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POROČILO O SREDSTVIH IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
 
Ministrstvo za finance je k Zaključnemu računu proračuna RS za leto 2020 pripravilo 
posebno poročilo o sredstvih iz proračuna Evropske unije, ki natančneje in bolj pregledno 
prikazuje črpanje EU sredstev. Poročilo vključuje naslednje podatke in tabele:  
 

1. Pridobljene pravice porabe po posameznih programih in skladih v preteklem letu in 
kumulativno za celotna programska obdobja ter izgube sredstev zaradi finančnih 
korekcij ali pravila n + 2 / n + 3 (Tabela 1); 

2. Stanje in gibanje denarnih sredstev na namenskih računih sredstev iz proračuna EU 
v letu 2020 (Tabela 2); 

3. Načrtovani in realizirani prihodki proračuna RS iz proračuna EU po posameznih 
programih in skladih v letu 2020 in realizirani prihodki za obdobje 2004 – 2019 
(Tabela 3); 

4. Načrtovani in realizirani odhodki s postavk namenskih sredstev EU po posameznih 
programih in skladih za leto 2020 in realizirani odhodki za obdobje 2004 – 2019 
(Tabela 4). 

 

Pojasnila k tabeli 1: Dodeljene pravice porabe iz proračuna EU in iz naslova 
finančnih mehanizmov po posameznih programih, skladih oziroma projektih 
 
V tabeli so prikazani podatki o pridobljenih pravicah porabe RS (kadar so sredstva EU 
proračuna dodeljena na osnovi nacionalnih ovojnic) oz. neposrednih proračunskih 
uporabnikov (kadar so sredstva dodeljena na osnovi razpisa Komisije, pogodbe ipd.) iz 
proračuna EU. Podatki o dodeljenih sredstvih po posameznih letih od 2004 do 2019 so 
razvidni iz preteklih zaključnih računov. Tabela tako vključuje vsoto vseh dodeljenih sredstev 
od leta 2004 naprej ter poseben prikaz samo za leto 2020. Ministrstvo za finance je podatke 
pridobilo od pristojnih ministrstev in vladnih služb, katerim so bila EU sredstva dodeljena v 
upravljanje. Podatki, ki so jih posredovali proračunski uporabniki, so prikazani v tabeli 11.  
 
Tabela prikazuje možni obseg sredstev iz EU proračuna 2, ki je na voljo za črpanje Republiki 
Sloveniji oz. neposrednemu proračunskemu uporabniku iz naslova posameznega programa 
oz. projekta EU. V tabeli so posebej prikazane finančne korekcije in izgubljene pravice 
porabe zaradi neizpolnjevanja pravila n+2/n+3 in ostale izgube, ki zmanjšujejo obseg 
dodeljenih pravic porabe iz EU proračuna.  
 
Sredstva EU proračuna se dodeljujejo državam članicam oz. subjektom iz držav članic po 
različnih principih. Glavnino dodeljenih pravic porabe iz proračuna EU predstavljajo sredstva, 
ki se dodeljujejo državam članicam po načelu nacionalnih ovojnic (kohezijska politika, 

 
1Odgovore oz. podatke so poslali naslednji proračunski uporabniki: Računsko sodišče, Državna revizijska komisija, 

Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za obrambo, 

Ministrstvo za pravosodje, Statistični urad RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Informacijski 

pooblaščenec, Urad Vlade RS za narodnosti, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za okolje 

in prostor, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za infrastrukturo ter  

Ministrstvo za notranje zadeve.  

 

Vrhovno sodišče RS, Služba vlade za zakonodajo, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Urad predsednika RS, Državni 

zbor, Državni svet, Državna volilna komisija, Varuh človekovih pravic, Zagovornik načela enakosti, Slovenska obveščevalno-

varnostna agencija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Državno odvetništvo RS 

in so sporočili, da v letu 2020 oz. v predhodnih letih niso imeli pridobljenih sredstev in pravic porabe za programe EU oz. so 

pridobljene pravice porabe del kohezijske politike, za katero je skupne podatke sporočil organ upravljanja. 
 

Ostali proračunski uporabniki na dopis Ministrstva za finance nisi odgovorili. 

 
2 Dodeljenih pravic porabe sredstev EU ne gre enačiti z dejanskimi prilivi bodisi na namenske račune bodisi na redni račun 

proračuna ter s prihodki iz EU proračuna, ki so natančneje predstavljeni v pojasnilih k tabelah 2 in 3.  
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skupna kmetijska politika, Schengenski vir in Migracijski skladi). V tem primeru se obseg 
sredstev, do katerih bo upravičena posamezna država članica, dogovori ob sprejemanju 
proračuna EU za obdobje finančne perspektive.  
 
Sredstva za programe Teritorialnega sodelovanja se dodelijo za program, v katerega sta 
vključeni dve državi članici (čezmejni programi) oz. več držav članic (transregionalni in 
medregionalni programi). V tabeli je prikazan slovenski vložek EU sredstev v posameznem 
programu. Dejansko koriščenje sredstev je odvisno od uspešnosti prijaviteljev na skupni 
razpis za celotni program, ki vključuje tako slovenski vložek kot vložek druge oz. drugih držav 
v programu. 
 
Ostala sredstva iz EU proračuna, ki so dodeljena v upravljanje neposrednim proračunskim 
uporabnikom, so bila dodeljena na osnovi razpisa Evropske komisije, na osnovi pogodbe z 
Evropsko komisijo ali pogodbe oz. sporazuma z vodilnim partnerjem v projektu. V tem 
primeru obseg sredstev, ki bo pripadel posamezni državi, ni znan vnaprej, ampak je odvisen 
od uspešnosti prijaviteljev na razpisu Evropske komisije oz. izpolnjevanja pogojev za 
dodelitev sredstev, ki jih določi Evropska komisija oz. nosilec razpisa. 
 
V tabeli so prikazana tudi dodeljena sredstva iz EU proračuna, ko je Slovenija sicer 
prejemnica sredstev EU proračuna, ni pa neposredna koristnica teh sredstev. Koristnik 
sredstev so države, ki jim Slovenija nudi pomoč v okviru določenih programov oz. projektov 
(gre za projekte twinninga, bilateralne pomoči ipd., ki spadajo v okvir t.i. prenesenega 
izvrševanja nalog).  
 
Prikazana so tudi sredstva finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem in Finančni 
mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP)) ter sredstva švicarskega 
prispevka). Namen programov je zmanjšati gospodarske in socialne razlike znotraj 
Evropskega gospodarskega prostora ter krepiti bilateralne odnose med državami 
donatoricami in državami prejemnicami. 
 
Vsebina posameznih programov oz. projektov, za katere so bile pridobljene pravice iz EU 
proračuna oz. iz drugih evropskih držav, je razvidna iz pojasnil k tabeli in iz obrazložitev 
posebnega dela proračuna. 
 

Pojasnila k tabeli 2: Denarna sredstva na namenskih računih sredstev iz EU 
proračuna 
 
V tabeli je prikazano stanje in gibanje denarnih sredstev v letu 2020 na namenskih računih 
sredstev EU. Uporabljeni so podatki iz računovodskih evidenc na podlagi izpiskov plačilnega 
prometa. Prikazane so zbirne vrednosti po glavnih področjih namenske porabe teh sredstev. 
V začetku leta je skupno stanje denarnih sredstev na namenskih računih znašalo 216.123 
tisoč EUR. Končno stanje sredstev na namenskih računih na dan 31.12.2020 je znašalo 
380.375 tisoč EUR. 
 
Sredstva, ki jih Republika Slovenija prejme iz EU proračuna, za financiranje skupnih 
evropskih politik (skupna kmetijska politika, kohezijska politika, večina prilivov v skupini 
centralizirani in drugi programi EU) se do prenosa na podračun proračuna RS, v skladu z 
drugim odstavkom 70. člena ZIPRS, štejejo za sredstva Evropske komisije in so evidentirana 
le v bilanci stanja. Enako velja za obresti za stanja na računih, kakor tudi za obresti od vlog 
prostih denarnih sredstev na podračun upravljalca sredstev sistema EZR države (v letu 2020 
ni bilo vlog v sistem EZR države). Tako je v poslovnih knjigah proračuna RS na dan 
31.12.2020 izkazana obveznost do Evropske  komisije v  znesku 380.375 tisoč EUR, od tega 
obresti za stanja na računih 721 tisoč EUR. Stanje sredstev je za 164.252 tisoč EUR večje 
glede na preteklo leto. 
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Na spremembo stanja na namenskih računih je v letu 2020 vplivalo:  

• največji del povečanja se  nanaša na nakazila s strani Evropske komisije za izvajanja 
EU programov, v višini 899.372 tisoč EUR. Izterjani zneski od prejemnikov EU 
sredstev v primerih ugotovljene neupravičene porabe so v letu 2020 znašali 3.420 
tisoč  EUR.  Na povečanje vplivajo tudi obresti za stanja na računih, prenosi med 
računi ter prejeta morebitna napačna nakazila, 

• zmanjšanja sredstev na  namenskih računih se v pretežnem delu nanašajo na 
povračila v proračun, in sicer  706.399 tisoč EUR. Poleg povračil v proračun na 
zmanjšanje vplivajo prenosi med računi, nakazila sredstev drugim upravičencem, za 
katere niso priznani niti prihodki niti odhodki proračuna RS (npr. nakazila sredstev EU 
proračuna z namenskih računov OP Slovenija-Madžarska, OP Slovenija-Hrvaška in 
OP Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2014-2020 na račun Javnega sklada 
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, ki izvaja naloge organa za potrjevanje za 
čezmejne programe Cilja 3 – Teritorialno sodelovanje).  

 

Pojasnila k tabeli 3: Prihodki iz EU proračuna v proračunu RS 
 
V tabeli so prikazani prihodki državnega proračuna iz proračuna EU (skupina prihodkov 78 – 
Prejeta sredstva iz Evropske unije). Podrobnejša obrazložitev prihodkov iz EU proračuna je 
razvidna iz obrazložitev splošnega dela proračuna. 
 
Graf 1: Prihodki državnega proračuna iz EU v letu 2020 
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Prilivi iz EU proračuna, prejeti v tekočem letu, ne vplivajo v celoti na prihodke proračuna, kot 
je razvidno iz predhodne točke. Zaradi pravil knjiženja iz podatkov o prilivih iz Evropske unije 
tudi ni neposredno vidno, kolikšen je v celoti vpliv prejetih sredstev za povračilo potnih 
stroškov iz proračuna EU na neto položaj do EU. Prilivi so skladno z veljavnimi 
računovodskimi predpisi knjiženi kot vračila na postavko, če je strošek povrnjen v tekočem 
letu, ali kot ostala prejeta sredstva iz proračuna EU, če gre za povračilo stroškov iz 
preteklega leta. V letu 2020 smo s strani Evropske komisije prejeli 151 tisoč EUR,  in sicer 
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neposredno na podračun  proračuna RS 114 tisoč EUR ter na račune proračunskih 
uporabnikov, ki poslujejo preko svojega računa 37 tisoč EUR. Sredstva za povračilo potnih 
stroškov so torej delno prikazana kot prihodek proračuna RS, delno pa kot zmanjšanje 
porabe na postavkah pri proračunskih uporabnikih. 
 
Sredstva za povračilo potnih stroškov za udeležbo na sestankih Sveta EU se vodijo na 
posebnem podračunu. Stanje na dan 31.12.2020 je znašalo 1.173 tisoč EUR. V letu 2020 je 
bilo s strani Generalnega sekretariata prejeto 600 tisoč EUR in po sistemu povračil potnih 
stroškov v proračun RS povrnjeno 171 tisoč EUR,  kar se izkazuje kot zmanjšanje porabe na 
postavkah pri proračunskih uporabnikih. 

 
Pojasnila k tabeli 4: Odhodki s postavk namenskih sredstev EU 
 
V tabeli so prikazana izplačila s postavk namenskih sredstev EU v letu 2020 in kumulativno 
za obdobje 2004 – 2020 po glavnih vsebinskih sklopih EU programov, ločeno za finančna 
obdobja 2004 – 2006, 2007 – 2013 in 2014 – 2020. 
 
Največji delež odhodkov s postavk namenskih sredstev EU predstavljajo izplačila za 
programe oz. projekte iz naslova kohezijske politike (sredstva cilja: Naložbe za rast in 
delovna mesta ter sredstva evropskega teritorialnega sodelovanja), ki so v letu 2020 
predstavljali 57,9 % vseh odhodkov iz namenskih postavk EU. Drugo večjo skupino 
odhodkov predstavljajo izplačila za programe oz. projekte skupne kmetijske in ribiške 
politike, in sicer 34,1 % vseh izplačil iz namenskih postavk EU, manjši delež pa se izkazuje 
za projekte centraliziranih in drugih EU programov.   
 
V letu 2020 so odhodki državnega proračuna za programe kohezijske politike za cilj Naložbe 
za rast in delovna mesta znašali 452,8 mio EUR (EU del), kar predstavlja 30 % rast glede na 
predhodno leto. Znotraj tega je 73,3 mio EUR oziroma 16% odhodkov povezanih s COVID-
19. Največji delež sredstev je bil v 2020 namenjen programom spodbujanja podjetništva, 
spodbujanja naložb podjetij v raziskave in razvoj ter krepitev enake dostopnosti 
vseživljenjskega učenja. Med odhodki kohezijske politike za COVID-19 namene je bilo 
največ odhodkov namenjeno za programe dostopa do delovnih mest za iskalce zaposlitve in 
neaktivne osebe.  
 
Od razpoložljivih sredstev, ki so Sloveniji na voljo iz naslova Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (cilj naložbe za rast in delovna 
mesta) v višini 3.067,9 mio EUR, je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko v vlogi organa upravljanja do konca decembra 2020 ministrstvom že dodelila 104 % 
razpoložljivih sredstev. V letu 2020 z odločitvami o podpori odobrena sredstva tako 
presegajo razpoložljive pravice porabe (preko 100%). Prostor za izboljšanje je v fazi med 
potrjenimi operacijami in izvajanjem operacij, kjer je razkorak precej velik, kar pomeni, da bo 
v prihodnje napor treba usmeriti v hitrejše izvajanje operacij, seveda z upoštevanjem 
dinamike operacij, predvsem pri njihovem večletnem trajanju. Izdane so bile odločitev o 
podpori oz. spremembe odločitev v podpori v skupni vrednosti 562 milijonov EUR, dodatno je 
bilo potrjenih operacij v skupni vrednosti 534 milijonov EUR ter izplačanih 485 milijonov EUR 
iz državnega proračuna RS (skupaj s FI). Izdanih odločitev o podpori za operacije, vezane na 
ukrepe povezane s epidemijo COVID – 19, je bilo v višini 236,5 milijonov EUR. 

Navedeno je razvidno tudi iz podatkov, ki jih za celotno obdobje izvajanja finančne 
perspektive 2014-2020 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kvartalno 
pripravlja in objavlja v Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za cilj 
Naložbe za rast in delovna mesta. Do konca decembra 2020 tako znašajo: 

• dodeljena sredstva preko izdanih odločitev o podpori 3.201 mio EUR (EU del), kar 
znaša 104 % razpoložljivih sredstev; 
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• potrjene operacije 2.694 mio EUR (del EU), kar znaša 88 % razpoložljivih sredstev; 

• izplačila, ki predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna kot tudi izplačila iz 
naslova finančnih instrumentov, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in 
odhodkov državnega proračuna, 1.587 mio EUR (EU del), kar pomeni približno 52 % 
razpoložljivih sredstev;  

• certificirani izdatki 1.587 mio EUR (EU del), kar pomeni 51 % razpoložljivih sredstev. 
 
Odhodki za centralizirane in druge programe EU so v letu 2020 predstavljali 8,0 % vseh 
odhodkov iz namenskih postavk EU. Centralizirani in drugi programi EU vključujejo odhodke 
za programe in projekte, ki se izvajajo centralizirano preko razpisov Evropske komisije in 
sredstva, ki se izvajajo decentralizirano (upravljanje s sredstvi je preneseno na državo 
članico). Največji delež, skupno 81 %, predstavljajo EU programi, ki jih izvajata Ministrstvo za 
infrastrukturo in Ministrstvo za notranje zadeve, in sicer za projekte, ki se financirajo v okviru 
programa IPE (Instrument za povezovanje Evrope; predvsem železniški programi) ter iz 
skladov AMIF (Sklad za azil, migracije in vključevanje) in ISF (Sklad  za notranjo varnost).  
 
 
Graf 2: Izplačila s postavk namenskih sredstev EU v letu 2020 po skupinah EU 
programov 

 



SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA  V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA FINANCE - Sektor za upravljanje s sredstvu EU (SUSEU)

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

PHARE 329.078.075

PREHODNI VIR 19.556.800

ISPA 91.496.064

KOHEZIJSKI SKLAD 189.610.405

ŠENGENSKI VIR 119.832.717 722.779 0

CENTRALIZIRANI PROGRAMI EU****** 2.179.097 90.250 2.414,75*******

26.217 ********

16.699 *********

26.486 **********

ESRR 136.523.478

ESS 75.635.986 1.020.461***

EKUJS 23.569.093

FIUR 1.781.040

EQUAL 6.165.847 276.421*

INTERREG 19.801.913 747.387**

SKUPAJ 263.477.357 1.023.808 1.020.461 0

OP ROPI - KOHEZIJSKI SKLAD 1.411.569.858

OP ROPI - ESRR 150.493.989

OP RR - ESRR 1.783.285.419

OP RČV - ESS 755.699.370

SKUPAJ 4.101.048.636 0 0 0

SKLAD ZA ZUNANJE MEJE 49.587.397 0

SKLAD ZA VRAČANJE 4.732.279 0

SKLAD ZA BEGUNCE 3.594.731 0

SKLAD ZA VKLJUČEVANJE 6.979.450 0

SKUPAJ 64.893.857 0 0 0

5.181.173.008 90.250 1.746.587 1.020.461 71.817

Razdelitev po letih je informativna; sredstva se lahko črpajo po pravilu n+2/n+3.

