostne naložbe v četrtem trimesečju 2018 ni izdal nobene odločitev o podpori, vsa 
razpoložljiva sredstva v okviru te naložbe so dodeljena.

Uspešni projekti

MDDSZ
V okviru PN se začenja izvajanje projekta, izbranega na JR za sofinanciranje projekta nevladnih 
organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije, s katerim se krepi zmogljivosti NVO, in 
sicer preko izvedbe aktivnosti celostnega ozaveščanja in izobraževanja nevladnih organizacij o 
pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju diskriminacije ter možnostih varstva pred 
diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin ter ozaveščanja in izobraževanja NVO o spodbujanju 
enakosti in preprečevanju diskriminacije invalidov.

Na PN se dobro izvajajo tudi projekti socialnih partnerjev, katerih namen je krepitev usposobljenosti 
in kompetenc socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela,
vseživljenjskega učenja in zagotavljanja pravne varnosti aktivnega prebivalstva.

MJU
S strani MJU so bili podprti številni projekti NVO, med njimi zelo odmevna pobuda, ki jo je oblikovalo 
12 regionalnih stičišč NVO po Sloveniji in sicer Šola za župane, s katero je bilo organiziranih 15 
dogodkov po vsej Sloveniji. Iskra, stičišče NVO Istre in Krasa, je organiziralo odmevno akcijo 
načrtovanja prostora v obalno-kraški regiji Narišimo obalo, kjer so na dveh kilometrih lokalni 
prebivalci lahko narisali in napisali, kako vidijo prihodnost obalne ceste. Rezultati bodo predstavljeni 
obalnim občinam, pristojnim državnim institucijam in EK.
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Prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS 

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Celotna 
SI

MDDSZ
7.408.977 6.297.630 6.297.630 2.102.179 33,4%

12.1 KS
Celotna 

SI

105.337.690 89.537.036 85,0%
SVRK

97.862.972 83.183.526

99,9%

83.568.307 23.593.557

28,7%

28,4%

Skupaj prednostna os 12 105.337.690 89.537.036 85,0% 105.271.949 89.481.157 99,9% 89.865.937 25.695.736 28,7% 28,7%

Prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR 

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

MGRT 835.496 668.397 1.361.399 145.602 21,8%
Vzhod 17.640.306 14.112.244 80,0%

SVRK 15.497.711 12.398.168
92,6%

12.410.653 2.932.453
21,8%

23,7%

MGRT 180.552 144.441 294.200 46.293 32,0%
13.1 ESRR

Zahod 3.812.833 3.050.266 80,0%
SVRK 3.349.074 2.679.259

92,6%

2.681.957 636.339

22,4%

23,8%

Skupaj prednostna os 13 21.453.139 17.162.510 80,0% 19.862.832 15.890.266 92,6% 16.748.208 3.760.687 21,9% 23,7%

Prednostna os 14: Tehnična pomoč – ESS 

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

Zahtevki za izplačilo

EU + SI EU %
Skupaj 
(EUR)

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

pravic 
p.

% 
dodeljenih

1 2 3 4 5

6 
(5/4 * 
100) 7 8 9

10(9/5 
* 100) 11 12

13 
(12/5 

* 
100)

14 (12/9 
* 100)

Vzhod 11.340.197 9.072.157 80,0% SVRK 12.256.016 9.804.812 108,1% 9.821.988 2.581.060 28,5% 26,3%
14.1 ESS

Zahod 4.744.859 3.795.887 80,0% SVRK 5.128.404 4.102.723 108,1% 4.109.910 1.074.712 28,3% 26,2%

Skupaj prednostna os 14 16.085.056 12.868.044 80,0% 17.384.419 13.907.535 108,1% 13.931.898 3.655.772 28,4% 26,3%
Vir: eMA, SVRK.

Opombe: glej poglavje 3.1.
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Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje evropske kohezijske 
politike, potrdil vse operacije. V operacije so vključene vse ključne dejavnosti (zaposlitve, 
izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje evropske kohezijske politike 
(potrjene dejavnosti informacijskega sistema eCA in eMA) in druge podporne dejavnosti, ki so nujno 
potrebne za učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike. 
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Tabela 5: Veliki projekti v Operativnem programu 2014–2020 na 31. 12. 2018

Projekt Prednostna os Načrtovan 
začetek 

izvajanja 
(leto, 

četrtletje)

Načrtovan 
datum 

zaključka 
del

(leto, 
četrtletje)

Prednostna 
naložba

STANJE

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

7. Gradnja 
infrastrukture 
in ukrepi za 
spodbujanje 
trajnostne 
mobilnosti

2015 –
1. četrtletje

2018 –
4. četrtletje

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

Odločitev o podpori na EK je bila 
prejeta 7. aprila 2016. Novembra 
2017 je bila predana v promet 
Etapa 1 z vzporedno lokalno 
cesto v dolžini 7,26 km. V 
novembru 2018 pa je bila 
predana v promet še Etapa 2 v 
dolžini 5,77 km z vzporedno 
lokalno cesto. Vsa dodeljena EU 
sredstva za projekt so bila do 30. 
septembra 2018 izplačana.

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

7. Gradnja 
infrastrukture 
in  ukrep i  za  
spodbujanje 
trajnostne 
mobilnosti

2020 –
3. četrtletje

2022 –
4. četrtletje

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

PGD in DGD dokumentacija za 
gradnjo hitre ceste je  izdelana; v 
izdelavi pa je dokumentacija PZI. 
Pridobljenih je 97 odstotkov 
potrebnih zemljišč. Januarja 2019 
bo izdelana DGD dokumentacija 
za izvedbo dveh mostov čez Krko. 
Teče postopek pridobitve OVS za 
c e l o t e n  p r o j e k t .  V  t e k u  j e  
postopek pregleda vloge projekta 
s strani Jaspers. Objava javnega 
naročila za vsa izvedbena dela je 
predvidena maja 2019. Dela bodo 
potekala od leta 2020 do konca 
leta 2022.

Odvajanje in 
čiščenje 
odpadne vode 
na območju 
vodonosnika 
Ljubljanskega 
polja

6 .  B o l j š e  
stanje okolja 
in 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. Podpisane so 
izvajalske pogodbe za gradnjo, 
nadzor in obveščanje javnosti za 
1. in 2. del projekta ter delno za 
3. del projekta. Izvedena bodo še 
preostala javna naročila za 3. del 
investicije. Gradnja kanalizacije za 
1. del projekta v vseh občinah 
intenzivno poteka. Za 2. del 
projekta-nadgradnja CČN 
Ljubljana je izdelan PGD projekt, 
predvidena je pridobitev 
gradbenega dovoljenja spomladi 
2019 in nato pričetek gradnje.
P o d p i s a n e  s o  p o g o d b e  o  
sofinanciranju za 1. in 2. del 
projekta. 

