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ZADEVA: Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za 
rast in delovna mesta – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi sedmega 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, 65/14
in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ... seji pod točko ... dne … sprejela naslednji

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe 
za rast in delovna mesta ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prilogi:
 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 

Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta,
 Obrazložitev
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Predlagane spremembe in dopolnitve Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18; v nadaljevanju: Uredba 
EKP) v Uredbo EKP posegajo v obsegu spremembe finančnega izvajanja Operativnega programa. V 
tem okviru novela Uredbe EKP uvaja možnost oblikovanja t.i. »varnostne rezerve« pri izvajanju 
operativnega programa, ki z namenom zagotovitve porabe vseh razpoložljivih sredstev operativnega 
programa omogoča odobritev finančnih prispevkov preko obsega razpoložljivih sredstev, vendar 
največ v 10-odstotnem presežku razpoložljivih pravic operativnega programa, s čimer zagotavlja 
100-odstotno počrpanje evropskih sredstev. Institut »varnostne rezerve« hkrati zagotavlja, da bodo 
načrtovani rezultati (kazalniki) operativnega programa doseženi v zadostni meri, da ne bo potrebno 
vračilo sredstev. Z namenom učinkovitega črpanja evropskih sredstev se s predlogom uredbe 
skrajšuje tudi rok za pregled vlog in rok za izdajo odločitve  o podpori na organu upravljanja. Gre za 
spremembe, ki so v trenutnih razmerah krize oziroma v odzivu na krizo ter odpravi oziroma omilitvi 
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posledic krize bistvenega pomena. Predlagamo, da se predlog spremembe Uredbe EKP sprejme na 
seji vlade.
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

Zvonko Černač, minister

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

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

konkurenčnost podjetij NE

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne 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:
/  
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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 

0 0
SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

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

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. 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.
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II. 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 s proračunskih postavk, s 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 s 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 (npr. 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:
Predlog uredbe nima finančnih posledic za druga javnofinančna sredstva.

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: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo se je usklajevalo z organi, ki jih spremembe in dopolnitve uredbe zadevajo, zato je 
predlagatelj izpustil objavo na spletni strani.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA
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11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zvonko Černač
      minister



PREDLOG

Na podlagi sedmega 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, 65/14 in 55/17) 
Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 

Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta

1. člen

V Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 –
popr., 15/17, 69/17 in 67/18) se v 1. členu doda nova šesta alineja, ki se glasi:

»– Uredba (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za 
spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za 
pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 
437 z dne 28. decembra 2020, str. 30).«. 

2. člen

V drugem odstavku 14. člena se prvi stavek črta. 

3. člen

V 18. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Zaradi zagotovitve porabe vseh razpoložljivih sredstev operativnega programa lahko organ 
upravljanja ne glede na ostale določbe te uredbe izda odločitve o podpori preko obsega razpoložljivih 
sredstev, vendar največ do višine, ki za 10% presega razpoložljive pravice porabe operativnega 
programa (v nadaljnjem besedilu: varnostna rezerva).«

4. člen

Četrti odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Organ upravljanja izda odločitev o podpori najpozneje v 15 dneh od prejema popolne vloge za 
odločitev o podpori in jo pošlje v vednost tudi organu za potrjevanje in revizijskemu organu. Če vloga 
ni popolna, je treba najpozneje v sedmih dneh od prejema zahtevati dopolnitev. Dopolnitev je mogoče 
zahtevati samo enkrat.«. 

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Organ upravljanja najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe oblikuje t.i. »varnostno rezervo« 
po prednostnih oseh, v skladu z določbo šestega odstavka 18. člena te uredbe.«.    
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KONČNA DOLOČBA

5. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.  
Ljubljana, ... marec 2021
EVA 2021-1541-0001 Vlada Republike Slovenije 

          Janez Janša 
           Predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

Sedmi odstavek 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, 65/14 in 55/17).

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Rok za izdajo spremembe in dopolnitve uredbe s posebnim nacionalnim zakonom ni določen.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna
/

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona
/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu:
Dopolnjuje se 1. člen uredbe, tako, da se navede dodatni predpis Evropske unije, izvrševanje 
katerega opredeljuje uredba, in sicer Uredbe (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev 
izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in 
gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30). V luči razmer ob pandemiji
COVID-19 in zaradi ukrepov za odzivanje na krizo ter odpravo oziroma obvladovanju posledic krize se
dopolnitev nanaša na nove oblike podpor iz kohezijskih sredstev, ki so namenjene obvladovanju in 
blaženju posledic razmer, kakršne so nastale zaradi pandemije COVID-19. 