* decommitment - leto 2004

** decommitment - leto 2005

*** razlika med finančnim načrtom in kumulativnim zneskom zadnjega zahtevka za plačilo

DRUGA EVROPSKA SREDSTVA  IN SREDSTVA FINANČNIH MEHANIZMOV - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA FINANCE (SUSEU)

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2004 - 2009* (n+3) EEA FM 2004-2009 5.875.200 23.095 0 285.504

NORVEŠKI FM 2004-2009 11.850.300 176.176 0 142.832

2009 - 2014** (n+3) FINANČNI MEHANIZEM EGP 2009-2014 9.274.972 0 354.319

NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM 2009-

2014

12.695.402 0 1.129.813

2014-2021** (n+3) FINANČNI MEHANIZEM EGP 2014-2021 142.223

2014-2021** (n+3) NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM 2014-

2021

127.214

2008 - 2017*** SLOVENSKO - ŠVICARSKI PROGRAM 

SODELOVANJA 2008-2017

39.041.607 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF

32.030.643 0 0 0

71.995.954 0 230.213 0 1.912.468

* sredstva so za navedene programe/sklade dodeljena za večletno obdobje izvajanja, ne pa v letnih zneskih, zato so navedeni zneski le okvirni preračun po posameznih letih

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA  V UPRAVLJANJE MF (ožje ministrstvo)

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

TWINING PROJEKT (SREDSTVA 

PRENESENA OD VODILNEGA 

PARTNEREJA - Projekt IPA 2009 BA09IB 

OT 02 - Stregthening the national planning 

process in BIH. Okvirna sredstva za SI so bila 

ocenjena v višini 220.000 EUR). 

88.000 53.612

SKUPAJ 88.000 0 0 0 53.612

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA  V UPRAVLJANJE CURS / FURS

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2008 - 2014 CENTRALIZIRANI PROGRAMI EU (Carina 

2013)*

1.278.775

CENTRALIZIRANI PROGRAMI EU (Carina 116.850 9.621*****

1.763******

23.745*******

25.584 ********

33.436 *********

2013 - 2015 Twinning projekt v Bosni in Hercegovini ***

2014 - 2016 Twinning projekt v Makedoniji **** 889.630

2018-2020 Izvajanje programa Hercule III - EU 828.010

SKUPAJ 4.369.366 116.850 0 0 94.149

* projekt v NRP: 1613-08-0007 Sodelovanje v programu Carina 2013, do 31.3.2014

** projekt v NRP: 1613-14-0005 Sodelovanje v programu Carina 2020, do 31.3.2021

*** projekt v NRP: 1613-13-0007 Projekt TMIS v BIH - BA11IB-FI-01; trajanje: 24 mesecev

**** projekt v NRP: 1613-14-0006 Projekt TMIS v MK - MK 10 IB FI 03; trajanje: 24 mesecev

***** vračilo neporabljenih sredstev v letu 2015 za leto 2014, 100% financiranje s strani EK (9.621 EUR)

****** vračilo neporabljenih sredstev v letu 2017 za leto 2016, 100% financiranje s strani EK (1.763 EUR)

******* vračilo neporabljenih sredstev v letu 2018 za leto 2017, 100% financiranje s strani EK (23.745 EUR)

******** vračilo neporabljenih sredstev v letu 2019 za leto 2018, 100% financiranje s strani EK (25.584 EUR)

********* vračilo neporabljenih sredstev v letu 2020 za leto 2019. 100% financiranja s strani EK (33.436 EUR)

priliv CURS, od 1.1. - 31.7.2014

priliv FURS, od 1.8. - 31.12.2014

Program "Izvajanje programa Hercule III - EU" - projekt v NRP 1620-19-0001 Rentgen za nadzor v Luki Koper - FURS se je v letu 2018 prijavil na razpis EK za dodelitev tehnične pomoči 

za nakup rentgena. V mesecu novembru 2018 je EK ugodila vlogi in v mesecu decembru 2018 je bil podpisan sporazum o dodelitvi  tehnične pomoči (Grant Agreement) v višini 1,656 mio EUR. 

V skladu z razpisnimi pogoji je FURS konec 2018 prejel avans v višini 828.010 EUR, preostanek sredstev pa bo nakazan v roku 2 mesecev po oddaji zaključnega poročila o izvedbi nabave. 

Projekt se zaključi konec leta 2020.

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

716.483

Tabela 1: Pridobljene pravice porabe iz EU proračuna in iz naslova finančnih mehanizmov po posameznih programih, 

skladih oziroma projektih

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE 

2004 - 2006

**sredstva so za navedene programe/sklade dodeljena za večletno obdobje izvajanja, vendar v posameznem letu kot avansirana sredstva donatorjev, zato so navedeni zneski, ki so bili prejeti na račune

*** informativni preračun za podatke do l.2013 iz CHF v EUR po tečaju BS na dan 13. 3. 2013 (1 EUR = 1,2319), od leta 2014 po tečajih na dan prenosov sredstev; sredstva donatorji dodeljujejo kot povračilo po 

dejanski porabi

********* vračilo neporabljenih sredstev v letu 2019 za leto 2018, 100% financiranje s strani EK

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM
IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

30.942

********** vračilo neporabljenih sredstev v letu 2020 za leto 2019, 100% financiranje s strani EK

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

NETO DODELJENA SREDSTVA* - 

PRISPEVEK DONATORJEV** (v EUR)

******program Fiscalis (za leto 2015 je določen znesek 105.000 EUR na podlagi Sporazuma o nepovratnih sredstvih (Grant Agreement), ki ga vsako leto podpiše minister za finance. Nakazan znesek 73.500 EUR 

pa je t.i. prvi obrok (prva tranša). Običajno ta obrok zadostuje za financiranje programa Fiscalis. V primeru porabe 1. obroka pa se zaprosi EK za preostanek zneska.

NFP 2007 - 2013

MIGRACIJSKI SKLADI****                     

2007 - 2013

SKUPAJ

**** obdobje upravičenosti za migracijske sklade = n+1.5, razen za letne programe 2007, ko je bilo obdobje upravičenosti n+2; znesek dodelitve sredstev v posameznem letu je enak znesku EU sredstev iz 

posamičnega potrjenega letnega programa s strani EU (vrednosti za LP 2014 so 0,00 €, ker je bil LP 2013 zadnji!); izguba je prikazana za letne programe, za katera so končna poročila že oddana (2007-2012). 

Končno poročilo za LP 2013 bo oddano 31. 3. 2016.

******* vračilo neporabljenih sredstev v letu 2016 za leto 2015, 100% financiranje s strani EK

******** vračilo neporabljenih sredstev v letu 2018 za leto 2017, 100% financiranje s strani EK

656.468

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

Sredstva so bila dodeljena 2013 na podlagi prvega zahtevka (dosedaj edini zahtevek). V letu 2014 ni bilo na novo dodeljnih sredstev. V 2015 je po obračuno opravljenih aktivnosti bilo Avstrijskemu partnerju nazaj 

prenešenih 53.611,74 EUR. 

Razdelitev po letih je 

informativna; sredstva se 

lahko črpajo po pravilu 

PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

2014 - 2020
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SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE URADU RS ZA NADZOR PRORAČUNA

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2004-2006 Multy country program za delovanje AFCOS 

služb (Boj proti goljufijam-tuja donacija)*

815.387

2005-2007 Projekt "Nadaljnja krepitev notranjega 

nadzora javnih financ in koordinacija v boju 

proti goljufijam" (TC SI 2004/016-

710.02.02)**

501.701

1.317.088 0 0 0 0

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA  V UPRAVLJANJE UPRAVI RS ZA JAVNA PLAČILA

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2017 - 2018 CENTRALIZIRANI IN DRUGI PROGRAMI 

EU (Pripravljenost slovenskega e računa- 

ROSE/UJP)*

50.635

2020 CENTRALIZIRANI IN DRUGI PROGRAMI 

EU (Pripravljenost slovenskega e računa 2- 

ROSE 2/UJP)**

37.772

SKUPAJ 50.635 37.772 0 0 0

* projekt v NRP: 1618-17-0003 Pripravljenost slovenskega e računa 

* *projekt v NRP: 1618-20-0004 Pripravljenost slovenskega e računa 2

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA  V UPRAVLJANJE URADU RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

SKUPNO od 2004-2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2016-2019 ePPD - Projekt nadgradnje informacijskega 

sistema Urada RS za preprečevanje pranja 

denarja*

370.259

SKUPAJ 370.259 0 0 0 0

* projekt v NRP: 1615-17-0002 ePPD - Projekt nadgradnje IS UPPD

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

Neposredna plačila v kmetijstvu (op 1) (op1a) 1.641.702.073 134.278.000 11.881.733

Program ukrepov na področju čebelarstva v 

Republiki Sloveniji v letih 2011-2013 (op 2)

1.157.840

Program ukrepov na področju čebelarstva v 

Republiki Sloveniji v letih 2014-2016 (op 2)

1.079.862

Program ukrepov na področju čebelarstva v 

Republiki Sloveniji v letih 2017-2019

1.148.442

Program ukrepov na področju čebelarstva v 

Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 (op 2)

380.000

Podporni programi v vinskem sektorju (op 3) 51.659.000 5.045.000

Shema šolskega sadja in zelenjave (op 4) 5.374.882

Šolska shema 2.148.515 1.070.911

Reforma sektorja sladkorja 62.071.175 8.700.815

Ukrep za stabilizacijo trga 40.897.436

Programi informiranja in promocije 6.408.704 780.470 7.470 92.434

Dobava hrane iz intervencijskih zalog za 

najbolj ogrožene osebe v Uniji (op 5)

17.227.102

Program Razvoja podeželja 2004-2006 281.600.000 1.997.408

Program Razvoja podeželja 2007-2013 (op 6) 915.992.729 5.738.469 2.861.689

Program Razvoja podeželja 2014-2020 717.129.170 120.720.633

Sk. ribiška pol. Evropski sklad za ribištvo (op 7) 21.640.283 1.657.587

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

(op.7a)

21.104.714 3.704.400 2.581.975

2007-2013 Eradikacija kužnih bolezni-ukrepi v veterini 

(op 8)

7.700.000 3.806

2014-2020 Ukrepi za zdravstveno varstvo živali 2014-

2020 (op 8)

6.937.000 658.360 10.988

2016-2020 Ukrepi za varstvo rastlin 16-20 (op11) 1.420.969 462.000

2008-2011 Twinning projekt na Kosovu (op 9) 146.341 30.248

2008-2011 Twinning Light Hrvaška (op 10) 197.073 185.141

2015-2016 Twinning Makedonija 209.181 17.625 0

2016-2017 Twinning Makedonija 165.989 10.255 0

SKUPAJ 3.805.118.480 267.127.654 26.343.281 2.581.975 6.824.507

Razdelitev po letih je 

informativna; sredstva se 

lahko črpajo po pravilu 

PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

Skupna         kmetijska        

politika

(op.1) Slovenija izvaja skupno kmetijsko politiko od leta 2007 dalje in od leta 2013 dalje prejemamo 100% plačilo s strani EU. Za leto 2014, ki je štelo kot prehodno leto je bila višina nacionalne ovojnice objavljena v 

Uredbi 1310/2013 (ta uredba je med drugim spreminjala in dopolnjevala tudi Uredbo 73/2009). Neposredna plačila za obdobje 2015 - 2020 so določena v Uredbi 1307/2013. Za sredstva za neposredna plačila 

vpisana za leto 2018  lahko v skladu s členom 22(2) Uredb 1307/2013 uporabimo t.i. mehanizem »overbookinga« kar pomeni da je na razpolago 1,5 % ovojnice več razdeljenih v obliki plačilnih pravic, da bi se tako 

porabila neizplačana sredstva zaradi sankcij. Za leti 2016 in 2017 je ovojnica za to vrednost že povečana v tabeli.

(op1a )  Gre za seštevek finančnih korekcij od leta 2004.

(op.2) Trg z medom in drugimi čebeljimi proizvodi je urejen z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007. Na podlagi te uredbe je bil pripravljen Program ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011-

2013, ki predvideva ukrepe tehnična pomoč čebelarjem, nadzor nad varozo, kakovost medu in obnavljanje čebeljega fonda. Cilja programa sta ohranjanje in razvoj staleža čebel z enakomerno poseljenostjo čebeljih 

družin po Sloveniji in ohranjanje kranjske čebele. Ukrepi iz tega programa so se financirali proračuna Republike Slovenije in Proračuna Evropske unije v razmerju 50:50. Program ukrepov na področju čebelarstva v 

Republiki Sloveniji v letih 2014-2016 je urejen z Uredbo Sveta (ES) št. 1308/2013.

V programskem obdobju 2017-2019 se je Program ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019 izvajal na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v 

Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 (Uradni list RS, št. 73/16).(op.3)Sredstva so namenjena za ukrepe za ureditev trga z vinom na podlagi Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta št. 1308/2013 in Uredbe Komisije št. 555/2008: prestrukturiranje vinogradov, promocija vina na 

tretjih trgih in zelena trgatev. Ukrepi se v celoti financirajo iz EU sredstev, nacionalnih doplačil ni.
(op.4) Sredstva namenjena osnovim šolam za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave otrokom v osnovni šoli, izvajalcu vrednotenja za obvezno vrednotenje učinkov sheme šolskega sadja, izvajalcu obveščanja 

za obveščanje o pomenu uživanja sadja in zelenjave in za spremljevalne izobraževalne ukrepe. Navedeni so zneski dodeljenih pravic porabe, ki jih vsako leto s sklepom odobri EK.

(op.4a) Sredstva namenjena osnovim šolam za brezplačen dodatni obrok  sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov otrokom v osnovni šoli, izvajalcem obveznih spremljevalnih izobraževalnik ukrepov ter 

izvajalcu vrednotenja. Navedeni so zneski dodeljenih pravic porabe, ki jih vsako leto s sklepom odobri Evropska komsija. Ta ukrep Šolska shema je nadomestil prejšnjo Shemo šolskega sadja in zelenjave ter 

shemo šolskega mleka.

(op.5) Cilj ukrepa je zagotavljanje sredstev za izvedbo ukrepa pomoči v obliki razdeljevanja kmetijskih proizvodov iz intervencijskih zalog EU za najbolj ogrožene osebe v Sloveniji. 

(op.6) Osnova za dodelitev pravic porabe je Odločba komisije z dne (C 7655), Ankes k Odločbi komisije in sprejeti Program razvoja podeželja. Pod Ostale izgube so navedena sredstva, za katera niso bile poslane 

Izjave o izdatkih. Pod Finančne korekcije pa tista sredstva, za katere nismo dobili priliva, saj so bila sredstva zmanjšana na podlagi izvedbenih sklepov Komisije o izključitvi odhodkov iz sklada.

(op.7) Osnova za dodelitev pravic porabe je Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007- 2013. Z odločbo Komisije z dne 13/VIII/2008  o spremembi Odločbe C(2006) 4332 konč. o določitvi 

okvirne letne razporeditve odobritve za prevzem obveznosti Skupnosti iz Evropskega sklada za ribištvo po državah članicah za obdobje od 1. januarja 2007 do 31.12.2013 so določena dodeljene pravice porabe za 

Slovenijo po letih od 2007 do 2013. 
(op.7a) Osnova za dodelitev pravic porabe je Priloga I Izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi "operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-

2020" za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji št. CCI 2014 SI14MFOP001.

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

*Sredstva, v obliki donacij Evropske Komisije za izvedbo Multi-Country Programa za delovanje AFCOS služb in struktur v novih državah članicah EU, so bila namenjena aktivnostim izobraževanja in usposabljanja, 

v katere je bilo vključenih znatno število javnih uslužbencev iz različnih institucij s področja boja proti goljufijam in zaščite finančnih interesov Skupnosti. Ocena tako Evropske Komisije (OLAF) kot UNP je bila, da 

sta bila programa aktivnosti izvedena zelo dobro in da so cilji programov doseženi. Programa sta bila zaključena v letu 2006, preostanek sredstev, prenesen v leto 2007 pa vrnjen Evropski Komisiji. 1. pogodba 

(Grant Contract, Id. No. 2003/071-947) je bila podpisana septembra 2003, dodeljenih EU sredstev je bilo v višini 506.699,69 EUR .    2. pogodba (Grant Contract, Id. No. 2004/098-088) je bila podpisana marca 

2005, dodeljenih EU sredstev je bilo v višini 308.687,30 EUR.

** Projekt je bil financiran iz Prehodnega vira 2004 in je služil za polno implementiranje sistemov notranjih kontrol in notranje revizije v javnem sektorju v skladu z zahtevami EU zakonodaje. Dodeljena sredstva, na 

podlagi pogodbe, št. SI2004/016-710.02.02, ki je bila kasneje sklenjena med francoskim Ministrstvom za gospodarstvo, finance in industrijo ter UNP, so bila porabljena za plače stalno prisotnega strokovnjaka na 

UNP, njegovega pomočnika in ostalih strokovnjakov, ki so sodelovali pri izvajanju aktivnosti v okviru tega projekta (vključeni tudi ostali potni stroški, izobraževanja). Med izvajanjem projekta sta partnerja z 

namenom čim večje učinkovitosti in uspešnosti prilagajala zaporedje in trajanje posameznih aktivnosti glede na sprotno ugotovljene potrebe, kar se odraža na eni strani na črpanju sredstev in doseganju končnih 

ciljev, na drugi strani pa tudi na znatnem številu delavnic in udeležencev.

Razdelitev po letih je 

informativna; sredstva se 

lahko črpajo po pravilu 

PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

Upoštevan je menjalni tečaj 1€=239,64 SIT, podatki v komentarjih se vežejo na podatke, pridobljene iz javno objavljenih zaključnih računov proračuna RS (spletna stran MF).

