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ZADEVA: predlog Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske 
kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
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 uredb (EU) in (Euratom) na področju 
izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
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:



Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (v nadaljevanju: Uredba EKP) 
podrobneje ureja del izvajanja evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, ki je sicer utemeljen 
na neposrednem izvajanju evropskih pravnih podlag. Uredba EKP predstavlja skupaj s predvideno 
novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS) urejanje dela 
sistema evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, to je za cilj naložbe za rast in delovna 
mesta. Podrobneje bodo sistem uredila in definirala še naknadno sprejeta navodila oziroma smernice 
in podobni akti organa upravljanja. Navedene podlage poleg sprejetega programa evropske 
kohezijske politike 2021–2027, predstavljajo osnovo za pripravo sistema izvajanja evropske 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji za cilj naložbe za rast in delovna mesta, s čimer bodo 
vzpostavljeni pogoji za črpanje evropskih kohezijskih sredstev iz proračuna EU.
Uredba EKP tako vsebuje splošno predstavitev oziroma ureditev kohezijske politike do leta 2027, 
udeležence in njihove naloge, način izbora operacij in njihovo potrjevanje ter izvajanje, izplačila iz in 
povračila v državni proračun, preverjanja kohezijskih sredstev, prepoznavnost, preglednost in 
komuniciranje in vsebuje določila glede informacijskega sistema organa upravljanja.  Uredba uvaja 
nekatere novosti in poenostavitve, ki jih omogoča Uredba 2021/1060/EU. Med novostmi so Sklad za 
pravični prehod za dve premogovniški regiji (Zasavje in Savinsko-Šaleško regijo), drugačna stopnja 
sofinanciranja za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in upoštevanje dokumentov, kot so Listina o 
temeljnih pravicah, Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov ter načela novega 
evropskega Bauhausa. Uredba med drugim omogoča poenostavljeno izvajanje finančnih 
instrumentov in tehnične pomoči, razširjeno uporabo možnosti poenostavljenega obračunavanja stro
škov, enostavnejši sistem prenosa med skladi in instrumenti, manjše število pogojev, ki omogočajo 
izvedbo, poenostavitve na področju komuniciranja, Komisija ne odloča več o t. i. velikih projektih in 
manjših finančnih prerazporeditvah v okviru programa ipd.

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 srednja podjetja ter konkuren

čnost 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

razvojne dokumente Evropske unije in 
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 dr
žavnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov ob
činskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov dr
žavnega proračuna 



Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov ob
činskih 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 prora
čunske 

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 prora
čunske 

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:
Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunuI.

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanj
šanje):

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.

Finančne posledice za državni proračunII.

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah na
črtovane 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 dejavnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov prora
čuna:

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 izvr
ševanje 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

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
Združenju občin Slovenije ZOS: NE
Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo se je usklajevalo z organi, ki jih spremembe in dopolnitve uredbe zadevajo, zato je 
predlagatelj izpustil objavo na spletni strani.
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 2023-1630-0001)

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 uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v 

obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se določajo udeleženci evropske kohezijske politike za doseganje cilja „naložbe 
za rast in delovna mesta“ ter njihove naloge, načrtovanje evropske kohezijske politike, način 
izbora operacij in njihovo potrjevanje ter izvajanje operacij, kot jih določajo:

Uredba Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi ve
čletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, 
str. 11);

Uredba (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 
433I z dne 22. 12. 2020, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 373 z dne 
21. 10. 2021, str. 94);

Uredba (EU) 2021/1056 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o 
vzpostavitvi Sklada za pravični prehod (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 1), zadnjič 
popravljena s Popravkom (UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 74), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 2021/1056/EU);

Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o dolo
čitvi 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 spremenjena z Uredbo (EU) 2022/2039 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. oktobra 2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) 2021/1060 glede 
dodatne prožnosti za obravnavanje posledic vojaške agresije Ruske federacije FAST 
(prožna pomoč za ozemlja) – CARE (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2022, str. 23), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU);

Uredba (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o 
vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
1296/2013 (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 21), zadnjič popravljena s Popravkom 
(UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 75);

Uredba (EU) št. 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (UL L št. 231 z dne 30. 
6. 2021, str. 60), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 13 z dne 20. 1. 2022, str. 
74).

(2) Ta uredba ureja izvajanje postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike za
Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad plus, Kohezijski sklad in Sklad za
pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: skladi EU) v skladu s Programom evropske kohezijske 



politike v obdobju 20212027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: program), ki je podprt s 
sredstvi kohezijske politike v višini, kot jo določa Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 20212027 (v nadaljnjem besedilu: sporazum o partnerstvu).

2. člen 
(cilji)

Cilji iz prvega in drugega odstavka 5. člena Uredbe 2021/1060/EU se dosegajo z izvajanjem 
programa, ki je podprt s sredstvi kohezijske politike v višini, kot jo določa sporazum o 
partnerstvu.

3. člen
(omogočitveni pogoji)

Organ upravljanja in posredniška telesa v celotnem programskem obdobju spremljajo 
izpolnjevanje omogočitvenih pogojev iz 15. člena Uredbe 2021/1060/EU. Posredniška telesa 
na poziv organa upravljanja poročajo o izpolnjevanju omogočitvenih pogojev iz njihove
pristojnosti.

4. člen 
(okvir smotrnosti)

(1) Organ upravljanja v skladu s 16. členom Uredbe 2021/1060/EU vzpostavi okvir smotrnosti.

(2) Pregledovalne seje za preučitev smotrnosti se organizirajo v skladu z 41. členom Uredbe  
2021/1060/EU.

(3) Organ upravljanja Evropski komisiji pošlje končno poročilo o smotrnosti v rokih, obliki in 
vsebini, ki so določeni v 43. členu Uredbe 2021/1060/EU.

5. člen 
(celostni teritorialni razvoj)

Celostni teritorialni razvoj v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ evropske kohezijske 
politike se izvaja s teritorialnimi in lokalnimi razvojnimi strategijami v eni od naslednjih oblik: 

celostne teritorialne naložbe (v nadaljnjem besedilu: CTN),(a)

lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD) ali(b)

regionalni razvoj – dogovori za razvoj regij (v nadaljnjem besedilu: DRR).(c)

6. člen 
(celostne teritorialne naložbe)

(1)  Trajnostni razvoj mest v skladu z 11. členom Uredbe 2021/1058/EU se izvaja z uporabo 
mehanizma CTN na podlagi trajnostne urbane strategije, ki jo sprejme mestni svet mestne ob
čine.

(2)  Geografsko območje trajnostne urbane strategije so mestne občine ali mestne občine z ob
činami funkcionalnega območja, ki ga trajnostna urbana strategija zajema.

7. člen 
(lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

(1) CLLD se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor« prek lokalnih akcijskih skupin v skladu z 
31., 32., 33. in 34. členom Uredbe 2021/1060/EU in nacionalnimi predpisi, ki urejajo delovanje 
lokalnih akcijskih skupin, pripravo in potrditev strategij lokalnega razvoja ter izvedbo CLLD za 



programsko obdobje do leta 2027. 

(2) Geografsko območje, na katerem se izvaja CLLD, je celotno območje Republike Slovenije.

8. člen 
(regionalni razvoj – dogovori za razvoj regij)

(1) DRR so oblika celostnega teritorialnega razvoja, ki s finančno podporo ključnim regijskim ali 
sektorskim projektom, podpira regionalni razvojni program v skladu z zakonom, ki ureja 
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja. 

(2) Geografsko območje, na katerem se izvajajo DRR, je razvojna regija na ravni NUTS III. 

II. UDELEŽENCI EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE IN NJIHOVE NALOGE

9. člen 
(udeleženci evropske kohezijske politike)

(1) Udeleženci, vključeni v izvajanje evropske kohezijske politike v skladu s to uredbo so:
organ upravljanja iz prvega odstavka 71. člena Uredbe 2021/1060/EU,1.

organ za računovodenje iz prvega odstavka 71. člena in 76. člena Uredbe 2.
2021/1060/EU,

revizijski organ iz drugega odstavka 71. člena Uredbe 2021/1060/EU,3.

posredniška telesa iz 8. točke 2. člena Uredbe 2021/1060/EU v povezavi s tretjim 4.
odstavkom 71. člena Uredbe 2021/1060/EU,

izvajalska telesa, na katera so posredniška telesa prenesla izvajanje nalog, kot jih dolo5.
ča 13. člen te uredbe,

odbor za spremljanje iz 38. člena Uredbe 2021/1060/EU in uredbe, ki ureja ustanovitev 6.
odbora za spremljanje programa,

upravičenci iz 9. točke 2. člena Uredbe 2021/1060/EU,7.

končni prejemniki iz 18. točke 2. člena Uredbe 2021/1060/EU,8.

razvojne institucije, ki so za območja območnih načrtov za pravični prehod (v 9.
nadaljnjem besedilu: ONPP) vpisane v evidenco regionalnih razvojnih agencij 
Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, kot nosilna ali kot 
sodelujoča institucija regionalnega razvoja,

regionalne razvojne agencije v skladu z DRR,10.

organ, pristojen za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (v 11.
nadaljnjem besedilu: pristojni organ za sodelovanje z OLAF).

(2) Če isti udeleženec hkrati izvaja naloge upravljanja in nadzora na eni strani in izvajanja na 
drugi, zagotovi ločenost funkcij z delitvijo obeh vrst nalog med notranje organizacijske enote 
udeleženca.

(3) Organi iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena sklenejo sporazum o sodelovanju.

10. člen 
(organ upravljanja)



(1) Organ upravljanja je Ministrstvo pristojno za kohezijo in regionalni razvoj Republike 
Slovenije. Organ upravljanja opravlja naloge iz 72., 73., 74., 75. člena Uredbe 2021/1060/EU, 
od katerih nekatere delno ali v celoti prenese na posredniško telo v skladu s sporazumom iz 
petega odstavka 12. člena te uredbe.

(2) Organ upravljanja poroča odboru za spremljanje v primerih neskladnosti operacij z vidika 
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah 
invalidov in pritožbah, v skladu s sedmim odstavkom 69. člena Uredbe 2021/1060/EU.

11. člen 
(organ za računovodenje)

(1) Organ za računovodenje je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance Republike 
Slovenije, ki je pristojna za upravljanje sredstev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in 
opravlja naloge iz 76. člena Uredbe 2021/1060/EU. 

