


3,1 mlrd € evropskih sredstev za naložbe, za rast in delovna mesta

Kohezijska regija Zahodna Slovenija

848 mio €

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija

1,3 mlrd €

Republika Slovenija

914 mio €

Operativni program (OP) za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 je bil potrjen s strani Evropske 
komisije 16. 12. 2014. Leta 2020 je bila potrjena nova verzija OP (5.0) s prerazporeditvijo sredstev, s katero je bilo omogočeno črpanje 
za ukrepe za zajezitev in odpravo posledic COVID-19. V letu 2021 smo začeli s črpanjem sredstev iz React-EU. 



479 mio €

234 mio €

425 mio €

185 mio €

18 mio €

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 90 milijonov evrov za vzdržno vključevanje mladih na trg dela.

Za izgradnjo prometne 
infrastrukture (brez kolesarskih povezav).

Za ukrepe za spodbujanje podjetništva in internacionalizacije ter druge ukrepe za podporo 
razvoja malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Za izgradnjo javne komunalne 
infrastrukture (pitna voda in odvajanje
in čiščenje odpadnih voda).

Za zajezitev in odpravo posledic COVID-19 s sredstvi mehanizma React-EU.



Črpanje evropskih sredstev iz 
finančne perspektive 2014-2020 po letih
Tudi v letu 2021 smo nadaljevali s pozitivnim trendom črpanja  evropskih sredstev. 

*Prikaz izplačil iz državnega proračuna



Črpanje evropskih sredstev iz 
finančne perspektive 2014-2020 po skladih in regijah

907.392.844509.292.519

379.473.557339.296.038

Skupaj 1.416.685.363

Skupaj 718.769.595

Skupaj 914.046.895

Skupaj 18.423.072

*Prikaz izplačil iz državnega proračuna
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* Prikaz izplačil iz državnega proračuna
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PO Odobrena EU sredstva za vloge Odločitve o podpori (EU del)

MDDSZ COVID19 - Krajši delovni čas 63.728.694

MDDSZ COVID19 - Pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev 1.540.000

MDDSZ COVID19 - Začasno denarno nadomestilo 773.969

MGRT COVID 19 - FI (MSP in RRI) 65.000.000

MGRT COVID19 - JP - INTER 2.000.000

MGRT COVID19 - JR obmejna problemska območja 11.264.261

MGRT COVID19 - JR RRI projekti 8.441.069

MGRT COVID19 - nakup zaščitne opreme 7.224.050

MGRT COVID19 - Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu 7.224.050

MGRT COVID19 - Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu 2 26.151.061

MZ COVID19 - JR - mobilne enote 1.043.684

MZ COVID19 - medicinska in osebna varovalna oprema zaradi epidemije 34.428.000

MZ COVID19 - ranljive skupine 4.800.000

MIZŠ COVID19 - IKT za VIZ 3.200.000

Skupna vsota 236.818.838

Tudi leto 2021 je močno zaznamovala epidemija COVID-19. Za naslavljanje potreb za soočanje s pandemijo in za odpravo posledic epidemije so bila 
uporabljena tudi sredstva EKP. Financirani so predvsem ukrepi na področju trga dela, izboljšanja kapacitet v  zdravstvu, raziskav in razvoja, IKT za 
potrebe digitalnega izobraževanja ter na področju podpore gospodarskim subjektom. 

| Odobrena EU sredstva za ublažitev epidemije Covid-19

*Za posamezne investicije je zaradi zahtev EK stopnja prispevka EU 80 %,  zato je v preglednici znesek EU dela odločitve o podpori nižji kot v odločitvi o podpori.



Sredstva React-EU so namenjena za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic 
ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva. 

 Konec leta 2020 je bila na ravni EU sprejeta uredba, ki omogoča izvajanje ukrepov iz naslova React-EU.
 Do konca leta 2021 smo potrdili 14 ukrepov v skupni višini 255,4 mio EUR (EU del). 
 Do konca leta 2021 je bilo tudi realiziranih 17,9 mio EUR (EU del). 

Ob krizi epidemije covid 19 je EKP s pobudo React-EU v Sloveniji hitro zagotovila dodatna 
nepovratna  sredstva iz finančne perspektive 2014-2020 v višini 278 mio €. 

