
Predstavitev večletnega finančnega okvirja Evropske unije (VFO EU) in kohezijske 
politike za obdobje 2014-2020 
 
 
1. Uvod 
 
Evropska unija finančne in programske okvirje opredeljuje za sedemletna obdobja. Z 
večletnim finančnim okvirjem v grobem predpisuje proračunske odhodke in prihodke za 
sedemletno obdobje ter določa najvišje zneske (zgornje meje) za vsako pomembno področje 
porabe proračuna Unije.  Večletni finančni proračun je tako mehanizem, ki zagotavlja, da je 
poraba EU predvidljiva in hkrati zavezana strogi proračunski disciplini. Po drugi strani ni le 
proračunski, pač pa tudi politični okvir delovanja Unije, saj določa, na katera področja bo EU 
v prihodnjih letih vložila več ali manj skupnih sredstev.  
 
Sredi letošnjega poletja je Evropska komisija sprejela predlog naslednjega večletnega 
finančnega okvira EU 2014–2020, ki pomeni finančni vir za izvajanje strategije Evropa 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast. 
 
Programiranje programskega obdobja 2014-2020 se približuje polovici. V letu 2014  
pričakujemo jasne usmeritve izkazane skozi točno opredeljene prioritete in načrtovane 
ukrepe (podpis Partnerskega sporazuma  in potrditev Operativnega programa). 
Evropska sredstva za občine predstavljajo pomemben vir financiranja projektov, tako 
mehkih, razvojnih, kot investicijskih. V nadaljevanju predstavljamo načrtovan pristop in 
ključne usmeritve Evropske unije ter prioritete izvajanja evropske razvojne politike, ki jih je  
opredelila Slovenija v osnutkih in predlogih razvojnih dokumentov. 
 
 
2. Pomembne vsebinske, finančne in tehnične razlike med večletnima finančnima 
okvirjema (do 2013 in po 2014) 
 
2.1 Večletni  finančni okvir 2007-2013 
- največ sredstev  je (bilo) v aktualni finančni perspektivi usmerjenih  v konkurenčnosti in 
kohezijo (zmanjšanje razlik v gospodarskem, okoljskem in družbenem razvoju znotraj EU). 
Drugi največji naslov finančne perspektive je obsegala sredstva, namenjena varovanju in 
upravljanju naravnih virov (sem sodi skupna kmetijska politika). 
Dogovor o področjih in obsegu koriščenja sredstev EU skladov med Slovenijo in EU 
(Evropsko komisijo) je določal Strateški referenčni okvir (opredelil generalno strategijo 
države članice za doseganje hitrejše konvergence ) ter operativni programi:  
OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov ( 1.768.249.522), OP razvoja človeških virov 
( 755.699.370), OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture (1.577.099.744), Čezmejni in 
medregionalni OP ter Transnacionalni OP (potrjeni z odločbo – operativna podlaga za 
črpanje sredstev skladov EU). 
 
2.2 Večletni finančni okvir 2014-2020 
Evropski svet je 8.2.2013 dosegla kompromisni dogovor o VFO EU 2014-2020: 

  obseg večletnega finančnega okvira 960 mrd EUR oz. kar 1,00% BND EU (sedanji 
večletni finančni okvir je 1,12% in se zmanjšuje za 3,5%, 

 razvojno usmerjenost proračuna v doseganje ciljev strategije Evropa 2020 (inovacije, 
raziskave, zaposlovanje, okolje, podnebne spremembe), 

 več sredstev za konkurenčnost in zaposlovanje (+37,7%), varnosti  in državljanstva, 
(+27%), zunanjim odnosom EU (+3%). 

 Bistveno manj sredstev dveh največjih politik EU – kohezijske politike (-8%) in skupne 
kmetijske politike (-11%). 



Naslednji večletni finančni  okvir naj bi po kompromisnem dogovoru v prihodnje zagotovil, da 
bo proračun Evropske unije usmerjen tako, da bo  Evropo popeljal iz krize. Proračun 
Evropske unije mora omogočati rast in ustvarjanje delovnih  mest v Evropi, zlasti s 
spodbujanjem produktivnih naložb in naložb v človeške vire. Sredstva  iz prihodnjega 
večletnega finančnega okvira bi bilo treba v skladu s strategijo Evropa 2020. 