(2) Organ za računovodenje poleg nalog iz prejšnjega odstavka izvaja še naslednje naloge:

prejema plačila iz naslova prispevka EU s strani Evropske komisije in vodi obrestni 
podračun za zadevni sklad ter evidenco o vseh transakcijah;

vodi ločene podračune za vsak sklad posebej in vodi evidenco o obrestih iz naslova 
teh računov;

izvršuje povračila iz naslova prispevka EU v državni proračun;

v primeru sistemskih nepravilnosti vzpostavlja terjatve do posredniških teles;

vodi evidence terjatev, ki jih posredniška in izvajalska telesa vzpostavijo do upravi
čencev in periodično preverja stanje odprtih terjatev po posredniških telesih in jih o 
tem obvešča;

sestavi in predloži napoved zahtevkov za plačilo Evropski komisiji;

prejema in ustrezno obravnava poročila organa upravljanja in drugih organov, kar 
vključuje tudi poročila o nepravilnostih in izvedenih ukrepih za njihovo odpravo;

sodeluje z nacionalnimi in evropskimi nadzornimi organi ter ukrepa skladno s 
priporočili iz končnih poročil misij;

razvija in uporablja informacijski sistem za namene zagotavljanja elektronske 
revizijske sledi za vse elemente računovodskih izkazov, vključno z zahtevki za pla
čilo, knjigo dolžnikov, prihodkovnih/odhodkovnih kontov ter poročilnega sistema;

pripravi smernice za izvajanje izplačil evropske kohezijske politike, jih uskladi z 
organom upravljanja in objavi na svoji spletni strani;

pripravi navodila s področja izvajanja vračil namenskih sredstev EU, jih uskladi z 
organom upravljanja in jih objavi na svoji spletni strani.

12. člen 
(posredniška telesa)

(1) Posredniška telesa so:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije,
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije,
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije,
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije,
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije,



Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije,
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije,
Ministrstvo za naravne vire in prostor Republike Slovenije,
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije,
Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije,
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in
Ministrstvo za solidarno prihodnost Republike Slovenije.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je posredniško telo, pristojno za izbor operacij CTN iz 6. 
člena te uredbe, Združenje mestnih občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZMOS). 

(3) V okviru načrtovanja in priprave operacij posredniško telo opravlja naslednje naloge:

oblikuje predloge za pripravo izvedbenega načrta programa;1.

zaradi priprave usklajenega predloga nabora načinov izbora operacij sodeluje z drugimi 2.
posredniškimi telesi v okviru ene ali več prednostnih nalog in drugimi organi, če je to 
relevantno;

zaradi možnosti kombiniranja financiranja iz različnih programov, mehanizmov, pobud 3.
ter instrumentov EU pri isti operaciji (v skladu s točkama (ii) in (iii) pod (b) prvega 
odstavka 11. člena Uredbe 2021/1060/EU) pri pripravi operacije uskladi, razmeji ter 
ustrezno opredeli upravičene stroške iz različnih virov sofinanciranja z namenom, da 
se nedvoumno prepreči možnost dvojnega financiranja;

zaradi priprave usklajenega izvedbenega načrta sodeluje z organom upravljanja.4.

(4) V okviru načina izbora operacij in izvajanja operacij posredniško telo opravlja naslednje 
naloge:

preveri administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko ustreznost in popolnost vloge 1.
upravičenca za neposredno potrditev operacije;

pošlje organu upravljanja vlogo za potrditev načina izbora operacije (v nadaljnjem2.
besedilu: vloga za odločitev o podpori);

izvede javni razpis oziroma javni poziv;3.

izvaja upravljalna preverjanja v skladu s 74. členom Uredbe 2021/1060/EU;4.

preverja opravljanje prenesenih nalog izvajalskih teles v skladu s 36. členom te 5.
uredbe;

vsebinsko in finančno spremlja izvajanje operacij ter operacij strateškega pomena, 6.
odstopanja in napovedi ter o tem poroča organu upravljanja;

zagotavlja podatke za spremljanje doseganja kazalnikov in o tem poroča organu 7.
upravljanja v informacijskem sistemu organa upravljanja,

omogoča dostop in zagotavlja vpogled v dokumentacijo s področja evropske 8.
kohezijske politike organu upravljanja ter nacionalnim in evropskim nadzornim 
organom;

daje navodila upravičencem in izvajalskim telesom; 9.

preverja, da upravičenci vodijo ločeno knjigovodstvo za posamezno operacijo;10.

hrani dokumentacijo v skladu z 82. členom Uredbe 2021/1060/EU in predpisi, ki urejajo 11.
hrambo dokumentarnega gradiva;

pripravlja metodologije za izvedbo administrativnega preverjanja, ki temeljijo na analizi 12.
tveganj, upoštevajoč tudi analizo tveganj, ki jo pripravi organ upravljanja na ravni 
programa;

skrbi za pravilen in pravočasen vnos podatkov v informacijske sisteme, ki so 13.
predvideni za finančno upravljanje, spremljanje, poročanje, nadziranje in vrednotenje 
operacij, če te naloge ne prenese na upravičenca ali izvajalsko telo;



sodeluje v odboru za spremljanje;14.

zagotavlja prepoznavnost, preglednost in komuniciranje v okviru izvajanja evropske 15.
kohezijske politike.

(5) O načinu izvajanja nalog iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ter 23., 24., 25., 26. in 
28. člena te uredbe organ upravljanja in posredniško telo skleneta sporazum.

(6) Posredniško telo lahko naloge iz četrtega odstavka tega člena prenese na izvajalsko telo v 
skladu s sporazumom iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe.

13. člen 
(izvajalska telesa)

(1) Izvajalska telesa so posredni in neposredni uporabniki proračuna po predpisih, ki urejajo 
javne finance, in so vključeni v sistem izvajanja evropske kohezijske politike. 

(2) V okviru načina izbora operacij in izvajanja operacij izvajalsko telo poleg nalog iz 3., 4., 10., 
11. in 15. točke četrtega odstavka prejšnjega člena opravlja tudi naslednje naloge v skladu s 
sporazumom iz tretjega odstavka tega člena:

vsebinsko in finančno spremlja izvajanje operacij ter operacij strateškega pomena, 1.
odstopanja in napovedi ter o tem poroča posredniškemu telesu;

zagotavlja podatke za spremljanje doseganja kazalnikov v informacijskem sistemu 2.
organa upravljanja;

omogoča dostop in zagotavlja vpogled v dokumentacijo s področja evropske 3.
kohezijske politike posredniškemu telesu, organu upravljanja ter nacionalnim in 
evropskim nadzornim organom;

daje navodila upravičencem;4.

skrbi za pravilen in pravočasen vnos podatkov v informacijske sisteme, ki so 5.
predvideni za finančno upravljanje, spremljanje, poročanje, nadziranje in vrednotenje 
operacij, če te naloge ne prenese na upravičenca.

(3) O načinu izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka posredniško in izvajalsko telo skleneta 
sporazum. Posredniško telo mora pred sklenitvijo sporazuma iz prejšnjega stavka pridobiti 
pisno soglasje organa upravljanja.

14. člen 
(revizijski organ)

Revizijski organ je organ v sestavi Ministrstva za finance Republike Slovenije, ki je pristojen za 
nadzor nad proračunom (v nadaljnjem besedilu: revizijski organ). Revizijski organ opravlja 
naloge iz 77. do 80. člena ter tretjega, četrtega in petega odstavka 81. člena Uredbe 
2021/1060/EU.

15. člen
(pristojni organ za sodelovanje z OLAF)

Pristojni organ za sodelovanje z OLAF je organ v sestavi Ministrstva za finance Republike 
Slovenije, ki je pristojen za nadzor nad proračunom.

16. člen 
(navodila)

(1) Način izvajanja nalog udeležencev evropske kohezijske politike iz 4., 5., 7. in 8. točke 
prvega odstavka 9. člena te uredbe se podrobneje uredi v navodilih organa upravljanja, ki se 
objavijo na spletni strani organa upravljanja. Organ upravljanja o sprejemu in spremembah 



navodil obvešča posredniška telesa.  

(2) Kadar posredniška in izvajalska telesa podrobneje urejajo vsebine, ki so predmet navodil 
organa upravljanja, morajo biti navodila ali drugi dokumenti posredniških in izvajalskih teles v 
skladu z navodili organa upravljanja in objavljena na njihovi spletni strani.

17. člen 
(izvedbeni načrt programa)

(1) Izvedbeni načrt je vsebinska in finančna razčlenitev programa ob upoštevanju morebitnih 
dodatnih pravic porabe, ki določa način doseganja ciljev programa in je podlaga za pripravo dr
žavnega proračuna.

(2) Izvedbeni načrt se sprejme za programsko obdobje 2021–2027 in se dopolnjuje oziroma 
spreminja najmanj pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna oziroma 
po vsakokratnem rebalansu državnega proračuna.

(3) Prikaz izvedbenega načrta je razčlenjen po ciljih politike, prednostnih nalogah, specifičnih 
ciljih, neposrednih proračunskih uporabnikih, predlagateljih finančnega načrta, po načinu izbora 
operacij, skladih, kohezijskih regijah, letih in morebitnih drugih atributih. Na podlagi poziva 
organa upravljanja posredniška telesa pripravijo predloge izvedbenega načrta. Organ 
upravljanja po pregledu in uskladitvi predlogov pripravi skupni izvedbeni načrt in ga objavi na 
spletni strani organa upravljanja. 

(4) Izvedbeni načrt predstavlja eno izmed podlag za prerazporeditev pravic porabe v finančne 
načrte neposrednih proračunskih uporabnikov. 

(5) Evidenčni projekti so na ravni prednostne naloge. Njihov skrbnik je organ upravljanja.

III. NAČIN IZBORA OPERACIJ IN NJIHOVO POTRJEVANJE

18. člen 
(splošno)

Način izbora operacije je javni razpis ali javni poziv ali neposredna potrditev operacije.(1)

(2) Vsaka operacija izpolnjuje merila za izbor operacij, ki jih v skladu s 40. členom Uredbe 
2021/1060/EU odobri odbor za spremljanje.

19. člen 
(neposredna potrditev operacije)

(1) Odločitev o podpori se posredniškemu telesu lahko izda brez izvedbe javnega razpisa ali 
javnega poziva v naslednjih primerih:

če ima operacija neposredno podlago v zakonu ali strategiji na nacionalni ravni;

če ima operacija podlago v programih na nacionalni ravni, programu, ONPP, trajnostni 
urbani strategiji ali DRR;

če ima operacija podlago v aktu o ustanovitvi osebe javnega prava, ki ga sprejme 
Vlada Republike Slovenije;

če v okviru instrumentov, ki se izvajajo na ravni EU, operacija ni bila sofinancirana iz 
sredstev EU, bila pa je ocenjena pozitivno in izpolnjuje merila za izbor operacij iz 
drugega odstavka prejšnjega člena;

če je bilo s pisnim sporazumom dogovorjeno komplementarno financiranje izbrane 
operacije iz programa Erasmus+ z operacijo iz sredstev evropske kohezijske politike;

če gre za projekte, ki so bili izbrani za sofinanciranje v okviru centralnih programov EU 
in omogočajo ali zahtevajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi;



če je projekt prejel pečat odličnosti ali je bil izbran v okviru programa, sofinanciranega 
v okviru Obzorja Evropa, pod pogojem, da tak projekt izpolnjuje zahteve iz točk (a), (b) 
in (g) drugega odstavka 73. člena Uredbe 2021/1060/EU;

če gre za izvajanje finančnih instrumentov v skladu s to uredbo.

