
Uresničevanje vizije in 
pridobivanje sredstev

Miro Kristan, Posoški razvojni center



Izkušnje I

• vizija cilj
• časovna in prostorska komponenta
• administrativni nivo (med) občinsko, funkcionalno, problemsko
• proces učenja



Primer I: Pasivna hiša Posočja

https://www.prc.si/file/download/987_cda1980afb8e/stat



Izkušnje II

• stavbna tipologija, urbanizem, krajina
• območja in nivoji varstva
• (tradicionalne) dejavnosti kot gradnik krajine
• nova kakovost bivanja in tradicionalna krajina
• kulturna krajina kot identiteta in indikator kakovosti bivanja
• (ne)zavarovano



Primer II: Gradimo za jutri 1

https://www.prc.si/file/download/1458_f27adc82b3e/stat



Primer III: Gradimo za jutri 2

https://www.prc.si/file/download/2195_fe6c49dc26e/stat



 Voditelji držav članic so na Evropskem svetu 21. 7. 2020 sprejeli dogovor glede Večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021 – 2027 in Instrumenta za okrevanje „NextGenerationEU“.

 Dogovor prinaša obsežna dodatna sredstva za Slovenijo, ki lajšajo okrevanje po krizi covida-19 in 
spodbujajo investicije v zeleni in digitalni prehod.

A BA
VEČLETNI FINANČNI 
OKVIR 2021 – 2027

B
INSTRUMENT ZA 

OKREVANJE 
„NextGenerationEU“

www.evropskasredstva.si



2,5 mlrd €

Razvojna področja in komponente

ZELENA SLOVENIJA 

Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije; 
trajnostna prenova stavb; čisto in varno okolje; trajnostna 
mobilnost; krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov.

DIGITALNA SLOVENIJA 

Digitalna preobrazba javnega sektorja, javne uprave in 
gospodarstva.

PAMETNA IN TRAJNOSTNA SLOVENIJA

Raziskave, razvoj in inovacije; dvig produktivnosti, prijazno 
poslovno okolje za investitorje; trg dela – ukrepi za 
zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov, 
preoblikovanje slovenskega turizma in investicije v 
infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine, 
krepitev znanj, digitalnih kompetenc in tistih, ki jih 
zahtevajo novi poklici.

ODGOVORNA SLOVENIJA - DRŽAVA BLIZU LJUDEM

Zdravstvo, socialna varnost in dolgotrajna oskrba; 
stanovanjska politika.

www.evropskasredstva.si



Za obdobje 2021 – 2027 se za evropsko kohezijsko politiko (EKP) načrtuje EN PROGRAM, ki bo zajemal
financiranje iz štirih skladov.

• Za dve 
premogovniški 
regiji – Zasavje in 
Šaleška dolina

• Ločen na 
VZHODNO in 
ZAHODNO 
kohezijsko regijo*

• Celotna Slovenija• Ločen na 
VZHODNO in 
ZAHODNO 
kohezijsko regijo*

EVROPSKI 
SKLAD ZA 

REGIONALNI 
RAZVOJ

KOHEZIJSKI 
SKLAD

SKLAD ZA 
PRAVIČNI 
PREHOD

EVROPSKI 
SOCIALNI 

SKLAD PLUS

* Glede na določen finančni razrez s strani EK.

Stopnja sofinanciranja projektov 
v obdobju 2021 – 2027:
 kohezijska regija ZAHODNA Slovenija: 

max. 40%
 kohezijska regija VZHODNA Slovenija: 

max. 85% 

www.evropskasredstva.si
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Predstavlja približno 22% vseh 
razpoložljivih sredstev.

Namen sredstev: mehke vsebine – trg 
dela, izobraževanje, usposabljanje, 
nadgradnja veščin in socialna 
vključenost različnih družbenih 
skupin.

KOHEZIJSKI SKLAD (KS)

Predstavlja približno 22% vseh 
razpoložljivih sredstev.

Namen sredstev: „zelena“ okoljska, 
prometna in energetska infrastruktura, 
ki ne sme imeti negativnih posledic za 

okolje.

EVROPSKI SOCIALNI 
SKLAD PLUS (ESS+)

Predstavlja približno 48% vseh 
razpoložljivih sredstev.