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

(op.8) Program eradikacije kužnih bolezni se pripravi skladno z Odločbo komisije o odobritvi letnih in večletnih nacionalnih programov ter finančnega prispevka Skupnosti za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje 

nekaterih živalskih bolezni in zoonoz, ki so jih države članice predložile za prihodnje leto in naslednja leta. Republika Slovenija bila v programih upravičena do prispevka Skupnosti za sledeče bolezni živali: bolezen 

modrikastega jezika, salmonela, klasična prašičja kuga, aviarna influenca, TSE in BSE, steklino ter bolezen modrikastega jezika.

(op.9) Twinning projekt iz IPA 2008 v konzorciju  z Avstrijo in Madžarsko (KS2008/IB/AG/01),  PP 7426, NRP: 2311-10-0015 Obdobje 3.11.2009 do 19.05.2011.

(op.10) Twinning projekt iz IPA 2008, (HR/2008/IB/AG/02TL), PP 742600, NRP:2330-12-0005 Obdobje 24.05.2012 do 30.11.2013.

(op.11) Na podlagi Odločbe komisije se sofinancirajo ukrepi na področju zdravstvenega varstva rastlin z namenom ugotavljanja navzočnosti novih in karantenskih škodljivih organizmov za območje EU ali za 

ugotavljanje razširjenosti posebej nevarnih karantenskih škodljivih organizmov na območju Slovenije. Za vsak škodljivi organizem se pripravi program preiskave. Sredstva se namenja za kritje stroškov ukrepov za 

preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje rastlinskih karantenskih škodljivih organizmov.  

(op.12) Programi so bili izbrani na javnem razpisu Evropske komisije, objavljenem na podlagi Uredbe Sveta in EP 1144/2014. Evropska komisija je nato izdala Izvedbeni Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev. V 

letu 2019 je navedeni znesek  7.470 EUR predstavljal zahtevek FURS-a za program GIZ Slovenska zelenjava in ne finančno korekcijo (pomota). Pod ostale izgube navedena sredstva predstavljajo seštevek 

neizkoriščenih sredstev v skladu s podpisanimi Sporazumi. 
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SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA INFRASTRUKTURO

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

TEN-T (FP 2004-2006)* 23.948.846 125.000 2.185.804,06***

INTERREG III A* 400.000

INTERREG III B* 414.825 154.678,87***

TEN-T (FP 2007-2013)* 18.442.117,94***

20.512.292,5 ****

Alpine Space* 95.000 19.847,96***

South – East Space* 240.635 6.061,08***

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - 4.693,16***

210.958,05****

Adriatic IPA* 63.873,18***

158.414,77****

ESPON* 98.875 45.857,05***

2007 - 2013  

EU strategy for the Danube 

region

Implementation of  priority area 1b* 179.000 72.781***

2007 - 2013

IEE programme

Intelligent Energy Europe* 371.413 34.350,43***

2014 - 2020 Instrument za povezovanje Evrope (CEF)* 203.832.306 8.519.450 12.850.559,08****   

1.083.483,46***

2014 - 2020 EU strategy for the Danube region / 

Coordination of the Priority Area 1b*

60.000 10.489,46***

Transnacionalni program: Jadransko-jonski 

program (Adrion)

74.294 8.304,24****

Transnacionalni program: Podonavje 180.000 145.000 42.139,04***

Linking Danube 338.424 154.118 338.424***

2014 - 2020 Obzorje 2020 2.179.391

2014 - 2020 LIFE 809.358 2.045.092

325.863.393 10.863.660 125.000 0 22.504.601 ***

33.740.529 ****

Sredstva TEN-T se dodeljejejo na osnovi centraliziranih razpisov Evropske komisije.

** program upravlja MZIP (bivši MOP)/MGRT (bivši SVLR)
*** ostale izgube: prerazporeditev sredstev ob zaključku projektov, zaradi nižjih stroškov izvedbe projektov od v odločbi EK predvidenih 

****ostale izgube: znižanje dodeljenih sredstev zaradi spremembe Odločbe v času izvajanja projektov

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2014-2020 Program upravljanja z območji Natura 2000 v 

Sloveniji   (op1)

853.457

2014 - 2015 EU 07-13 Notranje politike  (op 2) 199.666

2014 -2020 Life krepitev zmogljivosti (op 3) 981.330 16.906

2014 -2020 Frisco 1  (op 4) 1.029.774

2014-2020 Frisco 2.1 (op 5) 740.499

2014-2020 goMURra (op 6) 932.705 157.783

2014-2020 Danube FloodPlain ( op 7) 160.137 76.851

2014 -2020 Sodelovanje URSJV pri projektih pomoči EK 

in IAEA tretjim državam na področju jedrske 

in sevalne varnosti ( op 8)

33.600 800

2016 - 2020 Iranski projekt -Krepitev strokovnosti 

iranskega upravnega organa (INRA) (op 9)

120.050 7.700

2014 -2020 Projekt nadaljnja krepitev strokovnosti 

jedrskih upravnih organov- Z Balkan 2015 (op 

10)

254.320

2013 - 2016 Projekt PREPARE ( v sklopu FP7-FISSION) 

(op 11)

24.300 2.937

2016 - 2020 Iranski projekt (2) - Podpora iranskemu UO 

za jedrsko varstnost ( op 12)

25.900 36.050

2014 -2020 Projekt Lumat -  (op 13) 61.460 37.593

2014 -2020 Projekt Moveco - (op 14) 148.136 57.877

2014-2020 Krepitev učinkovitosti tajskega UO ( op 15) 208.840

2014-2020 Projekt LIFE - IP PREPAIR - Kakovost zraka 

v Padski nižini in SI  (op 16)

128.947 55.000

2014-2020 DirDanube  (op 17) 262.608 0 2.735

2014-2020 Projekt - EUMETSAT LSA SAF konzorcij ( op 

18)

78.172 28.426

2014-2020 Projekt eGAFOR -  ( op 19 ) 56.100 44.200

2014-2020 HarmoNIA -  ( op 20) 39.398 0 460

2014-2020 ISTORMS - ( op 21) 127.436 0 21.074

2014-2020 CROSSRISK -(op 22) 167.054 136.815

2014-2020 Eco-Alps Water -  (op 23) 50.010 42.226

2014-2020 Projekt Center odličnosti za 3D podatke - 

SLICE3D ( op 25)

16.299

2014-2020 Projekt Čezmejna  harmonizacija podatkov - 

HARMODATA  ( op 26)

78.784 2.969

2014-2020 FRISCO 2.2 ( op 27) 373.698 998.334

2014-2020 FRISCO 2.3 (op 28) 229.076 679.735

2019-2026 Projekt LIFE IP - Natura.si - (op 29) 369.253 431.277

2019-2026 Projekt LIFE - IP CARE4CLIMATE - (op 30) 46.137 88.163

2014-2020 VISFRIM ( op 31) 90.753 108.800

2014-2020 GREVISLIN -  (op 32) 25.349 11.509

2018-2020 Projekt "Onemogočanje nezakonitega 

ravnanja z odpadki" (tip PP 801) ( op 33)

7.000 28.599

2020-2023 Podpora ganskemu UO (URSJV) (op 34) 20.300 20.300

2020-2023  Projekt BIH (op 35) 15.400 15.400

2014-2020 Interreg program Območje Alp-Projekt Alpski 

observatorij za sušo (ADO)- ( op 24)

32.655

2014-2020 DTP-WACOM (op 36) 12.495

SKUPAJ 7.955.946 3.013.117 0 0 142.552

(op 1 ) 2014-2020 - SI Natura 2000 Management . Program je zaključen

2004 - 2006

2007 - 2013 91.793.287

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)*

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

2007 - 2013                         

Programi trans-nacionalnega 

sodelovanja** 573.733

274.006

(op 19) Napovedi za splošno letalstvo

(op 20 ) Harmonizacija podatkov o onesnaženosti morja. Opravljene so bile vse aktivnosti projekta, ampak v nižji vrednosti in pri ostalih izgubah ne gre za dejansko izgubo, ampak je ostalo nekaj neporabljenih sredstev. 

(op 21) Upravljanje z viharnji na morju. Opravljene so bile vse aktivnosti projekta, ampak v nižji vrednosti in pri ostalih izgubah ne gre za dejansko izgubo, ampak je ostalo nekaj neporabljenih sredstev. Sredstva niso bila v celoti porabljena 

(op 8 ) Projekt kjer sukcesivno prihajajo manjši  prilivi  za usposabljanje (tutroring) na področju JV.

(op 9 )  Preostala projektna  sredstva ni potrebno vračati nazaj  EK, saj so pridobljena na uspelem razpisu. Preostala sredstva se od konca leta 2018 trenutno vodijo na podračunu URSJV  in se prenašajo.

(op 10 )  Preostala projektna  sredstva ni potrebno vračati nazaj  EK, saj so pridobljena na uspelem razpisu. Preostala sredstva se od konca leta 2018 trenutno vodijo na podračunu URSJV  in se prenašajo.

(op 11 ) Glede na realizacijo je bilo vrnjenih = 2.937,13 EUR EU sredstev v letu 2015.(op 12 ) Podpora iranskemu UO za jedrsko varstnost.  Preostala projektna  sredstva ni potrebno vračati nazaj  EK, saj so pridobljena na uspelem razpisu. Preostala sredstva se od konca leta 2018 trenutno vodijo na podračunu URSJV  in se 

(op 22)  Zmanjšanje tveganj zaradi dežja in snega. 

(op 23 ) Vrednotenje ekološkega stanja v jezerih in rekah.

(op 24 ) Izgradnja sistema za opazovanje suše v alpskem prostoru. Interreg program Območje Alp-Projekt 

(op 25) (Centralizirani in drugi programi EU) 

(op 26 ) (Teritorialno sodelovanje INTERREG) Opravljene so bile vse aktivnosti projekta, ampak v nižji vrednosti in pri ostalih izgubah ne gre za dejansko izgubo, ampak je ostalo neporabljenih sredstev.

(op 27 ) Projekt FRISCO 2.2. zajema izvedbo dveh gradbenih ukrepov na reki Muri in sicer izvedbo nasipa med Ledavo in visokovodnim nasipom na Muri pri Benici v Republiki Sloveniji in rekonstrukcijo nasipa Sv. Martin na Muri v Republiki 

(op 13 )Implementacija trajnostne rabe prostora in celovito okoljsko upravljanje v funkcionalnih urbanih območjih (LUMAT). EU 14-20 Teritorialno sodelovanje.   Opravljene so bile vse aktivnosti projekta, ampak v nižji vrednosti in pri ostalih 

(op 14 ) Mobilizacija institucionalnega učenja za boljše izkoriščanje raziskav in inovacij za krožno gospodarstvo.  EU 14-20 Teritorialno sodelovanje.   Opravljene so bile vse aktivnosti projekta, ampak v nižji vrednosti in pri ostalih 

(op 15 )  Preostala projektna  sredstva ni potrebno vračati nazaj  EK, saj so pridobljena na uspelem razpisu. Preostala sredstva se od konca leta 2018 trenutno vodijo na podračunu URSJV  in se prenašajo.

To velja za vse EU centralizirane  projekte URSJV

(op 16 ) Kakovost zraka v Padski nižini in SI

(op 17 ) Tveganje suše v Podonavju . Opravljene so bile vse aktivnosti projekta, ampak v nižji vrednosti in pri ostalih izgubah ne gre za dejansko izgubo, ampak je ostalo nekaj neporabljenih sredstev.

(op 18 ) Satelitska analiza tal 

2014 - 2020

 Evropsko teritorialno 

sodelovanje 

SKUPAJ

* Dodeljena sredstva so posameznemu letu pripisana kot skupna višina dodeljenih sredstev, izhajajoč iz posamezne odločbe EK glede na leto izdaje odločbe EK in ne predstavljajo prilivov dodeljenih sredstev. 

Skladno s pravili koriščenja je dodeljena sredstva mogoče koristiti za vse upravičene stroške nastale v upravičenem obdobju.

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

Opomba: Podatki za leta 2013-2019 so nekoliko popravljeni zaradi sprememb v prejšnjih letih. Prav tako so pri ostalih izgubah vnešeni zneski - opravljene so namreč bile vse aktivnosti projekta, ampak v nižji vrednosti in 

pri ostalih izgubah ne gre za dejansko izgubo, ampak je ostalo nekaj neporabljenih sredstev.

(op 2 ) Notranje politike (Centralizirani in drugi programi EU)

(op 3 ) Projekt LIFE krepitev zmogljivosti. EU 14- 20  Centrlizirani in drugi programi EU. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropske Komisije.  Opravljene so bile vse aktivnosti projekta, ampak v nižji vrednosti in pri ostalih 
(op 4 ) Projekt FRISCO1 je strateški projekt, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane in na delih porečij Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija 

(op 5 ) FRISCO 2.1 je projekt, katerega cilj je izvedba modernizacije in nadgradnje pregrade Vonarje na reki Sotli s ciljem zmanjšanja poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in se izvaja v okviru Programa 

(op 6 ) V okviru projekta INTERREG V-A Slovenija – Avstrija goMURra (Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti) se izvaja v okviru programa čezmejnega sodelovanja 

(op 7 )  V okviru projekta Interreg Danube Transnational Programme sodeluje dvaindvajset partnerjev iz desetih držav Podonavja. Namen projekta je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju s preventivnim obvladovanjem 
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SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

SKUPNO od 2004 do 2020*** leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2002 - 2006 6. okvirni program za R&R 2.001.903 144.130,65*

2007 - 2020 7. okvirni program za R&R 2.327.169 394.170 34.847

2005 - 2015 EURATOM (Fuzija) 4.486.442

2006 Program Socrates 36.320 7.612,36**

2017-2020 TALIS-Education Policy outlook (v okviru programa ERASMUS+)166.014 64.586

2016-2020 Youth Wiki (v okviru programa ERASMUS+) 139.953 31.733

2018-2019 EURYDICE (v okviru programa ERASMUS+) 172.931 64.899

2018-2022 Erasmus+ in Obzorje 2020 472.166 61.140

2014-2020 Cmepius-Erasmus+ 71.525 0

SKUPAJ 9.874.423 616.528 0 0 186.590

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE SLUŽBI VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

OP 2014-2020 - ESRR 1.127.515.539 204.168.702

OP 2014-2020 - ESRR (rezerva za usp.) 71.969.077 13.032.045

OP 2014-2020 - ESS 579.888.506 104.966.448

OP 2014-2020 - ESS (rezerva za usp.) 36.444.008 6.682.169

Pobuda za zaposlovanje mladih 9.211.536 0

OP 2014-2020 - KS 727.005.924 132.198.158

OP 2014-2020 - KS (rezerva za usp.) 46.413.543 8.429.270

SKUPAJ 2.598.448.133 469.476.792 0 0 0

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

Interreg IIIA Slovenija-Avstrija* 4.729.702

Interreg IIIA Slovenija-Italija* 4.729.702

Interreg III A Slovenija-Madžarska-Hrvaška 9.459.403

Slovenia – Avstrija 33.336.583 11.466,45******* 673.721

Slovenia – Italija*** 23.776.768

Slovenia – Italija*** 44.097.014

Slovenia – Madžarska** 15.043.918

Slovenia – Hrvaška** (sprememba naziva 

programa z vstopom Hrvaške v EU)

23.237.850

Jadranska pobuda IPA 19.168.796

Interreg V-A Slovenija - Avstrija ******** 42.688.163 9.570.154 25.637

Interreg V-A Slovenija - Hrvaška******** 36.917.800 9.196.393 60.493

Interreg V-A Slovenija - Madžarska******** 14.875.196 2.950.520 61.918

INTERACT 120.000

INTERREG IIIC 1.418.910

INTERACT II**** 476.468

INTERREG IVC**** 5.069.604

2008 - 2009 Solidarnostni sklad***** 8.299.099

2010 - 2011 Solidarnostni sklad 22.378.911

2013 Solidarnostni sklad 14.081.355

2014-2020 Facility point+ (sofinancira EK) 996.148 363.000

2014-2020 Panoramed (projekt v okviru Mediteran) 198.843 42.500

2014-2020 Facility point (strateški projekt v okviru 

Adriona)

1.267.350 307.482

2014-2020 ETS 2014-2020 (TP za čezm.in transn. 

programe) 

2.552.052 788.854

2014-2020 Interreg Europe 243.841 117.222

2014-2020 Interreg Alpine Space 11.655

SKUPAJ 329.175.130 23.336.124 12.840 673.721 0

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA OBRAMBO, UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2010-2012 MONET - tuja donacija 98.350

2011-2013 Alpsar - finančni instrument CZ 54.636

2011-2012 IPA- EU program za civilno zaščito 1.374.392

2012-2013 MBC-TEC evropski izobraževalni program 3.236.543 328.114

** Sredstva vključujejo višino podpisanih pogodb  za ERDF  sredstva v  2016. Sredstva so namenjena  HR, AT, HU  in SI partnerjem. Dinamika porabe sredstev odvisna od projektne časovnice.  

*** Organ upravljanja in organ za potrjevanje sta pri Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini Italiji. V tabeli so zapisane vrednosti pogodbeno vezanih ESRR sredstev slovenskih projektnih partnerjev, ki so bile 

dodejeni v okviru treh javnih razpisov in dodelitve ostankov programskih sredstev. Višina dodeljenih sredstev 23.776.768 pa se nanaša na alokacijo Slovenije za CBC SI IT .

**** podatek je indikativen

***** Za izvajanje pogodbe je odgovorno MGRT, aktivnosti so v pristojnosti MOP.  Do 31. marca 2012  je bil za koordinacijo izvrševanja dodeljenih nepovratnih sredstev pristojen SVLR, nato MGRT.

