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1. UVOD 

Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) je za ublažitev gospodarskih in socialnih učinkov epidemije 

COVID-19 vzpostavila Mehanizem za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: mehanizem), ki je 

finančna podpora Evropske unije za pospešitev izvajanja trajnostnih reform in naložb (v nadaljevanju: 

ukrepi1). 

Podlaga za izvajanje mehanizma je Načrt za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: načrt), ki določa  

ukrepe, ki se financirajo s sredstvi mehanizma, in je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi 

ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (v nadaljevanju: izvedbeni sklep). 

Skladno s 25. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni 

list RS, št. 167/21; v nadaljevanju: Uredba o izvajanju mehanizma) koordinacijski organ dvakrat letno 

pred oddajo zahtevka za plačilo Komisiji v skladu s 15. členom omenjene uredbe, pripravi poročilo o 

uresničevanju načrta, ki ga pošlje ministru, pristojnemu za finance. Ministrstvo, pristojno za finance, s 

poročilom o uresničevanju načrta, seznani Vlado Republike Slovenije.  

Koordinacijski organ v poročilu o uresničevanju načrta pred oddajo prvega zahtevka za plačilo vlado 

seznani s sistemom izvajanja načrta ter pripravi finančno poročilo. Na podlagi poročil nosilnih organov2 

pripravi informacijo o izpolnjenih mejnikih prvega obroka nepovratnih sredstev za prvi zahtevek, 

informacijo o doseganju mejnikov/ ciljev3 v okviru drugega in tretjega obroka nepovratnih sredstev za 

drugi in tretji zahtevek ter v okviru prvega obroka povratnih sredstev za tretji zahtevek za plačilo. 

Plačila iz sredstev mehanizma so povezana z doseganjem mejnikov/ ciljev, predvidenih v izvedbenem 

sklepu in ne z izvajanjem naložb, kot to poznamo v kohezijski politiki, zato je ključno, da se ukrepi tekoče 

izvajajo. V primeru zamud pri izvajanju posameznih ukrepov ne bo mogoče doseči mejnikov/ ciljev v 

skladu z izvedbenim sklepom in posledično ne bo možno pripraviti zahtevkov za plačilo posamičnih 

obrokov iz proračuna EU ter koristiti sredstev mehanizma, kar lahko privede do situacije, da brez 

dodatnih nacionalnih virov ne bo zadostnih virov iz sredstev mehanizma za ostale projekte, ki se izvajajo 

v okviru načrta.  

Na podlagi zgoraj navedenega je v poročilu med drugim prikazano tudi stanje izpolnjevanja mejnikov/ 

ciljev, katerih rok izvedbe zapade v letu 2022 in so vključeni bodisi v drugi oziroma tretji zahtevek za 

plačilo. 

V zvezi z drugim in naslednjimi zahtevki za plačilo so v poročilu opredeljena tveganja, ki jih je potrebno 
čim prej nasloviti za namen pospešitve izvajanja načrta.  
 

  

 
1 V skladu z izvedbenim sklepom je za izvajanje načrta predvideno 86 ukrepov, od tega 34 reform (npr. priprava in začetek 

veljavnosti zakonov in izvedbenih predpisov, strateških dokumentov, izvedbenih dokumentov) in 52 naložb (projekti v Načrtu 

razvojnih programov državnega proračuna). 
2 Nosilni organi so ministrstva in vladne službe, ki so v skladu z 10. členom Uredbe o izvajanju mehanizma odgovorni za izvajanje 

načrta na način, da bodo mejniki/ cilji izpolnjeni. 
3 V skladu z izvedbenim sklepom je za izvajanje ukrepov predvideno 209 mejnikov/ ciljev, ki so v poročilu označeni kot M 

(milestone) in T (target.). 
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2. INFORMACIJA O IZVAJANJU NAČRTA 

2.1. SISTEMSKI OKVIR 

Sistemski okvir za izvajanje načrta na nacionalni ravni je opredeljen z Uredbo o izvajanju mehanizma, 

ki je bila na predlog koordinacijskega organa sprejeta v mesecu oktobru 2021 in določa pristojne organe, 

način izvajanja in financiranje mehanizma. 

V skladu z nacionalno uredbo ključne naloge za uresničevanje načrta opravljajo koordinacijski organ, 

nacionalni koordinator za revizijo in nosilni organi, ki izvajajo aktivnosti v skladu s sprejetimi predpisi in 

dokumenti koordinacijskega organa. 

2.1.1. KOORDINACIJSKI ORGAN 

Koordinacijski organ (Urad RS za okrevanje in odpornost) je na podlagi nacionalne uredbe sprejel 

izvedbene dokumente (smernice, priročnike, strategijo za boj proti goljufijam) ter vzpostavil 

informacijsko podporo za izvajanje načrta, ki se bo po potrebi še nadgrajevala. 

Za namen finančnega izvajanja in spremljanja načrta se informacijska podpora krovno zagotavlja v 

sistemu MFERAC. Za spremljanje mejnikov/ ciljev je koordinacijski organ v sodelovanju z Ministrstvom 

za javno upravo vzpostavil aplikacijo Program dela. 

Koordinacijski organ v okviru svojih nalog redno spremlja izvajanje mejnikov/ ciljev in usmerja delo 

nosilnih organov. S ciljem učinkovitega izvajanja načrta je z nosilnimi organi izvedel šest skupnih 

virtualnih srečanj. Prav tako so bili s posameznimi deležniki izvedeni številni individualni sestanki.  

V sodelovanju s pristojnimi organi (Komisija, PWC, pristojna ministrstva idr.) koordinacijski organ izvaja 

usposabljanja in seminarje v zvezi z izpolnjevanjem zahtev predpisov EU kot tudi v povezavi s samim  

izvajanjem načrta. Tako je bil v sodelovanju s Komisijo izveden seminar za pravilno uporabo načela »da 

se ne škoduje bistveno4« pri izvajanju naložbenih ukrepov iz načrta. V zvezi z zaščito finančnih interesov 

Unije, s poudarkom na zaznavanju korupcije, goljufij, nasprotij interesov in dvojnega financiranja je bil 

izveden seminar v sodelovanju z Evropskim javnim tožilstvom in Komisijo za preprečevanje korupcije. 

V zvezi z uporabo aplikacije Programa dela je bilo izvedeno izobraževanje v sodelovanju z Ministrstvom 

za javno upravo. 

Za potrebe informiranja in obveščanja različnih javnosti o izvajanju načrta je vzpostavljeno enotno 

spletno mesto www.noo.gov.si, na katerem so zbrane ključne informacije (pravne podlage, informacije 

o javnih razpisih, novice idr). Glavnino objav na spletnemu mestu prispevajo nosilni organi. Skladno z 

nacionalno uredbo koordinacijski organ usmerja obveščanje in komuniciranja. S tem namenom je 

pripravil tudi Strategijo komuniciranja.  

V intenzivnem sodelovanju s Komisijo je koordinacijski organ uskladil tri ključne pravne podlage, ki 

urejajo razmerja med državo in Komisijo pri izvajanju načrta, in sicer pogodbi za povratna in nepovratna 

sredstva mehanizma ter operativne ureditve5 za izvajanje mehanizma. 

2.1.2. NACIONALNI KOORDINATOR ZA REVIZIJO 

V skladu z 9. členom Uredbe o izvajanju mehanizma je nacionalni koordinator za revizijo Urad Republike 

Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljevanju: revizijski organ), ki deluje kot organ v sestavi ministrstva, 

pristojnega za finance. 