(2) V primeru iz četrte alineje prejšnjega odstavka se operacija lahko dopolni oziroma spremeni 
tako, da ustreza predpisom, ki veljajo v Republiki Sloveniji, mora pa ohraniti cilje, namene in 
dejavnosti, na podlagi katerih je bila na ravni EU ocenjena pozitivno.

20. člen 
(odločitev o podpori)

(1) Posredniško telo v informacijskem sistemu organa upravljanja odda vlogo za odločitev o 
podpori organu upravljanja.

(2) Obvezna priloga vlogi za odločitev o podpori je mnenje Ministrstva za finance Republike 
Slovenije, o skladnosti državne pomoči ali pomoči de minimis, razen v primeru, ko ministrstvo 
nastopa hkrati v vlogi posredniškega telesa in upravičenca. Če se način izbora operacije nana
ša na že obstoječo shemo državne pomoči ali pomoči de minimis, za katero je Ministrstvo za
finance Republike Slovenije, že izdalo mnenje o skladnosti državne pomoči ali pomoči de
minimis, se priloži že izdano mnenje o skladnosti sheme državne pomoči ali pomoči de 
minimis.

(3) Organ upravljanja pri odločanju o podpori načinu izbora operacije preveri skladnost z 
izvedbenim načrtom in merili, ki jih odobri odbor za spremljanje. Odločitev o podpori izda, če je 
vloga za odločitev o podpori popolna in iz nje izhaja, da je predlagani način izbora operacije 
upravičen.

(4) Organ upravljanja izda odločitev o podpori najpozneje v 15 delovnih dneh od prejema 
popolne vloge za odločitev o podpori in jo pošlje v vednost revizijskemu organu. 

(5) Odločitev o podpori se lahko v skladu s pogoji, ki jih določa 1.b točka 20. člena Uredbe 
2021/1060/EU izda tudi za operacije, ki že potekajo ali so fizično zaključene, vendar ne za 
izdatke, ki so nastali pred 1. januarjem 2021.

21. člen 
(finančna realizacija odločitve o podpori)

(1) Z izdano odločitvijo o podpori organ upravljanja odobri finančni prispevek posameznemu na
činu izbora operacije.

(2) Po končanem postopku iz prejšnjega odstavka, v katerem se odobri način izbora operacije, 
posredniško telo poskrbi za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

(3) Če je skupna vrednost podpisanih pogodb o sofinanciranju nižja od višine razpoložljivih 
sredstev javnega razpisa oziroma javnega poziva, neposredni proračunski uporabnik pripravi 
predlog za prerazporeditev preostalih pravic porabe v okviru lastnih proračunskih postavk 
kohezijske politike na evidenčnem projektu ali pa z lastnih proračunskih postavk na prora
čunsko postavko evidenčnega projekta organa upravljanja skladno z navodili organa 
upravljanja. O ustreznosti predlagane prerazporeditve pravic porabe odloča organ upravljanja, 
ki prerazporeditev potrdi ali zavrne.

(4) Če organ upravljanja pri izvajanju CLLD ugotovi, da je potrebna tudi podpora iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, ne glede na 18. člen te uredbe izda odločitev o podpori Ministrstvu 
za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, s katero potrdi strategijo lokalnega 
razvoja.  

22. člen 
(pogodba o sofinanciranju)



(1) Posredniško oziroma izvajalsko telo po odločitvi o podpori oziroma po pravnomočnosti 
sklepa o izboru z upravičencem sklene pogodbo o sofinanciranju.

(2) Pogodba o sofinanciranju vsebuje tudi vsebino, ki jo kot bistveno določi organ upravljanja v 
svojih navodilih. 

(3) Če po izdani odločitvi o podpori pri izvajanju operacije nastanejo nove okoliščine, zaradi 
katerih je treba odločitev o podpori spremeniti, posredniško telo vloži vlogo za spremembo odlo
čitve o podpori v informacijskem sistemu organa upravljanja. Organ upravljanja prouči vpliv 
novih okoliščin na uspešnost izvedbe operacije in v 15 delovnih dneh izda spremenjeno odlo
čitev o podpori.

(4) Če ministrstvo nastopa hkrati v vlogi posredniškega telesa in upravičenca ali če v vlogi 
upravičenca nastopa drug neposredni proračunski uporabnik, odločitev o podpori nadomesti 
pogodbo o sofinanciranju.

(5) Če v vlogi upravičenca nastopa drug neposredni proračunski uporabnik, ki ni hkrati posredni
ško telo, upravičenec in posredniško telo skleneta sporazum o izvajanju. 

IV. IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

23. člen 
(izvajanje celostnih teritorialnih naložb)

(1) Posredniški telesi, pristojni za izvajanje CTN, sta Ministrstvo za naravne vire in prostor 
Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije. Poleg 
nalog iz tretjega in četrtega odstavka 12. člena te uredbe opravljajo tudi naslednje naloge:

sodelujejo pri pripravi navodil organa upravljanja glede vsebin, ki jih mora vsebovati1.
povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin in CTN;

v okviru naloge iz 1. točke četrtega odstavka 12. člena te uredbe ocenijo vloge za 2.
operacije in pri tem ves čas skrbijo, da so kazalniki ter razpoložljiva sredstva 
kohezijske politike po posameznih naložbah v skladu s programom;

v okviru naloge iz 2. točke četrtega odstavka 12. člena te uredbe o primernosti vloge 3.
za odločitev o podpori seznanijo ZMOS in jo po njegovi potrditvi pošljejo organu 
upravljanja v odločanje;

pošljejo predlog ZMOS, da ta ponovi objavo povabila za predložitev vlog za operacije 4.
mestnih občin, če v 12 mesecih po razvrstitvi vlog za operacije ostane nerazporejen 
del sredstev kohezijske politike za doseganje kazalnikov iz programa.

(2) ZMOS kot posredniško telo, pristojno za izbor operacij CTN, opravlja naslednje naloge:

sodeluje pri pripravi navodil organa upravljanja glede vsebin, ki jih mora vsebovati 1.
povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin;

v skladu z navodili iz prejšnje točke pripravi in objavi povabilo za predložitev vlog za 2.
operacije mestnih občin;

razvrsti vloge za operacije na podlagi meril za izbor operacij glede na prispevek 3.
posamezne vloge za operacijo k ciljem iz posamezne teritorialne strategije ter k ciljem 
in kazalnikom iz programa in o tem obvesti mestne občine in posredniška telesa, 
pristojna za izvajanje CTN;

oceni vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti mestne občine in posredniška 4.
telesa, pristojna za izvajanje CTN;

po prejemu obvestila posredniških teles, pristojnih za izvajanje CTN iz 3. točke prej5.
šnjega odstavka, potrdi primernost vloge;

na predlog posredniških teles, pristojnih za izvajanje CTN iz 4. točke prejšnjega 6.



odstavka, objavi novo povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin;

pri izvajanju finančnih instrumentov v okviru CTN na ravni posamezne investicije poda 7.
mnenje o skladnosti investicije s trajnostno urbano strategijo;

omogoča dostop in zagotavlja vpogled v dokumentacijo s področja evropske 8.
kohezijske politike organu upravljanja ter nacionalnim in evropskim nadzornim 
organom;

sodeluje v odboru za spremljanje.9.

24. člen
(izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost)

(1) Posredniško telo, pristojno za izvajanje CLLD iz 7. člena te uredbe, je Ministrstvo za 
kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije.

(2) Lokalna akcijska skupina, ki deluje z namenom priprave in izvajanja strategije lokalnega 
razvoja, uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, pošlje podatke o izvajanju ukrepov in 
projektov, ki se nanašajo na sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj 
Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije.

(3) Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije odloča o odobritvi oziroma 
zavrnitvi projekta ter obvestilo o tej odločitvi pošlje lokalni akcijski skupini. Z upravičencem, ki 
mu je bil odobren projekt za sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
sklene pogodbo o sofinanciranju.

(4) Podrobnejše izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, predpiše vlada s posebnim 
predpisom.

25. člen
(izvajanje regionalnega razvoja – dogovorov za razvoj regij)

(1) Posredniška telesa, pristojna za izvajanje DRR iz 8. člena te uredbe, so Ministrstvo za 
okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije, Ministrstvo za naravne vire in prostor
Republike Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije in Ministrstvo za 
kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, ter tudi druga ministrstva oziroma organi, v 
katerih pristojnost spadajo projekti umeščeni v DRR in se financirajo iz evropske kohezijske 
politike. Poleg nalog iz tretjega in četrtega odstavka 12. člena te uredbe posredniška telesa 
opravljajo tudi naslednje naloge:

sodelujejo pri pripravi in spremembah povabila Ministrstva za kohezijo in regionalni 
razvoj Republike Slovenije, glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev 
predlogov projektov iz njihovega področja za vključitev v DRR;
ocenijo predloge projektov za uvrstitev v DRR in pri tem ves čas skrbijo, da so 
kazalniki ter razpoložljiva sredstva kohezijske politike po posameznih naložbah v 
skladu s programom;
ob primernosti predloga projekta Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Republike 
Slovenije, izdajo soglasje za uvrstitev predloga projekta v DRR posamezne regije ali 
več regij.

(2) Posredniška telesa, pristojna za izvajanje DRR, pošljejo podatke o izvajanju projektov 
Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije. 

(3) Upravičenci do podpore pristojni regionalni razvojni agenciji pošljejo odločitev o podpori, 
pogodbo o sofinanciranju in poročilo o izvedenem projektu. Regionalna razvojna agencija 
spremlja izvajanje DRR in poroča Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Republike 
Slovenije.



26. člen
 (izvajanje pravičnega prehoda v okviru Sklada za pravični prehod)

(1) Udeleženci, vključeni v izvajanje pravičnega prehoda v okviru Sklada za pravični prehod (v 
nadaljnjem besedilu: SPP) v skladu s to uredbo, so organ upravljanja, organ za računovodenje, 
revizijski organ ter posredniška telesa in razvojne institucije, ki so za območja ONPP vpisane v 
evidenco regionalnih razvojnih agencij Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Republike 
Slovenije, kot nosilna ali kot sodelujoča institucija regionalnega razvoja.

(2) Organ upravljanja in nacionalni koordinator je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Republike Slovenije. Pristojno je za pripravo ONPP v okviru priprave programa.

(3) Posredniška telesa za izvajanje SPP so: 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije,

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije,
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije,
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije,
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije.

