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ZADEVA: predlog Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah o skladih na področju 
evropske kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora za spremljanje Programa 
evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14,
55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na….. seji pod točko…. dne……sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah o skladih na 
področju evropske kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora za spremljanje Programa 
evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Priloga: 
- čistopis gradiva

Prejmejo: 
- Ministrstva in vladne službe

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Dr. Aleksander Jevšek, minister
- Mag. Marko Koprivc, državni sekretar 
- Matjaž Dragar, odgovorna oseba organa upravljanja
- Mag. Petra Potrpin Bertole, vodja Sektorja za upravljanje

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:



Slovenija mora v skladu s prvim odstavkom 38. člena Uredbe 2021/1060/EU in upoštevajoč 
Delegirano uredbo (EU) št. 240/2014, najpozneje v treh mesecih od datuma uradnega obvestila o 
odobritvi programa ustanoviti Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 
2021–2027 (v nadaljevanju: odbor). Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 je 
Evropska komisija odobrila 12. decembra 2022, ustanovna seja odbora pa je predvidena v začetku 
marca 2023. Naloge Odbora so opredeljene v 40. členu Uredbe 2021/1060/EU. Odbor bo na 
ustanovni seji sprejel poslovnik delovanja. Vsak član Odbora ima en glas. Seznam članov Odbora bo 
skladno z 39. členom Uredbe 2021/1060/EU javno objavljen.
Na osnovi 8. člena Uredbe 2021/1060/EU vsaka država članica za Sporazum o partnerstvu in za 
Program organizira in izvaja celovito partnerstvo v skladu s svojim institucionalnim in pravnim 
okvirom ter ob upoštevanju posebnosti skladov. To partnerstvo vključuje vsaj naslednje partnerje:

(a)   regionalne, lokalne, mestne in druge javne organe;
(b)   ekonomske in socialne partnerje;
(c) ustrezna telesa, ki predstavljajo civilno družbo, kot so okoljski partnerji, nevladne 

organizacije in telesa, odgovorna za spodbujanje socialne vključenosti, temeljnih pravic, 
pravic invalidov, enakosti spolov in nediskriminacije;

(č) raziskovalne organizacije in univerze, kjer je to primerno.
Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko je 14. decembra 2022 izvedla poziv za imenovanje 
institucij in članov v Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–
2027, ki se je zaključil 28. decembra 2022. Na osnovi 8. člena Uredbe 2021/1060/EU ob upoštevanju 
posebnosti skladov in poziva je bil pripravljen predlog Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o skupnih 
določbah o skladih na področju evropske kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora za 
spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 



Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 



povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
S sprejemom uredbe ne bodo nastale neposredne finančne posledice, omogočeno pa bo črpanje 
sredstev evropske kohezijske politike.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
� pristojnosti občin,
� delovanje občin,
� financiranje občin.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
https://evropskasredstva.si/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-
programa/

DA

Gradivo se je usklajevalo z organi, ki jih spremembe in dopolnitve uredbe zadevajo.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                             Dr. Aleksander Jevšek
                                                                    MINISTER



PREDLOG

(EVA 2022-1541-0002)

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14, 55/17 in 163/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah o skladih na področju evropske kohezijske 

politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora za spremljanje Programa evropske 
kohezijske politike v obdobju 2021–2027

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za 
pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in 
vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja 
in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2022/2175 z dne 5. avgusta 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1060 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo stroškov na enoto in določitvijo zneskov 
za financiranje, ki ni povezano s stroški, za nekatere operacije za lažje vključevanje mladih na 
trg dela, v izobraževanje in družbo v okviru pobude ALMA („Aim, Learn, Master, Achieve“) (UL L 
št. 286 z dne 8. 11. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU), in v skladu z 
njenima 38. in 39. členom ustanovi Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: odbor za spremljanje).

2. člen
(naloge)

Odbor za spremljanje opravlja naloge, opredeljene v 40. členu Uredbe 2021/1060/EU.