Namen sredstev: „pametne, inovativne in 
zelene“ vsebine – raziskave, razvoj, 
inovativnost, veščine, podjetništvo, 
krožno gospodarstvo, trajnostna raba 
energije, ohranjanje biotske 
raznovrstnosti.

EVROPSKI SKLAD ZA 
REGIONALNI RAZVOJ (ESRR)

SKLAD ZA PRAVIČNI 
PREHOD (SPP)

Predstavlja približno 8% vseh 
razpoložljivih sredstev.

Namen sredstev: Ustvarjanje 
ugodnejših pogojev za razvoj 

podjetništva in prekvalifikacije ter 
prezaposlovanja delovne sile. 

Prestrukturiranje dveh premogovno 
intenzivnih regij pri prehodu na 

čistejše vire energije (Savinjsko-Šaleška 
regija in Zasavje).

SREDSTVA KOHEZIJSKE POLITIKE = SREDSTVA ŠTIRIH SKLADOV

www.evropskasredstva.si



ESS+ ESRR KS SPP

706 mio EUR

VZHODNA kohezijska 

regija: 537 mio EUR

ZAHODNA kohezijska 

regija: 169 mio EUR 

1537 mio EUR

VZHODNA kohezijska 

regija: 1169 mio EUR

ZAHODNA kohezijska 

regija: 368 mio EUR 

718 mio EUR 258 mio EUR

2021 – 2027: 3,2 milijarde EUR
Sredstva lahko izkoristimo do konca leta 2029 (N+2).

www.evropskasredstva.si



TERITORIALNI PRISTOPI:
 Urbani razvoj (CTN)

- MO,
 Lokalni razvoj (CLLD)

- LAS,
 Regionalni razvoj (prenovljen pristop)

- občine (regije),
 Sklad za pravični prehod (SPP)

- dve regiji/območji,
 Makro-regionalne strategije

- usklajevanje in dopolnjevanja ukrepanja.

www.evropskasredstva.si



Indikativna finančna alokacija (v mio EUR) in seznam prednostnih nalog/specifičnih ciljev 

Številka PN Številka SC ESRR Vsota CTN EU 
del

VZHOD ZAHOD

CTN EU del CTN EU del

3 3.3 2,5 2,5 5,00

3.5 16 4 20,00

3.7 22,76 2,06 24,83

4 4.1 37,8 17,15 54,95

8 8.1 2,5 2,50

9 9.1 17,76 5 22,76

Skupaj 99,32 30,72 130,04

3.3 Z razvojem pametnih energetskih sistemov, omrežij ter hrambe zunaj 
vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E).
3.5 S spodbujanjem dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z 
vodnimi viri.
3.7 Z izboljšanjem varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti 
in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanjem vseh 
oblik onesnaževanja.
4.1 S spodbujanjem trajnostne več modalne mestne mobilnosti v okviru 
prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika.
8.1 S krepitvijo vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem 
razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah.
9.1 S spodbujanjem celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja kulture naravne dediščine, 
trajnostnega turizma in varnosti v mestnih območjih.

www.evropskasredstva.si



Indikativna finančna alokacija (v mio EUR) in seznam prednostnih nalog/specifičnih ciljev 

Številka PN Številka SC ESRR Vsota CLLD 
EU del

VZHOD ZAHOD

CLLD EU del CLLD EU del

9 9.2 19,84 9,30 29,14

Skupaj 19,84 9,30 29,14

9.2 S spodbujanjem celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega  in okoljskega razvoja, kulture, naravne 
dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki 
niso mestna območja.

www.evropskasredstva.si



REGIJA SKLAD DRR EU del

VZHOD
ESRR 191,85

ESS 6

Skupaj VZHOD 197,85

ZAHOD
ESRR 27,05

ESS 2

Skupaj ZAHOD 29,05

SLO KS 88,69

Skupaj SLO 88,69

Skupaj 315,59

Indikativna finančna alokacija glede na sklad in regijo (v mio EUR) 

www.evropskasredstva.si



čezmejni

transnacionalni

medregionalni

Drugi razpisi evropske komisije in uradov 1€……….multiplikator!!



Nosilci:

• Občine
• (sub)regijski akterji: RRA, destinacijske organizacije, LAS, Upravljalci 

ZO, …



Foto: David Štulc Zornik miro.kristan@prc.si
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