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VFO IN SLOVENIJA

• Skupaj predlagani obseg sredstev višji, realno primerljiv s sedanjim s sedanjim 
večletnim finančnim okvirom

• Namenja več sredstev za programe na področju raziskav, digitalizacije, 
migracij, varnosti in zunanjih odnosov

• Manjši obsega sredstev za dve največji politiki proračuna EU – skupno 
kmetijsko politiko (– 15 %) in kohezijsko politiko (-10%)

• Časovnica dogovora ostaja odprta
• Delitev sredstev med države članice na osnovi relativne razvitosti države z 

dodatnimi kazalniki s področja migracij in podnebnih sprememb;
• manj razvite regije (pod 75% povprečja razvitosti EU)
• regije v prehodu (med 75% in 100% povprečja razvitosti EU)
• bolj razvite regije (nad 100% povprečja razvitosti EU)



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI 
SVEŽENJ

• Kaj to pomeni za slovensko nacionalno ovojnico: Sloveniji je namenjenih 
3.1 milijarde sredstev (9% manj sredstev kot v prejšnjem obdobju)

• Primerjava z ostalimi: 

Država članica Sprememba kohezijske ovojnice

Slovenija -9%

Madžarska -24%

Poljska -23%

Češka -24%

Slovaška -22%

Estonija -24%

Litva -24%

Latvija -13%

Malta -24%

Grčija +8%

Španija +5%

Portugalska -7%



Predlog EK za RS za obdobje 2021-27
• Kohezijska ovojnica v višini 3,073 milijarde EUR v stalnih 

cenah 2018 oz. 3,463 milijarde EUR v tekočih cenah; 

• 9% padec v primerjavi 2014-2020

• Sredstva vključujejo :
tri sklade – ESRR, ESS+ in KS – cca. 2,8 mlrd eur

nacionalne ovojnice v okviru mehanizma za povezovanje 
Evrope CEF – cca. 160 mio. EUR

nacionalna ovojnica za Evropsko teritorialno sodelovanje 
ETS – cca. 80 mio. eur

• Izhodišče kategorizacije regij:

 so statistični podatki Eurostata 2014/2016:
Kohezijska regija V Slovenija – manj razvita regija 

Kohezijska regija Z Slovenja – regija v prehodu (99%)

podatek BND (bruto nacionalni dohodek) – tik pod mejo 
82% povprečja EU



V pogajanjih o Večletnem Finančnem Okviru Slovenija zagovarja:

• hiter zaključek pogajanj o VFO

• močno kohezijsko politiko na EU ravni in čim višjo nacionalno kohezijsko ovojnico

Kje smo trenutno v procesu pogajanj o VFO?

• Predsedniki vlad so prvo politično razpravo o VFO opravili decembra 2018 in sprejeli
sklep, da se VFO pogajanja zaključijo oktobra 2019.

• Glede na zaplete z Brexitom časovnica ni realna in je zelo verjetno, da bodo voditelji 
opravili še eno politično razpravo, ki ji bodo do konca leta sledila politična pogajanja.

• Na zamik časovnice vplivajo tudi volitve v Evropski parlament, imenovanje nove 

Evropske komisije in imenovanje novega predsednika Evropskega sveta.

Predlog EK za izvajanje EKP 2021 
-2027  ----- VFO 21-27
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KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI 
SVEŽENJ

KLJUČNI PREDLOGI

• 3 kategorije regij: manj razvite regije (pod 75% povprečja razvitosti EU),  
regije v prehodu (med 75% in 100%) in bolj razvite regije (nad 100%) 

• Še večja tematska osredotočenost, usmerjenost k doseganju dodane 
vrednosti za Unijo kot celote, povezava z evropskim semestrom

• 5 tematskih ciljev:
1) pametna Evropa 
2) zelena Evropa 
3) povezana Evropa 
4) socialna Evropa in 
5) Evropa bliže državljanom



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI SVEŽENJ

•Tematska osredotočenost po skladih:
•ESRR, glede na razvitost države (primer za Slovenijo):

•TC 1 najmanj 45% in TC 2 najmanj 30% sredstev ESRR
•vsaj 6% sredstev ESRR na nacionalni ravni nameni za trajnostni 
urbani razvoj

•ESS+ financira le TC 4
•KS financira TC 2 in TC 3

•Omogočitveni pogoji kot pogoj za začetek izvajanja

•Programiraje 5+2

• Znižane stopnje evropskega sofinanciranja:
• 70% manj razvite regije, KS in Interreg
• 55% regije v prehodu ter 
• 40% bolj razvite regije