3. člen
(sestava odbora za spremljanje)

(1) V odbor za spremljanje se imenujejo naslednji člani:

1. z ministrstev in vladnih služb:
– državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, 

predsednik,
– trije predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije,
– dva predstavnika Ministrstva za finance Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za digitalno preobrazbo Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za naravne vire in prostor Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za solidarno prihodnost Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za kulturo Republike Slovenije,



– en predstavnik Ministrstva za zdravje Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije,
– en predstavnik Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije,
– en predstavnik Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
– en predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije;

2. gospodarskih in socialnih partnerjev:
– en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– en predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
– en predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
– en predstavnik Konfederacije novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost,
– en predstavnik Konfederacije sindikatov Slovenije – PERGAM,
– en predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije;

3. nevladnih organizacij in področja enakosti:
–   en predstavnik Varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
– en predstavnik Zagovornika načela enakosti,
– en predstavnik Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 

organizacij – CNVOS,
– en predstavnik Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave,
– en predstavnik Transparency International Slovenia – društvo Integriteta,
– en predstavnik Mladinskega sveta Slovenije;

4. regionalnih, lokalnih, mestnih in drugih javnih organov:
– en predstavnik Razvojnega sveta kohezijske regije vzhodna Slovenija,
– en predstavnik Razvojnega sveta kohezijske regije zahodna Slovenija,
– en predstavnik Združenja občin Slovenije,
– en predstavnik Skupnosti občin Slovenije,
– en predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije,
– en predstavnik Regionalne razvojne agencije Zasavje, Zagorje ob Savi,
– en predstavnik Savinjsko-Šaleške območne razvojne agencije d.o.o. Nazarje;

5. invalidskih organizacij:
– en predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda 

invalidskih podjetij Slovenije;
6. raziskovalnih organizacij in univerz:

– en predstavnik Rektorske konference Republike Slovenije.

(2) Člane odbora za spremljanje imenuje Vlada Republike Slovenije.

4. člen
(drugi udeleženci)

Pri delu odbora za spremljanje v svetovalni vlogi in vlogi spremljanja sodelujejo predstavniki 
Evropske komisije in predstavnik Evropske investicijske banke. Predstavnik Evropske 
investicijske banke lahko sodeluje pri delu odbora za spremljanje v svetovalni vlogi za tisti del 
programa, h kateremu prispeva svoja sredstva Evropska investicijska banka. Preostalim 
nečlanom se omogoči sodelovanje v odboru za spremljanje, če jim to omogoča poslovnik, 
vendar ti nimajo pravice glasovanja.

5. člen
(nadomeščanje)

Člane odbora za spremljanje v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti na sejah odbora za 
spremljanje nadomeščajo namestniki, ki jih član ali predstojnik institucije, ki je člana imenovala, 
pisno pooblasti.



6. člen
(sekretariat odbora za spremljanje)

Odbor za spremljanje ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo opravljanja vsebinskih nalog. 
Sekretarja sekretariata odbora za spremljanje imenuje predsednik odbora za spremljanje.

7. člen
(materialni in tehnični pogoji)

Materialne in tehnične pogoje za delovanje odbora za spremljanje in njegovega sekretariata 
zagotavlja Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije.

8. člen
(poslovnik)

Organizacijo in način delovanja odbora za spremljanje in njegovega sekretariata odbor za 
spremljanje podrobneje uredi s poslovnikom.

KONČNA DOLOČBA

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.   

Ljubljana, Vlada Republike Slovenije
EVA 2022-1541-0002                dr. Robert Golob

               predsednik



OBRAZLOŽITEV

Slovenija mora v skladu s prvim odstavkom 38. člena Uredbe 2021/1060/EU1 in upoštevajoč 
Delegirano uredbo (EU) št. 240/20142 najpozneje v treh mesecih od datuma uradnega obvestila 
zadevni državi članici o odločitvi o odobritvi programa ustanoviti in imenovati svoje člane v 
Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (v 
nadaljevanju: odbor). Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 je Evropska 
komisija odobrila 12. decembra 2022, ustanovna seja odbora pa je predvidena v začetku marca 
2023. V skladu s predlogom poslovnika mora biti članom odbora gradivo poslano 10 dni pred 
sejo razen meril, uporabljenih za izbiro operacij, ki se predložijo najmanj 15 delovnih dni pred 
sejo, zato je nujno, da so člani imenovani v februarju 2023.

Naloge odbora so opredeljene v 40. členu Uredbe 2021/1060/EU. Odbor bo na ustanovni seji 
sprejel poslovnik delovanja. Vsak član odbora ima en glas. Seznam članov odbora bo v skladu 
z 39. členom Uredbe 2021/1060/EU javno objavljen.