V povezavi z zahtevkom za plačilo revizijski organ v skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 

Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in 

 
4Načelo »da se ne škoduje bistveno«, pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo 

kateremu koli od okoljskih ciljev, kjer je ustrezno, v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/825. 
5 Operational Arrangements between the Commission and Slovenia pursuant to Regulation (EU) 2021/241). 

http://www.noo.gov.si/
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odpornost (UL L 57, 18. 2. 2021, v nadaljevanju: Uredba (EU) 2021/241), pripravi povzetek o opravljenih 

revizijah (revizija IT sistema ter revizija doseganja posameznih mejnikov/ ciljev, vključno z morebitnimi 

ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi revizijskimi ukrepi). Poročilo Urada za nadzor proračuna 

v vlogi revizijskega organa za prvi obrok nepovratnih sredstev je trenutno še v fazi priprave. 

2.1.3. NOSILNI ORGANI 

V skladu z 10. členom Uredbe o izvajanju mehanizma nosilni organi (ministrstva in vladne službe) 

poročajo koordinacijskemu organu o izvajanju ukrepov iz načrta, o napredku pri izvajanju ukrepov ter o 

doseganju mejnikov/ ciljev ukrepov. 

V poročilo o uresničevanju načrta so vključeni podatki iz poročila nosilnih organov o stanju 

mejnikov/ ciljev na dan 29. 8. 2022, ki so razvidni iz Priloge 1 in 2. 

Nosilni organi za vzpostavitev sistema izvajanja načrta sprejmejo interne smernice, priročnike, 

sporazume in akte, s katerimi se zagotovi zaščita finančnih interesov Unije v skladu z 22. členom Uredbe 

(EU) 2021/2416. Nosilni organi morajo z internimi dokumenti in akti zagotoviti ločenost funkcij ter 

vzpostaviti sistem notranjih kontrol in evidenc s poudarkom na preprečevanju, odkrivanju in odpravljanju 

goljufij, korupcije, nasprotij interesov ter dvojnega financiranja na način, da sprejmejo Načrt integritete 

z vključenimi sestavinami načrta in strategijo za boj proti goljufijam ter izdelajo kontrolni list za 

administrativno preverjanje ter preverjanje na krajo samem oziroma kontrolni list prilagodijo svojim 

potrebam v skladu s priročnikom, ki ureja način izvajanja mehanizma. Opredeliti morajo interne 

postopke za prijavo suma goljufije ter izdelati samooceno tveganja goljufije. Pri postavitvi sistema 

izvajanja načrta nosilni organi upoštevajo sistemski okvir, ki ga je vzpostavil koordinacijski organ. 

Na podlagi podatkov nosilnih organov je bilo ugotovljeno, da so dokumenti za vzpostavitev sistema 

izvajanja načrta sprejeti pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za 

infrastrukturo, pri katerih je Komisija tudi že izvedla revizijo sistema izvajanja načrta. Pri ostalih nosilnih 

organih so sprejeti posamični dokumenti oziroma so dokumenti za vzpostavitev sistema še v fazi 

priprave.  

Za učinkovito izvajanje načrta in porabo sredstev mehanizma morajo sistem izvajanja načrta vzpostaviti 

vsi nosilni organi, ne glede na višino sredstev, s katerimi razpolagajo za izvajanje ukrepov iz načrta, in 

sicer najkasneje do 31. 12. 2022.  

  

 
6 V skladu s 1. odstavkom 22. člena Uredbe (EU) 2021/241 države članice pri izvajanju Mehanizma kot upravičenke ali 

posojilojemalke v okviru Mehanizma sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zaščito finančnih interesov Unije in za zagotovitev, da je 

uporaba sredstev v zvezi z ukrepi, ki jih podpira Mehanizem, skladna z veljavnim pravom Unije in nacionalnim pravom, zlasti v 

zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem goljufij, korupcije in nasprotij interesov. V ta namen države članice 

zagotovijo uspešen in učinkovit sistem notranje kontrole in povračilo neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih zneskov. 
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3. FINANČNO IZVAJANJE NAČRTA 

V skladu s Smernicami za določitev načina financiranja iz sredstev mehanizma z dne 17. 1. 2022, 

koordinacijski organ v okviru poročila o uresničevanju načrta pripravi tudi finančno poročilo o izvajanju 

ukrepov iz načrta. 

3.1. FINANČNI OKVIR 

Leta 2021 je bilo za ukrepe iz načrta iz sredstev mehanizma predvidenih 1,78 milijarde evrov 

nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. Okvirni najvišji znesek nepovratnih sredstev je 

Komisija izračunala na podlagi jesenske gospodarske napovedi iz leta 2020. 

Junija 2022 se je na osnovi novejšega izračuna najvišje finančne alokacije obseg nepovratnih sredstev 

znižal za 286 milijonov evrov. Slovenija po novem razpolaga z 1,49 milijarde evrov nepovratnih sredstev, 

obseg razpoložljivih posojil (povratnih sredstev) pa ostaja nespremenjen. Sprememba temelji na Uredbi 

(EU) 2021/2417, po kateri je Komisija do 30. 6. 2022 pripravila ponovni izračun razvitosti držav članic. 

Ker se je slovenski bruto domači proizvod (BDP) v letu 2021, tudi zaradi povečanega obsega državne 

potrošnje in pospešenega zadolževanja, okrepil, je Slovenija upravičena do 286 milijonov evrov manj 

nepovratnih sredstev. 

V vseh finančnih projekcijah v nadaljevanju je uporabljen znesek izhodiščne vrednosti načrta v skladu 

s pojasnili Komisije, da je do spremembe izvedbenega sklepa zavezujoča pravna podlaga veljavni 

izvedbeni sklep. 

3.2. FINANČNA REALIZACIJA IN PLAN PORABE ZA NASLEDNJA LETA 

Pri finančnem izvajanju načrta se upošteva javnofinančne predpise ter uveljavljeno prakso. Posebnost 

izvajanja načrta je v tem, da je za financiranje ukrepov ustanovljen proračunski sklad (sklad NOO). S 

sredstvi sklada upravlja Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, ki nastopa v vlogi 

koordinacijskega organa, ki je odgovoren tudi za pregledno in transparentno poslovanje sklada.  

  

 
7 V skladu z 11. členom Uredbe (EU) 2021/241 se izračun najvišjega finančnega prispevka iz točke (b) odstavka 1 za vsako 

državo članico posodobi do 30. junija 2022, tako da se podatki iz napovedi Komisije iz jeseni 2020 nadomestijo z dejansko 

realizacijo v zvezi s spremembo realnega BDP za leto 2020 in skupno spremembo realnega BDP za obdobje 2020–2021. 
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Tabela 1: Realizacija sredstev mehanizma v letu 2021 in do 30. 9. 2022 ter ocena porabe za obdobje 

1. 10. - 31. 12. 2002 in obdobje 2023-2026 

 Opomba: Zaradi zaokroževanja zneskov, lahko prihaja do manjših odstopanj od dejanskih vrednosti. 

Slovenija je septembra 2021 prejela predplačilo v vrednosti 231 milijonov evrov oziroma 13 % celotne 

sprva predvidene maksimalne alokacije v višini nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov. 

Višina prvega zahtevka za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev mehanizma znaša 57 milijonov 

evrov bruto9. 

Izločanje na sklad NOO, ki vpliva na višino prihodkov in odhodkov (bilanca A) državnega proračuna, se 

v osnovi izvrši v višini celotnih prilivov iz proračuna EU. Izločanje se lahko prilagodi oceni porabe in 

likvidnostnim potrebam na skladu NOO. V letu 2021 je bilo izločanje na sklad izvršeno dvakrat in sicer 

v višini 111 milijonov evrov in 2,2 milijona evrov. V letu 2022 je bilo izločanje izvršeno v začetku leta v 

višini 117,8 milijonov evrov, kar predstavlja razliko do višine prejetega predplačila. V letošnjem letu je 

predvideno še eno izločanje, ki je vezano na priliv sredstev mehanizma iz prvega zahtevka in na znižan 

obseg sredstev za izvajanje mehanizma iz 251,8 milijonov evrov na 130,3 milijonov evrov v rebalansu 

proračuna za leto 2022. Vprašanje pa je, če bo priliv sredstev iz prvega zahtevka, zaradi časovnega 

zamika med posredovanjem zahtevka in prilivom sredstev sploh realiziran do konca leta. 