Nadgradnja 
železniške 
proge 

Maribor–
Šentilj

7. Gradnja 
infrastrukture 
in ukrepi za 
spodbujanje 
trajnostne 
mobilnosti

2018 – 2. 
četrtletje

2023 – 1. 
četrtletje

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

V decembru 2018 je bilo prejeto 
končno poročilo JASPERS za 
projekt (Action Completion Note) 
in vloga projekta je bila v 
decembru 2018 posredovana v 
potrditev na EK. Gradbena dela 
nadgradnje  odseka Pesnica–
Šentilj–državna meja in odseka 
Maribor – Počehova so v izvedbi. 
V času polne zapore proge od 
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Projekt Prednostna os Načrtovan 
začetek 

izvajanja 
(leto, 

četrtletje)

Načrtovan 
datum 

zaključka 
del

(leto, 
četrtletje)

Prednostna 
naložba

STANJE

oktobra do decembra 2018 so 
bila zaključena glavna izvedbena 
dela na odseku Pesnica-Šentilj-
d.m. in dne 15. decembra 2018 je 
bila železniška proga predana v 
promet. Teče postopek 
pridobitve OVS za celoten 
projekt. Prejem OVS se pričakuje 
konec 2. četrtletja 2019. 

2. tir železniške 
proge Divača–
Koper: gradnja 
tunela T8, 
viadukta V1 

Gabrovica in 
viadukta V2 
Vinjan

7. Gradnja 
infrastrukture 
in ukrepi za 
spodbujanje 
trajnostne 
mobilnosti

2019 – 1. 
četrtletje

2023 – 4. 
četrtletje

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

Dne 21. julija 2018 je v veljavo 
s t o p i l  Z a k o n  o  i z g r a d n j i ,  
upravljanju in gospodarjenju z 
drugim tirom železniške proge 
Divača–Koper (ZIUGDT). Dne 8. 
avgusta 2018 je MOP izdalo 
odločbo, s katero se je gradbeno 
dovoljenje za izvedbena dela 
preneslo na podjetje 2TDK d. o.
o. Dne 24.01.2019 je bil potrjen 
Investicijski program s strani 
Vlade RS. Vloga za projekt je v 
končni fazi usklajevanja z 
JASPERS. Posredovanje vloge na 
EK je predvideno v februarju
2019.

Vir: SVRK.

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

Operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP

V akcijskem načrtu so opredeljene tudi operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP 
EKP: (i) načrtovane operacije, ki glede na načrtovani rok izdaje odločitve o podpori še niso potrjene, 
ali (ii) operacije, za katere je odločitev o podpori izdana, vendar pa se v daljšem časovnem obdobju ne 
dosega tehtnejša realizacija. Skupna vrednost prispevka EU vseh operacij s pomembnim finančnim 
vplivom na izvajanje OP EKP (v načrtovanju in izvajanju) znaša 712.961.787,78 evra.

4. decembra 2018 je bila EK poslana vloga projekta Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj–d.
m. Na osnovi tega je bilo decembra 2018 realiziranih 14.182.972 evrov sredstev EU. Ker za projekt s 
strani ARSO še ni izdano OVS, pričakujemo prejem izvedbenega sklepa EK o odobritvi finančnega 
prispevka v drugi polovici 2019.

Načrtovane operacije, ki glede na načrtovani rok izdaje odločitve o podpori še niso potrjene
PN: 5.1, 6.2, 7.1, 7.2
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Pri operacijah na prednostnih naložbah 5.1 in 6.2 kljub zamikom izvedba v okviru finančne perspektive 
2014–2020 glede na naravo predvidenih ukrepov v tem trenutku še ni ogrožena, vseeno pa zamiki pri 
pošiljanju vlog in potrjevanju operacij zahtevajo podrobnejše spremljanje sprejetih akcijskih načrtov. 

Pri PN 5.1 je bil narejen velik napredek pri potrjevanju operacij. V zadnjem četrtletju 2018 pa je bila 
OU poslana tudi vloga za projekt Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore. Pregled vloge je bil 
končan decembra 2018, izdaja odločitve o podpori je predvidena v januarju 2019. Vseeno pa je pri 
projektih protipoplavne zaščite zaradi zahtevnosti izvedbe in večjega števila predvidenih postopkov 
javnih naročil treba podrobno spremljanje tudi pri sami izvedbi.

Pri PN 6.2 je bila decembra 2018 poslana še operacija Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v 
Triglavskem narodnem parku – Vrh Julijcev. Vseeno pa na tem področju pričakujemo priprave in 
pošiljanja večjega števila operacij, ki so v pristojnosti obeh PO – MOP in MK. Konec leta 2018 je bilo 
potrjenih le 37 odstotkov pravic porabe v okviru te prednostne naložbe, izjemno nizka je bila tudi 
realizacija.

Pri vseh operacijah v okviru prednostnih naložb 7.1 in 7.2 smo še vedno v okviru načrtovanih rokov, 
zato izvedba operacij v okviru finančne perspektive 2014–2020 ni ogrožena kljub zamudam, ki so 
zapisane v nadaljevanju.

Zamude pri odobritvi operacij so v letu 2018 nastale predvsem zaradi večjih zamud pri sprejemanju 
sprememb okoljske zakonodaje (Spremembe Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ki je 
bila sprejeta s strani VRS junija 2018), medtem ko zdaj prihaja do zamud zaradi počasnega izvajanja 
postopkov obravnave vloge operacij za pridobitev okoljskega soglasja. Pri vseh operacijah v okviru
prednostnih naložb 7.1 in 7.2 so bile vloge za pridobitev OVS ARSO poslane v prvi polovici leta 2018 
ter dopolnjene na osnovi spremenjene zakonodaje in prejetih pripomb ARSO. Javna razgrnitev za 
nobeno od operacij prednostnih naložb 7.1 in 7.2 decembra 2018 ni bila izvedena.