Dogovor o področjih in obsegu koriščenja sredstev EU skladov med Slovenijo in EU 
(Evropsko komisijo) bo določal Partnerski sporazum in en operativni program. 
 
Pozicija Slovenije v VFO EU 2014-2020 
Kljub slabemu izhodiščnemu položaju v pogajanjih, ki je posledica zlasti dejstva, da se je 
razvitost Slovenije v primerjavi s pogajanji za tekoče obdobje 2007–2013 povečala s 75 % na 
86 % povprečja EU, je Slovenija do leta 2020 uspela ohraniti položaj neto prejemnice 
sredstev iz proračuna EU. Upravičenost Slovenije do sredstev kohezijske politike in politike 
razvoja podeželja se sicer zmanjšuje, a se hkrati zmanjšuje tudi prispevek Slovenije v 
proračun EU. Neto finančni položaj za obdobje 2014–2020 znaša 1,03 % BND. 
Ena izmed pomembnejših sprememb za Slovenijo je predlog uvedbe regije v prehodu (v 
katerih bruto družbeni proizvod znaša med 75 in 90 odstotki povprečja EU), ki jih dosedanji 
sistem ni poznal. Ta nova kategorija bo dopolnjevala obstoječi dve (regije iz cilja 
»konvergenca« in iz cilja »konkurenčnost«), regije v prehodu pa naj bi v obdobju naslednjega 
večletnega finančnega okvira ohranile dve tretjini prejšnjih dodeljenih sredstev. 
 
 
3. Predstavitev Kohezijske politika 2014-2020 – naložbena strategija za prihodnjo rast 
in konkurenčnost EU 
 
Evropska kohezijska politika 2014-2020 je za Slovenijo ključnega pomena, saj predstavljajo 
sredstva Evropske unije znaten delež njenih razvojnih spodbud. Evropska komisija je svojo 
vizijo kohezijske politike predstavila 6. oktobra 2011 in jo razume kot finančni instrument EU, 
ki državam in regijam pomaga odpravljati ovire za hitrejši razvoj ter tako prispeva k 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji. Kohezijska politika naj bi bila po novem bolj 
strateško naravnana, bolj osredotočena na ključne prioritete in teme, bolj prepletena z 
ustreznim javnofinančnim, poslovnim in institucionalnim okvirjem, prav tako pa naj bi bil večji 
poudarek namenjen doseganju rezultatov.  
 
Predlagani proračun za programe v letih 2014-2020 je 336 milijard EUR (v primerjavi s 350 
milijardami EUR za trenutno obdobje 2007-2013). Naložbe v manj razvitih regijah bodo 
zavzele skoraj polovico tega zneska – več kot 160 milijard EUR. Najmanj 84 milijard EUR bo 
zagotovil Evropski socialni sklad (ESS) za spodbuditev zaposlitvenih priložnosti ter za 
spodbujanje vseživljenjskega učenja in socialne vključenosti. Poleg tega bo vzpostavljen nov 
„instrument za povezovanje Evrope“ za spodbujanje razvoja prednostne infrastrukture na 
področju prevoza, energije in informacijskih tehnologij. Instrument za povezovanje Evrope 
ima predlagani proračun v višini 40 milijard EUR, poleg tega pa ima še ločena sredstva iz 
kohezijskega sklada v višini 10 milijard EUR. 



 
Vir: Kohezijska politika 2014-2020: Vlaganja v rast in delovna mesta, Evropska unija, 2011 
 
Za regije, katerih BDP na prebivalca je od 75 do 90 % povprečja EU, je predvidena nova 
kategorija financiranja. Te regije v prehodu bodo imele korist od določene podpore, če bodo 
izpolnile cilje strategije Evropa 2020 na področju energijske učinkovitosti, inovacij in 
konkurenčnosti. 
 
