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NAČELA IN PRAKTIČNA UREDITEV OSTAJATA 

PODOBNI

1. Cilji

2. Institucionalni okvir

3. Obseg sredstev

4. Tematsko osredotočenje

5. Usmerjenost na rezultate

6. Javni razpisi 

7. Upravičena območja – geografija 

8. Upravičenost izdatkov

9. Novost! E-kohezija in e-MS informacijski 

sistem

2007 - 2013 2014 - 2020
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1. Cilji čezmejnih, transnacionalnih in 

medregionalnih programov teritorialnega 

sodelovanja

• preprečiti, da državne meje (p)ostanejo ovire 

integraciji in razvoju evropskega prostora

• odpraviti negativne učinke izolacije obmejnih regij 

ali, regij ki ležijo na obrobju držav   

• spodbuditi ‘’authorities’’ k teritorialnem 

povezovanju z regijami izven državnih mej in 

skupnem upravljanju socialno-ekonomskih, 

okoljskih in teritorialnih izzivov

2007 - 2013 2014 - 2020

EU primarni instrument teritorialnega sodelovanja z 

partnerji iz različnih držav, ki prvenstveno sledijo skupnim 

interesom na ravni sodelujočih držav v okviru  EU
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2.   Institucionalni okvir in naloge 

• Organ upravljanja in Skupni sekretariat (SI/AT, 

SI/CRO, SI/HU locirani v RS)

• Organ za potrjevanje

• Revizijski organ

• Nacionalna kontrola 

• Info točka

• Nacionalna telesa 

2007 - 2013 2014 - 2020
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3.   Povečan obseg sredstev

2007 - 2013 2014 - 2020

2007 – 2013: 8.7 mrd EUR (2,52% EKP)
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4.  Tematsko osredotočenje
Najmanj 80 % sredstev ESRR, dodeljenih za čezmejno sodelovanje in

za transnacionalno sodelovanje se osredotoči na do 4 tematske cilje

od skupaj 11:

1. Raziskave in inovacije

2. Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

3. Konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij (MSP) 

4. Prehod na nizkoogljično gospodarstvo

5. Prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in obvladovanje 

tveganj

6. Varstvo okolja in učinkovitost virov

7. Trajnostni promet in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 

infrastrukturah

8. Zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delovne sile

9. Socialno vključevanje in boj proti revščini

10. Izobraževanje, spretnosti in znanja ter vseživljenjsko učenje

11. Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava

2007 – 2013 2014 - 2020
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5.  Usmerjenost na rezultate

• v primeru, da vrednosti kazalnikov rezultatov 

in učinkov še zdaleč niso bile dosežene, se 

izvedejo finančni popravki

2007 - 2013 2014 - 2020
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Tc 6 Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov

Specific objective Mobilizing natural and cultural heritage for sustainable tourism 

development 

ID Programme specific

result indicators

Measurement

unit

Baseline

value

Baseline

year

Target

value

(2023)

Frequency of

reporting

6c-RI Visitors to cultural and 

natural heritage sites in 

the programme area 

Number 4,911,583 2013 5,750,000 2018,

2020,

2023

ID Programme specific output indicators Measurement 

unit

Target value 

(2023)

Frequency of

reporting

6c

CO09 Increase in expected number of visits to supported 

sites of

cultural or natural heritage and attractions 

visits/year 50,000 Annually

OI2 Small scale investments in visitor infrastructure and 

preservation of natural and cultural heritage 

Number 15 Annually

OI-3 New or improved cross-border sustainable tourism 

products and destinations developed

Number 20 Annually

OI-4 Persons participating in capacity building activities Number 500 Annually

CO01 Number of enterprises receiving support Enterprises 7 Annually
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6. Javni razpisi

• Dvostopenjski (Alpe, Srednja Evropa, 

Podonavje)

• ‘’Stalni’’ razpis z več rokov za oddajo projektov 

do porabe sredstev (SI/AT, SI/HU, SI/CRO)

• ‘’Klasični’’ razpis z enim rokom za oddajo 

projektov (IT/SI, Mediteran, Adrion...)

