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• 1. 7. 2020 - Nemčija prevzame predsedovanje Svetu EU

• 21. 7. 2020 – dosežen dogovor na Svetu EU, ki prinaša 
dogovor o razdelitvi EU sredstev za:

• Večletni finančni okvir 2021-2027

• „New generation“ ukrepe:

• RRF (načrt za okrevanje in odpornost)

• React-EU

• Dodatna sredstva za kmetijsko politiko 

• Del sredstev za JTF (SPP) – poraba do 2026

Programiranje EU sredstev na ravni EU
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Kako od 12,2 mrd EUR pridemo na Program EKP z 3,2 
mrd EUR?

VFO 2021-2027 + JTF (NGEU)+ JTF 2021-2027 = 
partnerski sporazum = 3,26 mrd EU sredstev 
(upoštevajoč tekoče cene)



• Program EKP 2021–2027, katerega organ upravljanja je SVRK: skupna 
vrednost: 3.212,67 mio EUR,

• Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji za obdobje 
2021–2027 (FEAD), katerega organ upravljanja je MDDSZ (vir: ESS+): 
29,4 mio EUR, 

• Program za pomorstvo in ribištvo in akvakulturo, katerega organ 
upravljanja je MKGP (vir: ESPRA): 23,93 mio EUR;

Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko za 
obdobje 2021-2027 (3,26 mrd mio EUR)



Sporazum o partnerstvu med SI in EK
• potrjen 12.9.2022 (kot 20. članici EU), trenutno potrjenih 22 

od 27

• uradno podpisan 28.9.2022

• pravna podlaga za podrobnejšo delitev podpore po vsebinskih področjih 
in programih (FEAD; ESPRA, EKP21-27) z upoštevanjem tematske 
koncentracije

• Program za pomorstvo in ribištvo in akvakulturo in FEAD že formalno 
oddana na EK (čakalo se je le na partnerski sporazum!!)

Faze programiranja  I  



Višina EU dela po skladih v državah članicah s sprejetimi 
Sporazumi o partnerstvu  



IZZIVI:

• Zahteve iz uredb EU – tematska osredotočenja, % za podnebne 
cilje po kodah intervencij, 

• Potrebno zagotoviti potrebne višine prispevka proračuna RS, ki 
bo omogočal ustrezno izvedbo Programa EKP 21-27

• Ustrezno umestiti teritorialne pristope

• dogovor z MF za dodelitev dodatnih pravic porabe za izvedbo 
Programa 21-27 – namenjene za regionalni razvoj (pristop DRR)

• Pridobiti soglasja Razvojnih svetov obeh kohezijskih regij

Faze programiranja II - Program EKP 21-27



Razdelitev EU sredstev po državah članicah in 
ciljih politik



Za področje kohezijske politike EU nameni 369 mrd 
EUR

Razdelitev EU dela po skladih EKP



Program EKP 21- 27 – določeno v Uredbah EU



Slovenija – NETO prejemnica 
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• določa strategijo za opredelitev ukrepov, ki prispevajo k 
doseganju petih (5) ciljev politik in specifičnemu cilju SPP in 
določitev kazalnikov.

• nacionalna raven = en (1) Program

• Štirje (4) skladi = 3,2 mio EUR EU dela
• Kohezijski sklad (za celotno Slovenijo)

• ESRR (ločeno za KRVZ in KRZS)

• ESS+ (ločeno za KRVZ in KRZS)

• SPP (za 2 premogovniški regijo: Zasavje in Savinjsko-Šaleška)

Program EKP 21- 27



• Ključni strateški dokumenti za oblikovanje ukrepov: 
• Strategija razvoja Slovenije 2030, 

• Poročilo o razvoju 2021,

• Strateške prioritete Evropske komisije (zeleni in digitalni prehod)

• Deset (10) prednostnih nalog (PN) znotraj katerih so 
opredeljeni specifični cilji (SC), ki izhajajo iz kohezijskih uredb.