Območje Severne Primorske (Goriške razvojne regije) bo sodila v prehodno regijo 
Bistveni spremembi, ki se obetata Sloveniji v prihodnjem programskem obdobju, sta nekoliko 
nižja intenzivnost pomoči, ki izhaja iz višje stopnje razvitosti kot v prejšnjem obdobju, ter 
delitev na dve in ne več eno t. i. kohezijsko regijo. Navedena delitev nima vpliva na sredstva 
Kohezijskega sklada, kot tudi ne na sredstva Evropskega teritorialnega sodelovanja, 
predstavlja pa ključno okoliščino za finančno intenzivnost in tudi pogoje financiranja iz 
strukturnih skladov. Skladno z zadnjimi razpoložljivimi podatki naj bi bila Zahodna  Slovenija, 
kamor spadajo tudi Mestna občina Nova Gorica deležna manjše razvojne pomoči, kot občine 
v vzhodni kohezijski regiji, saj po razvitosti dosega 75% povprečne razvitosti EU na 
prebivalca. Pozicija Zahodne Slovenije, ki vključuje Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Goriško 
ter Obalno-kraško regijo je z vidika višin pomoči delikatnejša, saj dosega povprečno razvitost 
107 odstotkov povprečja EU. 
 
Ne glede na učinek razdelitve na dve regiji je seveda ključno, da se tudi Zahodni Sloveniji 
omogoči dokončanje procesa konvergence in trajne krepitve svoje konkurenčnosti. Gre za 
uvedbo t. i. varnostne mreže, v okviru katere nobena regija ali država ne bi bila deležna 
prevelikega oz. enkratnega padca finančne pomoči. V Zahodni Sloveniji tako lahko 
pričakujemo nekaj nižjo intenzivnost pomoči kot v Vzhodni Sloveniji (stopnja sofinanciranja 
naj bi bila sicer v obeh regijah 75-odstotna), pri tem pa je z vidika skladnega razvoja v 
Sloveniji pomembno poudariti, da se sredstva med obema regijama ne bodo mogla 
prenašati. 
 
Generalno Kohezijska sredstva bodo usmerjena v naložbe, ki bodo prispevale k doseganju 
ciljev gospodarske strategije Evropa 2020, s podporo še ene novosti: določb o pogojevanju. 
Gre za določbe v obliki predhodnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, preden se sredstva 
izplačajo, in naknadnih pogojev, s katerimi bo sprostitev dodatnih sredstev vezana na 
doseganje vnaprej določenih rezultatov. Med pomembnimi novostmi za Slovenijo je tudi 



vključitev območja Natura 2000 med prednostne namene financiranja  (35 odstotkov 
površine 
Slovenije spada v območje zaščite Nature 2000). 
 
 
4. Prednostna področja – možnosti pridobivanja virov financiranja iz sredstev EU za 
obdobje 2014-2020 

Prednostna področja za pridobivanje sredstev EU opredeljujejo strateški dokumenti EU 
(Europa 2020), ter nacionalni strateški dokumenti (Strategija razvoja Slovenije)in sektorske 
strategije,  nadaljnjo programsko opredelitev – izvedbo strategije opredeljuje Državni razvojni 
program,  operativno izvedbo, operativni program za programsko obdobje 2014-2020.. 

4.1 Strategija Evropa 2020 

Krovni cilji: 
 Povečanje stopnje zaposlenosti prebivalstva med 20 in 64 letom starosti (iz 69% na 

75%), tudi z večjo udeležbo mladih, starejših in nizkokvalificiranih delavcev ter z 
boljšim vključevanjem zakonitih priseljencev; 

 Doseganje cilja investiranja 3 BDP v R&R - izboljšati možnosti za raziskave in razvoj, 
zlasti povečati celoten delež javnih in zasebnih. Komisija bo pripravila kazalnik, ki bo 
izražal intenzivnost raziskav, razvoja in inovacij; 

 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20% v primerjavi z vrednostmi iz leta 1990, 
povečati delež obnovljivih virov v porabi energije na 20 % in izboljšati energetsko 
učinkovitost za 20 odstotkov; 

 izboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah (iz 15 na 10%) in 
povečanjem deleža prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo (iz 31 na 
40%); 

 spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine za 25% . 
 