K 2. členu: 
S spremembo se ukinja prvi stavek drugega odstavka 14. člena veljavne Uredbe EKP z namenom 
zagotoviti večjo prožnost posredniških in izvajalskih organov glede izvajanja nalog iz njihove 
pristojnosti oziroma izvajanja njihovih nalog. Pri tem morajo posredniški oziroma izvajalski organi 
vedno paziti na skladnost z navodili organa upravljanja, kadar urejajo isti predmet oziroma materijo. 
Kljub črtanju določbe o možnosti sprejema navodil posredniških organov tako še naprej velja
preostanek določbe drugega odstavka 14. člena Uredbe EKP, ki nalaga usklajenost med navodili
posredniških organov in izvajalskih organov (če ti sprejmejo navodila v skladu z materialnimi in 
procesnimi predpisi iz svoje pristojnosti) z navodili organa upravljanja. Predlagana sprememba Uredbe 
EKP ne vpliva na veljavnost zdajšnjih navodil posredniških oziroma izvajalskih organov, saj so ti v 
pristojnosti posameznega posredniškega oziroma izvajalskega organa ter so bila sprejeta na podlagi 
materialnih oziroma procesnih aktov iz njihove pristojnosti.  

K 3. členu:
S predlagano spremembo se v zasnovo izvajanja operativnega programa vnaša institut tako 
imenovane »varnostne rezerve«, ki sledi cilju zagotovitve porabe vseh razpoložljivih sredstev 
operativnega programa ter omogoča odobritev finančnih prispevkov preko obsega razpoložljivih 
sredstev, vendar največ v 10-odstotnem presežku razpoložljivih pravic operativnega programa in s 
tem 100-odstotno črpanje evropskih sredstev. Institut varnostne rezerve hkrati zagotavlja, da bodo 
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načrtovani rezultati (kazalniki) operativnega programa doseženi v zadostni meri, da ne bo potrebno 
vračilo sredstev. Drugače povedano, z ukrepom »varnostne rezerve« se zagotavlja, da evropska 
sredstva ne bodo izgubljena in da bo Republika Slovenija ob koncu finančne perspektive 2014–2020 
(z obdobjem upravičenih izdatkov do 31.decembra 2023) lahko počrpala 100 % evropskih sredstev.

Z vnosom instituta »varnostne rezerve« tudi uravnavamo pritisk na državni proračun, saj je nujno 
upoštevanje dodatnih virov financiranja, natančneje virov REACT EU, FP 2021-2027 in RRF, ter se še
vedno zagotavlja možnost počrpanja vseh razpoložljivih sredstev. Ustrezna »varnostna rezerva« bo 
upoštevana v naslednji različici INOP 21.1..

K 4. členu:
V 26. člena Uredbe EKP se spremeni četrti odstavek 26. člena Uredbe EKP, ki skrajšuje roke 
odločanja organa upravljanja o vlogi posredniškega organa. V skladu s spremenjeno določbo organ 
upravljanja odločitev o podpori izda najpozneje v 15 dneh od prejema popolne vloge za odločitev o 
podpori. V primeru nepopolnosti vloge posredniškega organa za odločitev o podpori organ upravljanja
v sedmih delovnih dneh zahteva, da se pomanjkljivosti odpravijo. Od spremenjenih rokov se obetata
pohitritev postopkov odločanja in s tem dodeljevanje sredstev upravičencem in zmanjšanje 
administrativnega bremena, saj bodo sredstva tako hitreje prišla do končnih upravičencev. 
Dodaja se nov sedmi odstavek z navedbo načina oblikovanja varnostne rezerve, kot opredeljene v 
novem šestem odstavku 18. člena uredbe. 

K 5. členu:
Določa se uveljavitev uredbe z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Krajši 
vacatio legis se utemeljuje z razlogom, da predlagane spremembe in dopolnitve ne ustvarjajo pravnih 
posledic, ki bi neposredno vplivale na pravni položaj upravičencev ter bi za zagotovitev pravne 
varnosti predpostavljale potrebo po njihovi predhodni seznanjenosti z vsebino predpisa. Učinki novele 
uredbe se izkazujejo na ravni izvajanja upravnih procesov v razmerju med državnimi organi, pri čemer 
so spremembe usmerjene predvsem v zagotovitev učinkovite porabe razpoložljivih sredstev 
operativnega programa, kar utemeljuje potrebo po čimprejšnji uveljavitvi predpisa. 
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