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Uvod
Operativni program za izvajanje
evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020
je bil potrjen s strani Evropske
komisije 16. 12. 2014.

je namenjenih
Sloveniji za naložbe
za rast in delovna
mesta

namenjena za spodbujanje podjetništva, zagon
novih podjetij, internacionalizacijo ter razvoj
novih poslovnih modelov za mala in srednja
podjetja

za vlaganja v zaposlovanje, krepitev in razvoj
človeških virov, mobilnost  in vlaganja v
izobraževalni sistem in sistem usposabljanja za
hitrejši prehod na trg dela. Od tega skoraj 100
milijonov evrov za vzdržno vključevanje mladih
na trg dela.

za povečevanje socialne vključenosti in
zmanjševanje tveganja revščine ter aktivno staranje

za izgradnjo okoljske in prometne
infrastrukture ter na področje trajnostne rabe
energije

3,068 mrd

11 prednostnih osi
znotraj katerih Slovenija financira ukrepe
evropske kohezijske politike 

V: 1,305  mrd

SI razdeljena na 2
kohezijski regiji:

Z: 849  milijonov

celotna SI: 914
milijonov
 

Evropski sklad za regionalni
razvoj in Evropski socialni
sklad

Kohezijski sklad

Kam gre največ evropskega denarja?

www.eu-skladi.si

> 1 mrd

895 mio

500 mio

150 mio



Poudarki izvajanja v letu 2018

www.eu-skladi.si

pripravljen Akcijski
načrt za pospešitev
črpanja sredstev iz
Operativnega
programa

v sistemu Finančnih
instrumentov izbrani
finančni posredniki

dodeljenih 82 % od
skupnih razpoložljivih
sredstev

certificiranih izdatkov
za 24 % glede na
razpoložljiva sredstva

Pregled potrjenih projektov in
programov po skladih in regijah

Koriščenje EU sredstev
Koriščenje skupnih razpoložljivih sredstev v celotnem operativnem
programu, po regijah (v mio EUR)

skupaj od 2014 dalje ...



www.eu-skladi.si

Koriščenje skupnih razpoložljivih sredstev v celotnem operativnem
programu, po skladih (v mio EUR)

Skupni upravičeni stroški potrjenih projektov in programov, po
prednostnih oseh (v mio EUR)

1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva
2: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti
3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast
4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja
5: Prilagajanje podnebnim spremembam
6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti
8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile
9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine
10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost
 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO  in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev

Veliki projekti v letu 2018

Nadgradnja železniške proge Maribor–
Šentilj

2. tir železniške proge Divača–Koper:
gradnja tunela T8, viadukta V1 Gabrovica
in viadukta V2 Vinjan

 

Avtocestni odsek na omrežju TEN-T; A4:

Draženci–MMP Gruškovje

3. razvojna os (južni del), 1. in 2. etapa hitre
ceste od razcepa Novo mesto do Novega
mesta

 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na
območju vodonosnika Ljubljanskega polja



Dosežki v številkah

celostnih prometnih strategij za ureditev
trajnostnega prometa

62

62

271 podjetij, ki so dobila podporo

178 podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami

podprtih investicijskih projektov za poslovno
infrastrukturo28

9 vzpostavljenih razvojnih partnerstev

1289
dolgotrajno brezposelnih mladih, starih 25-29 let,
ki so bili vključeni v zaposlitev

516 vključenih odraslih in otrok, ki so nastanjeni v
posebnih socialno varstvenih zavodih

3847
udeležencev izobraževanja/usposabljanja za
izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju

prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi
strategijami za urbani razvoj

700
000

www.eu-skladi.si



Dobre zgodbe 

25 centrov zdravja po vsej državi
EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja
projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih
programov ter njihovo izvajanje v primarnem
zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih z
namenom uporabe novih, drugačnih pristopov v
preventivnih programih za krepitev zdravja in
zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih
skupnostih.  S tem želijo prispevati k boljši
informiranosti, motiviranosti in posledično
vključenosti populacije v preventivne programe
ter k dostopnejšim in ustreznejšim preventivnim
obravnavam.