PAMETNA RAST TRAJNOSTNA RAST VKLJUČUJOČA RAST 

 INOVACIJE  
Vodilna pobuda EU „Unija inovacij“ za izboljšanje okvirnih pogojev in dostop 
do 
financiranja za raziskave in inovacije, da bi se okrepila inovacijska veriga in 
povečala raven naložb po vsej Uniji. 
 IZOBRAŽEVANJE 
Vodilna pobuda EU „Mladi in mobilnost“ za povečanje uspešnosti  
izobraževalnih sistemov in krepitev privlačnosti evropskih visokošolskih 
institucij v mednarodnem okolju. 
 DIGITALNA DRUŽBA 
Vodilna pobuda EU „Evropski program za digitalne tehnologije“ za 
pospešitev vzpostavljanja hitrega interneta, da bodo koristi enotnega 
digitalnega trga deležna gospodinjstva in podjetja. 

 
TRAJNOSTNA RAST 

 PODNEBJE, ENERGETIKA IN MOBILNOST 
Vodilna pobuda EU „Evropa, gospodarna z viri“ za prekinitev vezi med 
gospodarsko rastjo in porabo virov z uvedbo nizkoogljičnih tehnologij, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov energije,posodobitvijo prometnega 
sektorja in spodbujanjem energetske učinkovitosti. 
 KONKURENČNOST 
Vodilna pobuda EU „Industrijska politika za dobo globalizacije“ za 
izboljšanje poslovnega okolja, zlasti za mala in srednja podjetja, ter 



podporo razvoju močne in vzdržne industrijske osnove, s katero bo mogoče 
konkurirati na svetovnih trgih. 
 
 

 VKLJUČUJOČA RAST 
 ZAPOSLOVANJE TER ZNANJA IN SPRETNOSTI 
Vodilna pobuda EU „Program za nova znanja in spretnosti ter nova 
delovna mesta“ za posodobitev trgov dela s spodbujanjem mobilnosti 
delavcev ter razvijanjem njihovih znanj in spretnosti v vsem življenjskem 
obdobju, da bi se povečalo vključevanje delavcev na trgu dela in bi 
povpraševanje bolje ustrezalo ponudbi. 
 BOJ PROTI REVŠČINI 
Vodilna pobuda EU „Evropska platforma za boj proti revščini“ za 
zagotovitev socialne in teritorialne kohezije, tako da bodo rast in nova 
delovna mesta koristila vsem in da bodo lahko ljudje, ki se spopadajo z 
revščino in socialno izključnostjo, dostojno živeli in se aktivno vključevali v 
družbo. 

 
4.2. Slovenija pripravlja razvojne dokumenti, ki določajo/bodo določili, na katera 
področja bo regija vlagala v naslednjem programskem obdobju 
 
Slovenija je v fazi priprave novih strateških in izvedbenih dokumentov za obdobje 2014–
2020, ki bodo postavili prioritete in smeri razvoja. Na nacionalni ravni je pripravljen predlog 
nove Strategijo razvoja Slovenije (SRS) ter njen izvedbeni dokument Program državnih 
razvojnih prioritet in investicij (DRPI). Na EU ravni pa bodo države članice v luči aktualnih 
pogajanj za novi večletni finančni okvir (VFO) in zakonodajni sveženj za sklade Skupnega 
strateškega okvirja ter ob upoštevanju nacionalnih in regionalnih potreb, pripravile partnerske 
sporazume ter operativne programe. 
 
Na nacionalni ravni  dokumente pripravljajo in koordinirajo krovne skupine za pripravo 
strategije razvoja Slovenije in delovne skupine za razvojno načrtovanje (ostali dokumenti), ki  
tudi skrbijo, da bo gradivo medsektorsko usklajeno, ter da bo narejena ocena ukrepov v 
smislu prispevka k splošnim in specifičnim ciljem ter ciljem EU 2020. 

Hkrati s pripravo nacionalnih strateških dokumentov  po enaki metodologiji, kot je predvidena 
za pripravo nacionalnih dokumentov, poteka tudi priprava regionalnih razvojnih programov in 
čezmejnih programov teritorialnega sodelovanja.  
 

4.2.1  Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (SRS 2014-2020) – javna obravnava 
zaključena konec avgusta 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek krovnega strateškega 
dokumenta Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja 
Slovenije do leta 2020.  
  