******* Na podlagi ugotovitev drugostopenjske kontrole in dokumenta Evropske Komisije: Procedure to suspend ERDF/Cohesion Found interm payments (Article 92 of regulation (EC) No 1083/2006) and 

interruption of payment deadline (Article 91 of Regulation (EC) No 1083/2006), z dne 11.4.2013 je bila zahtevana korekcija za certificirane izdatke v zahtevkih pregledanih s strani NKE MGRT, za obdobje od 

1.1.2011 do 31.12.2011, v višini 8.775,93 EUR. MGRT je omenjen znesek 3.2.2014 nakazal na račun organa za potrjevanje v Ribnici; vrednost slovenskega vložka ESRR sredstev v programu  se s tem ni 

zmanjšala za omenjen znesek. Na podlagi potrditve 7. letnega poročila o nadzoru za OP SI-AT 2007-2013 s strani EK, z dne 5. 3. 2015 je bila zahtevana finančna korekcija za certificirane izdatke v zahtevkih, ki so 

bili pregldeani s strani NKE SVRK, za obdobje 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, v višini 2.690,52 EUR. SVRK je omejen znesek 17. 7. 2015 nakazal na račun organa za potrjevanje v Ribnici. 

Organ upravljanja Dežela Abruzzo programa čezmejnega sodelovanja Jadranska pobuda IPA je leta 2011 podpisal pogodbe 1.JR s slovenskimi  upravičenci v vrednosti 4.357.567 EUR IPA sredstev in projekta 

Alterenergy 472.600 EUR IPA sredstev.  Leta 2012 je bila podpisana pogodbena vrednost s slovenskimi upravičenci 2.JR v višini 5.191.229 EUR  IPA sredstev, leta 2013 je pogodbena vrednost strateških 

projektov  znašala 8.095.663 EUr IPA sredstev, leta 2014 je pogodbena vrednost 476.000 EUR IPA sredstev za projekt Tehnične pomoči v Slovenij programa IPA Adriatic CBC in leta 2016  je pogodbena vrednost 

za slovenske partnerje TARGETED CALL znašala 575.736,73 IPA sredstev.

Program Interreg IVC ima OU v Franciji. Slovenskim upravičencem so dodelili  naslednje vrednosti : leta 2009, ESRR sredstva za 1.JR v višini 1.189.753 EUr, leta 2010 za 2.JR sredstva ESRR v višini 3.372,651, 

leta 2011 za 3.JR sredstva ESRR v višini EUR 320.138, leta 2012 za 4.JR sredstva ESRR v višini EUR 187.062.

******** Podatki odražajo planirana sredstva za leto 2020 iz Programa sodelovanja (CP). Pri programih Slovenija Avstrija in Slovenija Madžarska je popravljen tudi znesek v stolpcu C (Dodeljena sredstva - 

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR) IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

2004 - 2006 Čezmejni 

programi

2007 - 2013 Čezmejni 

programi

2014 - 2020 Čezmejni 

programi** 

2004-2006 Medregionalni 

2007-2013 Medregionalni

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

(op 33 ) EU projekt  » Odvračanje in onemogočanje nezakonite trgovine in ravnanja z odpadki – Waste force«

 (op 34)  Preostala projektna  sredstva ni potrebno vračati nazaj  EK, saj so pridobljena na uspelem razpisu. Preostala sredstva se od konca leta 2018 trenutno vodijo na podračunu URSJV  in se prenašajo.

To velja za vse EU centralizirane  projekte URSJV (op 35)  Preostala projektna  sredstva ni potrebno vračati nazaj  EK, saj so pridobljena na uspelem razpisu. Preostala sredstva se od konca leta 2018 trenutno vodijo na podračunu URSJV  in se prenašajo.

(op36) Države savskega bazena imajo vzpostavljene sisteme in kapacitete za odziv na nenadna onesnaženja v okviru svojih državnih meja. Na samem mednarodnem porečju reke Save pa obstaja samo vzpostavljen sistem izmenjave 

informacij in sicer znotraj širšega povodja Donave (ICPDR Accident Emergency Warning System-AEWS). V okviru projekta Interreg Danube Transnational Programme naj bi projekt doprinesel razvoju sistema, orodij in strateških 

dokumentov za boljše sodelovanje med inštitucijami in ukrepanjem držav na porečju reke Save s ciljem zmanjšanja okoljskih tveganj zaradi večjih nenadnih onesnaženj in poplav s prekomejnim vplivom.

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR) IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

* Vračilo neporabljenih sredstev v letih 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016,2017, 2018, 2019 in 2020.

**Vračilo neporabljenih sredstev v letu 2006.

***Podatek iz l. 2009 + dodeljena sredstva v 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,02019 in 2020.

Osnove za dodelitev pravic po programih in vsebine: 

1) 6. okvirni program EU za raziskave in tehnološki razvoj 2002-2006 (sklep št. 1513/2002/EC, objavljen v medn. U.l.L 232, 29.8.2002); 

2) 7. okvirni program EU za raziskave in tehnološki razvoj 2007-2020 (sklep št. 1982/2006 ERS Evropskega parlamenta in Sveta 18.12.2006, objavljen v U.l. EU L 412/1 30.12.2006).

6. okvirni program EU je program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in demonstracijske dejavnosti, s katerim želi Evropska komisija zagotoviti izvajanje raziskovalnih projektov na vseevropskem 

nivoju. MIZŠ je zelo uspešno sodelovalo na razpisih EK za Era net projekte in za projekte NCP. Projekti so namenjeni za financiranje dejavnosti in mednarodnega sodelovanja ministrstva in zunanjih sodelavcev, ki 

so bili iz teh sredstev najeti in plačani, ter za prirpavo skupnih mednarodnih razpisov, kjer je vsaka udeležena država financirala svoje raziskovalce z nacionalnimi sredstvi. 7. okvirni program je nadaljevanje 6. 

okvirnega programa. 

3) Euratom 2002-2016 (sklep Sveta z dne 3.6.2002, objavljen v U.l. EU L 232, 29.8.2002)

4) Euratom 2007-2016 (sklep Sveta z dne 18.12.2006, objavljen v U.l. EU L 391/19 30.12.2006). 

Euratom je del 6. okvirnega programa oz. 7. okvirnega programa, ki je namenjen raziskovalnim in izobraževalnim dejavnostim na področju jedrske energije. Euratom prikazuje ločeno od 6. oz 7. okvirnega 

programa, kjer je način porabe sredstev drugačen kot pri ostalih projektih 6. oz 7. okvirnega  programa (upravičenec sredstev ni MIZŠ, ampak Slovenska fuzijska asociacija in gre preko MIZŠ le denarni tok). MIZŠ 

predstavlja pri Euratomu Slovensko fuzijsko asociacijo (SFA). SFA predstavljajo javno raziskovalne organizacije, ki delajo na področju fuzije (Univerza v Ljubljani, Institu Jožef Stefan...). Ministrstvo sredstva za 

delo SFA dobi na devizni račun, in jih takoj nakaže naprej SFA. 

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR) IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

2014-2020

Prikazana so sredstva, ki predstavljajo slovenski vložek EU sredstev v posameznem programu. Sredstva programa se delijo na osnovi razpisa, ki je skupen za vse vključene države članice. 

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE SLUŽBI VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO 

ter MINISTRSTVU ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO (Solidarnostni sklad)

* organ upravljanja in plačilni organ sta v Avstriji oz. v Italiji

(op 32 )Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah

(op 28 ) V okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška v finančni perspektivi 2014–2020 projekt FRISCO 2.3. zajema izvedbo štirih gradbenih ukrepov na reki Dravi in Kolpi. Na reki Dravi bosta izvedena dva ukrepa in 

(op 29 ) Projekt LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17 IPE/SI/000011 LIFE-IP NATURA.SI)« v Sloveniji vodi Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s 14 partnerji (med drugimi tudi DRSV in 
(op 30 ) Cilj je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbuditi izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030. 

EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU.

(op 31 ) Namen projekta VISFRIM v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija - Slovenija v finančni perspektivi 2014–2020. je zagotoviti učinkovito upravljanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih, na podlagi razvoja 
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2013-2015 QUESTCITY - izobraževalna igra 8.977

2013-2015 IPA CZ II - program za civilno zaščito 1.925.866

2013-2014 Vaje za module 2013-2014 217.524 32.631

2013 Vaja MODEX 2013 23.364

2014-2015 MURA 2015 37.622

2015-2018 IPA FLOODS 196.459

2014-2020 MATILDA 14-20-EU 7.680

2017 Donacija zavarovalnice 9.577

2017 Tritolwerk 45.268

2017-2020 UN tečaji CCCM in EET 292.320

2016-2018 Projekt Alpdiris 98.152

2016-2018 Projekt I_Heero 79.973

2015-2016 Razvojna banka - donacija 1.500.000

2017-2018 Adriatic 2018 55.125

2016-2019 IPA DRAM 3.696 5.500

2018-2019 Projekt TAFF 37.175

2018-2019 Projekt CSAR 305.665

2019-2020 Projekt SI QUAKE 2020 651.091

2019-2022 Projekt Resiloc 78.703

2019-2021 Projekt SI HCP IDAP 529.552

2020-2023 PROJEKT tečaji MBC in TEC 534.870

2020-2023 PROJEKT OVERFLOW 11.243

2021-2025 PROJEKT rescEU 7.036.624

SKUPAJ 10.867.710 7.948.982 0 0 0

PROJEKT TAFF: Namen projekta v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite je s pripravo priročnika, smernic in usposabljanj okrepiti pripravljenost na posledice, ki jih povzročajo močne padavine 

(hudourniki, zemeljski plazovi). Za ta namen smo v letu 2018 prejeli sredstva v višini 31.175, realizacije ni bilo. V letu 2019 smo prejeli še dodatnih 6.000 EUR, realizacija je znašala 43.423 EUR.

PROJEKT CSAR: Cilj projekta v okviru mehanizma Unije za civilno zaščito (EERC) je povečanje avtonomije, mobilnosti in zmožnosti delovanja v mednarodnem okolju enote Jamarske reševalne službe, ki je 

vključena v EERC. V letu 2018 smo prejeli priliv v višini 182.896 EUR in 14.974 EUR za izvedbo praktične vaje, poraba je bila v višini 291.178 EUR. V letu 2019 smo prejeli priliv v višini 107.795 EUR, sredstva so 

bila porabljena v celoti.

PROJEKT SI QUAKE 2020: Namen pridobljenega projekta je povečati pripravljenost in sposobnost odzivanja celotnega sistema zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji ter mehanizma unije na področju civilne 

zaščite v primeru velikega potresa, ki prizadene osrednjo Slovenijo. Vključuje pripravo in izvedbo različnih dogodkov, kot so vaje, delavnice in usposabljanja z različnimi deležniki in na različnih nivojih (lokalni, 

regijski, državni in EU). Za ta namen smo v letu 2018 prejeli preplačilo v višini 651.091 EUR. V letu 2019 je bilo na projektu porabljenih 321.481 EUR. V letu 2020 je bilo na projektu porabljenih 74.618 EUR, 
PROJEKT Resiloc: Cilj projekta je študija in uvedba celovitega okvira študij, metod in programskih orodij, katerih rezultati bodo nove metode in strategije ocenjevanja odpornosti skupnosti na nesreče. Za ta namen 

smo v letu 2019 prejeli preplačilo v višini 78.703 EUR, poraba v tem letu je bila v višini 2.355 EUR. Poraba v letu 2020 znaša 5.240 EUR, prilivov v tem letu ni bilo.

PROJEKT SI HCP IDAP: Cilj projekta je odpravljanje vrzeli v evropskem naboru za nujen odziv (ECPP) pri odzivanju na poplave ob upoštevanju geografske porazdelitve sorodnih modulov. Specifični cilj projekta je 

PROJEKT tečaji MBC in TEC: Cilj projekta je  načrtovanje in izvedba osnovnih tečajev za module (MBC) in tečajev za tehnične strokovnjake (TEC). V projektu, ki obsega 18. cikel tečajev, bo skupno izvedenih 19 

PROJEKT OVERFLOW: V okviru projekta bo izvedena vzpostavitev informacijske (GIS) platforme za shranjevanje osnovnih atributov nasipov in mostov ter razvoj scenarijev klimatskih sprememb in poplavnih 

dogodkov, razvoju  in-situ  ocenjevalnih  metodologij  za  nasipe  in  mostove,  vzpostavitev  protokolov za izvajanje preiskovalnega dela v povezavi z strokovno presojo. Priliv v letu 2020 je bil v višini 11.243 EUR, 

poraba v tem letu je bila v višini 242 EUR.

PROJEKT rescEU: Namen projekta je vzpostavitev in skladiščenje zalog osebne zaščitne opreme za boj proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam. V letu 2020 smo za tanamen prejeli priliv  v višini 

7.036.624 EUR.

PROJEKT ALPDIRIS: Cilj projekta je nadgradnja tehničnih rešitev za podporo čezmejnemu reševanju in medsebojnemu obveščanju, razvitih v okviru projekta Alpsar. Uporabljene bodo najnovejše tehnologije. 

Porabe na tej PP v letu 2017 ni bilo. V letu 2018 je bila na tem projektu realizacija v višini 88.203 EUR. V letu 2019 se je projekt zaključil, skladno z zaključnim poročilom so bila sredstva vrnjena koordinatorju.

PROJEKT I_HEERO: Glavni cilj projekta je implementacija storitve eCall v EU ;eCall je elektronski varnostni avtomobilski sistem za samodejni klic v sili na številko 112 iz vozila v primeru prometne nesreče. 

Storitev eCall bo za uporabnike brezplačna in bo obvezna v EU. Realizacija v letu 2017 znaša 13.295 EUR. V letu 2018 realizacije ni bilo. Skladno s končnim poročilom koordinatorja projekta so bila v letu 2020 

neporabljena sredstva vrnjena in s tem se je projekt zaključil.

ADRIATIC 2018: Cilj projekta je vzpostavitev vadbenega okolja za države, ki bodo sodelovale v projektu (Hrvaška, Črna Gora in Slovenija) na področju odziva na onesnaževanje na morju in obali. Projekt je 

sestavljen iz treh tipov vaj. V letu 2018 smo za ta namen prejeli 55.125 EUR, porabljenih je bilo 39.912 EUR.

IPA DRAM: Glavni namen in cilj projekta je povečati sposobnost držav Zahodnega Balkana in Turčije pri zbiranju podatkov o škodah, ki jih povzročajo naravne nesreče, pri pripravi ocen tveganj in pri kartiranju 

tveganj ter zagotoviti približevanje in vključevanje držav upravičenk v mehanizem civilne zaščite EU. V letu 2017 smo prejeli priliv v višini 2.320 EUR, realizacije ni bilo. V letu 2018 pa smo prejeli še 1.100 EUR, 

realizacija je bil v višini 1.345 EUR. V letu  2019 smo prejeli dodatnih 276 EUR, realizacija je bila v višini 373 EUR. V letu 2020 smo prejeli 5.500 EUR, realizacije v tem letu ni bilo.

MURA 2015: Tema projekta so poplave na reki Muri. Izkušnje iz preteklosti kažejo na pomanjkanje čezmejnega obveščanja, alarmiranja, komunikacije in koordinacije ob nastanku poplav. Glavna aktivnost projekta 

je izvedba mednarodne vaje reševanja v primeru poplav ter izvedba različnih delavnic. Konec leta 2014 smo prejeli priliv v višini 37.622 EUR, ki se je v celoti prenesel v leto 2015. V letu 2015 je bilo porabljenih 

29.784 EUR. Sredstva v višini 7.838 EUR se prenesejo v leto 2016. Realizacija v letu 2016 je bila v višini 5.563 EUR, razlika v višini 2.275 EUR se prenese v leto 2017. Neporabljena sredstva so bila v letu 2017 v 

celoti vrnjena v integralni proračun države.

Vaja MODEX 2013: URSZR je aktivno sodelovala na praktični vaji EU MODEX 2013, ki je bila organizirana v okviru Mehanizma EU za civilno zaščito.Vaja vključuje različne postopke mednarodnih reševalnih 

intervencij, ki jih v Sloveniji razvija URSZR v okviru Državne enote za hitre intervencije. Priliv v višini 23.364 EUR pomeni povrnitev stroškov sodelovanja URSZR na vaji, od tega je bilo porabljenih 21.455 EUR. V 

leto 2014 je prenesenih 1.909 EUR, ki so se v celoti prenesla tudi v leto 2015. V letu 2015 izplačil ni bilo. Sredstva v višini 1.909 se prenesejo v leto 2016 za nabavo IT opreme. V letu 2016 so bila sredstva v celoti 

porabljena in projekt je s tem zaključen.

IPA FLOODS: URSZR kot konzorcijski partner sodeluje v projektu, katerega namen je povečati sposobnost držav Zahodnega Balkana pri zagotavljanju učinkovitega obvladovanja poplavne ogroženosti na 

nacionalni, regionalni in EU ravni. V letu 2015 smo dobili nakazanih 18.203 EUR, porabljenih pa je bilo 5.969 EUR. Sredstva v višini 12.234 se v celotni prenesejo v leto 2016 za izvajanje projektnih aktivnosti. V 

letu 2016 so bila nakazana sredstva v višini 51.762 EUR, porabljenih je bilo 46.269 EUR. Sredstva v višini 17.726 EUR se v celoti prenesejo v leto 2017 za izvajanje projektnih aktivnosti. V letu 2017 smo prejeli 

priliv v višini 76.438 EUR, neporabljena sredstva v višini 44.574 se prenesejo v leto 2018. V letu 2018 ni bilo prilivov, neporabljena sredstva v višini 16.581 EUR so se prenesla v leto 2019. v letu 2019 smo prejeli 

priliv v višini 50.056 EUR, poraba je bila 63.745 EUR, razlika v višini 2.892 EUR se je prenesla v leto 2020.

