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O ČEM BO TEKLA BESEDA 

• Sprejete normativne podlage 
 

• Sprejet izvedbeni načrt 
 

• Stanje na področju izvajanja 



SPREJETE NORMATIVNE PODLAGE 



NORMATIVNE PODLAGE 

• Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za 
cilj naložbe za rast in delovna mesta – april (UL RS, št. 
29/15) 

• Merila za izbor operacij – maj  

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 – junij (UL RS, št. 46/15) 

• Odlok o sprejetju izvedbenega načrta Operativnega 
programa – julij, avgust, oktober (UL RS, št. 76/15) 

• Navodila organa upravljanja 

 



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA….... 

• o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020 – julij 

• za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja 
Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 
2014-2020 – julij 

• za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje 
in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020 - julij/november 

• za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014-2020 – julij 
o Priloge - avgust 



NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA….... 

• na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020 – avgust 

• o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega 
organa v programskem obdobju 2014-2020 – september 

• za izvajanje tehnične podpore operativnega programa 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-
2020 – september/november 



NORMATIVNE PODLAGE 

• Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014–2020 – junij (UL RS, št. 42/15) 

 

 
• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 

2016 in 2017  
• Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 

Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za 
cilj naložbe za rast in delovna mesta 
o celostne teritorialne naložbe 
o finančni instrumenti 

 

 
 



SPREJET IZVEDBENI NAČRT 



IZVEDBENI NAČRT 

Prispevek 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Skupaj 

Skupaj 

EU 47,1 436,3 509,2 519,7 466,3 423,6 332,8 276,9 0,0 3.011,9 

SI 9,7 70,7 89,7 108,4 100,4 91,2 72,2 60,6 0,0 602,8 

EU + 

SI 56,8 507,0 598,9 628,1 566,7 514,8 405,0 337,5 0,0 3.614,7 

- v mio EUR 



IZVEDBENI NAČRT 

2015 2016 2017 

Skupaj 56,8 507,1 598,9 

SVRK 22,7 219,2 286,7 

Že dodeljeno 60% 57% 52% 

- v mio EUR 



IZVEDBENI NAČRT 

• Naslednja dopolnitev v decembru 
 

• Dopolnitev v juniju 2016 – vključitev leta 2018 



STANJE NA PODROČJU IZVAJANJA 



STANJE NA DAN 16.11.2015 

• Organ upravljanja je v avgustu pričel s potrjevanjem 
ukrepov v okviru OP 2014-2020. 

 
 

• Do sedaj: 
o 10 neposrednih potrditev operacij; 
o 2 javna razpisa; 
o tehnična pomoč – v celoti. 

 
• Skupaj dodeljenih 9,57% vseh razpoložljivih pravic 

porabe. 
 
 

 
  



STANJE NA PODROČJU IZVAJANJA 

Prednostna os

razpoložljiva EU 

sredstva

dodeljena EU 

sredstva

% 

dodeljenega
1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega 

razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti 

in ozelenitev gospodarstva 461.739.158 0,00 0%

2. Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih 

tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti 68.518.277 0,00 0%

3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko 

rast 526.078.424 0,00 0%

4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja 281.632.004 3.187.500 1%

5. Prilagajanje na podnebne spremembe 83.021.932 0,00 0%

6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 400.236.672 141.995.894 35%

7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne 

mobilnosti 262.760.300 0,00 0%

8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne 

sile 296.948.138 18.425.375 6%

9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine 220.303.242 0,00 0%

10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 229.020.050 0,00 0%

11. Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita 

javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih 

partnerjev 62.073.980 5.007.686 8%

12. Tehnična pomoč 119.567.591 119.567.591 100%

SKUPAJ 3.011.899.768 288.184.046 9,57%



POTRJENI UKREPI – PREDNOSTNA OS 4 

 

• Potrjen JR „Celostne prometne strategije“ 
 

o Prijavitelji: lokalne skupnosti. 
o Skupna vrednost: 3.750.00 EUR (od tega EU del 

3.187.500 EUR). 
o Izdelana CPS je pogoj za pridobitev sredstev za 

trajnostno mobilnost na javnih razpisih v prihodnje.   
 

o Rok za oddajo prijav: 10.11.2015 
  
   



POTRJENI UKREPI – PREDNOSTNA OS 6 

 
  
   
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik 39.054.955 23.917.001

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik 11.384.021 6.940.943

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop 34.806.959 21.825.675

Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje 30.824.265 18.769.956

Oskrba s pitno vodo Suhe krajine 36.082.917 20.841.482

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop 10.689.886 6.163.284

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje 

Dolenjske
17.949.611 12.956.388

SKUPAJ 231.696.427 141.995.894

Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. Sklop 49.893.552 29.968.235

naziv projekta
Ocenjena vrednost 

investicije
EU sofinanciranje 

Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 2. sklop - Občina 

Radovljica 
1.010.261 612.930

• Potrjenih 9 neposrednih potrditev operacij. Projekti imajo že 
izbrane izvajalce in so v veliki meri že v izvajanju.  



POTRJENI UKREPI – PO 8 IN PO 11 

• PO 8 - Neposredna potrditev operacije „Prvi izziv 
2015“ (v okviru YEI-vzhod) 

 
o Upravičenec: Zavod za zaposlovanje RS 
o Skupna vrednost: 20.725.956 EUR (od tega EU del 18.425.375 EUR) 
o Namen: Subvencija za zaposlitev mladih do 29 let. Izvajanje v letih 

2015-2018.   

• PO 11 - Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za 
zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019 
 

o Skupna vrednost: 6.259.608 EUR (od tega EU del 5.007.686 EUR) 
o Namen:  Krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih 

storitev  v letih 2016-2019.  



PRED POTRDITVIJO: 

• Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja (končen obseg investicije 
in EU dela še ni določen) – PO 6. 

• AC Draženci Gruškovje v višini 63,5 mio EUR – PO 7. 

• JR Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. 
Skupna vrednost 5.400.000 EUR – PO 8. 

• NPO Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce 
zaposlitve in delodajalce. Skupna vrednost 15.497.241 EUR 
– PO 8. 

• NPO Krepitev svetovalnega dela z mladimi v ZRSZ. Skupna 
vrednost: 3.980.711 EUR – PO 8. 
 

 
   



Hvala! 