V dokumentu so opredeljena štiri prioritetna področja: 
- Konkurenčno gospodarstvo  
- Znanje in zaposlovanje 
- Zeleno življenjsko okolje 
- Vključujoča družba 
  
V okviru opredeljenih prioritet smo kot identificirali naslednje tri horizontalne razvojne 
vsebine za katere bomo namenil 50 % razvojnih sredstev, ki bodo razpoložljiva do leta 
2020: 

 raziskave in razvoj ter inovacije,  

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf


 zagon, rast in razvoj malih in srednjih podjetij, 

 zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence (mladi 
in starejši).   

 

4.2.2  Državni razvojni program prioritet in investicij (DRPI)  - v obliki predloga  

 
Državni razvojni program prioritet in investicij (DRPI) 2014-2017 predstavlja izvedbeni načrt 
za izvajanje Strategije razvoja Slovenije (SRS) 2014 – 2020 in  zajema vse politike in javno 
finančne vire, vsebinsko pa definira in finančno ovrednoti razvojne prioritete na vseh 
razvojnih področjih za obdobje štirih let (2014-2017).  
 
Razvojne prioritete in investicijska področja DRPI: 
 
1)    Znanje 
2)    Podjetnost 
3)    Zeleno 
4)    Vključujoča družba 
5)    Učinkovit javni sektor in pravna država 
 

4.2.3  Partnerski sporazum (PS) – zaključena javna obravnava 6.9.2013 

 
Partnerski sporazum je dokument, ki mora vsebovati jasne utemeljitve izbranih strateških 
prioritet v državi, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi 
deležniki in pripravljen mora biti na transparenten način, tako da so dane zaveze tako 
Evropski komisiji kot vključenim deležnikom. 
 
Poglavitni elementi Partnerskega sporazuma: 

 mora biti skladen s strategijo EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti,  

 ustrezati mora zahtevam posameznega sklada EU (tj ESRR, ESS, KS, EKSRP, 
ESPR)  tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija, 

 vsebovati mora opis integralnega pristopa k teritorialnemu razvoju, ki bo podprt  s 
strani skladov EU, 

 mora vsebovati nastavke za učinkovito izvedbo (implementacijo). 
 

4.2.3  Operativni program Kohezijske politike– priprava po potrditvi PS 

 
Število operativnih programov je predmet Partnerskega sporazuma z EU, a kot je trenutno 
predvideno bo Slovenija pripravila en operativni program na nivoju države (t.i. Cilj 1). 
Operativni program sredstva razdeli po prioritetnih oseh. 
 
Poglavitna vloga operativnega programa je, da predstavlja koherentno strategijo države za 
vlaganja sredstev EU kohezijske politike. 
 
Prednostne osi (skladne s tematskimi cilji): 

1. Raziskave, inovacije in tehnološki razvoj v skladu s pametno specializacijo ter 
izboljšanje  konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva, izboljšanje poslovnega okolja 
in spodbujanje podjetništva 

2. Spodbujanje zaposlovanja in zaposlenosti skozi izboljšano znanje, spretnosti, 
kompetence in mobilnost na trgu dela 

3. Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja 
4. Izboljšanje stanja okolja in biotske raznovrstnosti 



5. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje  
6. Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava ter podpora razvoju 

NVO 
7. Izgradnja infrastrukture za trajnostno mobilnost 

  
Operativni program za evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020 (OP ETS) 
 
Slovenija bo pripravila štiri operativne programe, na osnovi čezmejnega sodelovanja: 
 
•    Operativni program Slovenija- Avstrija 
•    Operativni program Slovenija-Madžarska 
•    Operativni program Slovenija-Hrvaška 
•    Operativni program Slovenija-Italija 
 
4.2.4 Program razvoja podeželja (PRP)  
 
Trajnostni koncept razvoja kmetijstva z opredeljenimi strateškimi cilji bo izveden v 
okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 z uresničitvijo naslednjih šestih 
prednostnih nalog Unije, opredeljenih v Uredbi za razvoj podeželja.. 