Operacije, za katere je odločitev o podpori izdana, vendar se v daljšem časovnem obdobju ne 
dosega tehtnejša realizacija
FI, 3.2, 6.1, 5.1

FI: Operacija Finančni instrumenti 2014–2020 v višini 253 milijonov evrov, potrjena novembra 2017, se 
izvaja prek strukture sklada skladov, SID banke d. d. V okviru operacije se podpre PN 1.2, PN 3.1, PN 
4.1 in PN 6.3 v obliki posojil, jamstev in (kvazi)lastniškega kapitala. Prvo črpanje sredstev EU je bilo 
izvedeno decembra 2017 v višini 25 odstotkov zneska operacije. Pogoj za drugo črpanje je, da Sklad 
skladov zagotovi porabo 60 odstotkov prve tranše. Naložbena strategija je predvidevala, da se bo 
večina FI plasirala na trg prek finančnih posrednikov. Ker Sklad skladov zamuja pri izvedbi nekaterih 
FI, katerih razvoj in realizacijo je načrtoval v poslovnem finančnem načrtu (PFN) za leto 2018, je bilo 
ocenjeno povečano tveganje za izpolnitev pogojev za drugo tranšo črpanja sredstev po tej operaciji, 
načrtovano v zadnjem kvartalu 2019. Za zamudo realizacije je kriva tudi neodzivnost javnih in 
zasebnih finančnih institucij za izvajanje FI. Zaradi hitrejše realizacije izvajanja FI in v skladu z določili 
sporazuma o financiranju je Sklad skladov začel priprave za neposredno izvajanje FI na področjih EE, 
ur, in delno RRI, za katere trg ni pokazal pričakovanega zanimanja. V skladu s tem bo pospešil 
pripravo in razvoj finančnih produktov, da bo večina dostopna za končne prejemnike do konca prvega
ali začetka drugega kvartala 2019 in da bo zagotovljena realizacija drugega črpanja sredstev EU v 
zadnjem kvartalu 2019. Do konca leta 2018 je SID podpisala pogodbe s tremi finančnimi posredniki 
(FP) v vrednosti 73 milijonov in FP zagotovil sredstva za plasiranje končnim prejemnikom v višini 
27,59 milijona evrov. 

V okviru PN 3.2 je. MGRT izvedlo več sestankov z upravičencem, na katerih so bila identificirana ozka 
grla. Upravičenec je pripravil nov terminski načrt za operaciji.

Na PN 5.1 gre za izvedbo projektov protipoplavne zaščite. Čeprav sta bili potrjeni že dve operaciji, pa 
prihaja do zamud pri izvedbi. Ključni težavi sta umeščanje v prostor in izvedba postopkov javnih 
naročil. Pripravljen je bil podroben akcijski načrt s časovnico vseh predvidenih korakov, ki se zdaj 
redno spremlja (vzpostavljena je tudi medresorska delovna skupina za spremljanje akcijskih načrtov).
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Pri PN 6.1 so pri posameznih operacijah zamiki zaradi težav pri izvedbi izbire izvajalcev (dolgotrajni 
postopki izvedbe JN) in daljšega roka od pričakovanega za pridobitev dovoljenj za gradnjo (v skladu s 
pogoji rumene knjige FIDIC).

Izvajanje finančnih instrumentov (FI)

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

 krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij,
 povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP),
 energetsko učinkovitost,
 urbani razvoj.

SID je v prvi polovici leta 2018 na podlagi sporazuma in potrjenega poslovno-finančnega načrta (PFN) 
sklada skladov za leto 2018 pripravila pravne podlage za izvajanje finančnih instrumentov, vzpostavila 
IT sistem ter začela pripravljati produktno dokumentacijo za izvedbo FI. V letu 2018 so bili izbrani 
finančni posredniki: Sberbank (RRI posojila, 45 milijonov evrov z vključenim finančnim vzvodom), 
Primorska hranilnica Vipava (mikroposojila 22,5 milijona evrov z vključenim finančnim vzvodom) in 
Slovenski podjetniški sklad (mikroposojila, 42 milijonov evrov z vključenim finančnim vzvodom), od 
tega 73 milijonov evrov EKP sredstev. Za FI Posojila za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in 
inovacij (posojila EKP za RRI (2014–2020)) in Mikroposojila za mala in srednje velika podjetja 
(mikroposojila EKP, posojila za MSP) je SID v prvi polovici leta 2018 izvedla obsežne pogovore z 
možnimi finančnimi posredniki v zvezi s preverjanjem trga. Za oba FI je bil izveden tudi strokovni 
pogovor za pripravo oddaje javnega naročila. Dne 18. junija 2018 sta bili objavljeni javni naročili za 
izbor finančnih posrednikov, zaključeni pa sta bili avgusta 2018. Za finančnega posrednika za posojila 
EKP za RRI je bila izbrana Sberbank, d. d., Ljubljana, s katero je sklad skladov, SID, 5. septembra 
2018 podpisala okvirni finančni sporazum v višini 30 milijonov evrov. Sberbanka je v letu 2018 odobrila 
za 726.117,19 EUR RRI posojil. Na ponovno objavo javnega naročila za izvajanje EKP posojil za RRI 
v septembru 2018, se ni prijavila nobena finančna institucija. Za finančnega posrednika za 
mikroposojila EKP za MSP zaradi napake v postopku edinega prijavitelja ni bil izbran nihče. Na 
ponovno objavljenem javnem naročilu v septembru 2018 za mikroposojila EKP za MSP, je bila za 
kvoto EUR 15 milijonov in 1 evro, kot edina prijavljena institucija v oktobru 2018, izbrana Primorska 
Hranilnica Vipava d. d., kateri je bila 9. novembra 2018 nakazana prva tranša sredstev v plasiranje. Na 
Primorski Hranilnici Vipava d. d. je bilo do 31. 12. 2018 odobrenih 10 vlog v skupni višini 244.000,00 
evrov. Za mikroposojila EKP za MSP je bil v novembru 2018, na podlagi 28. člena ZJN-3, kot 
posrednik za ta finančni produkt, izbran Slovenski podjetniški sklad s katerim je bila konec decembra 
podpisana pogodba za 28 milijonov evrov z možnostjo povečanja ter nakazana prva tranša sredstev v
plasiranje. Javni razpis je bil objavljen 28. 12. 2018 in na prvem odpiranju v januarju 2019 so prejeli 
865 vlog v višini 21 mio EUR (razpisano 12 milijonov evrov). Po obeh FI se je v okviru PFN za 2018 
načrtoval plasma sredstev končnim prejemnikom v zadnjem kvartalu 2018 v skupnem znesku do 4,4 
milijona evrov.