Predlog proračuna za leto 2023 predvideva izločanje na sklad NOO v višini 390,8 milijonov evrov in za 

leto 2024 v višini 466,8 milijonov evrov, kar v vsakem od naslednjih dveh let predstavlja za 200 milijonov 

evrov manj od ocenjene porabe na skladu NOO. Glede na zniževanje ocene porabe v letu 2022 se 

pričakuje, da bo tudi znižano izločanje sredstev na sklad NOO v prihodnjih dveh letih zadostovalo za 

pokrivanje vseh obveznosti.  

Do vključno 30. 9. 2022 je bilo iz sklada NOO nosilnim organom izplačano 156,2 milijonov evrov sredstev 

kar predstavlja 6,3 % celotne alokacije oziroma 8,8 % alokacije nepovratnih sredstev (glede na oceno 

EUROSTAT, ki Sloveniji znižuje prispevek nepovratnih sredstev, pa pomeni 7,1 % celotne alokacije 

oziroma 10,5 % alokacije nepovratnih sredstev). Izplačila so bila realizirana pri šestih nosilnih organih 

(MZI/DRSI, MIZŠ, MGRT, MJU, MKGP in SVZ). Izplačila so bila v glavnini namenjena za povečanje 

zmogljivosti železniške infrastrukture. V Načrtu razvojnih programov je za sredstva mehanizma trenutno 

evidentiranih 107 projektov v višini 759 milijonov evrov. 

 
8 Negativna razlika na skladu NOO ob koncu leta 2026 se nanaša na nižja nepovratna sredstva, ki so bila Sloveniji dodeljena po 

odbitku sorazmernega deleža stroškov v višini 390,3 tisoč evrov iz člena 6(2) Uredbe (EU) 2021/241, izračunanega v skladu z 

metodologijo iz člena 11 navedene uredbe. 

9 Zaradi poračuna že prejetega predplačila bo dejanski neto znesek plačila znašal 49,6 mio evrov. Natančnejša višina zneska 

bo znana šele po oddaji zahtevka Komisiji. 

      v mio EUR 

  

Realizacija Plan 

2021 

1. 1. - 

30. 9. 

2022 

1. 10. -

31. 12. 

2022 

2023 2024 2025 2026 

A. Priliv na namenski podračun 

NOO na osnovi posredovanega 

zahtevka (predpogoj izpolnjeni 

mejniki/ cilji) 

231,0 
 

49,65 911,13 520,47 310,29 459,76 

B. Izločanje na sklad NOO 

(prihodek/odhodek proračuna) 
113,25 117,75 12,52 390,84 466,84 921,34 459,76 

C. Izplačila iz sklada NOO 111,04 45,13 57,41 590,84 666,84 649,40 362,03 

D. Stanje denarja na sklada NOO 

ob koncu obdobja 
2,21 74,83 29,94 -170,06 -370,06 -98,12 -0,398 
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Ocena porabe iz sklada NOO po področjih temelji na prejetih podatkih nosilnih organov z dne 8. 7. 2022 

in popravku za leto 2022, prejetem na dan 6. 9. 2022. 

Tabela 2: Realizacija sredstev mehanizma v letu 2021 ter ocena porabe po posameznih področjih za 

obdobje 2022-2026 

SKUPAJ SREDSTVA NOO 

REALIZACIJA  OCENA PORABE SREDSTEV NOO (v mio EUR) 

2021 2022 

(8.7.22) 

2022 

(6.9.22) 

2023 

(8.7.22) 

2024 

(8.7.22) 

2025 

8.7.22 

2026 

(8.7.22) 21 - 26 

C1 ZELENI PREHOD 111,04 81,91 72,12 201,28 273,86 297,76 98,90 1.064,75 

C2 DIGITALNA PREOBRAZBA 0,00 19,12 7,86 105,82 103,75 60,46 27,53 316,67 

C3 PAMETNA, TRAJNOSTNA IN 

VKLJUČUJOČA RAST 0,00 43,91 18,41 204,10 199,85 194,94 94,57 737,36 

C4 ZDRAVSTVO IN SOCIALNA 

VARNOST 0,00 7,14 4,16 79,64 89,39 96,24 91,50 363,90 

SKUPAJ 111,04 152,08 102,55 590,84 666,84 649,40 312,49 2.482,69 

IZHODIŠČNA DINAMIKA  115,11 333,47 333,47 450,74 580,72 664,78 337,88 2.482,69 

RAZLIKA -4,07 -181,39 -230,92 140,10 86,13 -15,38 -25,39 0,00 

Glede na primerjavo z izhodiščno dinamiko porabe sredstev mehanizma, je razvidno, da se izvajanje 

načrta zamika v prihodnja leta. 

 

Tabela 3: Realizacija sredstev mehanizma v letu 2021 ter ocena porabe po nosilnih organih za 

obdobje 2022-2026 (podatki na dan 8. 7. 2022 in popravek za leto 2022 na dan 6. 9. 2022) 

SKUPAJ 

SREDSTVA NOO 

REALIZACIJA OCENA PORABE SREDSTEV NOO (v mio EUR) 

2021 

2022 

(8.7.22) 

2022 

(6.9.22) 

2023 

(8.7.22) 

2024 

(8.7.22) 

2025 

(8.7.22) 

2026 

(8.7.22) 21-26 

MDDSZ 0,00 2,65 0,41 24,18 35,16 38,95 14,34 115,28 

MGRT 0,00 37,51 11,98 159,93 115,05 60,65 53,54 426,68 

MIZŠ 0,00 17,94 8,40 111,68 104,70 131,50 44,97 410,80 

MJU 0,00 1,16 0,89 20,79 20,31 9,96 4,85 57,08 

MK 0,00 1,32 0,24 20,12 29,47 16,87 1,66 69,44 

MKGP 0,00 3,62 2,73 14,05 8,49 6,57 1,73 34,46 

MNZ 0,00 2,85 2,73 11,38 8,83 5,71 8,59 37,37 

MOP 0,00 13,13 6,51 118,27 173,11 179,43 52,26 536,20 

MORS 0,00 0,00 0,00 6,00 7,00 6,85 5,15 25,00 

MP 0,00 0,18 0,11 0,85 5,02 2,35 1,91 10,31 

MZ 0,00 5,68 2,70 40,27 53,10 64,00 81,85 244,90 

MZI 111,04 65,70 65,72 61,27 84,08 114,50 40,75 477,35 

MZZ 0,00 0,04 0,02 0,34 0,28 0,08 0,00 0,74 

SDP 0,00 0,00 0,00 0,43 20,49 10,48 0,32 31,71 

SVZ 0,00 0,14 0,12 0,36 0,71 0,51 0,06 1,78 

URSIV 0,00 0,15 0,00 0,92 1,05 0,98 0,49 3,59 

SKUPAJ 111,04 152,08 102,55 590,84 666,84 649,40 312,49 2.482,69 
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Tabela 4: Prikaz porabe sredstev mehanizma v letu 2022 po nosilnih organih (podatki na dan 8. 7. 