MATILDA 14-20 EU: URSZR sodeluje s partnerji italijanskim oddelkom za CZ DPC kot vodilnim partnerjem, italjanskim EUCENTROM,GB Republike Italije v dvoletnem (2015-2016) evropskem projektu 

vzpostavitev mednarodnih modulov za ocenjevanje poškodovanosti in podpiranje stavb po potresu. V letu 2016 je bilo nakazanih sredstev v višini 7.680 EUR, porabljenih je bilo 7.561 EUR. Ostalo je 118 EUR 

neporabljenih sredstev, ki so se vrnila na MF  v proračun 2016.

Razvojna banka -donacija: Na podlagi pogodbe o donaciji med Republiko Slovenija in Razvojno banko Sveta Evropa je bila konec leta 2015 odprta proračunska postavka in tudi  nakazana sredstva v višini 

750.000 EUR, zato so se sredstva v celoti prenesla v leto 2016. V letu 2016 smo prejeli še 750.000 EUR, porabljenih je bilo 1.494.138 EUR. Neporabljena sredstva v višini 5.861 EUR so se vrnila donatorju 

Razvojni banki Sveta Evrope.

Donacija zavarovalnice: V letu 2017 smo s pogodbo o dodeljevanju sredstve za preventivo št. CT-PRE-004/2016 prejeli s strani Zavarovalnice Triglav 12.000 EUR za nakup 10  izsuševalnih naprav. Na podlagi 

izvedenega JN smoza to porabili le 9.577 EUR, ostanek v višini 2.423 EUR je bil vrnjen donatorju.

Vaje za module 2013 - 2014: Glavni namen in cilj projekta je oblikovanje, načrtovanje in izvedba ter ocenjevanje štabnih in praktičnih vaj za module civilne zaščite, za enote za tehnično podporo in pomoč in za 

ekipe za oceno stanja in koordinacijo.V letu 2013 je bilo nakazanih sredstev višini 4.227 EUR, ki so bila v celoti prenešena v leto 2014. V letu 2014 smo prejeli nakazila v skupni vrednosti 52.623 EUR, poraba je 

bila 15.491 EUR, sredstva v višini 41.359 EUR se prenesjo v leto 2015. V letu 2015 smo prejeli sredstva v višini 15.877 EUR, porabljenih je bilo 40.447 EUR, sredstva v višini 16.789 EUR se prenesejo v leto 2016 

za poplačilo projektnih aktivnosti in nadaljevanje projekta. V letu 2016 je bilo prilivov v višini 32.723 EUR, porabljenih pa 28.203 EUR. Razlika v višini 21.309 EUR se prenese v leto 2017. V letu 2017 je bil dodaten 

priliv v višini 23.192 EUR, neporabljena sredstva v višini 2.680 EUR se prenesejo v leto 2018. V letu 2018 smo prejeli prilive v skupni višini 34.431 EUR, neporabljena sredstva v višini 699 EUR so se prenesla v 

leto 2019. V letu 2019 smo prejeli prilive v višini 54.452 EUR, neporabljena sredstva v višini 17.759 EUR so se prenesla v leto 2020. V letu 2020 smo prejeli prilive v skupni višini 32.631 EUR, poraba v letu 2020 je 

bila 48.915 EUR. Sredstva v višini 1.474 EUR se prenesejo v leto 2021.

Projekt IPA: Namen programa IPA CZ, ki poteka v obdobju 2011-2012 je zmanjšati ranljivost držav Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Makedonija in Srbija ) in 

Turčije (parnerske države) zaradi naravnih in drugih nesreč na lokalni, nacionalni in regionalni ravi. Glavna cilja programa sta prisprevati k razvoju zmogljivosti civilne zaščite v partnerskih državah in te države 

podpreti pri približevanju k Mehanizmu CZ EU. URSZR sodeluje v projektu kot vodilni partner. Cilj projekta je načrtovanje, priprava in izvedba dveh regionalnih vaj in organizacija udeležbe držav upravičenk v vajah 

mehanizma civilne zaščite EU.PP je bila odprta v letu 2011, veljavni proračun je bil 667.646. Ostanek v višini 21.727 je bil prenešen v leto 2012. V letu 2012 je bil dodaten priliv višini 637.174 EUR, poraba v višini 

655.122 EUR. Ostanek v višini 3.779 EUR se prenese v leto 2013. V letu 2013 je bil priliv v višini 69.572 EUR,porabljena sredstva v višini 66.510 EUR. Prenos v leto 2014  v višini 6.841 EUR, porabe v tem letu ni 

bilo, zato se sredstva v celoti prenesejo v leto 2015. V letu 2015 ni bilo porabe in se sredstva v višini 6.841 prenesejo v letu 2016 za poplačilo vseh stroškov nastalih v okviru IPA - EU projekta in nadaljevanja 

projektnih aktivnosti v okviru IPA CZ II - programa za civilno zaščito.  Realizacija v letu 2016 je bila v višini 6.839 EUR, razlika se je vrnila v integralni proračun države.

TRITOLWERK: Financiranje projekta se zagotavlja na podlagi razpisa Evropske komisije in sklenjene pogodbe ECHO/SER/2014/695319. Namen je,da se preizkusi in izpopolni delovanje različnih reševalnih enot in 

reševalnih modulov v okviru mehanizma civilne zaščite EU v primeru naravnih nesreč večjega obsega v državi izven EU, realizacija na PP v letu 2017  je znašala 14.399 EUR.

UN tečaji CCCM in EET: Namen projekta je načrtovanje, izvedba in evalvacija tečajev CCCm in EET v sodelovanju z UN OCHA in IOM. Tečaji so namenjeni strokovnjakom s področja VNDN ter strokovnjakom s 

področja vodenja ali upravljanja začasnih nastanitvenih centrov. URSZR projekt izvaja samostojno, v okviru lota 3 bodo vsi tečaji CCCM in EET izvedeni v Sloveniji od leta 2017 do leta 2020. Realizacija v letu 2017 

je znašala 54.498 EUR, v letu 2018 pa je bila realizacija v  višini 106.735 EUR. V letu 2019 j znaša realizacija na projektu 98.606 EUR.

Projekt Alpsar: Namen projekta je izboljšanje učinkovitosti ukrepanja pripradnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč. Cilj je opremiti slovenske in italijanske gorske reševalce z informacijsko-komunikacijsko 

opremo. URSZR sodeluje v projekt kot partner. Poraba v letu 2011 je bila v višini 1.152 EUR, prenos v leto 2012 v višini 53.484 EUR. Dodatnega priliva v letu 2012 ni bilo, realizacija je bila v višini 2.634 EUR. 

Razlika v višini 50.849 se prenese v leto 2013. V letu 2013 je bilo porabljenih sredstev višini 44.688 EUR ter prenesih 6.161 EUR v leto 2014. V letu 2014 je bilo porabljenih 3.412 EUR, razlika v višini 2.750 EUR 

se je prenesla v leto 2015.Sredstva se bodo porabila za nadgradnjo IT opreme pri uporabi rezultatov projekta. Realizacija v letu 2016 je bila v višini 1.669 EUR, neporabljena sredstva se vrnejo v integralni proračun 

države.

Projekt MONET: Monet je evropski projekt v ovkiru 7. okvirnega razvojnega programa EU. V njem URSZR sodeluje kot partnerica. Sredstva projekta so namenjena za delo zaposlenih na projektu, službene poti, 

usposabljanja, opremo, namenjeno za delo na projektu. Poraba v letu 2010 je bila 37.472,51 EUR, prenos v leto 2011 15.322 EUR. V letu 2011 je bil opravljen dodaten priliv v višini 45.555 EUR, poraba 10.328,44  

EUR, prenos v leto 2012 je 50.548,56 EUR. Dodatnega priliva v letu 2012 ni bilo, realizacija je bila v višini 31.336 EUR. Opravljen je bil prenos v leto 2013 v višini 19.212. V letu 2013 je bilo izvedeno vračilo 

sredstev koordinatorju v višini 17.200 EUR ter opravljen prenos sredstev v leto 2014  v višini 2.011 EUR. V letu 2014 na tej proračunski postavki ni bilo porabe, zato so se sredstva prenesla v leto 2015. V letu 

2015 je bilo izvedeno izplačilo v višini 443 EUR, sredstva  v višini 1.568  se prenesejo v leto 2016 za poplačilo pogodbenih obveznosti. Realizacija v letu 2016 je bila v višini 1.492 EUR, razlika v višini 76 EUR se je 

vrnila v integralni proračun države.

Projekt MBC-TEC evropski izobraževalni program: Prvo nakazilo v višini 9.000 EUR je bilo izvedeno oktobru 2012, sredstva so se v celoti prenesla v leto 2013. Gre za prvo nakazilo v okviru projekta 

"Načrtovanje,izvedba in evalvacija tečajev iz evropskega mehanizma na področju civilne zaščite." Gre za izvedbo tečajev za tehnične strokovnjake in module v okviru mehanizma. Tečaji se izvajajo skupaj s 

Švedske reševalno agencijo in gasilsko šolo Moreton in Marsh iz Velike Britanije. V letu 2013 je bilo prilivov v skupni višini 60.360 EUR, porabljenih sredstev pa v višini 45.253 EUR. V leto 2014 je prenesenih 

24.107 EUR. V letu 2014 je bilo prilivov v višini 81.720 EUR, porabljenih sredstev v višini 50.106 EUR, razlika v višini 55.721 se je prenesla v leto 2015. V letu 2015 je bil dodaten priliv na postavki v višini 78.720 

porabljenih pa je bilo 87.518 EUR. Preostanek sredstev v višini 46.923 EUR se prenese v letu 2016 za nadaljevanje projektnih aktivnosti v novih ciklih projekta za obdobje 2016-2020. V letu 2016 je bil dodaten 

priliv na postavki v višini 401.699 EUR, sredstva v višini 294.655 EUR se prenesejo v leto 2017. V letu 2017  je bil dodaten priliv v višini 868.348, neporabljena sredstva v višini 523.913 EUR se prenesejo v leto 

2018. V letu 2018 smo prejeli priliv  višini 868.348 EUR, neporabljena sredstva v višini 719.389,85.so se prenesla v leto 2019. V letu 2019 smo prejeli priliv v višini 868.348 EUR, neporabljena sredstva v višini 

675.205 EUR so se prenesla v leto 2020. V letu 2020 smo prejeli priliv v višini 328.114 EUR, neporabljena sredstva v višini 501.701 EUR so se prenesla v leto 2021.

QUESTCITY - izobraževalna igra: Glavni namen projekta je širitev prepoznavnosti  računalniške izobraževalne igre v čim več državah ter tematiko razširiti še na druge tematike naravnih in drugih nesreč.V letu 

2013 je bilo nakazanih 2.419 EUR. Sredstva so bila v celoti prenešena v leto 2014, prilivov v letu 2014 je bilo v višini 3.324 EUR, poraba v višini 97 EUR, prenos  v leto 2015 v višini 5.647 EUR. V letu 2015 smo 

prejeli priliv v višini 3.234 EUR, porabljena so bila sredstva v višini 7.875 EUR za najem portala ter izdelavo mobilne spletne aplikacije, preostanek sredstev v višini 1.006 EUR se prenese v letu 2016 za 

vzdrževanje produkta projekta.  Realizacije v letu 2016 ni bilo, ostanek neporabljenih sredstev se je vrnil v integralni proračun države.

IPA CZ II - program za civilno zaščito: Glavni namen projekta je nadaljevanje aktivnosti projekta IPA  I. Cilj programa sta povečati sposobnost  sodelovanja držav upravičenk v mehanizmu civilne zaščiute EU pri 

odzivu na naravne in druge nesreče ter pomagati upravičenkam pri nadaljnjem razvoju nacionalnih sistemov civilne zaščite in spodbujanju regionalnega sodelovanja. Dne 6.12. 2013 je bilo nakazano prednakazilo 

sredstev višini 596.100 EUR. Sredstva so bila v celoti prenešena v leto 2014. V letu 2014 smo prejeli priliv v višini 223.002 EUR, poraba v tem letu je bila 787.738 EUR, prenos v leto 2015 v višini 31.365 EUR. V 

letu 2015 smo prejeli priliv v višini 969.197 EUR, porabljeno pa je bilo 989.855 EUR. Sredstva v višini 10.707 EUR se v celotni prenesejo v leto 2016 za poplačilo vseh projektnih aktivnosti. V letu 2016 smo na to 

proračunsko postavko prejeli priliv v višini 137.657 EUR ;za poplačilo obveznosti vsem sodelujočim v projektu je bilo porabljenih 147.920 EUR, ostanek sredstev je bil vrnjen v integralni proračun države.
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SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE URADU RS ZA KEMIKALIJE (organ v sestavi Ministrstva za zdravje)

SKUPNO od 2004 do 2019 Leto 2020 FINANČNE IZGUBA ZARADI OSTALE IZGUBE
2010-2015 *Nadgradnja kemijske zakonodaje EU v RS - 

ECHA

175.712 6.233 0 0 0

2015-2017 **Twinning Srbija 2- kemikalije in biocidi 955.000 0 0 0 0

2017-2021 ***Evropski biomonitoring UK - Horizon 2020 

EU

25.662 0 0 0 0

SKUPAJ 1.156.374 6.233 0 0 0

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2016-2018 *Zahodni Balkan - Krepitev jedrske 

strokovnosti

45.220 0 0 0 0

SKUPAJ 45.220 0 0 0 0

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE

SKUPNO od 2004 do 2019 v letu 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2011-2015 *Upravljanje sistemov eZdravja v Evropi - eHGI13.287 0 0 0 10.102

2013-2015 **Parent - Čezmejni register pacientov 18.199 0 0 0 16.794

2013-2016 ***Skupni ukrep za duševno zdravje 47.533 0 0 0 31.325

2017-2020 ****EUnetHTA JA3 10.828 6.110 -3.326 0 0

SKUPAJ 89.847 6.110 -3.326 0 58.221

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2008 Culture in Eu external relations* 78.278

SKUPAJ 78.278 0 0 0 0

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBE ZARADI 

N+2/N+3

Neporabljena oziroma 

nedodeljena ali 

vrnjena sredstva po 

zaključenem projektu

Twinning projekt v Srbiji in Črni gori¹ 568.509 50.745,09*

Twinning projekt v Črni gori² 990.000 79.051,14*

2014-2016 Twinning projekt v Republiki Srbiji³ 96.344
2015-2016 Projekt Evropsko leto za razvoj 2015

4 80.000

SKUPAJ 1.734.853 0 0 0 129.796

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE DRŽAVNI REVIZIJSKI KOMISIJI

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2005-2007 Twinning projekt Hrvaška* 585.772

2007-2008 Twinning  BIH** 241.073

2015-2017 Twinning Srbija *** 220.897

2019-2021 Twinning Gruzija**** 82.711 31.001

SKUPAJ 1.130.453 31.001 0 0 0

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE  - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE

*****

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE ******

Projekt Modernizacija centralnega registra 

kazenske evidence v okviru Criminal Justice 

Programa 2007

318.000 928,07**

Izobraževanje o instrumentih kazenskega 

prava EU

317.951

Civil Justice Programme Projekt Interface Specification for Civil Justice 

Application

6.926 3.380,52*

2014 - 2016 Project JUST/2013/JCIV/AG/4642 - 

Družinsko pravo EU

65.175 56.840

2016-2017 Project JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762- 

Lingvistični projekt

25.724 4.394

e-Justice Programme********* Projekt "Iniciativa za izboljšanje izvajanja 

čezmejnih videokonferenc" (samo EU delež)

10.293 8.167

2009-2012 Program pomoči EU-Projekt TMIS in 

bilateralne tehnične pomoči

141.944 41.512,49***

2010-2011 Evropski sklad za vračanje 2008-2013 - 

Povečanje zmogljivosti pravosodnih organov 

za hitrejšo presojo odločb o vrnitvi, zoper 

katere je bila vložena pritožba

210.414 107.416,52****

1.1.2012 - 30.06.2014 Sklad za zunanje meje - Letni program 2012 

(št. zak. proj. V NRP 2030-12-0003): projekti 

2.051.800 785.021

1.1.2013 - 30.06.2015 Sklad za zunanje meje - Letni program 2013 

(št. zak. proj. V NRP 2030-13-0007): projekti 

1.378.483 509.635

1.4.2020 - 31. 3. 2022 Projekt 'PROMISE 3 - formalizacija 

evropskega gibanja Barnahus skozi 

vzpostavitev uradne mreže in usposabljanj v 

Evropi' (2030-20-0007 )

0 43.637,6 43.637,61**********

SKUPAJ 4.526.711 43.638 252.787 509.635 798.510

***Sredstva so bila dodeljena na podlagi pogodbe z Evropsko komisijo. DRK je bila izbrana kot najprimernejša kandidatka za twinning partnerja v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, in sicer 

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM/ SKLAD/  POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

Criminal Justice Programme 

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

* Sredstva so bila dodeljena na podlagi pogodbe z Evropsko komisijo.DRK je bila izbrana kot najprimernejša kandidatka za twinning partnerja v projektu Utrjevanje sposobnosti Državne komisije za nadzor 

** Sredstva so bila dodeljena na podlagi pogodbe z Evropsko komisijo. DRK je bila izbrana kot najprimernejša kandidatka za twinning partnerja v projektu Utrjevanje institucionalne sposobnosti Urada za 

****Sredstva so bila dodeljena na podlagi pogodbe z Evropsko komisijo. DKOM, je bila kot »Junior partner« izbrana za (so)izvajalca v skupni ponudbi z avstrijskim partnerjem Bundesbeschaffung GmbH (BBG) za 

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

2004-2011

¹Služba Vlade RS za evropske zadeve je skupaj s francoskim partnerjem izvedla projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v Srbiji in Črni gori št. 04/SER O1/02/007 Namen projekta je bil pomagati 
²Projekt se je izvajal v skladu s pogodbo št. MN 07 IB JLS 01 med SVREZ in Delegacijo Evropske komisije v Črni gori. Namen projekta Legal Harmonisation je bila pomoč črnogorski administraciji v procesu 

³Projekt se je začel izvajati s pogodbo SR 12 IB JH01/CHRIS No. 335-411. Slovenija v projektu sodeluje kot ''Junior Partner''. Cilj projekta je izboljšati obstoječe kapacitete Ministrstva za notranje zadeve in 

* Neporabljena sredstva po zaključenem projektu, so bila vrnjena v proračun dne 10. 4. 2014
4
Na podlagi sklepa št. 472/2014 Evropskega parlamenta in Sveta EU iz 16. aprila 2014 je bilo leto 2015 razglašeno za Evropsko leto za razvoj. Nacionalni koordinator za pripravo in izvedbo aktivnosti v okviru 

ELR2015 je s sklepom Vlade RS z dne 17.7.2014 Ministrstvo za zunanje zadeve, ki je tudi nacionalni koordinator za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Nacionalni koordinator 

je odgovoren za izvedbo aktivnosti v Sloveniji. Njegova glavna naloga v letu 2014 je bila priprava nacionalnega delovnega programa, ki je bil oddan 1. septembra 2014, v letu 2015 pa izvedba aktivnosti v skladu z 

*Sredstva so bila dodeljena na osnovi pogodbe z Evropsko komisijo za izvajanje kultunih projektov pod naslovom New Paradigm, New models - Culture in EU external relations v okviru predsedovanja Slovenije 

Svetu EU.  