 
 
Za razvoj lokalnih skupnosti bo še posebej pomemben program LEADER v okviru katerega 
se bodo izvajali do sedaj znani ukrepi 322 in 323 (ohranjanje dediščine in obnova ter razvoj 
vasi). 
 
4.2.5 Regionalni razvojni program (RRP) 
 
Vzporedno s pripravo strateških in programskih dokumentov za obdobje 2014-2020 na 
nacionalni ravni, poteka na regionalni ravni priprava regionalnih razvojnih programov -  
razvojnih regijah teritorialne ravni NUS 3.  
Pripravo RRP-ja v Severno primorski (Goriški razvojni) regiji koordinira Regijska razvojna 
agencija severne Primorske d.o.o. v Okviru Mrežne regionalne razvojne agencije. V pripravi 
je že tretja generacija regionalnih razvojnih programov in tokrat prvič, skladno s prenovljeno 
regionalno zakonodajo, tudi dogovorov za razvoj regij, ki so izvedbeni dokumenti. 
Dogovori za razvoj regij so predmet usklajevanj in podpisa ministra, pristojnega za regionalni 
razvoj in predsednika razvojnega sveta regije. V danih pogojih, brez oblikovanih 
administrativnih regij (pokrajin), tako v Sloveniji poteka uresničevanje načela več nivojskega 
teritorialnega upravljanja.  
 
Regionalni razvojni programi bodo opredeljevali regionalne razvojne potenciale ter strateške 
cilje razvoja na regionalni ravni in povezavo z nacionalnimi strateškimi cilji. V regionalnih 
razvojnih programih in dogovorih za razvoj regij bodo predvidoma do konec leta 2013 
opredeljeni ukrepi in projekti, ki so regijskega ali sektorskega značaja.  
 
Naloga ministrstva – MGRT-ja je, da v okviru priprave programskih dokumentov, poišče 
sinergije med regijskimi in nacionalnimi razvojnimi projekti.  
 
5. Dva pomembna nova vidika/pogoja kohezijske politike 2014-2020 



 
5. 1 Tematska osredotočenje 
  
EU je določila 11 tematskih ciljev (thematic objective), ki se navezujejo na strategijo EU 2020 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast: 

1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, 
2. Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove porabe 

in kakovosti, 
3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za 

Evropski sklad za razvoj podeželja-EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo-ESPR), 

4. Podpora prehodu na nizko-ogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, 
5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja 

tveganj, 
6. Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 
7. Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 

infrastrukturah 
8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile 
9. Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini 
10. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vse-življenjsko učenje 
11. Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava. 

 
V skladu z zahtevami EU bo Slovenija morala: 
 
•    vsaj 50-60% sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) nameniti za 
1-4 tematski cilj naveden zgoraj, od tega vsaj 10-20% za četrti tematski cilj, 
•    vsaj 60-80% sredstev Evropskega socialnega sklada bo morala osredotočiti na 
štiri izbrane prioritete, od tega vsaj 20% na deveti tematski cilj. 

 
5.2 . Prehodne pogojenosti 
 
V skladu z zahtevami EU mora Slovenija izpolniti tudi t.i. predhodne pogojenosti (ex-ante 
conditionalities), ki so vezane na tematske cilje ali pa predstavljajo splošne predhodne 
pogojenosti in so vezane ne izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
 
Med predhodnimi pogojenostmi, ki so vezane na tematske cilje, je še  zlasti pomembna 
priprava strategije pametne specializacije. 
 
 
 
5.2.1 Strategija pametne specializacije 
Pametna specializacija (Smart specialisation) pomeni raziskovalno - inovacijsko strategijo 
držav/regij za spodbuditev gospodarske rasti, gospodarsko transformacijo regij, strukturnih 
reform, oziroma prehod v nov model gospodarske rasti. 
 
Strategija pametne specializacije Slovenije predstavlja strateški in izvedbeni načrt za 
prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in družbe s podporo EU sredstev v obdobju 
2014-2020. Posebej je pomembna zaradi opredelitve ukrepov povezovanja akademske 
znanstvene sfere z industrijo (aplikativna uporaba) – poudarek na razvojnoinovacijski fazi. 
 