2022 in popravek za leto 2022 na dan 6. 9. 2022) 

Nosilni organ 

PORABA SREDSTEV NOO v letu 2022 (v EUR) 

OCENA 2022  
(8.7.22) 

REALIZACIJA 
Jan-Sep 2022 

OCENA 
Okt-Dec 2022 

(6. 9. 2022) 
OCENA 2022  

MDDSZ 2.653.343,72 0,00 410.298,00 410.298,00 

MGRT 37.506.990,00 123.320,82 11.852.938,00 11.976.258,82 

MIZŠ 17.942.878,12 40.376,04 8.355.123,11 8.395.499,15 

MJU 1.163.913,00 113.320,00 775.200,00 888.520,00 

MK 1.316.433,34 0,00 239.910,00 239.910,00 

MKGP 3.619.595,00 2.996,38 2.726.707,92 2.729.704,30 

MNZ 2.851.255,03 0,00 2.727.399,09 2.727.399,09 

MOP 13.131.141,87 0,00 6.514.783,41 6.514.783,41 

MORS 0,00 0,00 0,00 0,00 

MP 180.763,50 0,00 107.086,00 107.086,00 

MZ 5.677.581,98 0,00 2.700.294,11 2.700.294,11 

MZI 65.701.166,00 44.813.147,80 20.905.093,91 65.718.241,71 

MZZ 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 

SDP 0,00 0,00 0,00 0,00 

SVZ 144.500,00 38.500,00 81.000,00 119.500,00 

URSIV 150.000,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ 152.079.561,56 45.131.661,04 57.415.833,55 102.547.494,59 

 

Pregled ocene porabe po nosilnih organih in ukrepih se nahaja v prilogi 3. 

Stanje na skladu NOO je na dan 30. 9. 2022 znašalo 74,8 milijonov evrov. 

V kolikor sredstva na skladu NOO ne bi zadoščala za pokritje vseh izplačil je predvideno začasno 

zalaganje sredstev iz državnega proračuna. Glede na realizacijo sredstev mehanizma do konca meseca 

septembra in oceno porabe za obdobje oktober - december, je predvideno, da v letu 2022 ne bo prišlo 

do potrebe po začasnem zalaganju proračunskih sredstev. 
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4. DOSEGANJE MEJNIKOV IN CILJEV NAČRTA 

V izvedbenem sklepu je določen okvirni načrt za realizacijo posameznih mejnikov/ ciljev ter število 

obrokov (zahtevkov države članice za plačilo iz sredstev mehanizma). Predvideno je, da bo Slovenija 

lahko koristila sredstva mehanizma v desetih obrokih za nepovratna sredstva in v šestih obrokih za 

posojila. Za posamezni zahtevek je vnaprej določeno, kateri mejniki/ cilji ga sestavljajo, prav tako je 

določena višina zahtevka. Država članica v enem letu lahko posreduje največ dva zahtevka. V 

posamezni zahtevek je lahko vključenih več obrokov, ne glede na to, ali gre za nepovratna sredstva ali 

povratna sredstva. 

Okvirna časovnica posredovanja zahtevkov za plačilo, kot izhaja iz priloge izvedbenega sklepa, je 

naslednja: 

Nepovratna sredstva:  

Plačilo prvega in drugega obroka 57.064.305+ 230.982.540 EUR Q2/2022 

Plačilo tretjega obroka 230.982.540 EUR Q4/2022 

Plačilo četrtega obroka  228.567.619 EUR Q2/2023 

Plačilo petega obroka 228.567.619 EUR Q4/2023 

Plačilo šestega obroka 142.660.763 EUR Q2/2024 

Plačilo sedmega obroka 171.813.710 EUR Q4/2024 

Plačilo osmega obroka 71.330.382 EUR Q2/2025 

Plačilo devetega obroka 243.144.092 EUR Q4/2025 

Plačilo desetega obroka 171.813.711 EUR Q2/2026 

 

Povratna sredstva: 

Plačilo prvega obroka 310.362.800 EUR Q4/2022 

Plačilo drugega obroka 49.375.900 EUR Q2/2023 

Plačilo tretjega obroka 49.375.900 EUR Q4/2023 

Plačilo četrtega obroka  98.751.800EUR Q4/2024 

Plačilo petega obroka 228.567.619 EUR Q4/2025 

Plačilo šestega obroka 142.660.763 EUR Q2/2026 

V skladu z 7. členom Uredbe o izvajanju mehanizma koordinacijski organ pripravi zahtevek za plačilo in 

ga predloži Komisiji. Skladno s 24. členom Uredbe (EU) 2021/241 država članica Komisiji predloži 

ustrezno utemeljen zahtevek (ustrezna dokumentacija z dokazili) za izplačilo finančnega prispevka po 

izpolnitvi dogovorjenih mejnikov/ ciljev, navedenih v načrtu, kakor je bil odobren v skladu s členom 20 

navedene uredbe.  



 

Stran 12 od 21 

Skladno s členom 22 Uredbe (EU) 2021/241 in pogodbo med Komisijo in Slovenijo, država članica 

zahtevku za plačilo priloži: 

- izjavo o upravljanju koordinacijskega organa (v nadaljevanju: izjava o upravljanju) ter  

- povzetek opravljenih revizij revizijskega organa, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in 

morebitnimi ukrepi, ki so bili sprejeti.  

Poleg navedenega je potrebno v informacijskem sistemu Komisije zagotoviti vso ustrezno 

dokumentacijo in dokazila, da so mejniki/ cilji izpolnjeni. 

V izjavi o upravljanju država članica zagotovi, da so bila sredstva uporabljena za predvideni namen, da 

so informacije, predložene v zahtevku za plačilo, popolne, točne in zanesljive ter da vzpostavljeni 

kontrolni sistemi ustrezno zagotavljajo, da je upravljanje sredstev potekalo v skladu z vsemi veljavnimi 

pravili, zlasti v zvezi s preprečevanjem nasprotij interesov, goljufij, korupcije in dvojnega financiranja iz 

mehanizma in drugih programov Unije.  

V skladu s 15. členom Uredbe o izvajanju mehanizma, koordinacijski organ dvakrat letno na podlagi 

izpolnjenih mejnikov/ ciljev pripravi zahtevek za plačilo, ki ga pošlje Komisiji. Zahtevek za plačilo se 

predloži na podlagi predhodne strokovne uskladitve s Komisijo, da so mejniki/ cilji izpolnjeni.  

V nadaljevanju je predstavljena informacija o: 

- zahtevku za izplačilo finančnega prispevka prvega obroka za nepovratna sredstva, ki ga 

koordinacijski organ pošlje Komisiji, 

- izpolnjevanju mejnikov/ ciljev drugega in tretjega obroka za nepovratna sredstva, ki jima okvirna 

časovnica posredovanja zahtevkov poteče v letu 2022 ter  

- izpolnjevanja mejnikov/ ciljev prvega obroka za povratna sredstva, ki mu okvirna časovnica 

posredovanja zahtevka prav tako poteče v letu 2022. 

Informacija o doseganju mejnikov/ ciljev drugega in tretjega zahtevka se nanaša na mejnike, ki so v 

skladu z izvedbenem sklepom vključeni v drugi in tretji obrok nepovratnih sredstev ter mejnike, ki so 

vključeni v prvi obrok povratnih sredstev. V informaciji so izpostavljeni mejniki/ cilji za katere obstaja 

srednje oziroma visoko tveganje, da ne bodo izpolnjeni v skladu z izvedbenim sklepom. Pri oceni 

tveganja je upoštevano, da so mejniki/ cilji, pri katerih se glede na rok v izvedbenem sklepu, ocenjuje 

zamuda v izvajanju do pol leta, zmerno tvegani. Mejnik/ cilji pri katerih se ocenjuje zamuda v izvajanju 

za več kot pol leta in hkrati obstajajo tudi objektivni razlogi za zamudo, so srednje tvegani. Mejniki, za 

katere obstaja velika verjetnost, da zaradi objektivnih razlogov ne bodo izpolnjeni v skladu z izvedbenim 

sklepom, so po mnenju koordinacijskega organa visoko tvegani. 

