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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 29.11.2022 

o odobritvi programa Slovenije za podporo iz Instrumenta za finančno podporo za 

upravljanje meja in vizumsko politiko za obdobje 2021–2027 

[BESEDILO V SLOVENSKEM JEZIKU JE EDINO VERODOSTOJNO] 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 

2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu 

za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije 

in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje 

meja in vizumsko politiko1 ter zlasti člena 23(4) Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Slovenija je 14. julija 2022 prek sistema Komisije za elektronsko izmenjavo podatkov 

predložila program za podporo iz Instrumenta za finančno podporo za upravljanje 

meja in vizumsko politiko za obdobje 2021–2027.  

(2) Slovenija je program pripravila skupaj s partnerji iz člena 8(1) Uredbe (EU) 

2021/1060. 

(3) Program vsebuje vse elemente iz člena 22(3), (4) in (5) Uredbe (EU) 2021/1060 in je 

bil pripravljen v skladu s predlogo iz Priloge VI k Uredbi (EU) 2021/1060. 

(4) V skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) 2021/1060 je v programu podana ocena 

Slovenije glede izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev, kot so opredeljeni 

v členu 15(1), prvi in tretji pododstavek, navedene uredbe.  

(5) Komisija je v skladu s členom 23 Uredbe (EU) 2021/1060 ocenila program in 

6. oktobra 2022 podala pripombe na podlagi odstavka 2 navedenega člena. Slovenija 

je posredovala dodatne informacije in 11. novembra 2022 predložila revidiran 

program. 

(6) Komisija je ugotovila, da program izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) 2021/1060 in 

Uredbe (EU) 2021/1148 Evropskega parlamenta in Sveta2, da je skladen s 

sporazumom o partnerstvu s Slovenijo, kar zadeva vidike dopolnjevanja in sinergije s 

skladi, zajetimi s sporazumom o partnerstvu, ter da upošteva ustrezna priporočila, ki 

jih je država prejela v okviru evropskega semestra, ustrezne izzive, opredeljene v 

celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, ter načela evropskega 

                                                 
1 UL L 231, 30.6.2021, str. 159. 
2 Uredba (EU) 2021/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Instrumenta 

za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano 

upravljanje meja (UL L 251, 15.7.2021, str. 48). 
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stebra socialnih pravic ali druga ustrezna priporočila Unije, naslovljena na državo 

članico. 

(7) V skladu s prvim pododstavkom člena 86(1) Uredbe (EU) 2021/1060 ta sklep pomeni 

sklep o financiranju v smislu člena 110(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 

Evropskega parlamenta in Sveta3. Vendar je treba določiti elemente, na podlagi katerih 

se lahko v zvezi s programom iz tega sklepa prevzamejo proračunske obveznosti. 

(8) V skladu s členom 12(8) in (9) Uredbe (EU) 2021/1148 je treba določiti stopnjo 

sofinanciranja in največji znesek podpore iz Instrumenta za finančno podporo za 

upravljanje meja in vizumsko politiko. Za vsako vrsto ukrepa je treba določiti tudi, ali 

se stopnja sofinanciranja uporablja za skupni prispevek, vključno z javnim in 

zasebnim prispevkom, ali samo za javni prispevek.  

(9) Ta sklep ne posega v stališče Komisije glede skladnosti katere koli operacije, ki se 

podpira v okviru programa, s pravili o državni pomoči, ki se uporabljajo v času 

odobritve podpore. 

(10) Predlagani program bi bilo zato treba sprejeti – 

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:  

Člen 1 

Program Slovenije za podporo iz Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in 

vizumsko politiko za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027, ki je bil v končni 

različici predložen 11. novembra 2022, se odobri. 

Člen 2 

1. Največji znesek podpore iz Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in 

vizumsko politiko ter sestava tega zneska sta določena v Prilogi I.  

Največji znesek podpore za program znaša 113 830 866,00 EUR in se financira v 

okviru proračunske vrstice 11 02 01 v skladu z nomenklaturo splošnega proračuna 

Evropske unije za obdobje 2021–2027. 

2. Stopnja sofinanciranja za vsako vrsto ukrepa je določena v Prilogi II. Stopnja 

sofinanciranja za vsako vrsto ukrepa se uporabi za skupni prispevek, vključno z 

javnim in zasebnim prispevkom.  

Člen 3 

Vsi horizontalni omogočitveni pogoji za program so izpolnjeni. 

                                                 
3 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih 

pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) 

št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) 

št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) 

št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1). 
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Člen 4 

Ta sklep je naslovljen na Republiko Slovenijo. 

V Bruslju, 29.11.2022 

 Za Komisijo 

 Ylva JOHANSSON 

 Članica Komisije 

 

 