Posredniška telesa, vsako v okviru svojega delovnega področja, poleg nalog iz tretjega in 
četrtega odstavka 12. člena te uredbe opravljajo naslednje naloge:

sodelujejo pri pripravi in spremembah ONPP;1.

finančno načrtujejo sredstva za izvajanje sklada v okviru izvedbenega načrta;2.

izvajajo postopke izbora operacij in če je relevantno in niso predvidena kot potencialni 3.
prijavitelj, vanje vključujejo razvojne institucije za območja ONPP (nosilno oziroma 
sodelujočo);

pred pošiljanjem vloge za odločitev o podpori na organ upravljanja pridobijo mnenje 4.
razvojne institucije za območja ONPP, ki tako predstavlja obvezni sestavni del vloge 
za odločitev o podpori;

seznanjajo razvojne institucije za območja ONPP z izvedenimi postopki javnih razpisov 5.
in javnih pozivov;

seznanjajo razvojne institucije za območja ONPP z odstopi od pogodb o sofinanciranju;6.

spremljajo doseganje kazalnikov in o tem poročajo organu upravljanja;7.

sodelujejo z razvojnimi institucijami za območja ONPP pri spremljanju izvajanja 8.
ONPP.

(4) Razvojne institucije, ki so kot nosilna ali kot sodelujoča institucija za območja ONPP 
vpisane v evidenco regionalnih razvojnih agencij Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj
Republike Slovenije, pri izvajanju pravičnega prehoda v okviru SPP izvajajo naslednje naloge:

sodelujejo pri načrtovanju sistema izvajanja pravičnega prehoda;1.

sodelujejo z organom upravljanja pri dejavnostih na regionalni ravni za zagotavljanje 2.
partnerstva;

sodelujejo pri pripravi in spremembah ONPP;3.

sodelujejo v odboru za spremljanje;4.

sodelujejo s posredniškimi telesi v skladu s prejšnjim odstavkom;5.

pregledujejo in podajajo mnenja o skladnosti vlog (neposredna potrditev operacije ali 6.
javni razpis ali javni poziv) za odločitev o podpori z ONPP, če ne nastopajo v vlogi 
potencialnega prejemnika sredstev oziroma upravičenca;

spremljajo izvajanje ONPP in v tem okviru pripravljajo poročila o izvajanju ter poročajo 7.



organu upravljanja;

sodelujejo z organom upravljanja in posredniškimi telesi pri vrednotenju izvajanja 8.
ONPP.

(5) Razvojna institucija, ki je kot nosilna ali kot sodelujoča institucija za območja ONPP 
vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj
Republike Slovenije, v premogovni regiji deluje tudi kot Center za pravični prehod, ki ločeno od 
nalog, ki jih izvaja v okviru upravljanja in so navedene v prejšnjem odstavku, izvaja še 
naslednje dejavnosti: 

vzpostavljanje lokalnih partnerstev in mreženje za potrebe izvajanja projektov oziroma1.
operacij;

izvajanje usposabljanj in krepitev zmogljivosti projektnih sponzorjev;2.

zagotavljanje podpore pri pripravi projektov (podpora pri izdelavi projektnih idej, 3.
pripravi vlog, investicijske dokumentacije ipd.);

spremljanje izvajanja projektov in podpora pri projektnem upravljanju;4.

evidentiranje prostorsko in okoljsko degradiranih območij (stanje, optimalna raba, način 5.
in časovnica, sanacije, ipd.) in priprava vizije o revitalizaciji dediščine povezane s 
premogovništvom;

priprava študij in analiz, potrebnih za učinkovito in pravočasno izvajanje strategije in z 6.
njo povezanih programov, ukrepov ali projektov;

deluje tudi kot glavna informacijska točka ter s tem skrbi za dosledno izvajanje ukrepov 7.
informiranja in obveščanja tako lokalnih deležnikov pravičnega prehoda (npr. občanov, 
projektnih sponzorjev, delavcev v premogovništvu ipd.) kot tudi širše zainteresirane 
javnosti;

Center za pravični prehod ima osrednjo vlogo usklajevanja in njegova naloga je 8.
koordinacija dejavnosti vseh deležnikov (mladi, NVO, socialni partnerji, gospodarstvo, 
predstavniki lokalnih skupnosti, drugi) v regiji pri dejavnostih, povezanih z izvajanjem 
ONPP. 

V. FINANČNI INSTRUMENTI

27. člen 
(splošno)

(1) Posredniško telo, pristojno za izvajanje finančnih instrumentov, je Ministrstvo za
gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije.

(2) Pri načrtovanju in izvajanju finančnih instrumentov posredniško telo, pristojno za izvajanje 
finančnih instrumentov, sodeluje z drugimi ministrstvi in vladnimi službami, ki v okviru 
izvajanja svojega vsebinskega delovnega področja načrtujejo uporabo finančnih instrumentov 
kot obliko podpore skladov EU (v nadaljnjem besedilu: sodelujoča ministrstva).

(3) Posredniško telo, pristojno za izvajanje finančnih instrumentov, v sodelovanju s sodelujo
čimi ministrstvi pripravi predlog za izvedbeni načrt in ključne elemente finančnih instrumentov 
v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, in jih pošlje organu upravljanja. 

28. člen 
(izvajanje finančnih instrumentov)

(1) Posredniško telo, pristojno za izvajanje finančnih instrumentov poleg nalog iz tretjega in
četrtega odstavka 12. člena te uredbe opravlja tudi naslednje naloge:

sklene sporazum o sodelovanju z organom upravljanja;1.



v sodelovanju s sodelujočimi ministrstvi opravi postopek izbire izvajalca finančnih 2.
instrumentov iz 22. točke 2. člena Uredbe 2021/1060/EU, ki je holdinški sklad oziroma 
v primeru odsotnosti strukture holdinškega sklada eden ali več posebnih skladov (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec finančnih instrumentov), in organu upravljanja pošlje 
vlogo za odločitev o podpori;
po izdani odločitvi o podpori sklene sporazum o financiranju z izvajalcem finančnih 3.
instrumentov v skladu s Prilogo X Uredbe 1060/2021/EU;

skupaj s sodelujočimi ministrstvi pripravi investicijsko strategijo, pri pripravi katere4.
lahko sodeluje z izvajalcem finančnih instrumentov;

skupaj s sodelujočimi ministrstvi finančno načrtuje finančne instrumente, pri tem lahko 5.
z izvajalcem finančnih instrumentov sodeluje pri pripravi poslovnega in finančnega na
črta;

daje navodila izvajalcu finančnih instrumentov;6.

spremlja izvajanje finančnih instrumentov, odstopanja in napovedi ter o tem poroča 7.
organu upravljanja in organu za računovodenje;

spremlja doseganje kazalnikov in o tem poroča organu upravljanja;8.

spremlja izvajanje ukrepov s področja informiranja;9.

sodeluje v odboru za spremljanje in v usmerjevalnem odboru za finančne instrumente;10.

izvaja upravljalna preverjanja v skladu s 74. členom Uredbe 2021/1060/EU, razen 11.
preverjanj pri končnem prejemniku iz 18. točke 2. člena Uredbe 2021/1060/EU, ki se 
izvedejo v izrecno določenih primerih;

preverja opravljanje nalog izvajalca finančnih instrumentov in finančnih posrednikov.12.

(2) Sodelujoča ministrstva, vsako v okviru svojega delovnega področja, opravljajo naslednje 
naloge:

sodelujejo pri pripravi in spremembah sporazuma o financiranju z izvajalcem finančnih 1.
instrumentov;

sodelujejo pri pripravi investicijske strategije;2.

sodelujejo pri finančnem načrtovanju finančnih instrumentov;3.

sodelujejo pri pripravi poslovnega in finančnega načrta;4.

spremljajo izvajanje finančnih instrumentov, odstopanja, napovedi in doseganje 5.
kazalnikov; 

omogočajo dostop in zagotavljajo vpogled v dokumentacijo s področja evropske 6.
kohezijske politike organu upravljanja ter nacionalnim in evropskim nadzornim 
organom; 

sodelujejo v usmerjevalnem odboru za izvajanje finančnih instrumentov;7.

hranijo dokumentacijo v skladu z 82. členom Uredbe 2021/1060/EU in predpisi, ki 8.
urejajo hrambo dokumentarnega gradiva;

zagotavljajo prepoznavnost, preglednost in komuniciranje v okviru izvajanja evropske 9.
kohezijske politike.

29. člen
(usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov)

(1) Usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov sestavljajo predstavniki:

posredniškega telesa, pristojnega za finančne instrumente,



sodelujočih ministrstev,
organa upravljanja,
Ministrstva za finance Republike Slovenije in
posredniškega telesa za izbor operacij CTN (ZMOS).

(2) Pri načrtovanju in izvajanju finančnih instrumentov se posredniško telo, pristojno za 
izvajanje finančnih instrumentov, posvetuje z usmerjevalnim odborom za izvajanje finančnih 
instrumentov  najmanj glede:

priprave ključnih elementov finančnih instrumentov v skladu s predpisi, ki urejajo javne 
finance,
priprave investicijske strategije,
priprave predloga izvedbenega načrta,
izbire izvajalca finančnih instrumentov,
sporazuma o financiranju in
izvajanja finančnih instrumentov skozi polletna in letna poročila, ki jih predloži izvajalec 
finančnih instrumentov.

(3) Administrativno in tehnično podporo za delovanje usmerjevalnega odbora za izvajanje finan
čnih instrumentov zagotavlja posredniško telo, pristojno za izvajanje finančnih instrumentov.

VI. IZPLAČILA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA TER POVRAČILA V DRŽAVNI PRORAČUN

30. člen 
(tehnična pomoč)

(1) Upravičenci do tehnične pomoči iz 36. člena Uredbe 2021/1060/EU so udeleženci evropske 
kohezijske politike iz prvega odstavka 9. člena te uredbe, razen udeležencev, navedenih v 6., 
7., 8. in 11. točki prvega odstavka 9. člena te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je upravičenec do tehnične pomoči lahko tudi neposredni 
proračunski uporabnik, ki ni posredniško telo in nastopa v vlogi upravičenca.

(3) Sredstva za tehnično pomoč se dodelijo v skladu s petim odstavkom 36. člena Uredbe 
2021/1060/EU.

31. člen 
(zahtevek za izplačilo)

(1) Upravičenec uveljavlja povračilo upravičenih izdatkov z zahtevkom za izplačilo, ki mu prilo
ži dokazila o nastalih stroških in njihovih plačilih v informacijskem sistemu organa upravljanja. 
V primeru finančnih instrumentov se zahtevku za izplačilo priloži poročilo, ki izkazuje, da so bili 
izpolnjeni pogoji za povračilo prispevka EU v državni proračun v skladu z 91. in 92. členom 
Uredbe 2021/1060/EU.

(2) Administrativno preverjanje zahtevka za izplačilo se izvede skladno s 34. členom te uredbe 
v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. Po izvedenem administrativnem 
preverjanju posredniško telo izda odredbo za izplačilo iz državnega proračuna.