SID je v obravnavanem obdobju pripravila produktno dokumentacijo ter izvedla pogovore za lastniško 
financiranje MSP (lastniškega in/ali kvazi lastniškega financiranja EKP za MSP) v vrednosti 9,6 
milijona evrov, kjer se je pričakoval podpis finančnega sporazuma s finančnim posrednikom (javnim 
skladom) do konca leta 2018, vendar zaradi postopkovnega in vsebinskega usklajevanja, še ni  
realiziran. Vzporedno s pripravo produktne dokumentacije je SID, za potrebe izvajanja FI v letu 2018, 
nadgrajevala interne akte, procese in informacijski sistem, sprejela načrt marketinških aktivnosti 
sklada skladov, pripravila Protokol o oblikovanju pogojev za pridobitev kreditov iz virov Evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, priglasila shemo pomoči de minimis pri MF za več FI, izvedla 
predstavitve za potencialne finančne posrednike, izvedla delavnice in usposabljanja za finančne 
posrednike, pridobila ustrezna mnenja BS za FI, ki se že tržijo i.t.d.
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SID je na podlagi izvedenih tržnih analiz, intenzivnih pogovorov z deležniki finančnega sektorja, 
ugotovljene neodzivnosti oziroma nezainteresiranosti finančnih institucij (tako javnih kot zasebnih), da 
bi prevzele vlogo finančnih posrednikov za FI in z namenom hitrejše realizacije načrtovanih FI ter 
pravočasne zagotovitve drugega črpanja v zadnjem kvartalu 2019, v začetku decembra 2018, v skladu 
z določili podpisanega SoF, na PO MGRT naslovila vlogo za neposredno izvajanje EKP posojil za RRI 
(za preostalo kvoto), EKP posojil za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014–2020) in EKP 
posojil za UR (2014–2020). Vlogo za neposredno izvajanje navedenih finančnih instrumentov je 
obravnaval Usmerjevalni odbor za finančne instrumente. Vloga se usklajuje s SID banko.

Po oceni SID bo izvajanje FI sledilo sprejeti časovnici v PFN sklada skladov in v skladu z akcijskim 
načrtom.  

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

Prednostna naložba Regija 2017 2019 2021 2022 Skupaj

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

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

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

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

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

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

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

4.1 vsota 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 25.000.000,00

6.3 Vzhod 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00

6.3 Zahod 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.800.000,00

6.3 vsota 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 5.000.000,00

Skupna vsota 63.250.000,00 63.250.000,00 63.250.000,00 63.250.000,00 253.000.000,00
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4 Zaključek

4.1 Dejavnosti, izvedene v okviru evropske kohezijske politike 

V finančni perspektivi 2014–2020 za regijske projekte, med katere prištevamo tudi projekte lokalnih 
skupnosti, ni več posebne prednostne osi kot v preteklem programskem obdobju. V izvajanje 
kohezijske politike sta bila kot novost vpeljana posebna pristopa, ki sta namenjena lokalnim 
skupnostim in tudi drugim deležnikom lokalnega razvoja: izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih 
naložb (CTN) in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD). 

Poleg že navedenih mehanizmov (CTN in CLLD) je bila v izvajanje kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 vpeljana tudi možnost vključitve instrumentov regionalne politike na podlagi Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, med drugim tudi t. i. dogovorov za razvoj regij (DRR), ki 
pomenijo uresničevanje načel večnivojskega upravljanja, saj na ravni razvojnih regij (NUTS III) 
omogočajo izvajanje usklajenih regijskih in državnih sektorskih razvojnih prioritet. Na podlagi soglasja 
med razvojnimi sveti regij, ki zastopajo javni, nevladni in zasebni sektor v regiji in državo, se sprejmejo 
dogovori za razvoj regij.

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) 

S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje RS tako, da so s sredstvi Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja podprte operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne LAS in 
zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so prepoznana kot nepodeželska območja. S sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj so lahko podprte operacije, ki so lahko namenjene reševanju 
urbane problematike v manjših mestih in urbanih območjih, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki 
so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.

MGRT je do konca decembra 2018 prejelo 246 projektnih vlog. V okviru najpomembnejšega
podukrepa, ki je namenjen izvajanju operacij, je bilo tako že potrjenih 153 projektov in sklenjenih 150 
pogodb o sofinanciranju z upravičenci, ki so omogočile tudi začetek izvajanja in izstavitev zahtevkov 
za izplačilo. Izvajanje pri drugih podukrepih poteka tekoče.

Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) 

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

Do konca leta 2018 je ZMOS objavilo štiri povabila k predložitvi vlog za vseh 11 mestnih občin, in sicer 
za tri prednostne naložbe, v okviru katerih se sofinancirajo operacije CTN:

– 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti (dve povabili),
– 4.4 Ukrepi trajnostne mobilnosti,
– 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo 

degradiranih zemljišč.

ZMOS je konec septembra 2018 objavilo drugo povabilo k PN 6.3. 

OU je do konca leta 2018 izdal odločitve o podpori za 30 operacij v skupni vrednosti 55,8 milijona 
evrov sredstev EU (KS in ESRR).
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Dogovor za razvoj regij (DRR)

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

Podpisani DRR na podlagi prvega povabila vsebujejo projekte s teh področij:
 odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda;
 kolesarske poti;
 skupnostni centri oziroma bivalne enote za starejše – vzpostavitev ustreznih pogojev za 

aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin;
 varstvo narave oziroma varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov;
 prostorsko-komunalna ureditev romskega naselja;
 projekti, vezani na vzpostavitev koridorja četrte razvojne osi;
 spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter 

socialnega in solidarnega gospodarstva;
 regijska štipendijska shema. 

MGRT je 13. novembra 2017 za vseh 12 razvojnih svetov regij objavilo drugo povabilo za predložitev 
projektov, s katerimi se uresničujejo regionalni razvojni programi, 8. decembra 2017 prvo spremembo 
drugega povabila in 29. junija 2018 drugo spremembo drugega povabila. Skupaj je zagotovljenih 
420,055 milijona evrov sredstev evropske kohezijske politike. Kohezijski regiji Zahodna Slovenija je na 
voljo 133,4 milijona evrov, kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pa 286,7 milijona evrov. 

Prejetih je bilo 262 projektnih predlogov za 413 milijonov evrov (sredstva EU in udeležba SLO), od 
tega za neposredno potrditev v:

 PN 3.1: 79 predlogov projektov za 74,7 milijona evrov sredstev OP EKP,

 PN 4.4: 65 predlogov projektov za 123,4 milijona evrov sredstev OP EKP,

 PN 5.1: 14 predlogov projektov za 16,7 milijona evrov sredstev OP EKP,

 PN 6.1: 92 predlogov projektov za 181,8 milijona evrov sredstev OP EKP,

 PN 6.2: dva predloga projektov za 6,1 milijona evrov sredstev OP EKP in

 PN 7.2: deset predlogov projektov za 10,3 milijona evrov sredstev OP EKP (samo v kohezijski 
regiji Vzhodna Slovenija).