• Postopen prehod na n+2

• Bistveno zmanjšana predplačila, nižje stopnje tehnične pomoči 



KOHEZIJSKI ZAKONODAJNI 
SVEŽENJ

Stališče RS:
Kaj Slovenija zagovarja:

•ključna razvojna politika Unije ter politike za vse regije in države 
EU; 
•navezave in osredotočenosti na razvojne izzive Unije in na 
evropski semester z ciljem doseganja gospodarske transformacije 
regij, držav in Unije
•doseganja dodane vrednosti Unije kot celote
•pomen ohranitve BDP kot glavnega kriterija za izračun 
nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. Berlinske metode)
•močno podpora poenostavitvam izvajanja kohezijske politike
•pravilo n+3,  izvajanje kohezijske politika v deljenem upravljanju 
in dopolnjevanje različnih skladov izvajanje
• podpora programom Evropskega teritorialnega sodelovanja.



 Ključne usmeritve OP 2021-2027 izhajajo iz petih ključnih politik
in njihovih ciljev:
 Cilj 1 – pametnejša Evropa (inovacije, digitalizacija,

podjetništvo) – vir ESRR /dosedanja 1 in 3 os/
 Cilj 2 – bolj zelena, nizkoogljična Evropa (energetika, voda,

odpadki, podnebne spremembe) – vir ESRR in KS
/dosedanja 4, 5, in 6 os/

 Cilj 3 – bolj povezana Evropa (digitalna povezanost,
mobilnost, TEN-T) – vir ESRR in KS /dosedanja 2, 7 in
deloma 4 os/

 Cilj 4 – bolj socialna Evropa (zaposlovanje, izobraževanje,
socialna vključenost in zdravje) – vir ESS /dosedanja 8, 9 in
10 os/

 Cilj 5 – Evropa bližje državljanom (CTN, CLLD) – vir
predvsem ESRR /nova os, podobna 4 osi v 2007-13/

Vsebinski cilji in prioritete EKP 2021-27 



Proces programiranja

Pripravljalna 
faza

Razrez 
sredstev in 
navodila za 
program

Prva 
verzija 
Programa 
EKP

Zaključevanje 
in končna 
verzija 
Programa EKP

20202019

EK – Poročilo o 
državi

Gradivo za Vlado –
informacija o procesu

Mapiranje naložbenih področij, opredelitev 
kazalnikov ipd.

Pričetek vsebinskih 
dogovarjanj z EK 9/2019



1. SVRK skupaj z ministrstvi in partnerji pristopi k pripravi

programskih dokumentov – predvidoma v naslednjem tednu

izdani sklepi o ustanovitvi treh skupin.

2. Nosilni resorji: Priprava oziroma prenova dokumentov za

izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev (2030) –

pomembno zaradi tematske osredotočenosti (merila za

posamezen omogočitven pogoj, kriteriji).

1. MF in SVRK - aktivnosti pri poenostavitvi sistema izvajanja.

Julija sprejeto vladno gradivo 



1. Dokument EK – pogajalsko izhodišče.

2. Za kohezijo ključna priloga D.

3. Osnovno stališče SVRK – področja intervencij se ne ožijo, v 

poletnih mesecih pripravili pregled naloženih potreb 

Slovenije.

4. Cilj politik 5 (Evropa bližje državljanom) – CLLD, ostali drugi 

teritorialni pristopi mehanizmi (CTN, ipd.) znotraj TC1 – TC4 

– naslavljanje ozemelj še v usklajevanju med organi, sledi 

usklajevanje z obema kohezijskima regijama in občinskimi 

združenji.

Poročilo o državi



5. in 6. 9. uvodni sestanek z EK

- Ključno je zagotavljati sinergije in komplementarnost med ukrepi politik, ki se

financirajo iz različnih skladov; bistvena je identifikacija potreb in potencialov.

- Pri teritorialnih pristopih bo potrebno izhajati iz vsebine in ne iz geografske ali kake

druge administrativne razmejitve;

- Predstavljene so bile naložbene potrebe, ki smo jih usklajevali v poletnih mesecih.

Predvidoma 1. 10. bo v Ljubljani sestanek s Komisijo in delovno skupino za Program.

Komisija bi idealno želela, da se pripravi prioretizacija naložb.

- Kako naprej:
- ukrepe je potrebno utemeljiti tudi iz vidika evropske dodane vrednosti. To pomeni, da bodo morale

priložene statistike, podatki, utemeljitve biti podane tako, da so postavljeni v EU kontekst.

- Celovito naslavljanje izzivov: ukrepi, ki izpostavljajo posamezne sektorje (turizem, šport, kultura,…) niso

primerni

- Nujno potrebne prioritete znotraj posameznega specifičnega cilja (npr. poplavna omreženost vs.

Potresna ogroženost)