Prednostno so  sredstva namenjena naložbam v:
 Zdravstvo: UKC Ljubljana, UKC Maribor, SB Murska Sobota, SB Novo mesto in 

Negovalna bolnišnica Ljubljana.
 Gospodarstvo
 Varno starost
 Digitalno preobrazbo

Skupaj 278 mio



PO Odobrena EU sredstva za vloge Odločitve o podpori (EU del)

MDDSZ

COVID19 - JR za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev 

institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 79.050.648

MGRT Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP 13.000.000

MGRT JR spodbude za digitalno transformacijo MSP 30.000.000

MGRT React-EU - Varovanje inovacijskega potenciala 7.000.000

MGRT JR za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma 41.500.000

MIZŠ React-EU – IKT za VIZ 13.600.000

MZ COVID19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana 3.825.000

MZ COVID19 – Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor 3.060.000

MZ COVID19 – Informacijska podpora naročanju (na cepljenje) na primarni ravni 1.275.000

MZ COVID19 – Energetska sanacija stavbe UKC Hospital 42.367.298

MZ COVID19 – Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice UKC Maribor 6.800.000

MZ COVID19 – Ureditev negovalnega oddelka SB Murska Sobota 5.015.000

MZ COVID19 – Ureditev stavbe ZVD v UKC 5.101.863

MZ COVID19 – Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice SB Novo mesto 3.825.000

Skupna vsota 255.419.808

Za soočanje in odpravo posledic epidemije so namenjena tudi sredstva React-EU.

| Dodeljena sredstva EKP do leta 2021 za soočanje s pandemijo 



Skupaj  ___ mio

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF). 
Gre za finančno najobsežnejši mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost »NextGenerationEU«, 
v okviru katerega bodo Sloveniji na voljo tudi sredstva pobude React-EU, Sklada za pravični prehod in Razvoj podeželja. 

Pomembni mejniki:
 28. 4. 2021 - Vlada RS sprejme nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost
 30. 4. 2021 - NOO poslan na Evropsko komisijo 
 1. 7. 2021 – Evropska komisija pozitivno oceni NOO
 28. 7. 2021 – NOO potrdi Svet Evropske unije. 

Razpoložljiva sredstva za koriščenje:
 1,8 mlrd EUR  NEPOVRATNIH SREDSTEV, 
 705 mio EUR POSOJIL.

% sredstev namenjenih za investicije v zeleni in digitalni prehod:
 42,45 %  oz. nekaj manj kot 1,054 mlrd EUR naložb za podnebne cilje,
 21,46%  oz. 532,75 mio EUR za digitalne cilje.

Načrt za okrevanje in odpornost



skupaj 44.955 vključenih
v letu 2021 9.281 vključenih

skupaj 9.920udeležencev

v letu 2021 1.561 udeležencev

v letu 2021 2.251 udeležencev

skupaj 11.391 udeležencev

skupaj 21.553 udeležencev

skupaj 32.237 udeležencev

v letu 2021 2.253 udeležencev

skupaj 199.871 prebivalcev

v letu 2021 40.889 prebivalcev

v letu 2021 3.129 udeležencev

skupaj 5.347 mladih oseb

v letu 2021 563 mladih oseb

skupaj 7.002 mladih oseb

v letu 2021 113 mladih oseb

skupaj 57.466 vključenih
v letu 2021 12.702 vključenih



„Evropska sredstva so skupno zbrana sredstva vseh nas. 
Prihajajo od ljudi in zato se morajo ljudem vračati.“

Zvone Černač
MINISTER

v letu 2021 61 mladih oseb

skupaj 1.973 mladih oseb

skupaj 4.027 mladih oseb

v letu 2021 240 mladih oseb

v letu 2021 685 vključenih oseb

skupaj 4.963 vključenih oseb

skupaj 8.890 vključenih oseb

v letu 2021 1.585 vključenih oseb

v letu 2021  87.112 m²

skupaj  669.825 m²



Evropska sredstva so pomemben generator gospodarske rasti. Preko številnih projektov sooblikujejo podobo 
naše pokrajine, našega gospodarstva, družbe in kulture. Nekaj pomembnejših projektov iz leta 2021 
predstavljamo v nadaljevanju. 

Milijon evrov EU sredstev za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture

Aprila 2021 smo odobrili evropska sredstva za »Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih 
skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 
na področju kulture v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne 
ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin. 

715 tisoč evrov za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

Sredi poletja smo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdali odločitev o finančni podpori za dodatni javni razpis, 
ki je omogočil sofinanciranje projektov, ki izvajajo programe socialne aktivacije ter s svojim celostnim pristopom prispevajo k 
izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Sredstva je prispeval Evropski socialni 
sklad.

560 tisoč evrov evropskih sredstev za promocijo poklicnega izobraževanja

Junija 2021 smo odobrili sredstva Evropskega socialnega sklada za projekt »Promocija poklicnega izobraževanja 2021-2022« ter tako 
spodbudili zanimanje mladih za poklicno in strokovno izobraževanje. Mladi bodo na trg dela vstopali hitreje in bolj praktično
usposobljeni.