Stanje podpisanih dogovorov iz drugega povabila regijam je tako: MGRT je leta 2018 na podlagi 
drugega povabila z regijami podpisalo tri DRR, in sicer z zasavsko, pomursko in obalno-kraško 
razvojno regijo. Dopolnitve k dogovorom za razvoj regij so bile podpisane za te razvojne regije: 
goriško, savinjsko-podravsko, koroško, gorenjsko, posavsko, jugovzhodno Slovenijo, primorsko-
notranjsko in osrednjeslovensko. Skupaj se sofinancira 212 projektov v skupni vrednosti sofinanciranja 
s strani države v višini 383,3 milijona evrov: v skupni višini 109,5 milijona evrov za zahodno kohezijsko 
regijo in v skupni višini 237,8 milijona evrov za vzhodno kohezijsko regijo.

Skupno število projektov v podpisanih dogovorih iz obeh povabil je tako 241, skupna vrednost 
sofinanciranja s strani države v podpisanih dogovorih pa znaša 480 milijonov evrov.

4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike

Izzivi, povezani z doseganjem okvira uspešnosti konec leta 2018 

Poleg doseganja pravila N + 3, ki je namenjeno zagotavljanju ustrezne dinamike črpanja evropskih 
sredstev in je bilo doseženo v letu 2018, je še pomembnejše spremljanje okvira uspešnosti, ki je 
namenjeno zagotavljanju doseganja (fizičnih in finančnih) kazalnikov, kot so opredeljeni v OP EKP. 
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Okvir uspešnosti izvajanja OP EKP za konec leta 2018 sestavljajo mejniki, določeni za vsako 
prednostno os, razen za prednostne osi, namenjene tehnični podpori (glej tudi poglavje 3.2). Na 
podlagi usmerjenosti kohezijske politike kot ključne razvojne politike v konkretne rezultate je bila 
(poleg drugih ukrepov osredotočenja, na primer izpolnjevanje predhodnih pogojenosti, vnaprej 
določeni tematski cilji glede na prednostne naloge EU itd.) določena tudi rezerva za uspešnost – 6 
odstotkov razpoložljivih sredstev − po osi, regiji in skladu, kar v OP EKP znaša približno 184 milijonov 
evrov. Ta sredstva bodo dodeljena le osem, ki bodo izkazale doseganje rezultatov (finančni in fizični 
kazalniki okvira uspešnosti). Ob tem je treba ločiti mejnike, neke vrste vmesne vrednosti, ki jih je treba 
doseči ob koncu leta 2018, in ciljne vrednosti, ki jih je treba doseči do konca leta 2023.

Doseganje okvira uspešnosti velja, če bosta dva kazalnika do konca leta 2018 dosegla vsaj 85 
odstotkov vrednosti mejnika. Če okvir uspešnosti vključuje tri kazalnike ali več in so vsi kazalniki razen 
enega do konca leta 2018 dosegli 85 odstotkov vrednosti mejnika, pa en kazalnik ne sme doseči manj 
kot 75 odstotkov svoje vrednosti. 

Če navedeno ni doseženo, vendar sta najmanj dva kazalnika dosegla vsaj 65 odstotkov mejnika, se 
sredstva prerazporedijo v okviru osi (upoštevajoč sklad in regijo), ki so te vrednosti dosegle 
(sprememba operativnega programa).

Če najmanj dva kazalnika nista dosegla 65 odstotkov vrednosti, potem gre za resno pomanjkljivost, na 
katero mora opozoriti EK, država članica pa sprejeti ustrezne ukrepe za njeno odpravo. Če ti ukrepi 
niso sprejeti, lahko EK najprej pet mesecev po takem sporočilu začasno ustavi celotno vmesno plačilo 
ali del vmesnega izplačila za prednostno nalogo programa v skladu s postopkom iz pravil za 
posamezne sklade. Podobno velja za doseganje okvira uspešnosti konec leta 2023, pri čemer lahko 
nedoseganju sledijo finančni popravki v ustreznem odstotku, odvisno od odstotka nedoseganja, torej 
dejanska izguba sredstev. 

Za zmanjševanje tveganj zato OU skupaj s PO izvaja dejavnosti za pospeševanje izvajanja OP EKP in 
odpravo ovir za hitrejšo implementacijo. Poleg rednega spremljanja je za zmanjšanje tveganj ključno 
omogočanje začetka postopkov oddaje javnih naročil za dela pred odločitvijo OU (t. i. sočasnost 
izvajanja), s čimer se omogoči visoka pripravljenost projektov, katerih vrednost je tako realneje 
ocenjena (boljše načrtovanje, višja stroškovna učinkovitost, hitrejša izvedba in manjši pritisk na 
proračunske potrebe resorjev), ukrepi pa hitreje izvedljivi. Pristop omogočajo navodila organa 
upravljanja. V skladu z akcijskim načrtom bo SVRK v drugem četrtletju 2019 poskušala izvajati 
dejavnostmi, ki bi pripeljale k sistemski ureditvi sočasnosti izvajanja.

Poleg »vsebinskih« razlogov za počasnejšo dinamiko koriščenja sredstev od predvidene in s tem 
povezanih tveganj za doseganje mejnikov okvira uspešnosti do konca 2018 bo treba hitreje izvajati 
tudi te sistemske ukrepe za zmanjševanje tveganj:

 nadaljnja optimizacija informacijskih sistemov za zagotavljanje ažurnega pošiljanja zahtevkov 
za plačilo na EK in hitrejše odzivanje na odprte težave pri delovanju informacijskih sistemov;

 pregled metodoloških osnov za določitev kazalnikov in ocena vpliva drugih dejavnikov na 
doseganje ciljev ter priprava podlag za ukrepanja (sprememba OP EKP, ki vsebuje navedeno, 
je bila s strani EK potrjena decembra 2018);

 osredinjenost na projekte, ki so pripravljeni za izvedbo (pridobljena dovoljenja, izvedena 
presoja vplivov na okolje, začeta javna naročila, odkupljena zemljišča ipd.) v kratkem času,
kar akterjem v sistemu nalaga tudi akcijski načrt, sprejet s strani Vlade RS;

 preverjanje drugih sistemskih razlogov, ki vplivajo na zamik izvajanja (sočasnost izvajanja, 
pravila izvrševanja proračuna, dolgi večfazni postopki izbora projektov, ki ne zahtevajo visoke 
pripravljenosti predlogov projektov in niso neposredno vezani na doseganje kazalnikov), 
možnost dodeljevanja dodatnih pravic porabe, o čemer podrobneje pri realizaciji akcijskega 
načrta ipd. 