(3) Hkrati z izvedenim izplačilom iz državnega proračuna posredniško telo vzpostavi terjatev 
do organa za računovodenje. Terjatev se vzpostavi v informacijskem sistemu MFERAC in je 
sestavni del plačanega zahtevka za izplačilo.

32. člen 
(povračilo prispevka EU v državni proračun)



(1) Organ za računovodenje izvaja naloge iz drugega odstavka 11. člena te uredbe.

(2) Če organ za računovodenje zahtevka za izplačilo ne zavrne, pripravi odredbo za povračilo 
prispevka EU v državni proračun.

(3) Povračilo prispevka EU v državni proračun se izvaja v skladu z 11. členom te uredbe. 

VII. PREVERJANJA

33. člen 
(upravljalna preverjanja – splošno)

(1) Upravljalna preverjanja v skladu s 74. členom Uredbe 2021/1060/EU so:

administrativna preverjanja in

preverjanja na kraju samem. 

(2) Vsebina in način izvajanja upravljalnih preverjanj, popravljalnih ukrepov in finančnih 
popravkov v primeru odkritih napak in nepravilnosti pri izvajanju evropske kohezijske politike 
se podrobneje uredijo v navodilih organa upravljanja.

34. člen 
(administrativna preverjanja)

(1) Organ upravljanja za namen administrativnega preverjanja pripravi analizo tveganja na 
ravni programa.

(2) Posredniško telo pripravi metodologijo za izvajanje administrativnih preverjanj, ki upošteva 
analizo tveganj na ravni programa iz prejšnjega odstavka in lahko upošteva tudi lastna specifi
čna tveganja. Način izvedbe administrativnega preverjanja je lahko 100 % ali na vzorcu. 
Metodologija za izvajanje administrativnih preverjanj, ki jo potrdi organ upravljanja, določi na
čin izvedbe preverjanja in velikost vzorca, če gre za preverjanje na vzorcu.

(3) Administrativna preverjanja se izvedejo pred izplačilom iz proračuna, razen v primerih, ko 
je to drugače določeno s predpisi s področja izvrševanja proračuna.

(4) Kadar je organ upravljanja ali posredniško telo tudi v vlogi upravičenca in samo izvaja 
administrativno preverjanje, zagotovi ločitev funkcij v skladu z drugim odstavkom 9. člena te 
uredbe. 

35. člen 
(preverjanja na kraju samem)

(1) Organ upravljanja na podlagi analize tveganja pripravi letni načrt preverjanj operacij na 
kraju samem, ki jih bosta opravila organ upravljanja in posredniško telo skupaj z izvajalskim
telesom.

(2) Kadar je organ upravljanja, posredniško telo ali izvajalsko telo tudi v vlogi upravičenca in
samo izvaja preverjanja na kraju samem, se načelo ločenosti funkcij zagotovi v skladu z 
drugim odstavkom 9. člena te uredbe.

36. člen
(preverjanja opravljanja prenesenih nalog)

(1) Organ upravljanja v skladu z 72. členom Uredbe 2021/1060/EU nadzoruje posredniška 
telesa.

(2) Organ upravljanja in posredniško telo izvajata preverjanje opravljanja prenesenih nalog 



najmanj enkrat na obdobje programa in v skladu s sporazumom iz petega odstavka 12. člena 
te uredbe.

(3) Preverjanja opravljanja prenesenih nalog na posredniških in izvajalskih telesih izvaja v 
razmerju do posredniškega telesa organ upravljanja, v razmerju do izvajalskega telesa pa 
posredniško telo.

37. člen 
(finančni popravki in nepravilnosti)

(1) Udeleženci evropske kohezijske politike preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti 
ter o njih poročajo. 

(2) Udeleženci evropske kohezijske politike izvajajo finančne popravke v povezavi z odkritimi 
posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi. Finančni popravki se določijo na posameznih 
primerih ugotovljenih neupravičenih izdatkov. Kadar zneska neupravičenih izdatkov ni mogoče 
natančno določiti, se uporabi pavšalni znesek ali ekstrapolirani finančni popravek, s pomočjo 
katerega se ocenijo neupravičeni izdatki.

(3) Podlaga za vračilo sredstev so ugotovljene nepravilnosti v poročilih organov, pristojnih za 
izvajanje preverjanj, revizijskega organa, organa za računovodenje ter drugih nacionalnih in 
evropskih nadzornih organov, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike.

(4) V primeru neupravičene porabe sredstev evropske kohezijske politike posredniško telo v 
informacijskem sistemu MFERAC vzpostavi terjatev do upravičenca. V primeru sistemske 
nepravilnosti pa organ za računovodenje vzpostavi terjatev do posredniškega telesa oziroma 
do organa upravljanja, kadar revizijski organ ugotovi, da napaka presega dopustno napako, ki 
je določena na 2 % certificiranih izdatkov.

(5) O nepravilnostih se poroča v skladu z usmeritvami pristojnega organa za sodelovanje z 
OLAF in navodili organa upravljanja.

VIII. PREPOZNAVNOST, PREGLEDNOST IN KOMUNICIRANJE

38. člen 
(naloge organa upravljanja)

(1) Organ upravljanja zagotovi prepoznavnost podpore v vseh dejavnostih, povezanih z 
operacijami, ki se podpirajo iz skladov, pri čemer je posebna pozornost namenjena operacijam 
strateškega pomena v skladu s 46. členom Uredbe 2021/1060/EU. Za dejavnosti
prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja je odgovoren organ upravljanja.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so za dejavnosti prepoznavnosti, preglednosti in 
komuniciranja na ravni operacije odgovorni tudi udeleženci evropske kohezijske politike iz 9. 
člena te uredbe. Organ upravljanja dolžnosti udeležencev evropske kohezijske politike 
podrobneje določi v navodilih organa upravljanja.

(3) Organ upravljanja imenuje koordinatorja za komuniciranje, ki skrbi za naloge informiranja, 
obveščanja in prepoznavnosti za programe, v katerih sodeluje država članica po tej uredbi, in 
opravlja druge naloge v skladu z 49. členom Uredbe 2021/1060/EU. Organ upravljanja določi 
tudi skrbnike za komuniciranje za program v njegovi pristojnosti.

(4) Organ upravljanja vzpostavi enoten spletni portal, ki omogoča dostop do vseh programov, 
ki jih ureja Uredba 2021/1060/EU v skladu z 49. členom Uredbe 2021/1060/EU.

39. člen 
(odgovornosti upravičencev)

Upravičenci in izvajalci finančnih instrumentov, ki so za operacijo prejeli podporo iz skladov 
EU, izvajajo dejavnosti prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja v skladu s 50. členom
Uredbe 2021/1060/EU in navodila organa upravljanja, ki se nanašajo na področje 



komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027.

IX. INFORMACIJSKI SISTEM

40. člen 
(informacijska podpora)

(1) Informacijska podpora za izvajanje evropske kohezijske politike se zagotavlja v 
informacijskem sistemu organa upravljanja in informacijskem sistemu Ministrstva za finance
Republike Slovenije, MFERAC. Sistema sta med seboj povezana in sestavljata enoten 
informacijski sistem evropske kohezijske politike ter izpolnjujeta pravila sprejete informacijske 
varnostne politike. 

(2) Informacijska podpora zagotavlja vnos vseh potrebnih podatkov, dostopnost podatkov v 
skladu z dodeljenimi pravicami, sledljivost podatkov in povezljivost z drugimi informacijskimi 
sistemi javnega sektorja in informacijskim sistemom Evropske komisije. Informacijska podpora 
mora izpolnjevati zahteve iz 69. člena, Priloge VII, Priloge XII, Priloge XIV, Priloge XV, Priloge 
XXIII in Priloge XXIV Uredbe 2021/1060/EU.

(3) Organ upravljanja Evropski komisiji pošlje podatke v elektronski obliki v rokih in na način, ki 
je določen v 42. členu Uredbe 2021/1060/EU.

(4) Na ravni operacije organ upravljanja ter posredniška in izvajalska telesa v informacijskem 
sistemu organa upravljanja in v informacijskem sistemu Ministrstva za finance Republike 
Slovenije MFERAC vnesejo in vzdržujejo ažurne evidence podatkov, ki so določeni v Prilogi 
XVII Uredbe 2021/1060/EU.

41. člen 
(vnos in vpogled v informacijske sisteme)

(1) Organ upravljanja udeležencem evropske kohezijske politike omogoča vnos podatkov v 
informacijski sistem organa upravljanja in vpogled vanj v skladu z dodeljenimi pravicami.

(2) Ministrstvo za finance Republike Slovenije, omogoči vpogled v enoten finančno-ra
čunovodski sistem ministrstva organu upravljanja, revizijskemu organu, posredniškim telesom 
in preostalim udeležencem, ki so neposredni proračunski uporabniki za opravljanje nalog, kot 
jih določa ta uredba.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

42. člen 
(izvajanje operacij iz programskega obdobja 20142020 in smiselna uporaba obstoječih 

navodil)

(1) Operacije, ki se izvajajo po Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna 
mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18, 51/21 in 
208/21) se končajo po Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. 

(2) V primeru operacij, ki so predmet večfazne izvedbe iz programskega obdobja 20142020, 
se lahko druga faza operacij pod pogoji iz 118. člena Uredbe 2021/1060/EU izvede v skladu s 
to uredbo.

(3) Do sprejetja navodil iz 16. člena te uredbe se smiselno uporabljajo navodila organa 
upravljanja, kot jih določa uredba iz prvega odstavka tega člena.

43. člen 



(začetek veljavnosti)

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

Št.   
Ljubljana, Vlada Republike Slovenije
EVA 2022-1541-0001       dr. Robert Golob

      predsednik



OBRAZLOŽITEV

K 1. členu (vsebina)

Uredbe Evropske unije so neposredno uporabljive, kljub temu pa njihovo izvajanje pogosto ni 
mogoče brez sprejetja nacionalnih pravnih aktov, v katerih je vsebina podrobneje urejena
oziroma je vsebina izpeljana na način, ki je skladen s pravnim redom posamezne države 
članice.  V 1. členu so določene le nekatere najpomembnejše uredbe s področja evropske 
kohezijske politike. Nič manj niso pomembne preostale uredbe Evropske unije vendar jih 
nacionalna uredba neposredno ne izpeljuje. Predvsem gre za izvedene in delegirane uredbe.

Ta uredba ureja izvajanje postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike za 
naslednje sklade: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad plus, Kohezijski 
sklad in Sklad za pravični prehod v skladu s Programom evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

Za pravilno in učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2021–2027 je treba sočasno uporabljati tako to, nacionalno, uredbo kot uredbe Evropske unije, 
predpise, ki urejajo izvrševanje državnega proračuna, ter navodila organa upravljanja.