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE 

(projekta z opombo 1 in 2 sta bila v izvajanju na bivšem SVREZ)

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM/SKLAD/POBUDA 

SKUPNOSTI/OPERATIVNI PROGRAM 

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

**Projekt Parent - Čezmejni register pacientov - Namen projekta je priprava smernic in priporočil za nadaljnji razvoj in upravljanje z registri bolnikov z namenom optimizacije stroškov in dviga kvalitete podatkov 

***Projekt Skupni ukrep za duševno zdravje - Namen in cilj projekta Skupnega ukrepa za duševno zdravje in dobro počutje (JA MH-WB) je promocija duševnega zdravja in preventiva duševnih motenj ter 

****Projekt EUnetHTA JA3 - Cilj skupnega ukrepa 3 EUnetHTA je zasledovanje cilja EU in sodelovanje na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA) ter s tem povečanje kvalitete, kvantitete ter 

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

*Projekt Zahodni Balkan - Krepitev jedrske strokovnosti katerega cilj je nadaljna krepitev strokovnosti jedrskih upravnih organov v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Črni gori, Srbiji in Kosovu. Uprava za varstvo pred 

sevanji bo v okviru svojih kadrovskih kapacitet sodelovala pri prenosu zakonodaje EU, razvoju postopkov upravnih organov, tako v upravnih kot tudi inšpekcijskih, šolanju in usposabljanju kadra upravnih organov, napredku na 

področju zagotavljanja in preverjanja kakovosti v postopkih medicinske rabe virov sevanja in nadgradnji protokolov v radioloških in intervencijskih postopkih v zdravstvu. Uprava za varstvo pred sevanji po podpisu pogodbe sodeluje 

na področju prenosa vsebin EURATOM direktive 2013/59 za Srbijo, BIH, Črno goro, Makedonijo in Kosovo, pri usposabljanju zaposlenih v upravnih organih za varstvo pred sevanji v BIH in Makedoniji ter uvajanju zagotavljanja in 

preverjanja kakovosti na področju uporabe virov sevanja v zdravstvene namene v Makedoniji in Črni gori ter razvoju postopkov radioloških posegov v Makedoniji.

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

*Projekt eHealth Governance Initiative, ki ga usmerjajo države članice in se financira iz dveh različnih instrumentov s strani Evropske komisije (Joint Action eHealth Governance Initiative and the Thematic 

Network SEHGovIA). Končni cilj projekta eHGI je izdelati natančna priporočila za posebna strokovna področja sodelovanja. Projekt si prizadeva vzpostaviti ustrezno strukturirano in vodeno organizacijsko strukturo,  

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

*Projekt - REACH (Izvajanje kemijske zakonodaje EU) (pri katerem sicer ne gre za klasična EU sredstva, temveč prenos pristojbin iz Evropske kemijske agencije na pristojne organe za izvajanje nalog kemijske 

zakonodaje REACH), poteka na podlagi Dogovora o prenosu sredstev med Evropsko kemijsko agencijo in Uradom RS za kemikalije (ECHA/MSCA/CA/2010/SI/1). URSK za potrebe Evropske kemijske agencije 

**Projekt - Twinning Srbija 2- kemikalije in biocidi - Cilj projekta je vzpostavitev potrebne zakonodaje in administrativnih kapacitet na področju kemijske varnosti in upravljanja z biocidnimi proizvodi in ostalimi 

***Projekt - Evropski biomonitoring UK - Horizon 2020 EU - Namen programa je pridobiti podatke o izpostavljenosti prebivalcev Evropske unije določenim kemikalijam, cilj pa je povezati predstavnike znanosti 

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE UPRAVI RS ZA VARSTVO PRED SEVANJI 
PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)
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* vrnjena neporabljena sredstva v letu 2010 po zaključenem projektu in odobrenih stroških s strani EK 

** recovery

*** neporabljena sredstva v letih 2009, 2010 in 2011

**** neporabljena sredstva v letih 2010 in 2011

******* neporabljena sredstva v letih 2013

********** neporabljena sredstva v 2020 (zaradi omejitve potovanj in srečanj aktivnosti ni bilo mogoče izvesti)

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

SKUPNO od 2004-2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2007-2014 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji 2.247.940 1.218.633

2014-2020 OP za materialno pomoč najbolj ogroženim* 20.512.235 55.535

2014-2020 REC-JUST/2014/RGEN/AG/GEND (Projekt 

AKTIVNI.VSI)**

241.298 0 5.433,50 EUR - 

Izplačan preostanek 

EU sredstev po 

zaključku projekta

2014-2020 REC-JUST/2014/RGEN/AG/VAW (Projekt 

CYBERVAW)***

269.714 38.596 0

2016-2017 Project JUST/2014/RDIS/AG/DISC/8220 - 

DARE TO CARE ABOUT EQUALITY****

192.238 22.318

2016-2018 Evropski socialni sklad / EU kartica ugodnosti 

za invalide*****

373.730

2014-2020 REC-RGEN-PENS-AG-2017  (Projekt Moje 

delo. Moja pokojnina)******

289.983 0 0

2020-2022 REC-RGEN-WWLB-AG-2019 (Projekt Očka 

v akciji)******

275.709

SKUPAJ 24.402.848 38.596 83.286 0 1.218.633

*

**

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE STATISTIČNEMU URADU RS

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2000-2008 PHARE 1.442.800

2005-2008 PREHODNI VIR 2.430.009

2014-2020 GRANTI - EUROSTAT (EU 14-20 Ostali 

programi EU - Centralizirani in drugi programi 

EU)

14.387.294 1.826.085,88

2006-2008 TWINNING - BIH 166.035

2016-2018 TWINNING MK 12 IB ST 01* oz. Twinning 

Makedonija  (EU 14-20 Ostali programi EU - 

Preneseno izvrševanje nalog)

109.321 6.344

2014-2020 IPA 2015 večdržavni program sodelovanja na 

področju statistike (EU 14-20 Ostali programi 

EU - Preneseno izvrševanje nalog)

35.664 6.567

SKUPAJ 18.571.123 1.826.086 0 0 12.911

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE VRHOVNEMU SODIŠČU RS

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2007-2013 EU 07-13 Notranje politike* (Centralizirani in 

drugi programi EU)

2.377 0

SKUPAJ 2.377 0 0 0 0

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE SLUŽBI VLADE RS ZA ZAKONODAJO

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2006-2008 Projekt Twinning BIH 83.377
SKUPAJ 83.377 0 0 0 0

Temeljna dokumenta projekta, ki sta bila podlaga za delo projektne skupine:  

Pogodba o izvajanju projekta: Contract No 2006/118-554 »Strengthening the Gereral Secretariat of BIH Council  of Ministers«. 

Konzorcijska pogodba: Consortium agreement, sklenjena med vodilnim partnerjem R Francijo in sodelujočim partnerjem R Slovenijo. 

Projekt Twinning Bosna in Hercegovina (BA 04-IB-OT-05) za izvedbo tesnega medinstitucialnega sodelovanja CARDS 2005 »Krepitev Generalnega sekretariata Sveta ministrov Bosne in Hercegovine«

Sredstva za financiranje projekta je zagotovila Evropska komisija iz sredstev programa CARDS.Služba vlade RS za zakonodajo je skupaj s francoskim partnerjem izvedla projekt tesnega medinstitucialnega 

Cilji projekta: krepitev Generalnega sekretariata Sveta ministrov BIH in drugih institucij, ki delujejo pod predsedujočim Svetom Ministrov BIH, spodbujati usklajen razvoj usposobljenih kadrov za oblikovanje politik 

* Gre za projekt Podatkovna baza sodišč EU, pravice porabe EU sredstev so za leto 2014 znašale 4.794 €, poraba je bila v letu 2014 le v višini 2.377 € (EU sredstva predstavljajo 80% delež, 20% je slovenske 

Podatkovna baza sodišč EU (European Court Database) je baza podatkov, ki je temelj in osnovni pogoj za številne funkcije Evropskega portala e-Pravosodja in vseh povezanih projektov.   Namen projekta je 

načrtovanje in izvajanje nalog, ki bodo omogočile avtomatski prenos podatkov v bazo.

Nosilec projekta je Ministrstvo za pravosodje Republike Avstrije, sodeluje pa še sedem evropskih držav. Celotna vrednost projekta je 469.169,00 evrov, od tega bo Evropska komisija financirala 80%, to je 

375.335,20 evrov. 

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

Projekti "Granti": gre za statistične projekte, za katera Evropska Komisija oziroma Eurostat razpisujeta t.i. grante oziroma nepovratna sredstva za izvajanje statističnih projektov, katerih cilj je mednarodna 

Cilj projekta »IPA 2015 večdržavni program sodelovanja na področju statistike« je bila priprava statističnih institucij Albanije, BiH, Kosova, Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije na bodoče članstvo v EU s 

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

**Projekt AKTIVNI.VSI sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo, 2014 - 2020 (Program REC, 2014-2020). Projekt je namenjen razvoju in izvedbi modela usklajenega 

in celostnega pristopa lokalne skupnosti k vprašanju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. Trajanje projekta 1.1.2016-31.12.2017. Predfinanciranje EK v višini 80% v letu 2016, preostanek upravičenih 

sredstev nakazan po zaključku projekta l. 2018.

***Projekt CYBERVAW sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo, 2014 - 2020 (Program REC, 2014-2020). Namen projekta je nadgraditi obstoječe nacionalne 

dejavnosti za preprečevanje spletnega nasilja z vključitvijo vidika spola v učna in ostala gradiva, izobraževanja in izobraževalne module ter priporočila in ukrepe. Trajanje projekta 1.7.2017-31.12.2019. 

Predfinanciranje EK v višini 80% v letu 2017, preostanek upravičenih sredstev po zaključku projekta l. 2020.

 ****EK nam je dodelila 214.556 eur, vendar je bila poraba sredstev za izvedbo manjša, tako da smo na podlagi končnega poročila in poslanega zahtevka prejeli 22.317,72 eur manj sredstev. Projekt je zaključen.

*****V letu 2016 je MDDSZ kandidiralo na razpis Evropskega socialnega sklada za projekt EU kartica ugodnosti za invalide, katerega 80% financira EU in 20% SLO. Vrednost prijave je znašala 511.775,00 

******* Projekt Očka v akciji sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo, 2014 - 2020 (Program REC, 2014-2020). Namen projekta je ozaveščanje (bodočih) staršev, 

delodajalcev, strokovne in laične javnosti o pomenu aktivnega vključevanja moških v očetovstvo, enakomernejše porazdelitve starševske skrbi za otroka od rojstva dalje ter omogočiti ljudem s skrbstvenimi 

odgovornostmi boljše usklajevanje poklicnih in zasebnih obveznosti. Projekt se bo izvajal na več ravneh: med (bodočimi) starši, med delodajalci, med delavkami in delavci na področju zdravstva, babištva in 

socialnega dela ter splošno javnostjo.Trajanje projekta:  1.3.2020 -  28. 2. 2022.  Predfinanciranje EK v višini 80 % v letu 2020, preostanek upravičenih sredstev nakazan po zaključku projekta leta 2022.

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

******Projekt Moje delo.Moja pokojnina sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo, 2014 - 2020 (Program REC, 2014-2020). Namen projekta je opozoriti na 

pokojninsko vrzel med spoloma in izboljšati znanje in informiranje o temeljnih dejavnikih oziroma vzrokih zanjo ter povečati ozaveščenost o pomenu integracije načela enakosti spolov v pokojninsko politiko in 

pokojninsko reformo. Trajanje projekta 1.1.2019 - 31.12.2020. Predfinanciranje EK v višini 80 % v letu 2019, preostanek upravičenih sredstev nakazan po zaključku projekta leta 2021.

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

S sklepom EK se je v letu 2010 dodelilo izkazana EU sredstva, in sicer v višini 65% planiranih stroškov za program, ki je prispeval k financiranju aktivnih ukrepov na trgu dela po odpuščanju presežnih delavcev v 

Muri, European Fashion Design, Proizvodnja oblačil, d.d., ki ga je zajemala vloga EGF/2010/014, oddana na EK. Sredstva so bila nakazana RS v letu 2011. Končno poročilo je bilo oddano v aprilu 2013 z realizacijo 

sredstev v višini 1.029.307,04 eur v delu EU sredstev, ki so se ob koncu leta 2012 izvršili kot prihodek proračuna RS; na podlagi oddanega Končnega poročila smo v letu 2013 prejeli s strani EK zahtevo po vračilu 

90% od ostanka nerealiziranih sredstev, to je 1.096.769,66 eur; preostanek nerealiziranih in prejetih EU sredstev v višini 121.863,30 eur se je vrnilo po prejemu potrditve Končnega poročila s strani EK, v letu 2014.

*S sklepom EK se je v letu 2014 dodelilo izkazana EU sredstva, in sicer v višini 85 % planiranih stroškov za Operativni program pomoči najbolj ogroženim v progralskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju 

MPO). MDDSZ je organ upravljanja za program, MF-PO pa je organ za potrjevanje izdatkov do EK. Po ptrditvi MPO se je ob koncu leta 2014 tudi realiziral priliv predplačila EU sredstev v višini 11% od dodeljeni 

sredstev, to je 2.256.345,85 eur. V letu 2014 se je pričelo z izvajanjem dejavnosti programa; predvideva se več javnih razpisov; prva plačila obveznosti so bila v letu 2014, v letih od 2014 do 2020 je realizacija plačil 

16.116.797,72 mio eur, za leto 2021 se planira povprečna letna poraba EU dela sredstev 2,33 mio eur, v letih 2022-2023 pa še 2,1 mio eur. Na EK se je do decembra 2020 posredovalo zahtevke za povračilo v 

višini 15,57 mio eur. 

***** ne gre za dejansko izgubo sredstev, temveč za spremembe projektov - z vstopom RH v EU je SCH zunanja meja postala začasna zunanja meja, posledično so zaradi neizpolnjevanja kriterija upravičenosti 

izpadli projekti kot npr. izgradnja MP Ormož, MP Luka Koper…; določeni projekti nižji kot prvotno načrtovano (racionalizacija objekta izgradnje MP Sočerga)

******ne gre za dejansko izgubo sredstev, temveč za spremembe projektov - zaradi časovnega zamika v zvezi s pridobivanjem pooblastila MJU-MP in časovne omejitve LP 2013 do 30.6.2015 (pravilo N+2,5) 

racionalizacija projektov 

LINGVISTIČNI PROJEKT: Slovenija je partner (co-beneficiary) v projektu "Training legal language for effective functioning of judical cooperation in EU - grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762. V 

Projekt INCIATIVA ZA IZBOLJŠANJE IZVAJANJA ČEZMEJNIH VIDEOKONFERENC: Sredstva so bila dodeljena Sloveniji kot partnerju v projektu na osnovi pogodbe z EK, ki jo je v imenu partnerjev podpisalo 

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

Projekt 'PROMISE 3 - formalizacija evropskega gibanja Barnahus skozi vzpostavitev uradne mreže in usposabljanj v Evropi': Ključna vsebina projekta je sodelovanje na usposabljanjih, ki jih bo za vseh 

7



SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE INFORMACIJSKEMU POOBLAŠČENCU

SKUPNO od 2004-2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2008-2010 European privacy open space* 14.400

2009-2012 Pravni vidiki dostopa do IJZ Lapsi 1.0 ** 20.000

2009-2012 IP-TwiningČrna Gora*** 105.000

2012-2014 IP-Twining Srbija**** 236.548

2013-2015 Lapsi 2.0***** 16.021

2013-2017 IP-Crisp****** 102.880

2014-2016 IP-Arcades ******* 44.235 1.193

2014-2020 IP-Rapid.si ******** 84.539

2014-2020 IP iDecide ********* 194.346

SKUPAJ 817.969 0 0 0 1.193

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO
PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM

SKUPNO od 2004 do 2019 Leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2007-2013  Program EK konkurenčnost in rast (CIP)

 - projekt STORK*

114.035

2006-2009 Program EK Information Society Technologies 

(TIS) - OneStopGov

152.281

2007-2013  Program EK konkurenčnost in rast (CIP)

 - projekt SPOCS**

73.556 23.028

2007-2013  Program EK konkurenčnost in inovacije (CIP)

 - projekt STORK2.0***

50.540 494

2007-2013 Program EK konkurenčnost in rast (CIP)

 - projekt eSENS ****

26.813

2007-2013 7. Okvirni program - projekt Oblak za 

Evropo*****

70.465 5.158

2014-2016 Projekt Share PSI 2.0****** 16.000

2014-2020 Projekt Izgradnja kapacitet za spodbujanje 

uporabe PPI (PPI2Innovate)********

21.932

2014-2020 Instrument za povezovanje Evrope (CEF) - 

projekt NOBLE

11.948

2014-2020 Instrument za povezovanje Evrope (CEF) - 

projekt SI EESSI

48.456

2014-2020 Obzorje 2020 - projekt TOOP 101.012

2014-2020 Obzorje 2020 - projekt EU-SEC 138.906

2014-2020 Obzorje 2020 - projekt Nakupujemo za vas 160.875

2014-2020 Instrument za povezovanje Evrope (CEF) - 

projekt SEMPER

58.088

2014-2020 Instrument za povezovanje Evrope (CEF) - 

projekt SI-PASS2.0

0

2014-2020 INTERREG Europe - projekt Carpe Digem 0

SKUPAJ 1.044.907 0 0 0 28.680

Leto 2016: v tem letu nismo prejeli nobenega priliva; smo pa zaradi nižje realizacije od prejetih prilivov morali za projekt STORK2.0 vrniti sredstva v višini 494,00 EUR.

