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Razpisi priložnost  
za slovenska podjetja
Na hrvaško gospodarstvo bosta letos najbolj vplivala zelo obetavna 

turistična sezona ter naložbe, ki jih bodo omogočala sredstva iz 

evropskih skladov. Priložnosti bodo tudi za slovenska podjetja.

Samo Kranjec

Hrvoje Stojić, direktor ekonomskih raziskav v zagreb-
ški Hypo Alpe Adria Bank, pravi, da bo letošnja turi-
stična sezona na Hrvaškem verjetno (spet) rekordna, 
saj v svetu obstoji povpraševanje po vrsti turistične 
ponudbe, ki je za našo južno sosedo značilna, obe-
nem pa v državah, iz katerih prihajajo njihovi ključni 
gostje, razpoložljivi dohodek raste. Hrvati so povečali 
svoje turistične zmogljivosti in izboljšali destinacijski 
menedžment. Načrtujejo, da bodo letos s turizmom 
zaslužili okoli osem milijard evrov, kar je 18,5 odstotka 
njihovega BDP. 

Največ projektov v režiji Hrvatskih vod 

V zvezi z evropskimi naložbenimi sredstvi Stojić pravi, 
da se bodo iz evropskih skladov večinoma financirali 
infrastrukturni projekti, kjer bo največ projektov v re-
žiji Hrvatskih vod, pričakovati je mogoče tudi naložbe 
v prometno infrastrukturo, varovanje okolja, namaka-
nja v poljedelstvu in podobno. 

Po besedah Martina Brataniča, direktorja Regi-
onalne razvojne agencije Posavje, ima Hrvaška v 
sedanji finančni perspektivi v okviru evropskih struk-
turnih in investicijskih skladov na voljo 10,676 mili-
jarde evrov, od tega je 8,397 milijarde predvideno za 
doseganje ciljev kohezijske politike, 2,026 milijarde 
za poljedelstvo in ruralni razvoj ter 253 milijonov za 
razvoj ribištva.

Inovacije, raziskave in energijska učinkovitost

Tea Markotić iz družbe Tiko pro pravi, da so hrvaška 
nepovratna sredstva namenjena podjetjem, ki so regi-
strirana na Hrvaškem oziroma imajo tam podružnico, 
večina razpisov je namenjenih subjektom malega 
gospodarstva. Glede na trenutne najave razpisov lah-
ko zaključimo, da bodo letos na Hrvaškem prioritetna 
področja materialne naložbe (gradnja proizvodnih 
prostorov, nabava proizvodne opreme ali novih 
proizvodnih linij), energija in obnovljivi viri, inovacije 
ter kmetijstvo. Podjetja lahko razpise spremljajo na 
njihovi spletni strani www.tiko-pro.hr

Največji slovenski izvozniki na Hrvaško na ome-
njene priložnosti gledajo različno. V Petrolu načrtu-
jejo predvsem infrastrukturne projekte. V novomeški 
Krki pa, čeprav v proizvodno-distribucijskem centru 
v Jastrebarskem izvajajo naložbo, vredno 31 mili-
jonov evrov, o pridobivanju evropskih nepovratnih 
sredstev za ta namen ne razmišljajo. 

Slovenski in hrvaški partnerji, ki želijo na hrva-
škem trgu nastopati skupaj, so združili moči v zdru-
ženju TERIS. Gre za mrežo, v kateri sodeluje že več 
kot dvesto strokovnjakov različnih profilov, odprti 
so za nove člane. Njihovo znanje temelji na bogatih 
izkušnjah, saj imajo za sabo več kot 3.000 uspešno 
izvedenih projektov (tudi iz EU skladov). gg

Hrvaški se obeta odlična turistična sezona. Število nočitev tradicionalnih tujih turistov 
se je močno okrepilo, pripravljenost za obisk konkurenčnih destinacij v Mediteranu 
je zaradi bojazni pred migrantskim tokom nižja. V obdobju 2010-2014 se je število priho-
dov tujih turistov povečevalo za 5,5 % na leto, v lanskem letu pa celo za 8,3 % (14,1 mili-
jona). Število nočitev je bilo višje za 6,8 %, od tega je bilo tujih kar 91 %. Med tujimi gosti 
je največ Nemcev (21 %), ki jim sledijo Slovenci (10 %), Avstrijci (8 %), Čehi in Italijani 
(6 % vsaki). V zadnjem četrtletju naj bi se BDP povečal za 2 % na letni ravni, v celotnem 
letu za 1,7 %. Hrvaški se obetajo nova velika kohezijska sredstva za izboljšanje komu-
nalne infrastrukture. Odvisnost javnih investicij od evropskih sredstev je visoka, država 
pa zaradi visokega primanjkljaja nima manevrskega prostora za financiranje investicij.  
Pripravila: Analitika GZS
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