Podrobno je stanje mejnikov z opisom vseh tveganj razvidno v prilogi 1 in 2 tega poročila. 

4.1. ZAHTEVEK ZA PLAČILO PRVEGA OBROKA (NEPOVRATNA SREDSTVA) 

V okviru prvega obroka nepovratnih sredstev je izpolnjenih 1210 mejnikov, ki so bili v strokovnem dialogu 

s Komisijo ocenjeni pozitivno. Po izpolnitvi zadevnih dogovorjenih mejnikov v skladu z izvedbenim 

sklepom, koordinacijski organ Komisiji predloži ustrezno utemeljen zahtevek za izplačilo finančnega 

prispevka prvega obroka (nepovratna sredstva). Koordinacijski organ bo v procesu ocene zahtevka s 

strani Komisije z njo sodeloval in po potrebi ustrezno dopolnil ali prilagodil omenjeni zahtevek za izplačilo 

finančnega prispevka. Pred posredovanjem zahtevka na Komisijo mora revizijski organ izdati poročilo, 

ki vključuje povzetek opravljenih revizij, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi 

korektivnimi ukrepi, ki so bili sprejeti. Omenjeno poročilo je trenutno še v fazi priprave. 

 
10 Komisija je zaradi neskladnosti besedila izvedbenega sklepa z načrtom prilagodila nabor mejnikov prvega obroka nepovratnih 

sredstev. Prvi obrok za nepovratna sredstva s 1. julijem 2022 (popravek priloge 1 izvedbenega sklepa) vključuje 12 mejnikov in 

ne 13, kot je bilo zapisano v prvotni verziji priloge 1. Mejnik “Začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona” je prestavljen 

v prvi obrok povratnih sredstev. Mejnik je že izpolnjen. 
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Za izpolnitev mejnikov je bilo odgovorno šest nosilnih organov, in sicer: 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO  

1. Sprejetje Strategije digitalne transformacije podjetij (M77) 

Strategija digitalne transformacije gospodarstva je bila potrjena na Vladi RS 6. 1. 2022. Dne 28. 7. 2022, 

je bil na Vladi RS sprejet še dodatek k strategiji Načrt za izvedbo orodja za povezljivost v Republiki 

Sloveniji. 

2. Objava javnega razpisa za prijavo interesa za nov projekt v zvezi z oblakom 

naslednje generacije (M83) 

Poziv k izkazu interesa za nov projekt v zvezi z oblakom nove generacije je bil objavljen v marcu 2021, 

na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2021-03-30-vabilo-k-izkazu-interesa-v-projektih-skupnega-

evropskega interesa/?fbclid=IwAR1zmeunsCYxYZOTNnLsNW3rS5RGOb001EU1sw2Y3a3__Rc9bL3

LPbw2VMQ. 

3. Dokončanje seznama potencialnih udeležencev skupnega projekta (M85) 

Na poziv k izkazu interesa za projekt mikroelektronike se je odzvalo šest podjetij. Seznam podjetij, ki so 

izkazala interes, je objavljen na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2022-04-07-sest-slovenskih-

podjetij-zainteresiranih-za-cezmejne-projekte-na-podrocju-mikroelektronike/.  

4. Začetek veljavnosti sprememb Zakona o spodbujanju investicij z namenom 

spodbujanja zelenega prehoda (M126) 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A) je bil objavljen v 

Uradnem listu RS, št. 204/2021 dne 28. 12. 2021. V spremembo zakona so bila vključena določila za 

spodbujanje zelenega prehoda. 

5. Začetek veljavnosti Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (M149) 

Uredba o razvojnih spodbudah za turizem je bila sprejeta 30. 12. 2021. Objavljena je bila v Uradnem 

listu RS, št. 208/2021. Uredba določa podrobne pogoje in merila za dodelitev spodbud v skladu z 

Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Uredba spodbuja okoljsko trajnost ter za podporo, med drugim 

zahteva energetsko izkaznico najmanj razreda B za vsako prenovo in pridobitev vsaj enega 

mednarodnega znaka za okolje, potreba novogradenj po primarni energiji pa mora biti vsaj 20 % nižja 

od zahteve za stavbe s skoraj ničelno porabo energije. 

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 

6. Ustanovljen in operativen Svet za razvoj informatike v državni upravi (M90) 

Svet za razvoj informatike je bil ustanovljen na podlagi Sklepa Vlade RS, dne 31. 1. 2022, ki je izdala 

Odlok o Svetu za razvoj informatike. Člani Sveta za razvoj informatike so bili na podlagi drugega Sklepa 

Vlade RS imenovani 31. 3. 2022. 

Svet za razvoj informatike v državni upravi je ustanovljen in operativen. Svet zagotavlja osrednjo točko 

za javno upravo za usklajevanje operacij na operativni ravni, povezanih z investicijami v IT, standardi, 

podpornimi sistemi in drugim tehnološkim razvojem, pri katerem je združljivost sistemov bistvena za 

njihovo učinkovito delovanje in vzdrževanje. 

  

https://www.gov.si/novice/2021-03-30-vabilo-k-izkazu-interesa-v-projektih-skupnega-evropskega interesa/?fbclid=IwAR1zmeunsCYxYZOTNnLsNW3rS5RGOb001EU1sw2Y3a3__Rc9bL3LPbw2VMQ
https://www.gov.si/novice/2021-03-30-vabilo-k-izkazu-interesa-v-projektih-skupnega-evropskega interesa/?fbclid=IwAR1zmeunsCYxYZOTNnLsNW3rS5RGOb001EU1sw2Y3a3__Rc9bL3LPbw2VMQ
https://www.gov.si/novice/2021-03-30-vabilo-k-izkazu-interesa-v-projektih-skupnega-evropskega interesa/?fbclid=IwAR1zmeunsCYxYZOTNnLsNW3rS5RGOb001EU1sw2Y3a3__Rc9bL3LPbw2VMQ
https://www.gov.si/novice/2022-04-07-sest-slovenskih-podjetij-zainteresiranih-za-cezmejne-projekte-na-podrocju-mikroelektronike/
https://www.gov.si/novice/2022-04-07-sest-slovenskih-podjetij-zainteresiranih-za-cezmejne-projekte-na-podrocju-mikroelektronike/
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7. Začetek veljavnosti spremembe Zakona o javnem naročanju (M174) 

Novela zakona (ZJN-3B) je bila v Državnem zboru sprejeta 13. julija 2021, uporabljati pa se je začela s 

1. januarjem 2022. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 121/21, dne 23. 7. 2021. Novela zakona 

o javnem naročanju med drugim vključuje poenostavitev postopkov za dopolnitev in pojasnitev ponudb 

pri izbiri ponudnikov ter odpravo neobičajno nizkih ponudb. Njen cilj je digitalna preobrazba javnih 

naročil, povečanje konkurence v postopkih javnega naročanja in zmanjšanje števila posameznih 

ponudb. 