Dejansko stanje izpolnjevanja okvira uspešnosti je navedeno v okviru poglavja 3.2 v sklopu 
posamezne prednostne osi, kjer je obravnava odvisna od specifik posameznih ukrepanj glede na 
konkretno področje in vrsto naložb. Ob tem je treba poudariti, da se v okvir uspešnosti lahko štejejo 
tudi izplačila pri upravičencih do konca leta 2018, kar pomeni izplačila iz državnega proračuna še v 
letu 2019, zaradi česar bodo natančnejši podatki o doseganju okvira uspešnosti lahko znani v 
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naslednjih četrtletnih poročilih. Predvidoma pa se predvideva prerazporeditev sredstev iz osi 2 in 5. Na 
podlagi stanja, ki bo dokončno znano ob pošiljanju letnega poročila 2018 EK do 30. junija 2019, sledi 
sprememba OP EKP v letu 2019 z ustreznimi prerazporeditvami sredstev oziroma prilagoditvami 
doseganja rezultatov. 

Preverjanja in drugi nadzori

Do 15. novembra 2018 so OU in PO izvedli preverjanja na kraju samem za 82 operacij.

OU je izvedel kontrolo prenesenih nalog izvajanja upravljalnih preverjanj na PO, ki so dogovorjene v 
Sporazumu med OU in PO. Kontrola prenesenih nalog je bila izvedena pri vseh PO, kjer se je 
preverjala pravilnost izvedbe upravljalnih preverjanj PO. Ugotovitve teh preverjanj je OU za večino PO 
podal v začasnih poročilih do 31. decembra 2018. Za PO MK, MGRT in MP pa bodo začasna poročila 
izdana v januarju 2019. OU je izvedel kontrolo prenesenih nalog pred potrditvijo operacije na PO 
MGRT, MIZŠ, MOP in MZI. Ugotovitve teh preverjanj je OU podal v začasnih poročilih do 31. 
decembra 2018. Končno poročilo je bilo do konca leta 2018 izdano PO MGRT in MZI. 

Urad RS za nadzor proračuna je v okviru sistemske revizije pregledal sistem izvajanja kohezijske 
politike pri OU in organu za potrjevanje ter pri PO MGRT, PO MOP in PO MIZŠ. Končna ocena 
revizijskega poročila za revidirance OU, organ za potrjevanje, PO MIZŠ, PO MOP in PO MGRT je, da 
sistem deluje, vendar so potrebne izboljšave (ocena 2). 

Orodje Evropske komisije za oceno tveganja − Arachne

Vlada se je na seji 27. julija 2017 seznanila z namero uvedbe ukrepa za preprečevanje goljufij v obliki 
pristopa k uporabi orodja EK za oceno tveganja (Arachne) v okviru izvajanja evropske kohezijske 
politike na ravni Republike Slovenije. Arachne je orodje za oceno tveganja, ki je državam članicam v 
pomoč pri prepoznavanju, preprečevanju in odkrivanju tveganih operacij, projektov, upravičencev in 
pogodb/pogodbenikov. Gre za orodje za podatkovno rudarjenje, namenjeno prepoznavanju projektov, 
ki bi lahko bili dovzetni za tveganja glede goljufij, navzkrižja interesov in nepravilnosti. 

OU je najnovejše podatke iz informacijskega sistema eMA poslal EK 10. oktobra 2018. OU je v 
sodelovanju s PO ocenil, da je treba navodila, ki jih je decembra 2017 izdal za pomoč uporabnikom, 
dopolniti z natančnejšimi usmeritvami in fleksibilnostjo glede uporabe tega orodja. Posodobitev navodil 
je pripravil 19. oktobra 2018. Pošiljanje noveliranih podatkov iz informacijskega sistema OU EK je 
predvideno v januarju 2019.

4.3 Drugo

Vzpostavitev informacijskega sistema za izvajanje evropske kohezijske politike

V izvajanje evropske kohezijske politike so vključeni trije informacijski sistemi: informacijski sistem 
organa upravljanja eMA, informacijski sistem organa za potrjevanje eCA in računovodski sistem 
slovenskega proračuna MFeRAC. Vsi sistemi delujejo z nekaterimi pomanjkljivostmi in se izvajajo, kar 
potrjuje dejstvo, da nam je prek njih uspelo certificirati izdatke in jih uveljavljati do evropskega 
proračuna. Kljub temu pa pri delovanju sistema eMA in v komunikaciji med temi sistemi še vedno 
prihaja do težav, zato izvajanje še ni optimalno in dovolj hitro.

Stanje v informacijskem sistemu OU eMA konec decembra 2018:
 V sistemu eMA je registriranih več kot 5.000 uporabnikov. Registracija uporabnikov pomeni, 

da so registrirali svoje uporabniško ime in certificirano digitalno potrdilo za dostop do sistema 
eMA.
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 Uporabnikom je zagotovljena pomoč prek Centra za podporo uporabnikom (CPU). OU si bo 
še dodatno prizadeval skrajšati odzivni čas reševanja odprtih vprašanj za nemoteno delovanje 
informacijskega sistema eMA.

 V sistemu eMA je bilo 430 vlog za odločitev o podpori, od tega je bilo 369 vlog za odločitev o
podpori v statusu potrjene.

 V sistemu eMA je bilo 3.913 operacij, od tega 2.231 v izvrševanju, 1.591 pa v pripravi.
 Prek sistema eMA je bilo oddanih 11.627 zahtevkov za izplačilo (ZZI) v skupni višini več kot 

667 milijonov evrov.

Še vedno prihaja tudi do določenih sistemskih težav in pomanjkljivosti (na primer onemogočen vnos 
vračila preveč izplačanega predplačila, delitev pro rata, državne pomoči, priprava negativnih 
zahtevkov za izplačilo ipd.). Povezave z drugimi informacijski sistemi še vedno niso popolnoma
funkcionalne. SVRK in MF se sproti usklajujeta in rešujeta težave (prenos podatkov med 
informacijskimi sistemi MFeRAC, eMA in eCA). Veliko truda se namenja tudi izboljšanju uporabniške 
izkušnje (na primer izpis ustreznih finančnih in vsebinskih poročil, izboljšana preglednost, avtomatični 
izračuni v primeru uporabe sorazmernega pristopa ipd.), da bi se upravičencem in PO zmanjšala
nepotrebna administrativna bremena. 

V četrtem trimesečju je bilo izvedenih več večjih nadgradenj aplikacije, na primer mapiranje podatkov 
za izvoz ZZI iz informacijskega sistema eMA v informacijski sistem eCA, spremljanje nepravilnosti in 
revizij, možnost izpisa načrtovanja in realizacije na ravni posamezne operacije, spremljanje realizacije 
operacije. Pripravljena je bila tudi rešitev za omogočanje spremljanja in poročanja. Vse te rešitve so 
omogočile odpravo nekaterih pomanjkljivosti ter, najpomembneje, zaprtje informacijskega sistema 
ISARR2 in možnost certifikacije vseh izdatkov. 