Bistveni elementi strategije pametne specializacije so: 
 
1.    Izhaja iz obstoječih prednosti in potencialov, ki jih ima Slovenija. Upošteva torej 
dosežene kompetence in zmogljivosti na osnovi preteklih vlaganj ter naravne danosti 
Slovenije. 



2.    Mora biti osredotočena na učinke oz.  vplive, ki jih bo izvajanje identificiranih ukrepov 
imelo na gospodarski in družbeni razvoj. 
3.    Vključevati mora kritično maso potencialov.  
4.    Temeljiti mora na podjetniškem pristopu (t.i. Entrepreneurial Discovery Process) 
odkrivanja tržnih priložnosti s strani podjetij in v sodelovanju  z raziskovalnimi in 
izobraževalnimi institucijami ter drugimi deležniki pri identifikaciji razvojnih priložnosti (t.i. 
bottom up pristop). 
 
Strategija pametne specializacije ni strategija specializacije samo v visokotehnoloških 
dejavnostih, ampak predstavlja strategijo za ustvarjanje in dvig dodane vrednosti v vseh 
dejavnostih in s tem za njihovo prestrukturiranje, na podlagi identificiranih prioritet, predvsem 
pa daje možnost za ustvarjanje novih delovnih mest. 
 
Slovenska strategija pametne specializacije je strategija na nacionalnem nivoju, z 
upoštevanjem razvojnih potencialov regij. 
 
Ukrepi in instrumenti, ki bodo predviden v Strategiji pametne specializacije za njeno 
realizacijo, morajo biti skladni z instrumenti v Operativnem programu. 
 
 
5.3. Dogovor za razvoj regije 

 Regijski projekti. 

 Razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu na 
podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in se bodo 
izvajale v okviru regijske razvojne mreže: 

o regijske finančne sheme,  
o regijske sheme kadrovskih štipendij,  
o dejavnosti lokalnih akcijskih skupin v okviru programov razvoja podeželja, 
o izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih 

dejavnosti, shem in projektov.  
 

 Manjše število sektorskih projektov iz državne pristojnost, ki so v regiji prepoznani kot 
ključne razvojne ovire ali priložnosti. 

 

 Večji strateški projekti v okviru operativnih programov evropskega teritorialnega 
sodelovanja, ko bodo dogovorjeni s čezmejnimi partnerji in umeščeni v sistem 
izvajanja OP (EZTS GO). 
 

5.3.1  Celostni pristop k teritorialnemu razvoju  
 
EU v obdobju 2014-2020 spodbuja celostne pristope k teritorialnemu razvoju, na nivoju 
projektov to pomeni možnost financiranja celovitih projektov iz več evropskih skladov, na 
nivoju mehanizmov pa gre predvsem za dva mehanizma, ki povezujeta regionalni nivo z 
lokalno skupnostjo: 
•    lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-led Local Development -CLLD) 
•    celostne teritorialne naložbe za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski 
socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS) (CTN/ITI – Celostne teritorialne naložbe/ 
Integrated Territorial Investments for the ERDF, ESF, Cohesion Fund). 
 
Slovenija si v programskem obdobju 2014-2020 prizadeva  podpreti oba inštrumenta, tako 
CLLD kot CTN/ITI. 
 

 
 
 



Vsebinska področja 

CTN  

Projekti (operacije in programi, ki jih izvajajo upravičenci  

v okviru CTN)  

Socialno podjetništvo 

in regijske sheme 

• Regijske sheme spodbujanje razvoja socialnega 

podjetništva, 

• regijske garancijske in kreditne sheme, razvoj inovativnosti 

in tehnološki razvoj, 

• podporne storitve za podjetja VEM, 

• spodbujanje razvoja obmejnih problemskih območij,  

• regijske sheme kadrovskih štipendij, 

• podjetno v svet podjetništva- vključevanje mladih 

brezposelnih na podjetniške poti, 

• sklad malih lokalnih projektov z vzporednim  ciljem 

spodbujanja razvoja nevladnih organizacij 

Trajnostni razvoj 

zavarovanih območij  

REGIJSKI PROJEKTI IZ DOGOVOROV ZA RAZVOJ REGIJ, KI 

PRISPEVAJO K CILJEM 6-IH PREDNOSTNIH OSI OP s poudarkom 

na področjih narave, kulture in turizma 

Trajnostni razvoj 

urbanih območij  

REGIJSKI PROJEKTI IZ DOGOVOROV ZA  RAZVOJ REGIJ, KI 

PRISPEVAJO K CILJEM 6-IH PREDNOSTNIH OSI OP s poudarkom 

na izvajanju nizkoogljičnih strategij za urbana okolja, trajnostni 

mobilnosti, dejavnostih za izboljšavo urbanega okolja ter fizični 

in gospodarski obnovi urbanih območij z manjšim potencialom 

razvoja.  