Kot nacionalni koordinator za projekt eSENS prejmemo s strani EK sredstva tudi za partnerja projekta Institut Jožef Stefan (IJS). V letu 2016 smo na IJS prenakazali sredstva v višini 9.893,91 EUR, ker so imeli 

višjo realizacijo na projektu kot MJU in so že zalagali tudi EU del sredstev projekta. MJU je v projekt izvajal še vedno s EU kritjem - vpliva prenakazila na nas ni bilo.

Namen projekta Izgradnja kapacitet za spodbujanje uporabe PPI (PPI2Innovate) je vzpostavitev regionalnih kapacitet javnega naročanja inovativnih rešitev in produktov (v nadaljevanju: PPI) ter spodbuditi 

uporabo PPI.

Leto 2018: projekt Oblak za Evropo se je zaključil 30. 6. 2017, zaradi nižje realiziacije od prejetih prilivov smo v 2018 morali vrniti 5.158 EUR.

Leto 2019: dobili smo tri nove projekte (SEMPER, SI-PASS2.0 in CARPE DIGEM), končala pa sta se projekta EESSI 15. 9. 2019 in EU-SEC 31. 12. 2019, za katera pa zadnje prilive pričakujemo v 2020 oz. 2021 

po končni odobritvi stroškov. 

Cilj projekta e-Pooblaščanje (SEMPER - Cross-border Semantic Interoperability of Powers and Mandates) je pripraviti rešitve za e-pooblaščanje, predvsem najti rešitev pri čezmejnem dostopu do storitev e-

uprave na podlagi e-pooblastil. 

Cilj projekta Povezovanje slovenskih e -storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS – SI-PASS 2.0 (Integrating Slovenian e-services with the national eIDAS node - SI-PASS 2.0) je integracija šestih obstoječih 

javnih in privatnih e-storitev z nacionalnim eIDAS vozliščem za sprejem in uporabo s strani držav članic EU.

Namen projekta CARPE DIGEM - Digitalni inovativni ekosistemi za hitrejši razvoj obrobnih delov Evrope je spodbujanje digitalne ozaveščenosti po ruralnih delih Slovenije, spodbujanje sodelovanje med 

deležniki z namenom izkoriščanja možnosti in priložnosti, ki jih prinašajo nove tehnologije, preko predstaitev dobrih praks.

********Projekt PPI2Innovate se je zaključil 31. 8. 2019. V letu 2020 bo v okviru projekta prejet še zadnji priliv iz naslova odobrenih upravičenih stroškov. 

*** V letu 2013 smo prejeli nakazila v višini 14.209,18, vendar smo podatek znižali za 5.990 EUR, saj smo ta sredstva, ki so bila namenjena Ministrstvu za zdravje, napačno prevzeli v letu 2012. Prenakazlio smo 

naročili junija 2013, vendar z rebalansom 2013 ni bilo izvedeno. Ponovno se je naročilo za prenakazilo na MZ naročilo MF-ju februarja 2014 in je bilo potem tudi šele v letu 2014 dejansko izvedeno. Ker je bil ta 

napačen znesek že odštet in poročan za leto 2013, sedaj v 2014 poročamo samo o prejetih prilivih. V nasprotnem primeru, če bi gledali finančni tok, bi morali popravljati znesek tudi za 2013.****  Kot nosilec nacionalnega konzorcija v projektu smo prejeli sredstva za cel konzorcij, in sicer v višini 43.562,17 EUR. Od tega zneska smo prenakazali Inštitutu Jožef Stefan 10.797,50 EUR, ki so jih prejeli 

***** V letu 2015 smo za projekt Oblak za Evropo prejeli dva zneska (1.425,91 EUR in 46.571 EUR). Ker pa smo zaradi spremembe upravičenca (MNZ v MJU) morali koordinatorju vrniti neporabljena sredstva v 

****** Projekt Share PSI 2.0 se je zaključil v letu 2016. 

******* V letu 2015 smo za projekt STORK2.0 prejeli priliv v višini 1.615,32 EUR, ki nam je pri poročanju za ZR 2015 izpadel. Popravljamo podatke za to leto.

******* Kot partner projekta je Informacijski pooblaščenec sodeloval v projektu »ARCADES (Introducing dAta pRoteCtion AnD privacy issuEs atschoolS in the European Union)« v okviru Splošnega programa 

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

* Projekt STORK se je zaključil 31. 12. 2011 in  je bil izveden z nižjimi stroški kot predvideno. Višina porabljenih sredstev EU, ki izhaja iz končnega poročila MJU o udeležbi pri projektu, je 114.036,96 EUR. Tekom 

trajanja projekta smo prejeli manj sredstev, kot je soudeležba EK. Za razliko pričakujemo še priliv, kljub manjši finančni realizaciji od načrtovane.

** Projekt se je zaključil 31. 12. 2012. Zaradi izvedbe projekta z nižjimi stroški tekom trajanja, vključno z njegovim podaljšanjem, je bilo treba sredstva v višini 23.028,24 EUR vrniti. 

******** IP bo v letih 2019 - 2021 samostojno izvajal projekt: RAPiD.Si. Projekt je namenjen izobraževanju majhnih in srednje velikih podjetij ter posameznikov o varstvu osebnih podatkov ter o novem 

*********Informacijski pooblaščenec bo v letih  2020, 2021 in 2022 kot vodilni in edini partner izvajal projekt: iDecide — REC-AG-2019/REC-RDAT-TRAI-AG-2019  – »Individuals decide – Raising awareness about 

DODELJENA SREDSTVA - PRISPEVEK DONATORJEV 

(v EUR)

*Informacijski pooblaščenec je bil partner pri projektu Evropski odprti prostor zasebnosti (European Privacy open space), ki ga je financirala evropska skupnost. Projekt je nudil fleksibilno strukturo za obravnavo 

različnih tem varstva osebnih podatkov v informacijski družbi preko serije konferenc. Projekt je bil zaključen v letu 2010, v letu 2014 pa je bil prenesen ostanek sredstev v višini 3,41 EUR v proračun RS. Znesek 

predstavlja razliko med planom ocenjenih stroškov oz. možnimi pravicami porabe in končno realizacijo; ne gre za dejansko izgubo, saj so bile izvedene vse akcije v okviru projekta. Projekt je zaključen.

**Informacijski pooblaščenec je sodeloval pri evropskem projektu LAPSI (Legal Aspects of Public Sector Information), ki ga je financirala Evropska unija. Projekt se je osredotočal na odkrivanje in odstranjevanje 

pravnih ovir pri dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki se postavljajo na področju prava, informatike, intelektualne lastnine, zasebnosti, konkurenčnega prava, upravnega in okoljskega prava ter 

oblikovanje strategij, kako te ovire preseči. Projekt je bil zaključen v letu 2012, v letu 2014 pa je bil prenesen ostanek sredstev v višini 349,40 EUR v proračun RS. Znesek predstavlja razliko med planom ocenjenih 

stroškov oz. možnimi pravicami porabe in končno realizacijo; ne gre za dejansko izgubo, saj so bile izvedene vse akcije v okviru projekta. Projekt je zaključen.

***V  konzorciju  z  nosilcem  projekta  Ludwig  Boltzmann Institute for Human Rights  je sodeloval  Informacijski   pooblaščenec v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja »Implementation  of Personal 

Data Protection Strategy« v Črni gori. Projekt je bil financiran s strani Evropske komisije. Projekt se je  osredotočal  na  vzpostavitev nacionalnega  organa za varstvo osebnih podatkov v Črni gori, izobraževanje 

kadrov,  izgradnjo  in  implementacijo  pravnega  okvira za varstvo osebnih podatkov v državi ter tesnejše sodelovanje Črne gore z EU na tem področju. Projekt se je zaključil v letu 2012, ostanek sredstev v višini 

1.180,83 EUR je bil v mesecu aprilu 2014 prenesen v proračun RS. Znesek predstavlja razliko med planom ocenjenih stroškov oz. možnimi pravicami porabe in končno realizacijo; ne gre za dejansko izgubo, saj 

so bile izvedene vse akcije v okviru projekta. Projekt je zaključen.

****Informacijski pooblaščenec je kot samostojni vodja projekta vodil projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja IPA 2009 (t.i. Twinning Light), »Improvement of Personal Data Protection« v Srbiji. Projekt je 

bil financiran s strani Evropske komisije. Projekt se je osredotočal na izboljšanje varstva osebnih podatkov v Srbiji in krepitev nacionalnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov, izobraževanje kadrov 

nadzornega organa, analizo in predloge sprememb pravnega okvira za varstvo osebnih podatkov v državi, pripravo kampanj osveščanja o varstvu osebnih podatkov, izobraževanje izbranih skupin upravljavcev in 

obdelovalcev osebnih podatkov ter tesnejše sodelovanje Srbije z EU na tem področju. Ostanek sredstev v višini 204,11 EUR je bil v mesecu aprilu 2014 prenesen v proračun.  Znesek predstavlja razliko med 

planom ocenjenih stroškov oz. možnimi pravicami porabe in končno realizacijo; ne gre za dejansko izgubo, saj so bile izvedene vse akcije v okviru projekta.Projekt je zaključen.

*****Informacijski pooblaščenec je sodeloval pri evropskem projektu LAPSI 2.0 (Legal Aspects of Public Sector Information 2.0), ki ga je financirala Evropska unija na podlagi pogodbe Evropske komisije z nosilcem 

****** Kot partner projekta je Informacijski pooblaščenec sodeloval v projektu CRISP v okviru Sedmega okvirnega programa: THEME [SEC-2013.5.4-1]. Projekt je bil financiran s strani Evropske komisije, ki jo 

Leto 2017: pri projektu eSENS smo sicer prejeli višji priliv iz naslova naloge nacionalnega koordinatorja še za Institut Jožef Stefan, kamor smo prenakazali sredstva v višini 13.976,69 EUR. V tabeli prikazujemo 

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)
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SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2007-2013 OLAF, Hercule II- Analytical tools for 

visualisation

49.000

2007-2013 OLAF, Hercule II - Increasing the Capacity of 

the Computer Investigation center at Central 

and regional level 

152.000 3.145

2007-2013 SCAFIS PRUM Stengthening the Capacities 

of AFIS for the Implemetation of the Prum 

Decision (ISEC 2010 FP)

667.341 13.619

2007-2013 JIT THB The introduction of the requirements 

for establishing Joint Investigation Teams 

(JIT) to fight trafficking in human beings in the 

South-eastrn Europe (ISEC 2010 FP)

229.427

2007-2013 SLECI SPLO Strengthening Cross-Border 

Law Enforcement Cooperation with Italy 

through the Secondment of a Police Liaison 

Officer by Slovenia, Austria and Croatia (ISEC 

2010 FP)

359.598 neporabljena dodeljena 

sredstva 43.056,26

2007-2013 IC DNA Increasing the Capacity of DNA 

Analysis for Prüm Data Exchange (ISEC 2011 

TC PRUM) 

640.465 neporabljena dodeljena 

sredstva 63.638,736 EUR

2007-2013 IECAC Improving Explosives Chemical 

Analysis Capacity (ISEC 2011 TC CBRN)

616.891 neporabljena dodeljena 

sredstva 27.136,76 EUR

2007-2013 FACE TRACE Increasing the Capacity for 

Facial Recognition in the Fight Against Crime 

(ISEC 2011 GC)

232.279 neporabljena dodeljena 

sredstva  57.252,44 EUR

2007-2013 SKUPA-J Raising awareness of public 

employees, the Roma and the general public 

with a view to overcoming social barriers and 

improving co-existence – SKUPA-J (together) 

(PROGRESS)

89.820 vrnitev sredstev EU -

25.745,78

2007-2013 TAIEX instrument - financiranje izvedbe 

pomoči posameznih institucij držav članic EU 

upravičenim državam ob implementaciji EU 

legislative v obliki študijskih obiskov

6.500

2013-2015 JIT THB 2 Use of Joint Investigation Teams 

(JIT) to fight Trafficking in Human Beings in 

the Western Balkans at the local level (ISEC 

2012FP)

359.728 neporabljena dodeljena 

sredstva 97.134,24 EUR

2007-2013 HELI-BOS Enhanced helicopter surveillance 

of the land border between Slovenia and 

Croatia (EBF 2012 CA)

10.331 neporabljena dodeljena 

sredstva 173.463,71

2007-2013 EUROSUR Sharing of selected information of 

the national situational picture between Italian 

and Slovenian Authorities through EUROSUR 

(EBF 2012 CA)

557.498 neporabljena dodeljena 

sredstva 14.729,05 EUR.

2007-2013 PNR Establishing conditions for transfer and 

use of Passenger Name Record data (PNR) 

(ISEC 2012 TC PNR)

640.181 neporabljena dodeljena 

sredstva s strani EK 

104.728,80 eur

2007-2013 THEMIS EU funds – training for the Slovenian 

Criminal Police for improved detection of fraud 

and corruption as measure and contribution to 

the protection of the Union’s financial interests 

(ISEC 2013 FINEC)

64.791 neporabljena dodeljena 

sredstva s strani EK 

131.410,48 eur

2007-2013 SEDY Security Dyes (ISEC 2013 GC) 179.218 Projekt je bil izveden, vendar 

z nižjimi stroški kot planirano, 

zato je bilo potrebno vrniti 

56.072,03 eur Evropski 

komisiji

2007-2013 RESPONSE Collect, analyse, organize, 

evaluate, share – a RESPONSE to challenges 

in forensic drugs analyses (ISEC 2013 

JUSTICE TC DRUGS)

661.274 izgubljenih pravic porabe ni, 

saj je projekt v skladu s 

končnim poročilom bil izveden 

v višini 661.274,29 EUR. EU 

je ob začetku projekta 

nakazala le del upravičenega 

zneska za potrebe izvedbe 

projekta (538.713,30 EUR), 

preostanek pa je bil odobren 

po zaključku projekta. 

Nakazilo bomo prejeli v 2018.

2007-2014 AIRBEAM 56.965 neporabljena dodeljena 

sredstva 39.756,43 EUR.

2014-2020 FIRST LINE Practitioners Dealing with 

Radicalization Issues - Awareness Raising 

and Encouraging Capacity Building in the 

Western Balkan Region 

374.076 priliv (29.01.2016) 

683.044,49; neporabljena 

sredstva v višini 329.384,76 

EUR so bila vrnjena na EK

2014-2020 ISFB EA Support to reception capacities 

established to cope and manage mass arrival 

of third-country nationals at the Slovenian 

Schengen border (EA ISF Borders 2015)

4.758.637 neporabljena dodeljena 

sredstva 159.407,00 EUR.

2014-2020 AMIF EA Establishing of new and facilitation 

of existing accommodation capacities to cope 

and manage mass arrival of third country 

nationals at the Slovenian Schengen border 

(EA AMIF 2015)

4.646.090 neporabljena dodeljena 

sredstva 609.932,00 EUR.

2014-2020 Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) 7.760.534 1.963.582 *podatki vezani na letne 

računovodske izkaze za 2020. 

Podatki skupni za projekte 

MNZ, Policija in UOIM.

2014-2020 Projekt EMN 388.205 140.594 neporabljena dodeljena 

sredstva 18.210 EUR-za leto 

2014

neporabljena dodeljena 

sredstva za leti 2015 in 2016 

znašajo 44.767,32 EUR

neporabljena dodeljena 

sredstva za leti 2017 in 2018 

znašajo 132.834,60 EUR

2014-2020 Sklad za notranjo varnost (ISF) 18.916.691 9.861.508 *Podatki vezani na letne 

računovodske izkaze 2020. 

Podatki skupni za MNZ, 

Policija, MORS, MJU in MZZ.

