
 

 

 

 

  

www.eu-skladi.si 

   Podatkovna platforma za sklade ESI 

 

Slovenija je upravičena v okviru 3 nacionalnih programov (brez čezmejnih programov) do 3,8 

milijarde evrov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU del), ki predstavljajo povprečno 

1 880 evrov na osebo v obdobju 2014–2020. 

Na katera področja je Slovenija usmerila evrospka sredstva   

2014–2020 ? 

 

Skupna vrednost: 4.896.163.358 

EU delež: 3.874.558.685 

Nacionalni delež:  1.021.604.673 

KS 

ESRR ESS 

EKSRP 

0,2 %;   9.211.536,00 
YEI 

0,6 %; 24.809.114,00 
ESPR 

1.390.392.899,00 

895.370.363,00 

837.849.803,00 

716.924.970,00 

http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

 

 

   Podatkovna platforma za sklade ESI 

www.eu-skladi.si 

Razdelitev sredstev po glavnih področjih in skladih 

    

 

Konkurenčnost MSP 

   Varstvo okolja  in 
učinkovita raba virov 

Raziskave in inovacije 

   Trajnostna in kakovostna 
delovna mesta 

   Prilagajanje podnebnim 
spremembam in preprečevanje 
tveganja 

   Nizkoogljično gospodarstvo 

Omrežne infrastrukture na  
področju prometa in energije 
 

   Socialna vključenost 

   Poklicno izobraževanje in 
usposabljanje  

Tehnična podpora  

IKT  

   Učinkovita javna 
uprava  

Višina finančnih sredstev po področjih in skladih, v mio EUR 

 ESRR EKSRP KS ESPR ESS YEI 

http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

 

 

   Podatkovna platforma za sklade ESI 

www.eu-skladi.si 

Pričakovani dosežki oziroma cilji na koncu programskega obdobja 2014–2020  
 

 PODJETJA   

 
Število podjetij, ki bodo prejela podporo:   

7 700 

Število podjetij, ki bodo prejela z nepovratna sredstva:   

2 500 
Število podjetij, ki bodo podprta v okviru finančnih 

instrumentov (povratna sredstva):  

3 700 

Število podjetij, ki bodo prejela nefinančno podporo 

(svetovanje):   

7 000 

Število podprtih start-upov:  

400 

Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem 
(nepovratna sredstva): 

150 000 00 EUR 

Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem 

(povratna sredstva):   

750 000 00 EUR 

Nova delovna mesta:  

1000 

Število dodatnih gospodinjstev s širokopasovnim dostopom s 
hitrostjo (internetnih povezav) najmanj 30 Mbps: 

20 800  

 

 ŽELEZNIŠKA IN PROMETNA INFRASTRUKTURA   

 
Skupna dolžina obnovljenih železniških prog , od tega: TEN – T 

25 km 

 

Skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog:                           

25 km 

 Skupna dolžina novih cestnih odsekov, od tega TEN-T:                           

13 km 

Skupna dolžina novih cestnih odsekov:  

18 km 

 OKOLJE  

 
Število prebivalcev , ki bodo deležni boljše oskrbe z vodo:                           

120 000 

 

Število prebivalcev, ki bodo deležni boljšega čiščenja odpadne 
vode: 

100 000 

Število prebivalcev, ki bodo imeli koristi od ukrepov za zaščito 

pred poplavami: 

38 427 

Narava in biotska raznovrstnost: površina habitatov, podprtih za 
doseganje boljšega stanja ohranjenosti  

400 ha 

 

http://www.eu-skladi.si/
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   Podatkovna platforma za sklade ESI 
 RAZISKAVE IN INOVACIJE   

 
Število novih raziskovalcev v podprtih institucijah ali 

ustanovah: 

350 

Število raziskovalcev, ki bodo delovali v izboljšanih  
raziskovalnih infrastrukturnih objektih:  

150 

Število podprtih podjetij za uvedbo novih tržnih izdelkov: 

200 

Število podjetij, ki bodo sodelovala z raziskovalnimi 
institucijami: 

135 

 ENERGIJA   

 
Dodatna zmogljivost proizvodnje energije iz obnovljivih virov: 

80 MW 

Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe: 

2 500 

Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah: 

23 000 000 kWh/leto 

Število dodatnih uporabnikov energije priključenih na pametna 

omrežja: 

300 000 
 

 MESTA  

 
Ocenjeni letni padec plinskih emisij toplogrednih plinov: 

63 000 ton CO2 

Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih 

območjih: 

20 000 m2 

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

700 000 

Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih: 

20 000 m2 
 

Število saniranih  stanovanjskih površin na urbanih območjih: 

200 

http://www.eu-skladi.si/


 

 

 

 

 RAZVOJ PODEŽELJA   

 

Podatkovna platforma za sklade ESI 

Število izbranih lokalnih akcijskih skupin: 

33 

Število podprtih kemtijskih gospodarstev, ki bodo sodelovale v 
shemah kakovosti: 

250 

Št. upravičencev (gospodarstev), deležnih pomoči za zagon 

dejavnosti/podpore za naložbe v nekmetijske dejavnosti na 

podeželskih območjih: 

640 

Skupne naložbe  (zasebni in javni viri) v kmetijsko opremo: 

248 628 176 EUR 

Število gospodarstev, ki sodelujejo v podprtih skupinah 
proizvajalcev: 
 

900 

Skupne naložbe (javni in zasebni viri) v nekmetijske dejavnosti 

na podeželskih območjih: 

132 000 000 
Število ketijskih gospodarstev, ki sodelujejo pri dejavnostih 

sodelovanja in promocije na lokalni ravni med udeleženci v 

dobavni verigi: 

80 

Kemtijske površine podprte za ekološko kmetovanje:  

55 000 ha 

Skupno število projektov sodelovanja, podprtih v okviru 

ukrepa sodelovanja: 

60 

Število udeležencev usposabljanj: 

 

99 600 
 
Število gospodarstev, deležnih pomoči za zagon dejavnosti za 
mlade kmete: 

2 500 

Število gospodarstev, ki prejemajo pomoč za naložbe v 

kmetijska gospodarstva: 

2 491 

Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali 

izboljšanih storitev/infrastrukture IKT: 

2% 

Odstotek gozda/drugih gozdnih površin, za katere so bile 
sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske 
raznovrstnosti: 

29% 

Še več statističnih podatkov, grafov in različnih preglednic o izvajanju 

evropske kohezijske politike v Sloveniji in vseh drugih državah članicah 

najdete na odprti podatkovni platformi za sklade ESI 

 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 

 



 