Izveden je bil tudi sklop izobraževanj za upravičence. Tak način izobraževanja bomo ohranili tudi v 
prihodnje. Na spletni strani so objavljeni kratki filmi, ki prikazujejo način uporabe aplikacije po vsebinah 
(priprava vloge za odločitev o podpori, vnos operacije, priprava in oddaja ZZI, izvedba AP ipd.). Hkrati 
načrtujemo tudi izvedbo novih izobraževanj.

Razvoj informacijskega sistema eMA se bo nadaljeval tudi v prihodnje, saj bo postopoma pridobil še 
dodatne funkcionalnosti, kar bo omogočilo, da postane tudi orodje uporabnikom za celovit pregled 
stanja in hitrejšo izvedbo dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem ter bodo temeljile na pridobljenih 
predlogih in pozitivnih izkušnjah PO in upravičencev. Hkrati si bomo prizadevali tudi zmanjšati
razhajanje med plačili iz državnega proračuna in zahtevki za plačilo, poslanim EK. OU bo izboljšal 
odzivni čas za odpravo napak pri delovanju informacijskega sistema.

Usposabljanja

Usposabljanja potekajo v skladu z načrtom usposabljanj OU in PO. Glede na posebnosti problematike 
oziroma zaznanih potreb po reševanju se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. Praksa kaže, 
da se na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 nenehno pojavljajo novi izzivi. 
Zato bomo na podlagi izkušenj iz preteklosti teme izobraževanj tudi v prihodnje prilagajali prednostnim 
potrebam in si prizadevali, da bi bila izobraževanja čim bolje izvedena.

Informacijski sistem eMA ima še začetniške težave, ki jih je treba spremljati in popraviti. Zavedamo se, 
da je izobraževanje na tem področju zelo pomembno, saj gre za sistem, katerega popolna uporaba bo 
brez ustreznega izobraževanja uporabnikov težko uspešna. Na podlagi potreb, izkazanih v resorjih, je 
OU ustrezno sestavil in uskladil skupine strokovnjakov in izvedel izobraževanja s praktičnim delom z 
informacijskim sistemom. Uvodna izobraževanja v letu 2017 so bila namenjena seznanitvi z 
informacijskim sistemom, tokrat pa so se udeleženci spoznali z dnevno aktivno uporabo sistema eMA. 
Tako je bilo od septembra do novembra organiziranih 12 delavnic, na katerih je bilo več kot 900 
udeležencev.

V začetku leta 2018 je OU organiziral izobraževanje uporabnikov glede uporabe orodja EK Arachne
pri ocenjevanju tveganja, saj je to orodje treba vključiti v sistem upravljanja in nadzora OP EKP. 
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Predvideno je tudi nadaljevanje izobraževanj – v okviru delavnic – na temo goljufij na račun sredstev 
EU. 

V letu 2019 bomo v skladu s potrebami PO in upravičencev, v okviru MJU Upravne akademije, izvajali 
tečaje tujih jezikov, predvsem nadaljevalni tečaj angleškega jezika, osvežitveni tečaj nemškega jezika 
in začetni tečaj francoskega jezika ter računalniške tečaje Word, Excel, Powerpoint, Prezi ipd. Številni 
upravičenci so izrazili potrebo, da se organizirajo usposabljanja, dajanje informacij in pomoč v različnih 
fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov. Prav tako bodo potekala izobraževanja, ki so 
predvidena v načrtu izobraževanj. Poudarek bo predvsem na področju računovodenja, računalniških 
znanj in znanj, s katerimi bomo nadgradili osebnostne lastnosti, kot so nastopanje v javnosti, pravilno 
pisno in ustno izražanje ipd.

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 dejavnosti in njihovo izvedbo. Pri tem 
je izjemno pomembna tudi uporaba sodobnih komunikacijskih orodij, s čimer se želita doseči še večji 
domet in učinek poslanih sporočil. 

Dejavnosti komuniciranja in obveščanja se izvajajo v skladu z letnimi načrti (spletne komunikacijske 
dejavnosti, komuniciranje z mediji, oglaševanje, dogodki, publikacije in promocijski izdelki ter druge 
dejavnosti), pri čemer se sledi ciljem, zastavljenim v komunikacijski strategiji. Posebna pozornost je 
namenjena spletnemu portalu www.eu-skladi.si (na primer ažurnosti objav razpisov, navodil, predpisov 
idr.) in družbenim omrežjem (kot so Facebook, Twitter, Instagram in YouTube). 

Za trimesečno obdobje od oktobra do decembra 2018 na področju komuniciranja in obveščanja 
javnosti poudarjamo te dejavnosti:

 Konec septembra je SVRK objavila javni natečaj EU projekt, moja zgodba, ki je trajal do 
25. novembra 2018. Na natečaj se je lahko prijavil vsak, ki je dopolnil 18 let, in sicer s kratkim 
videoposnetkom v dolžini do 90 sekund, ki prikazuje projekt v Sloveniji, sofinanciran iz ESRR, 
ESS ali KS, ali z njim povezano osebo oziroma zgodbo. Cilj videonatečaja je bil prepoznavati
koristi evropskih sredstev in hkrati okrepiti poznavanje priložnosti, ki jih prinašajo. Na 
videonatečaj je prispelo 20 videoposnetkov. Do 10. decembra 2018 je za najboljši 
videoposnetek glasovalo več kot 9.500 ljudi. Največ glasov je prejel videoposnetek
Znanstveniki proti plastiki. Strokovna komisija je najbolje ocenila videoposnetek Oskrba s 
pitno vodo na območju Domžale – Kamnik. Člani neformalne kohezijske mreže pa so kot 
najboljši videoposnetek prepoznali videoposnetek STOP BIROKRACIJA.

 Novembra je bila izvedena Javnomnenjska raziskava na temo evropske kohezijske politike v 
Sloveniji. Namen raziskave je bil ugotoviti:

 oceno uspešnosti Slovenije pri črpanju evropskih sredstev in vpliv na razvoj Slovenije;
 poznavanje evropskih skladov in operativnih programov;
 poznavanje projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev;
 poznavanje in informiranje s spletnih strani z informacijami o evropskih sredstvih;
 všečnost spletne strani eu-skladi;
 poznavanje publikacije E-kotiček;
 opaženost medijskih dejavnosti na temo evropskih sredstev;
 oceno informiranja javnosti o evropskih sredstvih s strani državnih institucij.