2015 Twinning  "Podpora pri prevzemu 

Schengenskega pravnega reda v Črni Gori

379.761

2015 Twinning »Podpora nacionalnemu azilnemu 

sistemu v Republiki Srbiji« (SR 13 IB JH 02)  

50.000

1.1.2008-31.12.2010 Twinning Phare project Hrvaška 155.000

8.11.2012-8.5.2013 Twinning Light project Hrvaška 90.184

2008-2011 EU-SEC II 75.399

2012-2014 THE HOUSE 54.910 28.173

2011-2012 CEUVIS 58.365 51.030

2013 EACT - European Anti-Corruption Training 

(nosilec KPK)

34.800 9.193

2016-2018  Twinning Krepitev organov za odkrivanje in 

preiskovanje kaznivih dejanj v  BIH

1.759.886 13.977

2017-2018 Twinning Srbija - Boj proti organiziranem 

kriminalu

192.414 0

2017-2019 Twinning BIH - Podpora v boju proti pranju 

denarja

567.833 31.888

2018-2020 Twinnig Srbija - Podpora krepitvi boja proti 

trgovini z ljudmi

189.388 160.917

2014 partnerska deklaracija - I-SEE 20.552 0 ni izgub,zaključeno

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABEDODELJENA SREDSTVA - PRISPEVEK DONATORJEV 
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2014 partnerska deklaracija - EMPACT ANTI 

FRAUDS STOP

12.624 0 neporabljena sredstva 12.876 

eur

2014-2020 Orodja za večjo preiskovalno zmogljivost 

ANPR, AIP

324.900 0 neporabljena dodeljena višina 

sredstev 135.780,03, 

2014-2020 partnerska deklaracija - SIENA for CT 5.112 0 ni izgub, koordinator sproti 

pokrival tudi stroške službenih 2014-2020 partnerska deklaracija - EMPACT OP 

PALICA

4.939 0 ni izgub, projekt zaključen

2014-2020 parnerska IMPRODOVA 3.440 0 ni izgub, projekt v izvajanju

2014-2020 projekt DNKxs 10.564 3.653 projekt zaključen

2019-2021 Twinning Makedonija - Uskalditev nacionalnih 

sistemov za upravljanje meje z EU in 

schengenskimi zahtevami

79.607 66.301 V izvajanju

2019- Projekti TAIEX MNZ 510 0 V izvajanju

2019- Projekti TAIEX Policija 11 0 V izvajanju

2020-2022 TRUST COOP 0 8.490 0,00 0 ni izgub, projekt v izvajanju

2020-2022 ISLE IC 0 33.475 0,00 0 ni izgub, projekt v izvajanju

2020-2022 Twinning Srbija - Podpora pri ustanovitvi 

urada SIRENE

0 32.614 V izvajanju

2020-2022 MNZ Twinning Srbija - upravljanje migracij in 

azila

0 14.299 V izvajanju

2020-2026 FRONTEX- Upravljanje in sodelov. na 

zun.mejah EU

0 506.916 V izvajanju

SKUPAJ 46.487.739 12.838.214 0 0 2.382.476

Opomba: CEPOL ni zajet,  FRONTEX ni bil vključen do leta 2019, od leta 2020 naprej vključen (organizaciji, ki dodeljujeta donacije)

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2014-2018 EUROFOUND 42.150

SKUPAJ 42.150 0 0 0 0

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2015-2017 IPA 2013-Twining/Srbija SR/13IB/JH/01 50.524

2016-2017 JUST/2015/RDIS/AG/NRP2, UN - SIFOROMA 49.294 9.830

2017-2019 REC-RDIS-NRCP-AG-2016 51.970 5.017

2019-2020 REC-RDIS-NRCP-AG-2017 (SIFOROMA3) 51.906 8.890

2019-2021 REC-RDIS-NRCP-AG-2018 (SIFOROMA4) 51.998

SKUPAJ 255.691 8.890 14.847 0 0

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE**

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE*

dec 2014 - 2016 EIQAS 45.083

SKUPAJ 45.083 0 0 0 0

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

2019 TAIEX 2.815 1.347

SKUPAJ 2.815 1.347 0 0 0

SKUPNO od 2004 do 2019 leto 2020 FINANČNE 

KOREKCIJE

IZGUBA ZARADI 

N+2/N+3

OSTALE IZGUBE

12.447.185.340 797.427.843 28.805.515 4.785.792 36.420.717

Opombe k tabeli: 

Sredstva twinning »Podpora nacionalnemu azilnemu sistemu v Republiki Srbiji« (SR 13 IB JH 02)  so bila prenesena iz leta 2015 v leto 2016, saj se je izvajanje projeta zamaknilo.

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM / SKLAD / POBUDA 

SKUPNOSTI / OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

Namen projekta EUROFOUND - Evropski observatorij industrijskih odnosov je zbiranje, analiza ter širjenje visoko kvalitetnih in ažurnih informacij o ključnih dogodkih razvoja industrijskih odnosov v Evropi za 

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE URADU RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ
 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

 - V tabeli so vključeni podatki za tiste proračunske uporabnike, ki so poslali podatke v skladu z dopisom Ministstva za finance z dne 25.1.2021.

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE URADU VLADE RS ZA NARODNOSTI        

 - Podatki o dodeljenih sredstvih po posameznih letih od 2004 do 2019 so razvidni iz preteklih zaključnih računov. Tabela tako vključejo vsoto vseh dodeljenih sredstev od leta 2004 naprej (vključno s predpristopno 

in popristopno pomočjo) ter poseben prikaz samo za leto 2020.

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

2015-2017

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM
IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

Računsko sodišče je v letu 2019 na pobudo in s financiranjem TAIEX napotilo dve revizorki na misijo strokovnjakov držav članic EU, na kateri sta predstavili izkušnje računskega sodišča pri nadzoru nad 

PROGRAMSKO OBDOBJE PROGRAM/ SKLAD/ POBUDA 

SKUPNOSTI/ OPERATIVNI PROGRAM

IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

Osnova za dodelitev pravic porabe je izbira projekta na programu Erasmus + KA2 strateška partnerstva v visokem šolstvu. Podlaga je konzorcijski sporazum, sklenjen 13. decembra 2014 med partnerskimi 

SKUPNO VSA DODELJENA SREDSTVA* IZGUBLJENE PRAVICE PORABE

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK (v EUR)

 DODELJENA SREDSTVA - EU PRISPEVEK 

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE RAČUNSKEMU SODIŠČU

SREDSTVA EVROPSKE UNIJE - DODELJENA V UPRAVLJANJE NACIONALNI AGENCIJI RS ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU    
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STANJE 31.12.2019 PRILIV 2020 ODLIV 2020 STANJE 31.12.2020

                                    -                                    -                                    -                                         -     

-                                         -                                    -                                    -                                         

-                                         -                                    -                                    -                                         

-                                         -                                    -                                    -                                         

-                                         -                                    -                                    -                                         

                     1.574.041               269.264.905               260.039.818                      10.799.128   

642.786                                -                                    -                                    642.786                                

-                                         124.903.602                   117.075.797                   7.827.805                             

21.974                                  -                                    -                                    21.974                                  

322.686                                2.224.657                       2.124.001                       423.342                                

586.595                                142.136.646                   140.840.020                   1.883.220                             

                 191.114.861               601.315.088               479.673.180                    312.756.768   

-                                         -                                    -                                    -                                         

-                                         -                                    -                                    -                                         

-                                         -                                    -                                    -                                         

-                                         -                                    -                                    -                                         

49                                          1.000                               1.000                               49                                          

69.621.419                           138.136.377                   99.146.878                     108.610.918                         

1.266.254                             561.324                           -                                    1.827.578                             

116.844.122                         431.208.928                   349.133.009                   198.920.041                         

-                                         -                                    -                                    -                                         

718.663                                26.751.587                     27.470.250                     -                                         

1.769.316                             3.900.111                       3.922.044                       1.747.384                             

YEI 2014-2020 895.038                                755.761                           -                                    1.650.799                             

                   20.727.124                 70.663.778                 43.808.253                      47.582.649   

-                                         -                                    -                                    -                                         

-                                         -                                    -                                    -                                         

654.435                                7.861.046                       8.381.123                       134.358                                

1.607.617                             337.641                           360.734                           1.584.523                             

IPE 2014-2020 8.827.071                             48.420.759                     29.018.816                     28.229.014                           

Preneseno izvrševanje nalog** 735.286                                488.188                           603.995                           619.478                                

8.902.715                             13.556.144                     5.443.584                       17.015.275                           

                     2.706.945                    9.284.385                    2.755.298                        9.236.032   

2.706.945                             9.284.385                       2.755.298                       9.236.032                             

216.122.970                      950.528.156                 786.276.550                 380.374.577                      

Vir: Ministrstvo za finance

Ribištvo 2014-2020

Cilj 2 2014 - 2020

FEAD 2014-2020

CENTRALIZIRANI IN DRUGI PROGRAMI EU

Schengenski vir 2004 - 2007

Migracijski skladi 2007 - 2013

Migracijski skladi 2014 - 2020* 

TEN

Ostalo***

OSTALO
DRUGO****

Cilj 3 2007 - 2013

Ostali ukrepi v kmetijstvu

KOHEZIJA

EPD (Enotni programski dokument)

INTEREG

EQUAL

Kohezijski sklad 2004 - 2006

Kohezijski sklad 2007 - 2013

Kohezijski sklad 2014 - 2020

Strukturni skladi 2007 - 2013

Strukturni skladi 2014 - 2020

Tabela 2: Stanje in gibanje sredstev iz EU proračuna na namenskih računih v letu 2020

*** Ostali projekti v okviru centraliziranih programov vključujejo prilive in odlive na različne podračune, ki jih imajo odprti neposredni proračunski uporabniki za projekte 

centraliziranih in drugih EU programov: npr.  MJU (Oblak za Evropo, Share PSI), MDDSZ (DARE, Invalidi,..), FURS (Carina, Fiscalis,...), MORS (Matilda, Heero, ALPDIRIS..), 

UN (SIFOROMA), ARSO (eGAFOR), MOP (LIFE), MIZŠ (OPRR-CEP, EURYDICE, Projekt za razvoj izobraževalne politike, Mednarodne raziskave v izobraževnju), Uprava RS 

za jedrsko varnost (IAEA), Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Zdravje rastlin, EFSA)...

**** Sredstva finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP) ter sredstva SURS-a za projekt EU GRANTI.

* Računa: MF-Sklad za azil, migracije in vključevanje 2014-2020 in MF-Sklad za notranjo varnost 2014-2020. 

** Projekti Prenesenega izvrševanja nalog - financiranje pomoči in instrumentov označenih kot so npr. projekti Twinning, TMIS, TAIEX ipd. znotraj Instrumenta za predpristopno 

pomoč IPA in Evropskega sosedskega instumenta ENI. 

PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA POMOČ

PHARE

ISPA

SAPARD

Ribištvo 

Popristopna pomoč

KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO

Razvoj podeželja 

Razvoj podeželja 2014-2020

SKUPAJ sredstva EU 



NAČRTOVANO 2020

EUR

REALIZIRANO 2020

EUR

Delež realizacije SKUPAJ PRIHODKI

2004-2020

0 0 160.430.249
0 0 80.833.115

0 0 60.029.001

0 0 19.526.416

0 0 41.717

286.193.558 260.863.073 0,91 3.572.022.909

0 0 402.731.979
0 0 24.069.921

0 0 99.577.282

0 0 277.950.459

0 0 1.134.317

0 524.233 1.888.944.583

0 0 112.901.367

0 0 829.692.144

0 524.233 914.132.432

0 0 11.564.381

0 0 20.654.259

286.193.558 260.338.840 1 1.280.346.346
6.145.000 5.008.086 0,81 28.969.149

134.278.000 133.746.880 1,00 676.583.453

138.552.230 117.374.500 0,85 559.496.993

2.232.128 2.085.373 0,93 9.143.654

4.986.200 2.124.001 0,43 6.153.097

571.919.290 418.629.008 0,73 5.840.280.476

0 0 435.961.639

0 0 242.763.206

0 0 18.715.041

0 0 4.379.472

0 0 170.103.920

0 0 4.176.112.765

0 0 1.843.162.780

0 0 757.092.160

0 0 151.084.742

0 0 1.416.103.493

0 0 8.669.590

571.919.290 418.629.008 1 1.228.206.072

564.810.356 412.237.639 0,73 1.189.162.812

4.165.433 2.469.325 0,59 6.368.176

0 0 17.106.857

2.943.501 3.922.044 1,33 15.568.227

81.747.285 41.455.981 0,51 405.943.882

0 0 118.147.753

0 0 39.151.157

50.245.980 30.907.506 0,62 135.655.724

31.501.305 10.548.475 0,33 112.989.248

0 0 260.033.251

900.000 1.076.800 68.523.025

614.779 2.793.187 4,54 56.170.951

0 0 121.270.900

941.374.912 724.818.049 0,77 10.484.675.644

Tabela 3: Prihodki državnega proračuna iz proračuna EU v letu 2020 in kumulativno za obdobje 2004 - 2020 po programih

2014-2020

OP za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020

Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020

Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI) za obdobje 2014 -2020

Prejeta sredstva ISPA

Predpristopna in popristopna pomoč
Prejeta sredstva PHARE

Skupna ribiška politika

Tržni ukrepi v kmetijstvu

Prejeta sredstva SAPARD

Popristopna pomoč

Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške 

politike

2004-2006
Tržni ukrepi v kmetijstvu

Neposredna plačila

Razvoj podeželja

Ostala prejeta sredstva za izvajanje skupne kmetijske politike

2007-2013

Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih 

programov EU
Schengenski vir

OP Krepitve regionalnih razvojnih potencialov

Neposredna plačila

Razvoj podeželja

Ostala prejeta sredstva za izvajanje skupne kmetijske politike

Skupna ribiška politika

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada

2004-2006

EPD

INTERREG

EQUAL

2007-2013

2014-2020

Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije

SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Notranje politike

Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

OP Razvoj človeških virov

OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture ESRR

OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture KS

Cilj 3 - Teritorialno sodelovanje

Neposredna plačila

Razvoj podeželja

Tržni ukrepi v kmetijstvu

Kohezijski sklad 

Evropska pomoč najbolj ogroženim

Ostala prejeta sredstva za izvajanje skupne kmetijske politike



NAČRTOVANO 2020

EUR

REALIZIRANO 2020

EUR

 Delež realizacije SKUPAJ ODHODKI 

2004-2020

0 0 0 177.851.793
                                              -                                                 -                                               -     14.301.293

                                              -                                                 -                                               -     163.550.500

                                             -                                                -                                              -     161.563.184

                                             -                                                -                                              -     1.987.317

286.193.558 267.775.289                                 0,94   3.593.232.537

0 0 0 389.345.040

                                            -                                                 -                                                 -     25.273.539

                                            -                                                 -                                                 -     93.944.109

                                            -                                                 -                                                 -     267.849.655

                                            -                                                 -                                                 -     1.816.142

                                            -                                                 -                                                 -     461.594

0 0                                             -     1.746.908.709

                                            -                                                 -                                                 -     106.302.048

                                            -                                                 -                                                 -     690.422.371

                                            -                                                 -                                                 -     915.311.684

                                            -                                                 -                                                 -     14.850.995

                                            -                                                 -                                                 -     20.021.611

286.193.558 267.775.289                                         0,94   1.456.978.788

                              6.145.000                                 5.012.658                                           0,82   39.673.968

                          134.278.000                             133.599.200                                           0,99   811.761.447

                          138.552.230                             125.090.701                                           0,90   584.633.463

                              2.232.128                                 1.947.497                                           0,87   14.755.106

                              4.986.200                                 2.125.233                                           0,43   6.154.805

                 568.975.790                    454.544.883                                   0,80   6.196.686.640

0 0 455.188.932

                                            -                                                 -                                                 -     262.048.366

                                            -                                                 -                                                 -     18.988.672

                                            -                                                 -                                                 -     4.380.431

                                            -                                                 -                                                 -     169.771.463

0 0 4.302.553.230

                                            -     1.905.629.563

                                           -                                                -                                                -     1.753.256.867

                                           -                                                -                                                -     152.372.696

                                            -                                                 -                                                 -     750.922.231

                                            -                                                 -                                                 -     151.552.608

                                            -                                                 -                                                 -     1.486.147.136

                                            -                                                 -                                                 -     8.301.692

568.975.790 454.544.883                                         0,80   1.438.944.478

                          564.810.357                             452.832.152                                          0,80   1.429.824.929

                         464.794.819                            365.147.576                                          0,79   983.216.474

- -                                             -     0

                         100.015.538                              87.684.576                                          0,88   436.171.482

- -                                            -     10.436.973

                              4.165.433                                 1.712.731                                          0,41   9.119.549

                   84.690.786                      62.595.822                                   0,74   503.654.730
                                            -                                                 -                                                 -     163.262.655

                                            -                                                 -                                                 -     11.550.788

                                            -                                                 -                                                 -     84.276.605

                            84.690.786                               62.595.822                                           0,74   244.564.682

939.860.134 784.915.994                                 0,84   10.471.425.701

Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI)

Bilanca A

2014-2020

OP za izvajanje evropske kohezijske politike 

2014-2020

Strukturni skladi - bilanca A

Strukturni skladi - bilanca B

Kohezijski sklad

Bilanca B

OP Razvoj človeških virov

OP Razvoj okoljske in prometne infr. ESRR

OP Razvoj okoljske in prometne infr. KS

Cilj 3 - Evropsko teritorialno sodelovanje

SKUPAJ ODHODKI

Evropsko teritorialno sodelovanje

CENTRALIZIRANI IN DRUGI PROGRAMI EU
Schengenska meja

Notranje politike 2004-2006

Centralizirani in drugi programi EU 2007-2013

Centralizirani in drugi programi EU 2014-2020

OP Krepitve regionalnih razvojnih potencialov

Neposredna plačila

Razvoj podeželja

Ostali ukrepi v kmetijstvu 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

KOHEZIJSKA POLITIKA

2004-2006

EPD

Interreg

Equal

Kohezijski sklad

2007-2013

Tržni ukrepi

Neposredna plačila

Razvoj podeželja

Ostali ukrepi v kmetijstvu in v ribištvu

Okoljski ukrepi

2007-2013

Tržni ukrepi

Neposredna plačila

Razvoj podeželja

Ostali ukrepi v kmetijstvu in v ribištvu

Evropski ribiški sklad

2014-2020

Tržni ukrepi

PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA POMOČ
Popristopna pomoč

Predpristopna pomoč 

BLC A

BLC B

KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO

2004-2006

Tabela 4: Odhodki s postavk namenskih sredstev EU v letu 2020 in kumulativno v obdobju 2004 - 2020 po programih
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