Načelo partnerstva se uresničuje z vključevanjem regionalnih, lokalnih, mestnih in drugih 
javnih organov, ekonomskih in socialnih partnerjev, organizacij, ki predstavljajo civilno družbo 
(nevladne organizacije na področju varstva okolja, spodbujanja socialne vključenosti, temeljnih 
pravic, pravic invalidov, enakosti spolov in nediskriminacije) ter raziskovalnih organizacij in 
univerz (v nadaljnjem besedilu: partnerji) pri pripravi sporazuma o partnerstvu, postopkih na
črtovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja programa ter sodelovanju v odboru za 
spremljanje. Partnerstvo se izvaja v skladu z načelom upravljanja na več ravneh in s pristopom 
od spodaj navzgor ter v skladu z Evropskim kodeksom dobre prakse za partnerstvo, določenim 
v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 240/2014 (UL L 74 z dne 14. 3. 2014, str. 1).

K 2. členu (cilji)

Predlagani člen se navezuje na temeljne cilje evropske kohezijske politike, ki so: 

1. pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe;
2. bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično 

energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim 
spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj;

3. bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT;
4. bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic;
5. Evropa bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja 

mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud.

Navezuje se tudi na specifični cilj Sklada za pravični prehod, da se omogoči regijam in ljudem, 
da obravnavajo socialne, zaposlitvene, gospodarske in okoljske učinke, ki jih ima prehod na 
energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030 in na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije 
do leta 2050 na podlagi Pariškega sporazuma. 

Pri tem si udeleženci evropske kohezijske politike prizadevajo za usklajevanje, dopolnjevanje 
in usklajenost med skladi ter drugimi instrumenti in skladi Unije ob spoštovanju horizontalnih na
čel. Cilji skladov evropske kohezijske politike se izpolnjujejo s spodbujanjem trajnostnega 
razvoja, kot je določen v 11. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju ciljev 
Združenih narodov glede trajnostnega razvoja, Pariškega sporazuma in načela, da se ne 
škoduje bistveno. Pri izvajanju ukrepov iz programa je zagotovljeno spoštovanje temeljnih 
pravic in upoštevana so načela, priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in 
Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov.



K 3. členu (omogočitveni pogoji)

Predlagani člen se nanaša na horizontalne omogočitvene pogoje, ki se uporabljajo za vse 
specifične cilje in tematske omogočitvene pogoje za ESRR, ESS+ in Kohezijski sklad, kot jih 
določa Uredba 2021/1060/EU. Država članica zagotovi, da omogočitveni pogoji ostajajo 
izpolnjeni in se upoštevajo v celotnem programskem obdobju. Izpolnjevanje omogočitvenih 
pogojev spremljajo posredniška telesa, pristojna za njihova vsebinska področja, ki o tem poro
čajo organu upravljanja. Ta s stanjem omogočitvenih pogojev seznani odbor za spremljanje in 
Komisijo obvesti o kakršni koli spremembi, ki vpliva na izpolnitev omogočitvenih pogojev.

Kadar Komisija meni, da omogočitveni pogoj ni več izpolnjen, o tem obvesti državo članico, pri 
čemer navede svojo oceno. Kadar Komisija ugotovi, da omogočitveni pogoj še vedno ni 
izpolnjen, so izdatki v zvezi s specifičnim ciljem na podlagi pripomb države članice in brez 
poseganja v člen 105 Uredbe 2021/1060/EU lahko vključeni v zahtevke za plačila, vendar jih 
Komisija ne povrne, dokler ne obvesti države članice o izpolnitvi omogočitvenega pogoja.

K 4. členu (okvir smotrnosti)

Organ upravljanja vzpostavi okvir smotrnosti za zagotovitev spremljanja in vrednotenja 
smotrnosti programa v skladu 16. členom Uredbe 2021/1060/EU. 

Okvir smotrnosti sestavljajo kazalniki učinka in rezultatov, povezani s specifičnimi cilji iz uredb 
za posamezne sklade, izbranimi za program; mejniki, ki jih je treba doseči do konca leta 2024 
za kazalnike učinka, ter cilji, ki jih je treba doseči do konca leta 2029 za kazalnike učinka in 
rezultatov.

K 5. členu (celostni teritorialni razvoj)

V skladu z 28. členom Uredbe (EU) 2021/1060 država članica podpira celostni teritorialni 
razvoj, kar izvaja prek teritorialnih in lokalnih razvojnih strategij v kateri koli od naslednjih 
oblik/mehanizmov: celostne teritorialne naložbe, lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost ali drugo 
teritorialno orodje, ki podpira pobude, ki jih je zasnovala država članica. V Sloveniji se izvajajo 
vse tri oblike, ki so podrobneje opredeljene v členih 6, 7 in 8 ter 23, 24 in 25.

K 6. členu (celostne teritorialne naložbe)

V sporazumu o partnerstvu, ki ga je Evropska komisija sprejela 12. 9. 2022, je v 10. poglavju 
kot Celostni pristop k reševanju demografskih izzivov in/ali posebnih potreb regij in območij 
(kjer je to primerno) opredeljen trajnostni razvoj mest, ki se bo izvajal preko mehanizma 
celostnih teritorialnih naložb (CTN). 

K 7. členu (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

V sporazumu o partnerstvu, ki ga je Evropska komisija sprejela 12. 9. 2022, je v 10. poglavju 
kot Celostni pristop k reševanju demografskih izzivov in/ali posebnih potreb regij in območij 
(kjer je to primerno) opredeljen lokalni razvoj, ki se bo izvajal preko mehanizma lokalni razvoj, 
ki ga vodi skupnost (CLLD).  

K 8. členu (regionalni razvoj – dogovori za razvoj regij)

V sporazumu o partnerstvu, ki ga je Evropska komisija sprejela 12. 9. 2022, je v 10. poglavju 
kot Celostni pristop k reševanju demografskih izzivov in/ali posebnih potreb regij in območij 
(kjer je to primerno) opredeljen regionalni razvoj, ki se bo izvajal preko mehanizma dogovor za 
razvoj regij (DRR).  

K 9. členu (udeleženci evropske kohezijske politike)

V predlaganem členu so taksativno našteti udeleženci evropske kohezijske politike. Določena 
je tudi zagotovitev ločenosti funkcij z delitvijo nalog med notranje organizacijske enote udele



ženca in sklenitev sporazuma o sodelovanju. 

K 10. členu (organ upravljanja)

V predlaganem členu je opredeljen organ upravljanja, ki izvaja naloge, določene z Uredbo 
2021/1060/EU.

V drugem odstavku je določeno poročanje organa upravljanja odboru za spremljanje, kot izhaja 
iz izpolnjevanja dveh horizontalnih omogočitvenih pogojev (skladnost izvajanja evropske 
kohezijske politike z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo združenih 
narodov o pravicah invalidov). Podrobneje je odbor za spremljanje opredeljen v uredbi, ki ureja 
ustanovitev odbora za spremljanje. 

K 11. členu (organ za računovodenje)

Po Uredbi 2021/1060/EU je v 71. členu določeno, da mora država članica imenovati organ 
upravljanja in revizijski organ. Računovodska funkcija je določena v 76. členu Uredbe
2021/1060/EU. Kadar država članica v skladu s tem členom računovodsko funkcijo zaupa 
telesu, ki ni organ upravljanja, se tudi to telo opredeli kot organ, pristojen za program. 

K 12. členu (posredniška telesa)

V prvem odstavku predlaganega člena so določena posredniška telesa po področjih, za katera 
so pristojna in ki so del kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027. Posebna 
koordinacija je na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe, za katero je pristojno
ministrstvo za digitalno preobrazbo. To usklajuje, določa in spremlja delovanje ministrstev, 
vladnih služb ter drugih organov in služb na področju digitalne preobrazbe in informacijske dru
žbe, kot izhaja iz zakona o državni upravi (ZDU-1). Enako velja za področje energetske u
činkovitosti, ki ga koordinira ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.

Naloge posredniških teles so sicer razdeljene na postopek načrtovanja in priprave evropske 
kohezijske politike ter postopek načina izbora in izvajanja operacij. 

V novem programskem obdobju se bo prenos nalog z organa upravljanja na posredniška telesa 
izvršil s sprejemom predmetne uredbe, v skladu s sporazumom iz petega odstavka 12. člena te 
uredbe. Pri tem pa je treba upoštevati splošno določbo Uredbe 2021/1060/EU, ki določa, da je 
organ upravljanja zadolžen za opravljanje vseh nalog iz 72., 73, 74, 75, ki jih ne bo opravilo
posredniško telo.

K 13. členu (izvajalska telesa)

Izvajalska telesa v praksi de facto nastopajo kot sestavni del posredniških teles (državna 
raven) s pristojnostjo opravljanja določenih nalog. V vlogi izvajalskega telesa bodo lahko na 
primer Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije, Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije. Organi v sestavi ministrstva niso izvajalski organi, temveč se 
obravnavajo kot sestavni del pristojnega ministrstva oziroma posredniškega telesa.

Izvajalska telesa so pravne osebe oblikovane kot javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih 
ustanovitelj je država oziroma občina (pomen izraza "posredni uporabnik" se razlaga, kot je to 
določeno v Zakonu o javnih financah).

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so državni ter občinski organi 
in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom 
ali drugim pravnim aktom, ter ožji deli občin, ki so pravne osebe.

O načinu izvajanja nalog posredniško in izvajalsko telo skleneta sporazum. Posredniško telo 
mora pred sklenitvijo sporazuma pridobiti predhodno pisno soglasje organa upravljanja.

Tako kot naloge posredniškega telesa so tudi naloge izvajalskega telesa vnaprej znane in dolo



čene v tej uredbi. Ker pa nekatere naloge lahko opravljata oba (npr. izvedba javnega razpisa 
oziroma javnega poziva, izvedba administrativnih preverjanj), telesi med seboj skleneta 
sporazum, v katerem dogovorita način izvajanja nalog. 

Ker izvajalsko telo lahko istočasno nastopa kot upravičenec, mora zagotoviti ločenost funkcij v 
skladu s to uredbo.    

K 14. členu (revizijski organ)

Po Uredbi 2021/1060/EU je v 71. členu določeno, da mora država članica imenovati organ 
upravljanja in revizijski organ. Revizijski organ opravlja naloge iz 77., 78., 79., 80. ter tretjega, 
četrtega in petega odstavka 81. člena Uredbe 2021/1060/EU.

K 15. členu (pristojni organ za sodelovanje z OLAF)

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna kot koordinacijska točka za sodelovanje z 
Uradom Evropske komisije za boj proti goljufijam usklajuje dejavnosti na področju zaščite finan
čnih interesov Evropske unije in obravnava ter pošlje Evropski komisiji poročila o 
nepravilnostih.