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-vecjo-socialno-vkljucenost-pripadnikov-ranljivih-druzbenih-skupin-na-podrocju-kulture-1
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-vecjo-socialno-vkljucenost-pripadnikov-ranljivih-druzbenih-skupin-na-podrocju-kulture-1
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-socialno-vkljucenost-evropska-sredstva-za-sofinanciranje-projektov-socialne-aktivacije
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-socialno-vkljucenost-evropska-sredstva-za-sofinanciranje-projektov-socialne-aktivacije
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/znanje-je-nalozba-v-prihodnost-evropska-sredstva-za-promocijo-poklicnega-izobrazevanja
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/znanje-je-nalozba-v-prihodnost-evropska-sredstva-za-promocijo-poklicnega-izobrazevanja


93 milijonov evrov EU sredstev za varno starost v javnem institucionalnem varstvu v vseh slovenskih regijah

V letu 2021 smo odobrili EU sredstva za javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega 
varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo. Z investicijskimi projekti bo zagotovljeno prijazno in  varno bivalno okolje uporabnikom socialnih 
storitev, reševanje kritičnih razmer, pokrivanje vrzeli, zagotavljanje ustreznih standardov v institucijah socialnega varstva ter podporo 
procesu deinstitucionalizacije. Sredstva je v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU.

V juniju 2021 je minister Zvone Černač podpisal odločitev o finančni podpori za projekt »COVID19 – Celovita energetska sanacija stavbe 
UKC Hospital«. V okviru projekta, ki bo zagotovil boljše pogoje za bolnike v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, se bo izvedla 
celovita energetska sanacija dveh stavb UKC Ljubljana na Zaloški cesti 7, tako glavne stavbe (hospital) kot tudi starega dela stavbe –
Diagnostično-terapevtska služba. Predvidoma bo prenovljenih okrog 75 tisoč m² neto tlorisne površine. Skupna višina sredstev za projekt, 
ki ga izvaja Ministrstvo za zdravje, znaša 50 milijonov evrov, sredstva pa v celoti prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov 
React-EU. To je tudi največja naložba v slovensko zdravstvo v okviru pobude React-EU.

50 milijonov evrov evropskih sredstev za celovito energetsko prenovo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

40 milijonov evrov evropskih sredstev za nadgradnjo železniškega vozlišča Pragersko

V prvem pomladnem mesecu 2021 smo v SVRK namenili kar 40 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za nadgradnjo in 
posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča. V okviru tega projekta smo omogočili, da se s pomočjo evropskih sredstev med 
drugim nadgradijo tiri in kretnice v dolžini 18,32 kilometra, uredijo izven nivojski prehod, podvoz in most ter obnovijo zgradbe na postaji. 
S tem smo prispevali k povečanju prometne varnosti, skrajšanju časa potovanja in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

30 milijonov evrov za digitalno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij

Junija 2021 smo evropska sredstva odobrili za javni razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU)« ter tako omogočili 
najmanj 300 projektom oz. podjetjem, da so izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečala 
dodano vrednost na zaposlenega za najmanj 3 odstotke. Na ta način so podjetja kratkoročno ohranila tržni položaj, dolgoročno pa krepila 
položaj na obstoječih trgih ter prodirala na nove trge. Sredstva je v celoti prispeval  Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU.

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/posodabljamo-zeleznice-evropska-sredstva-za-nadgradnjo-zelezniskega-vozlisca-pragersko
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/posodabljamo-zeleznice-evropska-sredstva-za-nadgradnjo-zelezniskega-vozlisca-pragersko
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/nepovratna-sredstva-iz-pobude-react-eu-za-digitalno-preobrazbo-malih-in-srednje-velikih-podjetij
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/nepovratna-sredstva-iz-pobude-react-eu-za-digitalno-preobrazbo-malih-in-srednje-velikih-podjetij
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/93-milijonov-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-eu-za-kvalitetno-in-varno-starost-v-javnem-institucionalnem-varstvu-v-vseh-slovenskih-regijah-1
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/93-milijonov-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-eu-za-kvalitetno-in-varno-starost-v-javnem-institucionalnem-varstvu-v-vseh-slovenskih-regijah-1
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/50-milijonov-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-eu-za-celovito-energetsko-prenovo-univerzitetnega-klinicnega-centra-ljubljana
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/50-milijonov-evrov-nepovratnih-sredstev-iz-pobude-react-eu-za-celovito-energetsko-prenovo-univerzitetnega-klinicnega-centra-ljubljana


13,6 milijona evrov EU sredstev za nakup sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za vzgojno-izobraževalne zavode

Le nekaj dni pred začetkom novega šolskega leta smo odobrili nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude
React-EU za program »ReactEU - IKT za Vzgojno izobraževalne zavode«. S tem smo vzgojno-izobraževalnim zavodom omogočili  nakup 
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, kar jim je zagotovilo razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju.