8. Uskladitev slovenskih podatkovnih zbirk o javnih naročilih s podatkovno zbirko 

Evropske komisije in posredovanje podatkov, potrebnih za popolno objavo 

kazalnikov javnega naročanja v pregledu enotnega trga (M178) 

V zadnjih letih so se na ravni EU pokazale težave pri analizi podatkov o izvedenih javnih naročilih v 

Republiki Sloveniji, zaradi česar v analizi, ki jo pripravlja Komisija (t.i. Single Market Scoreboard) za 

Republiko Slovenijo niso bili na voljo vsi podatki. Slovenija je v letu 2021 identificirala problem in 

zagotovila ustrezno analizo podatkov, ki se sicer tekoče posredujejo iz slovenskega »portala javnih 

naročil« na evropski portal »Tenders electronic daily«. Za leto 2020 in dalje je tako analiza EU lahko 

izvedena za vse kazalnike, kar za predhodna leta zaradi napačne interpretacije pridobljenih slovenskih 

podatkov ni bilo mogoče. 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

9. Začetek veljavnosti Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (M124) 

Zakon je vlada potrdila na seji dne 1. 7. 2022 in ga predložila v obravnavo Državnemu zboru, s 

predlogom obravnave po nujnem postopku. Državni zbor je sprejel zakon na seji 14. 7. 2022. Zakon o 

oblikah alternativnih investicijskih skladov opredeljuje tri oblike alternativnih investicijskih skladov, in 

sicer: alternativni vzajemni sklad, ki je oblikovan kot ločeno premoženje, specialno komanditno družbo 

in investicijsko družbo s stalnim kapitalom. Reforma sledi pravnemu okviru EU in priporočilom na 

področju kapitalskih trgov. 

KABINET PREDSEDNIKA VLADE 

10. Začetek veljavnosti Zakona o debirokratizaciji (M171) 

Zakon o debirokratizaciji (ZDeb) je bil objavljen 7. 1. 2022 v Uradnem listu RS, št. 3/2022, v veljavo je 

stopil 22. 1. 2022. Namen zakona je zmanjšati upravne/ administrativne ovire za poslovni sektor in 

državljane, poenostaviti zakonodajo, racionalizirati obstoječe postopke in odpraviti obremenjujoče 

postopke s spremembami in dopolnitvami zakonov, ki zajemajo več ministrstev. S sprejemom zakona 

se izboljšuje učinkovitost državne in lokalne uprave. 

URAD RS ZA OKREVANJE IN ODPORNOST - KOORDINACIJSKI ORGAN 

11. Sprejetje nacionalne uredbe, ki določa postopke za izvajanje revizij in kontrol v 

skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, ter smernic 

usklajevalnega organa s strani vlade; ustanovitev Urada za izvajanje načrta za 

okrevanje in odpornost ter nadgradnja sistema repozitorijev za revizije in kontrole: 

informacije za spremljanje izvajanja NOO (M181) 

Vlada Republike Slovenije je 20. oktobra 2021 sprejela Uredbo o izvajanju mehanizma, ki med drugim 

določa postopke za izvajanje revizij in kontrol za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo Unije 

in nacionalno zakonodajo. Vlada je 3. junija 2021, sprejela Uredbo o dopolnitvah Uredbe o organih v 

sestavi ministrstev v zvezi z mehanizmom za okrevanje in odpornost, s katero se je ustanovil Urad 

Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021). Smernice 
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za določitev načina financiranja iz sredstev mehanizma so bile sprejete 17. 1. 2022. Smernice za 

določitev načina izvajanja mehanizma so bile sprejete dne 14. 4. 2022. Za spremljanje izvajanja načrta 

je bilo potrebno vzpostaviti informacijske rešitve za sistem repozitorijev, in sicer nadgradnjo MFERAC 

kot krovnega sistema (enotni računovodski sistem v upravljanju Ministrstva za finance, ki je namenjen 

spremljanje naložb) ter dodatno Programa dela (sistem Ministrstva za javno upravo, ki podpira 

spremljanje mejnikov in ciljev). Sistem repozitorijev skladno z izvedbenim sklepom in operativnimi 

ureditvami vključuje najmanj naslednje funkcije: (a) zbiranje podatkov in spremljanje doseganja 

mejnikov/ ciljev; (b) zbiranje in shranjevanje podatkov, ki se za nadzor in kontrolo zaščite finančnih 

interesov Unije zahtevajo v skladu s členom 22(2)(d)(i) do (iii) Uredbe (EU) 2021/241 ter zagotavljanje 

dostopa do njih. Informacijske rešitve so verificirane z revizijskim pregledom, ki podaja določene 

ugotovitve in priporočila za sistemske dopolnitve. Predvsem bo potrebno nadgraditi funkcionalnosti 

pomembne za izvajanje postopkov nadzora in kontrol zaščite finančnih interesov Unije, vključno z 

informacijskimi rešitvami povezljivosti relevantnih baz podatkov (npr. podatki o dejanskih lastnikih). Do 

vzpostavitve sistemske rešitve se bo v dogovoru s Komisijo uporabljala začasna rešitev obdelave 

podatkov (odsotnost določenih kontrol, nestandardizirano zbiranje in obdelava podatkov). 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

12. Vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kakovosti v dolgotrajni oskrbi 

(M196) 

Minister za zdravje je 23. decembra 2021 sprejel dokument z naslovom Kakovost zdravstvene 

obravnave v socialnovarstvenih zavodih. Z dokumentom se določijo indikatorji kakovosti in metodologija 

za spremljanje kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe v socialno varstvenih zavodih. Dokument je 

dostopen na spletni strani Ministrstva za zdravje:https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMEN

TI/O-ministrstvu/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Kakovost-zdravstvene-obravnave-v-socialnovarstvenih-

zavodih-prirocnik-december-2021.pdf. V 28. členu Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2022 so 

določeni obvezni kazalniki kakovosti, ki jih izvajalci dolgotrajne oskrbe merijo in poročajo. V okviru 

modela za spremljanje kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe na nacionalni ravni se spremljajo najmanj 

naslednji kazalniki: število poškodb, število poškodb zaradi padca, število odstopanj pri dajanju zdravil 

in število uporabnikov z okužbo z več odpornimi mikroorganizmi. 

4.2. DRUGI OBROK (NEPOVRATNA SREDSTVA) 

Za izplačilo drugega obroka nepovratnih sredstev mora biti izpolnjeno 27 mejnikov/ ciljev, od tega je 

zaključenih 11 mejnikov, 16 mejnikov/ ciljev, ki bi morali biti izpolnjeni do 30. 6. 2022, je v zamudi.  

V okviru drugega obroka nepovratnih sredstev za drugi zahtevek izpostavljamo tri mejnike, pri katerih 

se ocenjuje zamuda v izvajanju za več kot pol leta in hkrati obstajajo objektivni razlogi za zamudo, in 

sicer: 

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

1. Začetek veljavnosti zakona o alternativnih gorivih v prometu (M63); 

KABINET PREDSEDNIKA VLADE/MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 

2. Začetek veljavnosti Drugega zakona o debirokratizaciji (M172); 

  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-ministrstvu/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Kakovost-zdravstvene-obravnave-v-socialnovarstvenih-zavodih-prirocnik-december-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-ministrstvu/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Kakovost-zdravstvene-obravnave-v-socialnovarstvenih-zavodih-prirocnik-december-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-ministrstvu/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Kakovost-zdravstvene-obravnave-v-socialnovarstvenih-zavodih-prirocnik-december-2021.pdf
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

3. Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o dolgotrajni oskrbi (M198). 

4.3. TRETJI OBROK (NEPOVRATNA SREDSTVA) 

Za izplačilo tretjega obroka nepovratnih sredstev mora biti izpolnjeno 24 mejnikov/ ciljev, od tega so 

zaključeni 3 mejniki, 21 mejnikov/ ciljev je v teku, ki bi morali biti izpolnjeni do 31. 12. 2022. 

