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Zakaj kohezijska politika EU? 

Vrh Dno  Razmerje 

BDP na 

prebivalca  
(% povprečja EU-28) 

Luksemburg 

266% 

Bolgarija 

47% 
5,7* 

Stopnja 

zaposlenosti  
(%, starost 20–64) 

Švedska 

79,8% 

Grčija 

53,2% 
1,5 

* V ZDA je razlika samo 2,5, na Japonskem pa 2. 

Cilj kohezijske politike je zmanjšati razlike med regijami EU, da  
se doseže uravnotežen gospodarski, socialni in teritorialni razvoj. 
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Evropska unija je raznolika ... 

BDP na  

prebivalca 
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Evropska unija je raznolika ... 

Brezposelnost 
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Kohezijska politika EU 2014–20: 1/3 proračuna EU 

Namen sprejetih reform za obdobje 

2014–2020 je doseči čim večji učinek 

razpoložljivih sredstev EU. 

1082 mrd. EUR 

Skupni proračun EU 
za obdobje 2014–2020 je 

Druge politike EU,  
kmetijstvo,  

raziskave, zunanja 
politika ipd. 

730,2 mrd. EUR  

67,5% 32,5% 

351,8 mrd. EUR  

Financiranje v okviru kohezijske politike  

Rast 
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Naložbe v vse regije EU 

JE PRILAGOJENA 

Prednosti za vse regije EU 

STOPNJA NALOŽB 

STOPNJI RAZVOJA 

182 mrd. EUR 
za manj razvite regije 

BDP < 75 % povprečja EU-27 

27 %  
prebivalstva  
EU. 

za regije v prehodu 

BDP 75–90 % povprečja EU-27 

12 %  
prebivalstva  
EU 

35 mrd. EUR 

za bolj razvite regije 

BDP > 90 % povprečja EU-27 

61 %  
prebivalstva  
EU 

54 mrd. EUR 
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351,8 milijarde EUR 
FINANCIRANJE IZ 

SREDSTEV KOHEZIJSKE 
POLITIKE 

PRIČAKOVANI JAVNI IN  
ZASEBNI NACIONALNI  

PRISPEVKI 

VERJETEN VPLIV  
KOHEZIJSKE POLITIKE 

več kot 500 milijard EUR 

Trije skladi za naložbe v rast in delovna mesta  

SE IZVAJA 
PREK 3 

SKLADOV 

EVROPSKI 
SKLAD ZA 

REGIONALNI  
RAZVOJ 

EVROPSKI 
SOCIALNI 

SKLAD 

KOHEZIJSKI 
SKLAD 

FINANCIRANJE IZ SREDSTEV KOHEZIJSKE POLITIKE 
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Krepitev čezmejnega sodelovanja 

3 področja:  

• Čezmejno. 

• Transnacionalno. 

• Medregionalno. 

 

Proračun za 2014–2020: 10,2 milijarde EUR 

• 2,9% proračuna za kohezijsko politiko. 
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Metoda: načrtovanje programov,  
partnerstvo in deljeno upravljanje 

Skupni 

strateški okvir 

Sporazumi o 

partnerstvu 

Operativni 

programi 

Upravljanje 

programov/  

izbira 

projektov 

Spremljanje/  

letno poročanje 

Evropski 

kmetijski  

sklad za razvoj 

podeželja 

Kohezijski 

sklad 

Evropski  

socialni sklad 

Evropski sklad 

za regionalni 

razvoj 

Evropski sklad 

za pomorstvo 

in ribištvo 

Pet evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, ki sodelujejo 
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Kako deluje? Glavna načela 

• Osredotočenost sredstev na najmanj uspešne regije in države 

• Pogojenost: spoštovanje načel in pravil EU (javno naročanje,…) 

• Sofinanciranje in dodatnost: pomeni učinek finančnega vzvoda 

• Dobro finančno poslovanje in ocenjevanje  

• Strateški pristop: osredotočenost naložb na rast in ustvarjanje 

delovnih mest ("Strategija Evropa 2020")  

• Večletno načrtovanje programov: pravila igre vzpostavljena na 

ravni EU, nato vsaka država članica/regija/sektor pripravi svoj razvojni 

načrt v sodelovanju s Komisijo 

• Partnerstvo: horizontalno in vertikalno, "upravljanje na več ravneh", 

"deljeno upravljanje" 
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Trije organi za izvajanje kohezijske politike 

• Organ upravljanja, ki upravlja in izvaja operativni program (izbira 

projekte, izvaja preverjanja), in nadzorni odbor, ki ga nadzoruje. 