11 milijonov evrov evropskih sredstev za hitro cesto od Velenja do Slovenj Gradca

Novembra 2021 smo namenili sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Izdelava dokumentacije za izgradnjo hitre ceste 
za 2. odsek 3. razvojne osi sever, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug«. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji bo v 
okviru projekta izdelala projektno dokumentacijo, ki bo podlaga za pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo in izpolnitev vseh pogojev za 
začetek gradnje štiripasovne hitre ceste za 2. odsek 3. razvojne osi sever od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug v skupni 
dolžini 17,2 kilometra. 

5,5 milijona evrov evropskih sredstev za stanovanjske skupine za mlajše od 65 let

Marca 2021 je minister Zvone Černač podpisal odločitev o finančni podpori za javni razpis za sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev 
stanovanjskih skupin za mlajše od 65 let. Z dobrimi 5 milijoni evrov evropskih sredstev smo v SVRK tako omogočili 25 namestitvenih 
kapacitet in nakup predvidoma 25 vozil v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. S sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj tudi tako 
skrbimo za najbolj ranljive.

4,5 milijona evrov evropskih sredstev za planinsko in rekreacijsko infrastrukturo

Aprila 2021 smo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrili evropska sredstva tudi za javni razpis za podporo 
planinski in rekreacijski infrastrukturi. S sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo spodbudili investicije za povečanje snovne in 
energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih. 

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/za-nakup-sodobne-informacijsko-komunikacijske-tehnologije-za-vzgojno-izobrazevalne-zavode-13-6-milijona-evrov-nepovratnih-sredstev-pobude-react-eu
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/za-nakup-sodobne-informacijsko-komunikacijske-tehnologije-za-vzgojno-izobrazevalne-zavode-13-6-milijona-evrov-nepovratnih-sredstev-pobude-react-eu
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/povezujemo-slovenijo-11-milijonov-evrov-evropskih-sredstev-za-hitro-cesto-od-velenja-do-slovenj-gradca
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/povezujemo-slovenijo-11-milijonov-evrov-evropskih-sredstev-za-hitro-cesto-od-velenja-do-slovenj-gradca
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/skrbimo-za-najbolj-ranljive-evropska-sredstva-za-stanovanjske-skupine-za-mlajse-od-65-let
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/skrbimo-za-najbolj-ranljive-evropska-sredstva-za-stanovanjske-skupine-za-mlajse-od-65-let
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostni-turizem-evropska-sredstva-za-planinsko-in-rekreacijsko-infrastrukturo
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/spodbujamo-trajnostni-turizem-evropska-sredstva-za-planinsko-in-rekreacijsko-infrastrukturo


V začetku poletja 2021 smo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrili sredstva iz Kohezijskega sklada za naložbo 
»Nadgradnja vodovodnega sistema B« ter s tem zagotovili dolgoročno varno, zdravstveno ustrezno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo kar 
več kot 52 tisoč prebivalcem občin Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, 
Rogašovci, Šalovci in Tišina. 

Septembra 2021 smo dobrili 20 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada za projekt "Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na 
področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni" ter s tem omogočili Upravi RS za zaščito in 
reševanje nakup 40 specialnih tovornih vozil, 164 menjalnih nadgradenj in 10 priklopnih visokozmogljivih črpalnih enot. Gre za rekorden 
znesek, saj še nikoli doslej za civilno zaščito in tehnično opremo za pomoč ob naravnih nesrečah ni bilo namenjenih toliko evropskih 
sredstev.

22 milijonov evrov evropskih sredstev za nadgradnjo vodovodnega sistema v Pomurju

5 milijonov evrov evropskih sredstev za gradnjo malih sončnih elektrarn

Aprila 2021 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za
sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije 
(oznaka: JR VE OVE 2021)«. Sredstva je prispeval Kohezijski sklad, ki tako omogoča nepovratne finančne spodbude za sofinanciranje
nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo
tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije.

20 milijonov evrov evropskih sredstev za pomoč ljudem ob naravnih nesrečah – poplavah in ostalih ujmah

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/zagotavljamo-varen-dostop-do-pitne-vode-22-milijonov-evrov-evropskih-sredstev-za-nadgradnjo-vodovodnega-sistema-v-pomurju
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/zagotavljamo-varen-dostop-do-pitne-vode-22-milijonov-evrov-evropskih-sredstev-za-nadgradnjo-vodovodnega-sistema-v-pomurju
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-pomoc-ljudem-ob-naravnih-nesrecah-poplavah-in-ostalih-ujmah
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Evropska kohezijska politika blizu ljudem

Mesečni informator Vizija kohezija 
prinaša najnovejše razpise, dobre zgodbe 
in uporabne informacije s področja 
evropske kohezijske politike.
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