K 16. členu (navodila)

Pri izvajanju evropske kohezijske politike se bodo uporabljala tudi navodila organa upravljanja, 
v katerih se bo podrobneje uredilo zlasti naloge posredniških in izvajalskih teles, upravičenost 
stroškov, finančno upravljanje ter vsebina in način upravljalnih preverjanj in poročanja o 
nepravilnostih. Naloge posredniških in izvajalskih teles se lahko podrobneje uredijo tudi v 
navodilih posredniških teles, pri čemer morajo biti ta navodila v skladu z navodili organa 
upravljanja.

Organ upravljanja bo seznanjal javnost s svojimi navodili - tako kot je veljalo že do sedaj - z 
njihovo objavo na spletni strani www.evropskasredstva.si. Organ upravljanja si bo prizadeval, 
da bo pred sprejetjem relevantnih navodil o tem obvestil posredniška telesa.  

K 17. členu (izvedbeni načrt programa)

Izvedbeni načrt programa predstavlja pravno podlago za pripravo državnega proračuna, ki se 
sprejme za celotno programsko obdobje in vključuje načine izbora operacij celotnega 
programa. Zaradi ohranjanja vsebinske skladnosti med načrtovanjem kohezijske politike, ki se 
prikaže v izvedbenem načrtu, in njeno finančno realizacijo, ki se odrazi v vsakokratnem 
aktualnem proračunu, se izvedbeni načrt lahko poljubno pogosto spreminja, najmanj pa pred 
vsakokratnim sprejemom ali spremembo državnega proračuna. V primeru rebalansa se bo 
zaradi kompleksnosti načrtovanja evropske kohezijske politike lahko posegalo le na proste 
pravice porabe pri organu upravljanja, zato se bodo morebitne uskladitve izvedbenega načrta 
lahko iz razlogov doslednosti zagotovile kadarkoli po vsakokratnem rebalansu državnega prora
čuna.

Prikaz izvedbenega načrta je razčlenjen po ciljih politike, prednostnih nalogah, specifičnih 
ciljih, neposrednih proračunskih uporabnikih, predlagateljih finančnega načrta, po načinu izbora 
operacij, po skladih, po kohezijskih regijah, po letih in morebitnih drugih atributih. Objavi se na 
spletni strani www.evropskasredstva.si.

Postopek se začne s pozivom organa upravljanja posredniškim telesom, za posredovanje 
predlogov za izvedbeni načrt. Organ upravljanja po pregledu in uskladitvi predlogov pripravi 
skupni izvedbeni načrt in ga objavi na spletni strani www.evropskasredstva.si.

Predlagani člen določa, da je sprejeti izvedbeni načrt podlaga za prerazporeditev pravic porabe 
v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov ter da so evidenčni projekti, katerih 
skrbnik je organ upravljanja, na ravni prednostne naloge oziroma specifičnega cilja.

K 18. členu (splošno)



Predlagani člen določa tri načine izbora operacij, med katerimi se nobenega izbora ne 
obravnava prednostno. Javni razpis se izvede po predpisih, ki urejajo javne finance, v primeru 
specialne zakonodaje, ki ureja ožje vsebinsko področje, pa skladno s slednjo. Javni poziv se 
izvede na način in po postopkih, kot jih določajo predpisi, ki veljajo na področju, na katerega se 
posamezni javni poziv pretežno nanaša oziroma s smiselno uporabo predpisov, ki urejajo 
javne finance za javni razpis.

K 19. členu (neposredna potrditev operacije)

Pri tem načinu izbora ni treba izvesti postopka javnega razpisa ali javnega poziva, temveč se 
operacija lahko neposredno potrdi, če ustreza vsaj enemu od taksativno navedenih primerov.  
V skladu s prvo alinejo 19. člena, se lahko operacija neposredno potrdi, če ima pravno podlago 
v zakonu ali strategiji na nacionalni ravni. Kot pravna podlaga v zakonu se šteje ne le izrecna 
opredelitev financiranja v zakonu, pač pa zadošča tudi, da iz zakona izhaja, da je vsebina 
operacije takšne narave, ki je izjemnega ali razvojnega pomena za posamezno področje, ki ga 
zakon ureja. Prav tako se lahko operacija neposredno potrdi, če je tako navedeno v programu 
na nacionalni ravni ali (operativnem) programu, trajnostni urbani strategiji, Dogovoru za razvoj 
regij ali po novem tudi Območni načrt za pravični prehod (ONPP). V primeru tretje alineje 19. 
člena pa gre za izvajanje dejavnosti oziroma dejavnosti, ki jih lahko izvaja samo določena 
oseba javnega prava (npr. politika zaposlovanja), zato se lahko takšni osebi dodeli sredstva na 
podlagi neposredne pogodbe oziroma se lahko operacija potrdi neposredno. Gre za dejavnost 
oziroma dejavnosti, ki so imanentne samo tej osebi javnega prava in konkurence na tem podro
čju ni, ker ji je država ekskluzivno zaupala izvajanja določenega področja.

K 20. členu (odločitev o podpori)

Organ upravljanja odločitve o podpori izda posredniškemu telesu. Odločitev o podpori nima 
narave posamičnega upravnega akta državnega organa, temveč pomeni le odobritev organa 
upravljanja posredniškemu telesu (odnos znotraj državne uprave), da lahko pristopi k izvedbi 
javnega razpisa ali javnega poziva oziroma v primeru neposredne potrditve, da lahko z upravi
čencem sklene pogodbo o sofinanciranju v predlagani vsebini. Gre za tehnično prerazporeditev 
sredstev s postavk organa upravljanja na postavke posredniškega telesa.

Ne glede na takšno ali drugačno oceno lastnosti posameznega načina izbora operacije s strani 
posredniškega telesa bo po določbi drugega odstavka tega člena morala biti vsaka vloga za 
odločitev o podpori opremljena z mnenjem ministrstva, pristojnega za finance, o skladnosti dr
žavne ali pomoči de minimis, razen v primerih, ki so v tej določbi izrecno navedeni.

Po prejemu popolne in pravilne vloge za odločitev o ustreznosti načina izbora operacije (vloge 
za odločitev o podpori) bo organ upravljanja v 15 delovnih dneh izdal posredniškemu telesu
odločitev o podpori ter jo hkrati v vednost posredoval tudi organu za računovodenje in 
revizijskemu organu. S sredstvi evropske kohezijske politike pa bo lahko sofinancirana tudi 
operacija, ki že poteka.

K 21. členu (finančna realizacija odločitve o podpori)

V predlaganem členu je določen način finančne realizacije odločitve o podpori. V tretjem 
odstavku so določene možnosti prerazporejanje pravic porabe.

K 22. členu (pogodba o sofinanciranju)

Po izdani odločitvi o podpori je treba v primeru javnega razpisa in javnega poziva (kot načina 
izbora operacije) izvesti še postopek izbora. Pogodba o sofinanciranju se sklene po pravnomo
čnosti sklepa, s katerim se izbere konkretni upravičenec. Pri tem je treba dodati, da lahko 
postopek javnega razpisa in javnega poziva poleg posredniškega telesa opravi tudi izvajalsko 
telo. Enako se sklene pogodba o sofinanciranju, le brez postopka izbire pri neposredni potrditvi 
operacije. 

V primeru, da med izvajanjem operacije nastanejo nove okoliščine, ki se nanašajo na predmet, 
časovni potek operacije, višino sredstev ter morebitne druge bistvene sestavine operacije, 



posredniško telo vloži vlogo za spremembo odločitve o podpori, ki jo organ upravljanja prouči 
in si pri tem prizadeva, da se operacija tudi v novih pogojih uspešno zaključi, o čemer v 15 
delovnih dneh izda spremenjeno odločitev o podpori ali vlogo zavrne. Način zavrnitve ni dolo
čen. Običajno bo šlo za dopis, saj ne gre za upravno zadevo.

Če ministrstvo nastopa hkrati v vlogi posredniškega telesa in upravičenca, pa pogodbo o 
sofinanciranju nadomesti odločitev o podpori, saj pogodbe v smislu dvostranskega pravnega 
akta ni mogoče skleniti s samim seboj. Če v vlogi upravičenca nastopa drug neposredni prora
čunski uporabnik, ki ni hkrati posredniško telo, upravičenec in posredniško telo skleneta 
sporazum o izvajanju.

K 23. členu (izvajanje celostnih teritorialnih naložb)

S predlaganim členom se določajo posredniška telesa, vključena v izvajanje celostnih 
teritorialnih naložb, ter njihove naloge. Ministrstva, pristojna za okolje, prostor in infrastrukturo,
sodelujejo z organom upravljanja pri izvajanju mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ocenijo
vloge za operacije, spremljajo doseganje kazalnikov v skladu s programom ter o primernosti 
vloge za odločitev o podpori seznanijo ZMOS. Prav tako so v členu navedene naloge ZMOS, 
ki pri izvajanju mehanizma CTN nastopa kot posredniško telo, ki je pristojno za izbor operacij 
CTN.

K 24. členu (izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost)

S predlaganim členom se določa posredniško telo, vključeno v izvajanje lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost ter njegove naloge. Nadalje so navedene naloge, ki jih izvajajo lokalne 
akcijske skupine, ki so vključene v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

K 25. členu (izvajanje regionalnega razvoja – dogovorov za razvoj regij)

S predlaganim členom se določa posredniška telesa vključena v izvajanje regionalnega 
razvoja – dogovorov za razvoj regij in naloge, ki jih izvajajo. S predlaganim členom se določa 
tudi spremljanje in poročanje v okviru izvajanja dogovorov za razvoj regij.

K 26. členu (izvajanje pravičnega prehoda v okviru Sklada za pravični prehod)

Sklad za pravični prehod (SPP) prispeva k enotnemu specifičnemu cilju omogočanja regijam in 
ljudem, da obravnavajo socialne, zaposlitvene, gospodarske in okoljske učinke, ki jih ima 
prehod za podporo ljudem, gospodarstvu in okolju na območjih, ki se soočajo z resnimi 
socialno-ekonomskimi izzivi, izhajajočimi iz procesa prehoda na energetske in podnebne cilje 
EU za leto 2030, ter na podnebno nevtralno gospodarstvo EU do leta 2050 na podlagi Pari
škega sporazuma. 

SPP podpira samo dejavnosti, ki so neposredno povezane  s specifičnim ciljem in prispevajo k 
izvajanju območnih načrtov za pravični prehod. (ONPP) Obseg podpore in navedba dejavnosti, 
ki se lahko podpirajo iz SPP, so določene v 8. in 9. členu Uredbe 2021/1056/EU. Priprava in 
elementi ONPP so določeni v 11. členu Uredbe 2021/1056/EU.

K 27. členu (splošno)

S predlaganim členom se določajo posredniška telesa, ki so vključena v izvajanje finančnih 
instrumentov, in njihove naloge. Finančni instrumenti se izvajajo na različnih prednostnih oseh. 