2007 – 2013 2014 - 2020
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7. Upravičena območja – geografija 

• Čezmejni – NUTS 3 (12 statističnih regij)

Transnacionalni – NUTS 2 (cela država)

Medregionalni – celotno EU ozemlje  na ravni 

držav

• Vse regije v upravičenem območju so v popolnosti 

upravičene do ETS sredstev

2007 – 2013 2014 - 2020
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8. Upravičenost izdatkov

• Enotna pravila za upravičenost na ravni 

programa sodelovanja, le v izjemnih primerih 

veljajo nacionalna pravila  (npr. javna naročila)

2007 - 2013 2014 - 2020
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9. e-kohezija in e-MS informacijski sistem
• Enoten sistem za večino ETS programov 

• Povezan z zahtevami e-kohezije: elektronska 

oddaja prijavnic in elektronska izmenjava 

podatkov v fazi izvajanja in spremljanja

• Dokument se predloži in arhivira  v e-MS samo 

enkrat (izognemo večkratnem pošiljanju istih 

dokumentov)

• V skladu z uporabo e-kohezije bo dovolj samo 

dokumenti v digitalni in skenirani obliki 

2007 – 2013 2014 - 2020
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Izkušnje   in priporočila za 2014-2020

 Sledenje ciljem programov sodelovanja in usmeritvam nacionalnih 

organov, Info točk, kot tudi Skupnih sekretariatov (relevantnost 

projekta glede na program in teritorij) 

 Človeški viri  (zagotoviti kadrovsko kontinuiteto, izogniti fluktuaciji,  

zahtevno delo v več-nacionalnem okolju,   sodelovanje z 

manjšinami, uporaba zunanjih sodelavcev/izvjalcev predstavlja 

dodatna tveganja) 

 Kvaliteta partnerstva  (sodelovanje v začetni fazi, relevantnost, 

število (z številom se povečuje kompleksnost), upoštevati 

administrativno sposobnost partnerjev iz obdobja 2007-2013, 

partnerstvo predstavlja odgovornost tudi iz vidika ugleda države) 
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Izkušnje do 2013 in priporočila za 2014-2020

 Planiranje  (proračuni občin morajo odražati dinamiko aktivnosti in 

izplačil,  pridobiti gradbena dovoljenja in ostalo dokumentacijo ob 

oddaji prijavnice)

 Relevantnost projekta za območje in program  (recikliranje ‘’starih, 

projektov, izogniti projektom, ki temeljijo izključno na nacionalnih  

potrebah)  

 Usmerjenost k indikatorjem učinka in rezultatov ter trajnostnem 

učinku  (osrednji del kriterijev, nerealnost zastavljenih ciljev in 

nedoseganje le teh vodi v finančne popravke)
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Izkušnje do 2013 in priporočila za 2014-2020

 Oddaja prijavnice (‘’ready to go’’ - ob oddaji  zahtevane vse ustrezne 

izjave (npr. izogib dvojnega sofinanciranje), potrdila in dokazila za 

investicije, oddaja elektronsko v e-MS sistem,  ‘’kaznovanje’’ 

neizbranih projektov pri tekočih razpisih)  

 Stabilnost/Spremembe projekta (zahtevki za spremembo projekta 

povzročajo dodatno administracijo in so pokazatelji slabega 

planiranja) 

 Slabo črpanje lahko pomeni izgubo sredstev po pravilu n+3 

(zamude, pre-napihnjen proračun)
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Izkušnje do 2013 in priporočila za 2014-2020

Splošna EU Uredba o Strukturnih in 

kohezijskem skladu:

• 2000 – 2006  56 členov

• 2007 – 2013 108 členov

• 2014 – 2020 147 členov
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Osrednjeslovenska regija ni obravnavana kot obmejna regijia, ki se dotika

državne meje ne glede na to, da je od meje oddaljena le 545 m. Status

regij je pomemben zato, ker se sredstva dodeljujejo glede na število

prebivalstva, ki živi v regiji, ki neposredno meji na sosednjo državo. SVRK

je podal pobudo za minimalne spremembe občinskih mej, vendar pri tem

ni uspel zaradi nasprotovanja občine Solčava in Jezersko, med tem ko pa

je občina Kamnik pobudo podprla.

Upravičenost Osrednjeslovenske regije v okviru 

čezmejnega sodelovanja z Avstrijo
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Hvala za pozornost!

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE ČEZMEJNIH PROGRAMOV

Organi upravljanja/tehnični sekretariati za čezmejne programe SI/CRO, 

SI/AT, SI/HU Ljubljana/Maribor 