V okviru tretjega obroka nepovratnih sredstev za tretji zahtevek izpostavljamo šest mejnikov/ ciljev, za 

katere obstajajo časovni in objektivni razlogi, da ne bodo izpolnjeni v skladu z izvedbenim sklepom 

oziroma obstaja visoko tveganje, da ne bodo izpolnjeni, in sicer: 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

1. Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega delovnega časa (M135); 

2. Operativna spletna platforma s pripomočki za delodajalce in delavce, namenjenimi spodbujanju 

prožnih načinov dela (M141); 

3. Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas (T144); 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

4. Oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor (M193); 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

5. Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (M38); 

6. Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo (M42). 

4.4. PRVI OBROK (POVRATNA SREDSTVA)  

Za izplačilo prvega obroka povratnih sredstev mora biti izpolnjeno 9 mejnikov, od tega so zaključeni 3 

mejniki, 6 mejnikov je v teku, ki bi morali biti izpolnjeni do 31. 12. 2022.  

V okviru prvega obroka povratnih sredstev za tretji zahtevek izpostavljamo dva mejnika, za katera 

obstajajo časovni in objektivni razlogi, da ne bosta izpolnjena v skladu z izvedbenim sklepom, in sicer: 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

1. Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (M50); 

2. Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo (M52). 
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5. MOREBITNE PRILAGODITVE NAČRTA 

V skladu z Uredbo (EU) 2021/241 lahko država članica Komisiji predlaga prilagoditve načrta v naslednjih 

primerih: 

- če želi zaprositi za podporo v obliki posojila, ki je utemeljena z večjimi finančnimi potrebami, 

povezanimi z dodatnimi reformami in naložbami oziroma so stroški zadevnega načrta višji od 

finančnih prispevkov, dodeljenih za načrt na podlagi točke (a) ali (b) člena 20(4) navedene 

uredbe, 

- posodobitve najvišjega finančnega prispevka iz sredstev mehanizma, izračunanega v skladu s 

členom 11(2) navedene uredbe, 

- kadar načrta, vključno z ustreznimi mejniki in cilji, delno ali v celoti ne more več doseči zaradi 

objektivnih okoliščin. 

Država članica zaradi navedenih razlogov Komisiji lahko predlaga spremembe načrta ali nov načrt. 

Komisija spremenjen ali nov načrt  oceni in v dveh mesecih po uradni predložitvi zahteve predlaga nov 

izvedbeni sklep. 

 

Slika 1: Prilagoditev načrta 

 

Na nadaljnje izvajanje slovenskega načrta bodo vplivali predvsem naslednji dejavniki: 

- zmanjšanje finančnega prispevka iz sredstev  mehanizma (286 milijonov evrov manj kot prvotno 

ocenjeno), 

- makroekonomska gibanja in tveganja, povezana z vojno v Ukrajini (energetska kriza), 

- inflacija (vpliv podražitev na vrednosti naložb). 

 

Ob upoštevanju predloga spremembe Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU11, je 

predvideno, da se v načrte za okrevanje in odpornost dodajo posebna poglavja, vključno z novimi 

reformami in naložbami za doseganje ciljev REPowerEU. 

 
11 REPowerEU je načrt Evropske komisije, da glede na rusko invazijo na Ukrajino Evropi zagotovi neodvisnost od ruskih fosilnih 

goriv pred letom 2030. 

 

Načrt za okrevanje in odpornost

REPowerEU

-286 mio 
€

Inflacija
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V izvajanju načrta so lahko ugotovljene tudi napake ali druga administrativno tehnična neskladja, ki so 

bile vgrajene v načrt ob njegovi izhodiščni pripravi in so ob koncu dokumenta prav tako predstavljena. 

V smislu poenostavitev, čim manjšega administrativnega bremena in zagotavljanja celostnega 

naslavljanja prilagoditev načrta, je okvirno predvidena skupna obravnava in enovit proces naslavljanja 

morebitnih prilagoditev načrta. 

  



 

Stran 19 od 21 

6. BISTVENI POUDARKI S PREDLOGI UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ 

PRI IZVAJANJU NAČRTA 

Na podlagi poročila o uresničevanju načrta je potrebno izpostaviti, da je: 

- sistemski okvir za izvajanje načrta na ravni koordinacijskega organa vzpostavljen, 

- sistem izvajanja načrta vzpostavljen samo pri dveh nosilnih organih (MGRT, MZI), ostali nosilni 

organi so v fazi vzpostavljanja sistema, 

- poraba sredstev mehanizma za 235 milijonov evrov nižja od prvotno predvidene, ki se zamika 

v naslednja leta, 

- višina prvega zahtevka za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev mehanizma v skladu 

izvedbenim sklepom ovrednotena v višini 57 mio EUR bruto, ki bo zaradi poračuna že prejetega 

predplačila znižana na 49,6 mio EUR, 

- bilo uspešno izpolnjenih vseh 12 mejnikov prvega obroka nepovratnih sredstev, ki so pogoj za 

predložitev prvega zahtevka za plačilo, 

- koordinacijskih organ na podlagi poročil nosilnih organov v okviru načrta identificiral 33 

tveganih mejnikov/ ciljev, kar predstavlja 16 % vseh mejnikov/ ciljev, od katerih se 26 

mejnikov/ ciljev nanaša na drugi in tretji obrok nepovratnih sredstev ter prvi obrok povratnih 

sredstev, 

- v okviru drugega obroka nepovratnih sredstev za drugi zahtevek v zamudi 15 mejnikov/ ciljev, 

ki bi morali biti izpolnjeni do 30. 6. 2022, od teh se pri treh mejnikih ocenjuje zamuda v izvajanju 

za več kot pol leta in hkrati obstajajo objektivni razlogi za zamudo, 

- v okviru tretjega obroka nepovratnih sredstev za tretji zahtevek tveganih devet mejnikov/ ciljev, 

od katerih pri šestih mejnikih/ ciljih obstajajo časovni in objektivni razlogi, da ne bodo izpolnjeni 

v skladu z izvedbenim sklepom oziroma obstaja visoko tveganje, da ne bodo izpolnjeni v skladu 

s časovnico, 

- v okviru prvega obroka povratnih sredstev pri dveh mejnikih časovno in objektivno tveganje, da 

ne bosta izpolnjena v skladu z izvedbenim sklepom, 

- najbolj tvegan mejnik v okviru Ministrstva za zdravje, ki se nanaša na oddajo naročila za izbor 

izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor, ki bo izpolnjen v Q2 2024 namesto v Q4 2022, 

kot je predvideno z izvedbenim sklepom, zaradi spremembe terminskega plana projekta, 

- potrebno nadgraditi funkcionalnosti pomembne za izvajanje postopkov nadzora in kontrol 

zaščite finančnih interesov Unije, vključno z informacijskimi rešitvami povezljivosti relevantnih 

baz podatkov (npr. podatki o dejanskih lastnikih). Do vzpostavitve sistemske rešitve 

(predvidoma do 30. 9. 2023) se bo v dogovoru s Komisijo uporabljala začasna rešitev obdelave 

podatkov (odsotnost določenih kontrol, nestandardizirano zbiranje in obdelava podatkov). 