Močno telo je nepogrešljivo! 

• Organ potrjevanja, ki potrjuje izkaze o odhodkih in zahtevke za 

plačilo, preden so poslani Komisiji. 

• Revizijski organ za vsak operativni program, ki nadzoruje 

učinkovito izvajanje sistema upravljanja in spremljanja. 

 

• Samodejno prenehanje prevzete obveznosti (pravilo “n+2/n+3”) 

• Države morajo vzpostaviti učinkovite sisteme za upravljanje, 

potrjevanje in nadzor izdatkov 

• Odgovornost Komisije za izvajanje proračuna 

 



kohezijska 
politika 

Prenovljena kohezijska politika EU 
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Osredotočenost na konkurenčnost: Kohezijska 
politika uresničuje strategijo Evropa 2020 

• Začetek marca 2010 

• Strategija Evropske komisije „za doseganje pametne,  

trajnostne in vključujoče rasti“ v naslednjih 10 letih. 

• Pametni program: inovacije; izobraževanje; digitalna družba. 

• Trajnostni program: podnebje, energija in mobilnost. 

• Program za vključenost: zaposlenost ter znanja in spretnosti;  

boj proti revščini in socialni izključenosti. 
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Raziskave in inovacije 
Boj proti podnebnim 

spremembam 

Informacijske in  

komunikacijske tehnologije 

Konkurenčnost MSP 

Nizkoogljično  

gospodarstvo 

Okolje in učinkovita  

raba virov 

Trajnostni promet 

Boljša javna uprava 

Boljše izobraževanje in 

usposabljanje 

Socialna vključenost 

Zaposlovanje in mobilnost 

11 tematskih ciljev 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

8 

9 

10 

11 
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350 novih raziskovalcev 

v podprtih entitetah 

38 800 prebivalcev 

deležnih varstva pred  

poplavami 

28 800 novo priključenih 

gospodinjstev na 

širokopasovnih omrežjih  

7 500 podprtih podjetij 

Zmanjšanje letne porabe  

primarne energije v javnih 

stavbah za 23 Gwh/leto  

Dodatnih 120 000 

prebivalcev deležnih  

boljše oskrbe s pitno vodo 

25 km nadgrajenih  

železniških prog na  

omrežju TEN-T 

20 690 udeležencev  

izobraževanja/usposabljanja 

v javni upravi 

42 900 udeležencev 

vključenih v programe za 

pridobitev kompetenc 

10 000 oseb iz ranljivih 

ciljnih skupin vključenih 

v program 

25 000 udeležencev v 

spodbudah za zaposlitev 

Ciljne vrednosti 
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Rezerva za uspešnost 

V letu 2019 6% sredstev namenjenih programom in  

prednostnim nalogam, pri katerih je doseženih 85% mejnikov. 

Večji poudarek na rezultatih 

Spremljanje 
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Nujnost predpogojev za učinkovite naložbe EU 
Predhodni pogoji: Povezani s tematskimi cilji in prednostnimi 
naložbami kohezijske politike ter se jih uporablja v povezavi z 

naložbami v specifično tematsko področje: strateški, regulativni in 
institucionalni predpogoji, upravna zmogljivost. 

 

Primeri predpogojev za financiranje EU 

NALOŽBE 

Nacionalna 

prometna 

strategija 

Podjetjem 

prijazne reforme 

Spoštovanje 

okoljskega prava 

Sistem javnih 

naročil 

Strategije za 

„pametno 

specializacijo“ 
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Kaj so predhodne pogojenosti? 

• So ključni predpogoji za zagotovitev, da so vzpostavljeni vsi institucionalni 

in strateški ukrepi za učinkovite naložbe. 

 

• Predhodne pogojenosti:  

 Tematske, ki so povezane s specifičnim sektorjem oz. politiko (npr. 

vodni sektor, raziskave in inovacije, aktivno vključevanje), ter 

 Splošne, ki se nanašajo na vse sektorje in politike (npr. okoljska 

zakonodaja, javno naročanje itn.) 
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Trajnostni razvoj mest:  
prednostna naloga za obdobje 2014–2020 

 7.7% sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 

(ESRR) je treba nameniti celostnemu trajnostnemu razvoju 

mest na nacionalni ravni 

• Strategije celostnega razvoja mest, ki jih razvijejo mesta, 

bodo izvedene kot celostna teritorialna naložba. 

