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PREDSTAVITEV FINANČNIH INSTRUMENTOV, 
KLJUČNE RAZMEJITVE, VZPODBUDE IN 

CILJI EU



Finančni instrumenti EU

VFO 2014-2020

1,5 mrd EUR (dec20)

SVRK

•Dodelitev vseh sredstev

•Prerazporeditve na „ready
to go“ projekte

•React EU

Instrument za okrevanje –
Next generation NG EU
3,7 mrd EUR;  2,0 mrd EUR

SVRK, MF, MZI, MGRT

• JTF

•RRF

•Razvoj podeželja

VFO in SKP 2021-2027

2,9 mrd EUR; 1,6 mrd EUR

SVRK, MKGP

•Programiranje po ciljih 
politik in specifičnih ciljih

•Nabor vsebin je 
pripravljen

Nabor in spremljanje izvajanja pomembnih projektov / programov, 
ki bodo podprti v okviru posameznih instrumentov.

KOORDINACIJA !!!

SKUPAJ = 11,7 mrd evrov



www.eu-skladi.si

Časovnica po posameznih programih 

•VFO 21-27 + NG EU = nepovratna sredstva: 6,6 mrd evrov + posojila: 3,6 mrd evrov  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skupaj izplačila EU del
Razpoložljiva 

sredstva % črpanja

brez FI 0 0 116.701.471 213.538.596 300.725.448 344.254.457 452.851.775 1.428.071.747 3.067.924.925 47%

s FI 0 0 116.701.471 276.788.596 300.725.448 407.504.457 485.351.775 1.587.071.747 3.067.924.925 52%
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SKUPAJ IZPLAČILA

ČASOVNICA IZPLAČIL PO PROGRAMIH

VFO 2014-2020

React EU

JTF

VFO 2021-2027

RRF-posojila

RRF

Razvoj podeželja



Ključne usmeritve EU pri pripravi VFO in 
NG EU

ODPORNA ZELENA DIGITALNA



Osnovni cilji RRF - NOO



Razvojna področja



Vsebina in finance – nepovratna sredstva 





Shema izvajanja



Osnovni cilji VFO 2021-2027







Programiranje VFO 2021-2027

 Pogajanja z Evropsko komisijo potekajo od aprila 2020.

 Ustanovljena je bila medresorska projektna skupina za pripravo 
programskih dokumentov in poenostavitve sistema izvajanja EKP. 

 Dokumenti, poslani na EK: Partnerski sporazum, Programi, sistem 
upravljanja, finančni instrumenti, teritorialni pristopi. 

 Programiramo po šestih ciljih politik (pametna, zelena, povezana, 
socialna Evropa, Evropa bližje državljanom in prehod na brezogljično 
družbo).

 Fokus, izvedljivost.

 Kombinacija z ostalimi viri.



Razmejitev med RRF in VFO

 Razmejitev poteka primarno glede na namen obeh politik – RRF
reformne vsebine in vsebine za strukturne spremembe v 
ključnih razvojnih stebrih /

 VFO – zmanjševanje razvojnih razlik med regijami in 
premagovanje razvojnih vrzeli za izboljšanje razvitosti. 

 Razmejitev poteka tudi glede na pridobljena priporočila EK za 
VFO – predvsem pri nekaterih vsebinah, katerih iz kohezijske 
politike EK ne predvideva več omogočiti za financiranje v 
Sloveniji (npr. e-storitve v javni upravi – tukaj svetuje samo tiste 
e-storitve, ki so namenjene podjetjem in državljanom, zato je 
celotna na ravni storitev za državo skoraj v celoti prenesena v 
RRF, prav tako energetska sanacija javnih stavb,…).

 Razmejitev poteka tudi glede na časovno izvedljivost ukrepov 
oziroma značaj ukrepov (ali so bolj dolgoročni/kratkoročni), saj 
se črpanje RRF zaključi v 2026, črpanje VFO 21-27 pa v 2029. 



Časovnica izvedbe EU programi



SVRK – Koordinator delovne skupine za 
podporo oblikovanja ukrepov za 
trajnostno izrabo Geotermalne energije

 1.10.2020 prevzetje vodenje omenjene delovne skupine

 Analiza izhodišč,

 Izvedba formalnih in neformalnih sestankov,
 21.1.2021 je potekalo posvetovanja z deležniki in delovni sestanki z 

EK

 Vsebinske pripombe na pripravljeno RRF dokumentacijo, 
 Premalo ambiciozni načrti glede OVE,

 Pripravljenost projektov,

 Predvideni projekti ne bodo zadostno vplivali na doseganje „klimatskih“ 
ciljev,

 Večja dostopnost nerazvitih virov energij (vetrna, geotermalna),

 Februar 2021 priprava izhodiščnega dokument

 Geotermalni vir vključen tako v RRF in VFO kot potencial za 
prihodnost



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