• Ključni pogoji za razdelitev sredstev po SC:
• Tematska osredotočenost

• Doseganje podnebnih ciljev

• Obseg sredstev, namenjenih za trajnostni razvoj mest

• Načelo, da se z ukrepi ne škoduje bistveno glede na okoljske cilje 

Vsebine programa EKP 21- 27



Vsebine programa EKP 21- 27 - Finančni razrez po CP 

SKUPAJ %

CP1 727.173.813 23%

CP2 793.034.435 25%

CP3 511.031.161 16%

CP4 741.396.618 23%

CP5 85.230.785 3%

SPP 248.773.600 8%

TP 106.027.041 3%

SKUPAJ 3.212.667.453



• CP 1 (727.173.813 mio EUR):

• raziskave in razvoj: 436,5 mio EUR,

• za MSP: 183,2 mio EUR,

• digitalizacija: 107,5 mio EUR.

Vsebine programa EKP 21- 27



• CP 2 (793.034.435):
• energetska prenova stavb: 103 mio EUR,

• naložbe v obnovljive vire energije: 168 mio EUR,

• poplavna varnost in odziv na podnebne spremembe: 159 
mio EUR,

• odvajanje in čiščenje/pitna voda: 169 mio EUR,

• varstvo/ohranjanje narave ter zelena infrastruktura v 
urbanem okolju: 83 mio EUR,

• krožno gospodarstvo: 57 mio EUR,

• trajnostna mobilnost v mestih: 54 mio EUR.

Vsebine programa EKP 21- 27



• CP 3 (511.031.161 EUR):

• nadgradnja železniškega omrežja: 290 mio EUR,

• nadgradnja cestnega omrežja: 100 mio EUR,

• trajnostna mobilnost: 121 mio EUR.

Vsebine programa EKP 21- 27



• CP 4 (741.396.618 EUR):

• ukrepi s področja trga dela (zaposlovanje): 200 mio EUR,

• ukrepi s področja izobraževanja: 207 mio EUR, 

• ukrepi s področja socialnega vključevanja ranljivih skupin: 
96,7 mio EUR,

• ukrepi s področja zdravstva, socialnega varstva, dolgotrajne 
oskrbe: 108 mio EUR,

• ukrepi s področja kulture, turizma: 20 mio EUR,

• izobraževalna, socialna, zdravstvena infrastruktura: 110 mio 
EUR.

Vsebine programa EKP 21- 27



• CP 5 (85.230.785 EUR):

• urbani razvoj (CTN): 56 mio EUR,

• lokalni razvoj (CLLD): 29 mio EUR.

Vsebine programa EKP 21- 27



• SPP (248.773.600 EUR): 

• Savinjsko Šaleško območje: 174,2 mio EUR,

• Zasavsko območje: 74,6 mio EUR,

• Tehnična pomoč

Vsebine programa EKP 21- 27



Sredstva za občine se zagotavljajo:

• preko javnih razpisov (top – down)

• Teritorialni pristopi (bottom – up)

Sredstva za občine v Programu EKP 21-27



1. Za lokalni razvoj – lokalni razvoj ki ga vodi skupnost (CLLD) – 33. člen 
Uredbe EU 1061/2021

2. Za trajnostni razvoj mest - celostne teritorialne naložbe (CTN); - 11. člen 
Uredbe EU 1058/2021 (8 % ESRR brez t.p.)

3. Za regionalni razvoj - drugo teritorialno orodje, ki podpira pobude, ki ga je 
zasnovala država članica.

Teritorialni razvoj predviden Programu EKP 21-27 na 
naslednje načine:

CILJ POLITIKE 5  - Evropa 
bližje državljanom!!!

CILJ POLITIKE od 1 - 3 



1. Izvajanje vezano na zaključenem teritorialnem območju

2. Način izbora je „od spodaj navzgor“

3. Za vsak pristop je potrebna strategija: 

• CLLD: skupnih strategijah lokalnega razvoja (SLR);

• CTN: trajnostne urbane strategije (TUS);

• DRR: regionalni razvojni programi (RRP) 

4. Višina prispevka EU vezana na „razvitost“ posamezne kohezijske regije

Ključni poudarki teritorialnih pristopov