• Projekte izberejo mesta v skladu s strategijami. 

• Upoštevati je treba povezave med mesti in podeželjem. 

• Možna uporaba pristopov lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

(CLLD): posvetovanje z lokalnimi organizacijami državljanov. 
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Kohezijska politika EU: ključni elementi reforme 

• Povezava s strategijo EU 2020 

• Ciljna sredstva za ključne rastoče sektorje 

• Določanje jasnih ciljev in merjenje rezultatov 

• Zagotavljanje ustreznih pogojev za naložbe 

 

• Usklajena uporaba petih evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov 

• Celostni pristop k teritorialnemu razvoju 

• Krepitev čezmejnega sodelovanja 
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Dodeljena sredstva ESI skladov za Slovenijo 
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Operativni programi 

Za obdobje 2014-2020 so bili sprejeti 3 programi, ki pokrivajo vseh 5 predhodno 

omenjenih skladov: 
 

• Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike, ki 

pokriva 11 tematskih ciljev (ESRR, ESS, Kohezijski sklad). Program pokriva 

obe regiji, in sicer Vzhodno Slovenijo (kot manj razvito regijo) in Zahodno 

Slovenijo  (kot bolj razvito regijo), ter vključuje tudi posebno prednostnost os 

za Pobudo za zaposlovanje mladih - 2 832 291 166 EUR + 179 608 602 

EUR  Rezerva za uspešnost) 

• Program razvoja podeželja, ki pokriva 8 tematskih ciljev (tematski cilji 1, 

2, 3, 5, 6, 8, 9 in 10) - 837 849 803 EUR 

• Operativni program za izvajanje ESPR, ki pokriva 4 tematske cilje 

(tematski cilji 3, 4, 6 in 8) – 24 809 114 EUR 
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Prednosti kohezijske politike ... 

Do zdaj je bilo v obdobju 2007–13 doseženo naslednje (od tega v Sloveniji): 

• Ustvarjenih 600 000 (6 200) delovnih mest, od tega vsaj 1/3 v MSP 

• Podpora 200 000 MSP (1 320) 

• 1 800 km (73) novih ali obnovljenih železnic 

• 25 000 km (56) novih ali obnovljenih cest 

• Dostop do širokopasovnega interneta za 5 milijonov državljanov (73 300) 

• Dostop do čiste pitne vode za 3 milijone državljanov (193 200) in do sistemov 

za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za 5,5 milijonov ljudi (115 000) 

• ESS: 15 milijonov sodelujočih letno 

• Z 940 finančnimi instrumenti v 25 državah članicah je bilo zbrane 

8,36 milijarde EUR za financiranje lastniškega kapitala, posojil in jamstev 

• in razširjenje metode dela (predhodno vrednotenje, strategija, načrtovanje 

programov, partnerstvo, nadzorovanje, revizija) 
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Na milijone projektov po celi Evropi 

Tramvaj v 
Atenah 

Obnova 
Mont Saint 
Michela kot 

otoka 

Obnova 
letališča v 

Talinu 

Center za 
obnovljivo 
energijo v 
Gradiščanski 
(Avstrija) 
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… in tudi številni projekti v Sloveniji 

Novogradnja 
FKKT in FRI UL 

Energetska 
sanacija bolnišnice 

Slovenj Gradec 

Podjetno v svet 
podjetništva 

Razvojni center 
Napredna 
ELektroindustijA 



kohezijska 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/ 
index_sl.cfm 

Hvala za vašo pozornost 

www.twitter.com/@EU_Regional 

Platforma za sodelovanje GD REGIO 
www.yammer.com/regionetwork 

www.flickr.com/euregional 

www.facebook.com/EuropeanCommission 

www.linkedin.com/company/1809 

plus.google.com/+EuropeanCommission 

Sign up for our „REGIOFLASH“ 
www.inforegiodoc.eu 

http://www.ec.europa.eu/inforegio
https://www.yammer.com/regionetwork
http://www.flickr.com/euregional
http://www.twitter.com/@EU_Regional
http://www.facebook.com/EuropeanCommission
http://www.linkedin.com/company/1809
https://plus.google.com/+EuropeanCommission
http://www.inforegiodoc.eu/
http://www.ec.europa.eu/inforegio
http://www.twitter.com/@EU_Regional
http://www.yammer.com/regionetwork
http://www.flickr.com/euregional
http://www.facebook.com/EuropeanCommission
http://www.linkedin.com/company/1809
plus.google.com/+EuropeanCommission