 V okviru sodelovanja z Valom 202 še vedno poteka serija desetih oddaj v okviru 30 let 
kohezije v EU. Predstavljajo se uspešni projekti, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev. 
Ponovitve oddaj se predvajajo tudi na Radiu Koper in Radiu Maribor. Poleg tega so bili v tem 
obdobju predvajani prispevki na te teme: ukrepi za mlade – dvig njihovih kompetenc, vodno 
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zajetje Malni, otvoritev vodarne Blate (projekt SORIKO), oglasi za videonatečaj EU projekt, 
moja zgodba, projekt Mladi podjetniki, Sklad skladov, projekt Artehgal in predstavitev SPOT-
točke v Mariboru.

 Na nacionalni televiziji se je v okviru videonatečaja EU projekt, moja zgodba tri tedne 
predvajal videoposnetek v dolžini 23 sekund. 

 Obnovitev sodelovanja s stripovsko zgodbo na temo evropskih sredstev na Uporabni 
preglednici za pripravo na maturo s področja slovenskega jezika, ki je obvezen del mature.
Vsebinski del pomagajo oblikovati profesorji za to, da je vsebina uporabna in da vsebuje 
ključne elemente, ki jih morajo maturanti znati za pisni del. S postavitvijo sporočila o evropskih 
sredstvih na Uporabno preglednico pa se gradi zavedanje o pomenu teh sredstev. V letošnji 
generaciji je 15.597 maturantov dijakov četrtih letnikov gimnazij in srednjih šol. 

 Izvedba dogodkov Z EU sredstvi do športnih uspehov – Junaki zime v Mariboru s kvizom za 
otroke na temo evropskih sredstev in Slovenski regionalni dnevi 2018 – Izzivi regionalnega 
razvoja. 

Evropska kohezijska politika 2007–2013, cilj Konvergenca 

Slovenija je bila v obdobju 2007–2013 v okviru treh operativnih programov:
 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR − sredstva ESRR v 

višini 1.783.285.419 evrov),
 Operativni program razvoja človeških virov (OP RČV − sredstva ESS v višini 755.699.370 

evrov) in
 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI − sredstva KS in 

delno ESRR, skupaj v višini 1.562.063.847 evrov),
skupaj upravičena do sredstev evropske kohezijske politike iz cilja Konvergenca in je imela do konca 
leta 2015 na voljo 4.101.048.636 evrov sredstev EU/pravic porabe.

Slovenija je bila ena najuspešnejših držav članic pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike in
med osmerico tistih, ki jim je še pred uradnim koncem programskega obdobja uspelo povrniti v 
nacionalni proračun maksimalno kvoto sredstev, to je 95 odstotkov od 4,1 milijarde evrov, kar znese 
3,9 milijarde evrov. Preostalih 5 odstotkov so v skladu z zakonodajo EU v Bruslju zadržali do potrditve 
končnih poročil o izvajanju vseh treh operativnih programov finančnega obdobja 2007–2013. Poročila 
so bila EK poslana v roku – 31. marca 2017. 
Od preostalih 5 odstotkov je Slovenija konec julija letos že prejela 167,27 milijona evrov iz ESRR in 
KS.

V zadnjem četrtletju je Slovenija prejela še preostanek sredstev ESS (38 milijonov evrov), s čimer je 
za zdaj 100-odstotno uspešno končala programsko odboje 2007–2013. Spremljanje trajnosti 
(delovanja) projektov namreč poteka še tri leta oziroma pet let po koncu.

Prihodnost evropske kohezijske politike po letu 2020 

Vlada RS je 21. marca sprejela temeljna izhodišča RS o prihodnosti evropske kohezijske politike pred 
začetkom pogajanj o večletnem finančnem okviru EU po letu 2020 in jih poslala v seznanitev tudi 
Odboru DZ za zadeve Evropske unije.

Temeljna izhodišča o prihodnosti evropske kohezijske politike obravnavajo trenutne izzive na področju 
temeljnega ustroja kohezijske politike, njeno pomembnost v večletnem finančnem okviru in krepitev 
vloge EU v svetu. Prikazujejo pogled Slovenije na raven razprave in odprta vprašanja, zdaj prisotna v 
EU, in tudi opredelitev Slovenije do pomena kohezijske politike.

EK je 2. maja 2018 pripravila predlog novega večletnega finančnega okvira EU. Konec maja je EK 
predstavila sektorske uredbe/uredbo o skupnih določbah za sedem skladov z deljenim upravljanjem 
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na ravni EU (KS, ESRR, ESS+, ESPR, AMIF, SNV, IUMV). V okviru dolgoročnega proračuna EU za 
prihodnost je EK predlagala sodobnejšo, preprostejšo in prožnejšo kohezijsko politiko kot glavno 
naložbeno politiko in hkrati oprijemljiv izraz solidarnosti EU.
Ocenjuje se, da je EK pri predlogu razdelitve kohezijskih sredstev med države članice prepoznala 
specifičen položaj Slovenije, posebej povezan z učinki gospodarske krize ter nujnostjo intenzivnejših 
vlaganj v razvojni preskok in gospodarsko preobrazbo. Alokacijska metoda na področju kohezijske 
politike še naprej temelji na merilu relativne razvitosti držav članic in regij, kar je pozitivno. Ob tem je 
treba nadaljevati prizadevanja za to, da se upoštevanje nenadnih padcev kohezijskih ovojnic dosledno 
upošteva tudi na ravni regij. 
Predlogi za programsko obdobje 2021–2027 prinašajo številne poenostavitve v sistemu izvajanja, pri 
čemer je že bil opravljen pregled določil na strokovni ravni, da bodo poenostavitve zaživele tudi v 
praksi. V zvezi z normativno ureditvijo Slovenija na delovni ravni sodeluje pri usklajevanjih uredb za 
obdobje 2021–2027, hkrati potekajo pogajanja o večletnem finančnem okvirju. 
V zadnjem četrtletju so bili obravnavani zadnji kompromisni predlogi splošne uredbe, in sicer sklop 1 
(programiranje), sklop 2 (omogočitveni pogoji in okvir uspešnosti) in sklop 5 (upravljanje in 
preverjanje) ter kompromisni predlog za uredbo ESRR in KS. Sklopa 1 in 5 sta bila potrjena, o sklopu 
2 ter uredbi ESRR in KS bodo pogajanja še potekala med predsedovanjem Romunije. Dodatno odprti 
bodo sklop 3 (spremljanje, vrednotenje, obveščanje javnosti), sklop 4 (finančna podpora skladov) in 
sklop 6 (finančno upravljanje). Predvideno je nadaljevanje pogajanj o večletnem finančnem okviru za 
2021–2027.
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