K 28. členu (izvajanje finančnih instrumentov)

V predlaganem členu so določene naloge posredniškega telesa, pristojnega za izvajanje finan
čnih instrumentov, ter naloge ministrstev, ki sodelujejo vsako v okviru svojega delovnega 
področja. Izvajanja finančnih instrumentov bo potekalo preko postopka vezanega na 
nepovratno podporo v okviru operacije finančni instrumenti, ki bo podrobneje opisan v drugih 
aktih oziroma navodilih. 



»Izvajalec finančnega instrumenta« je uporabljen kot enoten termin tako za izvajanje finančnih 
instrumentov preko strukture holdinškega sklada kot za strukturo posebnih skladov v skladu z 
22. točko 2. člena Uredbe 2021/1056/EU. 

Prva osnova za pripravo investicijske strategije je predhodna ocena 21–27, ki jo obravnava 
odbor za spremljanje. Na njeni podlagi se pripravijo ključni elementi finančnih instrumentov, ki 
hkrati predstavljajo osnovno okvirno naložbeno strategijo. To skupaj z sodelujočimi ministrstvi 
pripravi posredniško telo, pristojno za izvajanje finančnih instrumentov. Predlagan dokument 
se obravnava na usmerjevalnem odboru in ob njegovem strinjanju predloži v potrditev vladi. 
Na podlagi ključnih elementov finančnih instrumentov se za vsak finančni instrument sprejme 
podrobna naložbena strategija, ki je sestavni del sporazuma o sofinanciranju. 

Poročilo o izvajanju kohezijske podpore finančnim instrumentov je zajeto v vsakem poročilu o 
izvajanju kohezijske politike v relevantnem programskem obdobju vladi, zato posebno poro
čanje vladi ni potrebno. Obdobje poročanja se bo opredelilo v drugih aktih, ki bodo podrobneje 
opredeljevali spremljanje izvajanja kohezijske politike

K 29. členu (usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov)

Predlagani člen opredeljuje usmerjevalni odbor, ki je posvetovalni organ. Z njim se posredni
ško telo, pristojno za izvajanje finančnih instrumentov, posvetuje glede zadeve iz drugega 
odstavka tega člena. 

K 30. členu (tehnična pomoč)

Tehnična pomoč zajema podporne dejavnosti, ki so potrebne za učinkovito upravljanje in 
uporabo skladov, vključno za krepitev zmogljivosti partnerjev ter za zagotavljanje financiranja 
za izvajanje različnih nalog, kot so priprava, usposabljanje, upravljanje, spremljanje, 
vrednotenje, prepoznavnost in komuniciranje. Do teh sredstev so upravičeni udeleženci 
evropske kohezijske politike, kot jih določa ta uredba. 

Sredstva tehnične pomoči se povrnejo po pavšalni stopnji (odstotki, ki so predvideni Uredbi 
2021/1060/EU) glede na sklad, regijo in upravičene izdatke, ki jih bo Republika Slovenija vklju
čila v zahtevek za izplačilo in posredovala Evropski komisiji. Iz tehnične pomoči bodo 
financirane tudi dejavnosti, izvedene izven območja upravičenosti, v kolikor bodo te dejavnosti
predstavljale korist za upravičeno območje. Financiranje podpornih dejavnosti za vsebine za 
ostale akterje z namenom izboljšanja upravne zmogljivost bo praviloma potekalo iz vsebinskih 
ciljev politik in specifičnih ciljev.

Vsak sklad lahko podpre ukrepe/področja tehnične pomoči, ki so upravičeni v okviru katerega 
koli drugega sklada.

K 31. členu (zahtevek za izplačilo)

V predlaganem členu je opisan postopek izplačila sredstev iz državnega proračuna upravi
čencu. Povračilo upravičenih izdatkov uveljavlja upravičenec z zahtevkom za izplačilo, ki mu 
priloži vsa dokazila o nastalih stroških in njihovih plačilih. Administrativno preverjanje zahtevka 
za izplačilo se izvede v roku 30 dni po prejemu popolnega zahtevka za izplačilo. Predpostavka 
popolnega zahtevka je, da je le ta pravilen. Nato posredniško telo izda odredbo za izplačilo 
sredstev iz državnega proračuna ter hkrati vzpostavi terjatev do organa za računovodenje v vi
šini prispevka Evropske unije po posamezni operaciji. 

K 32. členu (povračilo prispevka EU v državni proračun)

Povračilo prispevka Evropske unije v državni proračun izvaja organ za računovodenje.

K 33. členu (upravljalna preverjanja – splošno)

Upravljalna preverjanja velja razumeti kot del notranjih kontrol, ki poleg postopkov preverjanj, 
vzpostavljenih za sredstva državnega proračuna (po ZJF), zajemajo tudi postopke, 



vzpostavljene posebej za sredstva evropske kohezijske politike tako, da ustrezajo specifičnim 
zahtevam evropskih uredb. 

Predlagani člen določa dve vrsti upravljalnih preverjanj, ki zagotavljajo, da so potrjene 
operacije skladne z veljavnimi pravili in programom ter da so izpolnjeni pogoji za povračilo 
izdatkov upravičencem.

K 34. členu (administrativna preverjanja)

Predlagani člen določa administrativna preverjanja zahtevkov za izplačila upravičencem. 
Administrativna preverjanja morajo temeljiti na analizi tveganj, ki jo pripravi organ upravljanja 
na ravni programa, posredniško telo pa določi metodologijo izvajanja preverjanj, ki bodo veljala 
za posamezno operacijo, za javni razpis, za javni poziv ali cilj. Izhodišča za pripravo 
metodologije (način izvedbe administrativnih preverjanj in velikost vzorca) bodo podrobneje 
določena v navodilih organa upravljanja.

K 35. členu (preverjanja na kraju samem)

Organ upravljanja bo na podlagi analize tveganja vsako leto pripravil načrt izvajanja preverjanj 
operacij na kraju samem, ki jih bosta opravila organ upravljanja in posredniško telo skupaj z 
izvajalskim telesom. Kadar je organ upravljanja, posredniško telo ali izvajalsko telo tudi v vlogi
upravičenca in sam izvaja preverjanja na kraju samem, je potrebno zagotoviti ločenost funkcij.
Realizacija operacij na kraju samem se uredi v sporazumu oziroma dodatku k sporazumu o 
izvajanju nalog med organom upravljanja in posredniškim telesom.

K 36. členu (preverjanja opravljanja prenesenih nalog)

Organ upravljanja skladno z 72. členom Uredbe 2021/1060/EU preko preverjanja prenesenih 
nalog nadzoruje posredniška telesa, na katera delno ali v celoti prenese svoje naloge. O načinu 
izvajanja prenesenih nalog se organ upravljanja in posredniško telo podrobneje dogovorita v 
sporazumu iz petega odstavka 12. člena te Uredbe. 

Posredniška telesa, ki svoje naloge prenesejo na izvajalska telesa, prav tako izvajajo 
preverjanja prenesenih nalog. O načinu izvajanja prenesenih nalog se posredniško in 
izvajalsko telo podrobneje dogovorita v sporazumu iz tretjega odstavka 13. člena te Uredbe.

Preverjanja opravljanja prenesenih nalog se izvajajo na podlagi načrta izvedbe preverjanj 
prenesenih nalog, ki jih pripravita tako organ upravljanja kot posredniško telo. 

Preverjanja opravljanja prenesenih nalog na posredniška in izvajalska telesa se bodo izvajala v 
skladu z navodili organa upravljanja, ki se nanašajo na izvajanje preverjanj v okviru evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027.

K 37. členu (finančni popravki in nepravilnosti)

Država članica je odgovorna za preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in poročanje o 
nepravilnostih ter izvajanje potrebnih finančnih popravkov in izterjav. Organ upravljanja poroča 
o nepravilnostih Evropski komisiji skladno s Prilogo XII Uredbe 2021/1060/EU. Posredniška 
telesa poročajo o ugotovljenih nepravilnostih skladno z navodili organa upravljanja. V primeru 
sistemskih nepravilnosti razširi svoj pregled na širšo populacijo. Kriteriji za izrekanje finančnih 
popravkov so prvenstveno določeni v smernicah, ki jih v ta namen sprejme Evropska komisija. 

K 38. členu (naloge organa upravljanja)

Za dejavnosti prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja je pristojen organ upravljanja, na 
ravni operacije pa tudi drugi udeleženci evropske kohezijske politike. Organ upravljanja 
imenuje koordinatorja za komuniciranje, vzpostavi enotni spletni portal, objavi in posodablja 
krovno časovnico razporeda načrtovanih razpisov ter opravlja druge naloge iz 49. člena 
Uredbe 2021/1060/EU.

K 39. členu (odgovornosti upravičencev)



Predlagani člen ureja obveznosti upravičencev in teles, ki izvajajo finančne instrumente, pri 
dejavnostih prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja. 

K 40. členu (informacijska podpora)

Informacijska podpora za izvajanje evropske kohezijske politike se zagotavlja v informacijskem 
sistemu e-MA in MFERAC. Podrobnosti in procesi bodo določene z navodili organa upravljanja 
in organa za računovodenje. 

K 41. členu (vnos in vpogled v informacijske sisteme)

Organ upravljanja udeležencem evropske kohezijske politike zagotavlja vnos podatkov za 
opravljanje nalog v informacijski sistem organa upravljanja, ministrstvo, pristojno za finance, 
pa omogoči vpogled v enoten finančno-računovodski sistem za opravljanje nalog, kot jih dolo
ča ta uredba in v skladu s sprejetimi navodili organa upravljanja in organa za računovodenje. 

K 42. členu (izvajanje operacij iz programskega obdobja 2014–2020 in smiselna uporaba 
obstoječih navodil)

S sprejemom te uredbe ne bo razveljavljena Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta, temveč ta velja vsaj do sprejetja zaključka Operativnega progama za izvajanje 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 s strani Evropske komisije. Navodila, ki 
se uporabljajo za izvajanje programskega obdobja 2014–2020 se bodo do sprejeta novih 
navodil za programsko obdobje 2021–2027 uporabljala smiselno še naprej. Smiselno pomeni, 
da veljajo v kolikor niso v nasprotju s kakšno določbo, ki je drugačna od norme v programskem 
obdobju 2014–2020.

Operacija, ki se večfazno izvaja, se šteje za celovito in zaključeno šele, ko sta obe fazi fizično 
zaključeni ali polno izvedeni in sta prispevali k ciljem ustreznih prednostnih nalog. Pri faznosti 
projektov govorimo o fazi kot o delujoči zaključeni celoti. Določila glede večfaznega izvajanja 
operacij temeljijo na členu 118 Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta, ki 
določajo pogoje za operacije, za katere se uporablja večfazno izvajanje.

K 43. členu (začetek veljavnosti)

Z uveljavitveno določbo se določa, da predlagana uredba začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.
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