Na podlagi 8. člena Uredbe 2021/1060/EU vsaka država članica za sporazum o partnerstvu in 
za program organizira in izvaja celovito partnerstvo v skladu s svojim institucionalnim in pravnim 
okvirom ter ob upoštevanju posebnosti skladov. To partnerstvo vključuje vsaj naslednje 
partnerje:

(a)   regionalne, lokalne, mestne in druge javne organe;
(b)   ekonomske in socialne partnerje;
(c) ustrezna telesa, ki zastopajo civilno družbo, kot so okoljski partnerji, nevladne 

organizacije in telesa, odgovorna za spodbujanje socialne vključenosti, temeljnih pravic, 
pravic invalidov, enakosti spolov in nediskriminacije;

(č) raziskovalne organizacije in univerze, kjer je to primerno.

Na podlagi 8. člena Uredbe 2021/1060/EU ob upoštevanju posebnosti skladov in poziva je bil 
pripravljen predlog Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah o skladih na področju 
evropske kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora za spremljanje Programa 
evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

14. decembra 2022 je Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko izdala poziv za 
imenovanje institucij in članov v dbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021–2027, ki se je zaključil 28. decembra 2022. V obdobju 2014–2020 je imel odbor,
ki je bil pristojen za spremljanje evropske kohezijske politike, 28 članov kot predstavnikov 
institucij. Do širitve članstva je prišlo na pobudo Evropske komisije, Službe Vlade RS za razvoj 
in kohezijsko politiko ter poziva relevantnim institucijam, ki so do 28. decembra 2022 priglasile 
svoje sodelovanje prek obrazca za imenovanje, ki je bil objavljen tudi na spletni strani 
https://evropskasredstva.si/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa/.

Predlog Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah o skladih na področju evropske 
kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora za spremljanje Programa evropske 
kohezijske politike v obdobju 2021–2027 predvideva 43 članov, od katerih je 22 predstavnikov 
ministrstev in vladnih služb 21 predstavnikov gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih 
organizacij in predstavnikov s področja enakosti, regionalnih, lokalnih, mestnih in drugih javnih 
organov, invalidskih organizacij ter raziskovalnih organizacij in univerz. Predsedujoči odboru je 
državni sekretar Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, ki ima v 
primeru enakega števila glasov odločilni glas.

                                                  
1 UREDBA (EU) 2021/1060 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb
 o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični 
prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije 
in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko.

2 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za 
partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov.



V 5. členu uredbe je pomembno nadomeščanje članov v primeru odsotnosti ali zadržanosti že 
pred sprejemom poslovnika (predvidoma na prvi ustanovni seji, ki se pošlje v pregled in 
morebitne pripombe članom vsaj 10 dni pred sejo), saj bi zaradi morebitnih odsotnosti ali 
zamenjav članov lahko prišlo do nesklepčnosti. Praviloma se vsaj enkrat letno pozove institucije 
k imenovanju morebitnih novih članov, ki jih nato potrdi še Vlada RS s sklepom. S tem se
zagotavlja sklepčnost odbora za spremljanje in se zagotovi kontinuiteto njegovega delovanja.

6. in 7. člen določata, da mora sekretariat odbora za spremljanje začeti z delom že pred 
sprejetjem poslovnika odbora za spremljanje na prvi ustanovni seji. Prav tako je pomembno, da 
člani odbora vsaj 10 dni pred sejo odbora prejmejo osnutek poslovnika in nanj podajo morebitne 
pripombe, saj v nekaterih členih podrobneje pojasnjuje uredbo.

Iz Uredbe 2021/1060/EU tudi izhaja, da organ upravljanja pravočasno zagotavlja odboru za 
spremljanje vse informacije, potrebne za izvajanje njegovih nalog in hkrati zagotovi nadaljnje 
ukrepanje v zvezi s sklepi in priporočili odbora za spremljanje, v sodelovanju z relevantnimi 
partnerji. V osnutku poslovnika bo določeno tudi, da za obravnavo posameznih vprašanj iz 
svoje pristojnosti lahko odbor za spremljanje ustanovi delovne skupine. Delovna skupina 
poskrbi za zagotovitev učinkovite obravnave pritožb v zvezi s skladi in na zahtevo Komisije 
obravnava pritožbe, ki so bile predložene Komisiji in spadajo v področje uporabe programa, ter 
Komisijo obvesti o rezultatih te obravnave.
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