 
 
 
6. Finančni vidik Kohezijske politike za Slovenijo ua obdobje 2014-2020 
 
Slovenija bo do leta 2020 ohranila položaj neto prejemnice sredstev iz proračuna EU (v višini 
1,03% bruto nacionalnega dohodka).  
V novi finančni perspektivni bo Sloveniji, za izvajanje kohezijske politike EU v obdobju 2014-
2020, na voljo skupaj 3,3 milijarde EUR, izraženo v tekočih cenah. 
 
Prav tako za Slovenijo v obdobju 2014-2020 velja delitev na dve t.i. kohezijski regiji (NUTS 
2); na Vzhodno in Zahodno Slovenijo: 
•    Zahodni Sloveniji bo na voljo 860 milijonov EUR (izraženo v tekočih cenah) 
•    Vzhodni Sloveniji bo na voljo 1,12 milijarde EUR (izraženo v tekočih cenah). 
 
 
 
7. Zaključek – možnosti sofinanciranje projektov/investicij lokalnih/regionalnih 
skupnosti iz EU sredstev  za obdobje  2014-2020 
 

Ker dogovorjeni finančni okvir najavlja področja možnosti sofinanciranja projektov in investicij 
lokalnega in regionalnega okolja je Projektna pisarna MONG pripravila pregled stanja na 
pripravi razvojnih dokumentov ter že znana prednostna področja. Ukrepi kohezijske politike 
2014-2020 še niso opredeljeni.  



V naslednjih mesecih sledi intenzivna priprava programskega dela Regionalnega razvojnega 
programa ter opredelitev regijskih in sektorskih projektov (CTN-jev), v kar se bo aktivno 
vključevala uprava MONG.  

 
Ključni sklopi in investicijska področja za katere ocenjujemo, da bo možnost 
sofinanciranja projektov in investicij Mestne občine Nova Gorica: 
 

1. Znanje: 
a. Usposabljanje, vseživljensko učenje in mobilnost 
b. Razvoj institucij na trgu dela 
c. Investicija za zagotavljaje pogojev za kakovostno učno okolje 
d. Podpora razvoju kulture 

2. Podjetnost: 
a. Krepitev in razvoj podjetništva in inovativnosti – podporno okolje 
b. Spodbujanje socialnega podjetništva 
c. Dvig konkurenčnosti slovenskega turizma  - temelji na biotski raznovrstnosti 
d. Prometna infrastruktura (državna) 
e. Širokopasovna omrežja 

3. Zeleno: 
a. Ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot za zagotavljanje 

naravnih virov in ekosistemov 
b. Učinkovito in celovito prostorsko načrtovanje, urbana prenova mest in 

spodbujanje trajnostne mobilnosti 
c. Boljše stanje okolja zaradi izgradnje okoljske infrastrukture, upravljaje z 

vodami in sanacija degradiranih območij 
d. Ohranjaje in razvoj krajine in podeželja ter zagotavljanje prehranske varnosti 
e. Učinkovito gospodarjenje z gozdovi in bolj konkurenčna celotna gozdno-lesna 

industrija (podporno okolje) 
f. Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije 

4. Vključujoča družba: 
a. Vključujoča družba 
b. Pasivne oblike zaposlovanja  
c. Zmanjšanje tveganja revščine/ranljive ciljne skupine 
d. Boljša ponudba za dostop do stanovanj 

 
*Povzeto po spletnih virih in gradiv MGRT-ja v okviru postopka priprave razvojnih 
dokumentov. 
 
Andreja Trojar Lapanja,      
Vodja projektne pisarne 