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
Napredni kontrolni sistem za medicinske pospeševalnike - APTACS

MMF – Medical middleware framework;

sistema za arhiviranje informacij o delovanju pospeševalnika in njegovih komponent;
sinhronizacije časovnega izvajanja funkcij komponent naprave za medicinski pospeševalnik;

varnostnega sistema za medicinske pospeševalnike;

naprednega kontrolnega sistema za medicinske pospeševalnike.

 

 

Glavni cilji projekta APTACS so razvoj:

 

Rezultat projekta bo tako prvi napreden in natančen univerzalni kontrolni sistem, ki bo razvit
namensko za protonsko terapijo in bo upošteval vse specifike terapije in delovanja takih
sistemov.

www.eu-skladi.si

 

 

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev
integriranih Centrov za krepitev zdravja kot
samostojnih enot v 25 zdravstvenih domovih.

Ti so namreč ključne enote na primarni ravni
zdravstvenega varstva tako za izvajanje
zdravstveno-vzgojnih obravnav kot tudi
aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja
neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih
skupinah znotraj lokalnih skupnosti.

krepitev vloge zdravstvenih domov v skrbi za
javno zdravje lokalnih skupnosti,
implementacija nadgradenj preventivnih
pregledov za otroke in mladostnike,

izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene
otroke in mladostnike,

izvajanje integrirane preventive kroničnih
bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva,

vključevanje ranljivih oseb v preventivno
zdravstveno varstvo ter
uvajanje modela skupnostnega pristopa za
krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v
zdravju v lokalnih skupnostih.

Glavni cilji projekta so:

Centri zdravja so bili podprti z okvirno 15,5
milijona evrov sredstev Evropskega
socialnega sklada in Evropskega sklada za
regionalni razvoj.

Namen projekta APTACS, ki sta ga s
481.479,70 evri podprla Republika
Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj,
je razviti inovativno tehnološko rešitev
»Napredni kontrolni sistem za
medicinske pospeševalnike za
zdravljenje raka s protonsko terapijo«.

Njegova prednost v primerjavi s
produkti na trgu bo predvsem boljša
zanesljivost, natančnost, usklajenost in
hitrost delovanja. To bo doseglo
konkurenčno prednost s prehodom na
naslednjo generacijo terapije na
področju protonskega zdravljenja raka. 

KOHEZIJSKI SKLAD
Energetska obnova stavb v Ljubljani

V Ljubljani so nedavno končali prvi del projekta energetske obnove stavb, ki ga občina izvaja v
javno-zasebnem partnerstvu. Projekt obnove 48 objektov je bil vreden 15 milijonov evrov, z njim
pa so stroške za energijo in upravljanje teh objektov po navedbah zasebnih partnerjev znižali za
milijon evrov letno.

 

Gre za prvi del obsežne energetske sanacije občinskih stavb v sklopu energetskega
pogodbeništva, ki so jo na občini začeli lani in končali septembra letos. V sklopu projekta, ki je
podprt z evropskimi kohezijskimi sredstvi, so prenovili kar 34 ljubljanskih šol in vrtcev, nekatere
stavbe, v katerih imajo prostore enote Zdravstvenega doma Ljubljana ali mestna uprava, v
prenovo pa so bili med drugim vključeni tudi centralno kopališče v Tivoliju, Hala Tivoli, dvorana
športnega parka na Kodeljevem, strelišče na Rudniku in bežigrajska enota Mestne knjižnice
Ljubljana.

 

Obnova prvih 48 objektov je bila sicer vredna 15 milijonov evrov (6 milijonov evrov iz
Kohezijskega sklada), od tega sta zasebna partnerja Resalta in Petrol vložila 51 odstotkov teh
sredstev, naložba pa naj bi se partnerjem povrnila prej kot v petnajstih letih. Zajamčeni skupni
letni prihranek toplotne in električne energije namreč znaša več kot 8 milijonov kilovatnih ur
oziroma nekaj več kot milijon evrov na leto. To pomeni tudi skoraj 3000 ton manj izpustov
ogljikovega dioksida, kar je vrednost, ki jo letno vsrka 150.000 dreves oziroma 340 hektarjev
gozda. 

 