Za zmanjšanje tveganj pri izvajanju načrta koordinacijski organ predlaga, da nosilni organi: 

- v celoti zagotovijo vsebinsko izvajanje zavez iz načrta in izvedbenega sklepa, 

- do 31. 12. 2022 vzpostavijo notranje sisteme in postopke za učinkovito izvajanje ukrepov in 

izpolnjevanje mejnikov/ ciljev ter zagotavljanje finančnih interesov EU, ob upoštevanju 

sistemskega okvira, ki je vzpostavljen s strani koordinacijskega organa,  

- pripravijo in koordinacijskemu organu posredujejo realne časovnice izvedbe pri doseganju 

mejnikov/ ciljev, vključenih v obroke, ki jim okvirna časovnica za dosego preteče v letih 2022 in 

2023, 

- koordinacijskemu organu, na podlagi pred tem opredeljene realne časovnice poročajo o 

napredku v skladu z Uredbo o izvajanju mehanizma. 
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Za namen morebitnih prilagoditev načrta: 

- nosilni organi koordinacijskemu organu zagotovijo informacije in utemeljitve o: 

a. naložbah, ki so realno neizvedljive v načrtovanem obdobju ali celo do konca 2026, 

b. predvidenih naložbah REPowerEU (predvsem MZI in MGRT), 

c. naložbah (predvsem infrastrukturnih), kjer bistveno povečanje cen vpliva na to, da se 

ustrezni mejniki/ cilji, delno ali v celoti ne morejo več doseči, 

d. morebitnih administrativno tehničnih napakah v načrtu in izvedbenem sklepu,  

- koordinacijski organ pripravi predlog scenarija morebitnih prilagoditev načrta. 

Za namen tekočega informiranja o izvajanju načrta: 

- koordinacijski organ pripravi in Kabinetu predsednika vlade ter Ministrstvu za finance mesečno 

poroča o napredku oziroma doseganju mejnikov/ ciljev, vključenih v obroke, ki jim okvirna 

časovnica za dosego poteče v letih 2022 in 2023. 

  



 

Stran 21 od 21 

7. PRILOGE 

Priloga 1: Pregled stanja mejnikov/ ciljev za vse zahtevke 

Priloga 2: Pregled stanja tveganih mejnikov/ ciljev za drugi in tretji zahtevek 

Priloga 3: Realizacija sredstev mehanizma ter plan porabe sredstev za obdobje 2022-2026 po nosilnih 

organih in ukrepih 

 



M1
Začetek veljavnosti Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih 

virov energije
MZI in MOP V zamudi Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
1

V izvajanju RES Slovenija, katere izhodišča se bodo uporabila pri pripravi 

novega zakona.

26.9.2022 je bil na spletni strani e-Demokracija objavljen za javno 

obravnavo predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne 

energije iz obnovljivih virov energije

Glede doseganja mejnika je odprt še reformni del v zvezi z 

umeščanjem OVE v prostor (veter), za kar je zadolžen MOP. MZI je 

pristopil k pripravi ločenega predloga zakona o spodbujanju 

proizvodnje električne energije iz OVE, predlog zakona je v javni 

obravnavi. Vzporedno se izvaja projekt RES Slovenia (prek 

tehnične pomoči Komisije), katerega priporočila bi tudi lahko 

predstavljala podlago za posamezne usmeritve v zakonu v 

pripravi.

M2

Operativna enotna točka za podporo vlagateljem pri 

pridobivanju dovoljenj za namestitev in priključitev 

proizvodnih naprav na obnovljive vire energije

MZI V teku Q4/2022
3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)

Borzen je skladno z zahtevo MzI na podlagi razpisa naročil izdelavo študij za 

kontaktno točko. Zdaj se pripravlja potrditev strategije razvoja kontaktne 

točke, potrditev finančnega načrta in virov financiranja ter nujne aktivnosti 

za pričetek delovanja kontaktne točke, za vzpostavitev spletne strani 

(dokumentacija, priročnik),  priprava navodil za delovanje kontaktne točke 

ter vzpostavitev klicnega centra

T3
Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za 

samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW
MZI V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

Borzen je skladno z zahtevo MZI na podlagi razpisa naročil izdelavo študij za 

kontaktno točko. Zdaj se pripravlja potrditev strategije razvoja kontaktne 

točke, potrditev finančnega načrta in virov financiranja ter nujne aktivnosti 

za pričetek delovanja kontaktne točke, za vzpostavitev spletne strani 

(dokumentacija, priročnik),  priprava navodil za delovanje kontaktne točke 

ter vzpostavitev klicnega centra. Po zagonu kontaktne točke, se bo lahko 

spremljalo učinek skrajšanja priključevanja  novih naprav.

M13 Začetek veljavnosti Zakona o oskrbi z električno energijo MZI Zaključen Q2/2022
3. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(povratna)
Mejnik dosežen: zakon je sprejet.

T14

Dodatna zmogljivost priključenih in delujočih novih 

proizvodnih naprav za samooskrbo na obnovljive vire 

energije

MZI V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(povratna)

Spremlja se dodatna zmogljivost priključenih in delujočih novih proizvodnih 

naprav za samooskrbo na OVE do konca leta 2025.

M8

Model upravljanja za podporo proizvajalcem energije iz 

obnovljivih virov pri dostopu do trga in izmenjavi energije 

z industrijskimi odjemalci

MGRT Zaključen Q2/2022
2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)

T9
Število podjetij s pridobljenimi e-izkaznicami o energetski 

učinkovitosti in učinkovitosti materialov 
MGRT V zamudi Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
1

Ni bistvenih novosti. Pripravljen je osnutek IP za Hibridni oblak, vendar se 

investicija (infrastruktura + storitve na oblačni infrastrukturi) še ni začela. 

E-energetske izkaznice in izkaznice o učinkovitosti materialov so 

vezane na storitev hibridnega oblaka (M/C 79 in 89), ki še ni 

vzpostavljen, aktivnosti za investicijo pa so v teku. 

T10 Okrepljeno izvajanje priporočil iz energetskih pregledov MGRT V teku Q4/2024
7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)
Ni novosti. 

M4
Objava javnega razpisa za obnovljive vire energije v 

sistemih daljinskega ogrevanja
MZI V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Javni razpis je v začetni fazi. Objava predvidena konec leta 2022

T5
Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih 

daljinskega ogrevanja
MZI V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)
Projekti se še ne izvajajo. 

Št. 

MEJNIKA/ 

CILJA

Naziv mejnika/ cilja

Odgovorni 

organ za 

poročanje in 

izvajanje 

(OA)

TRENUTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja Opis tveganjaSTATUS
Rok za 

izvedbo

Št. 

zahtevka za 

plačilo

OCENA TVEGANJA

1 - zmerno (rumena)

2 - srednje (oranžna)

3 - visoko (rdeča)

Št- zahtevka po 

vrsti 

financiranja

Priloga 1



Št. 

MEJNIKA/ 

CILJA

Naziv mejnika/ cilja

Odgovorni 

organ za 

poročanje in 

izvajanje 

(OA)

TRENUTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja Opis tveganjaSTATUS
Rok za 

izvedbo

Št. 

zahtevka za 

plačilo

OCENA TVEGANJA

1 - zmerno (rumena)

2 - srednje (oranžna)

3 - visoko (rdeča)

Št- zahtevka po 

vrsti 

financiranja

M15
Oddaja naročil za nove proizvodne naprave na obnovljive 

vire energije
MZI V teku Q4/2023

5. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(povratna)
Javni razpis še ni objavljen.

T16
Dodatna zmogljivost novih naprav za proizvodnjo 

električne energije iz obnovljivih virov  
MZI V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(povratna)
Projekti se še ne izvajajo. 

M6
Objava javnega razpisa za elektroenergetske 

transformatorske postaje
MZI V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)

Javni razpis je v zaključni fazi priprave in je v usklajevanju znotraj MZI. Po 

tej fazi sledi usklajevanje JR z URSO in EK. 

T7
Število novih operativnih elektroenergetskih 

transformatorskih postaj 
MZI V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Projekti se še ne izvajajo. 

M17
Objava javnega razpisa za novo nizkonapetostno 

distribucijsko omrežje
MZI V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(povratna)

Javni razpis je v zaključni fazi priprave in je v usklajevanju znotraj MZI. Po 

tej fazi sledi usklajevanje JR z URSO in EK. 

T18 Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja   MZI V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(povratna)
Projekti se še ne izvajajo. 

M11
Oddaja naročila za sodelovanje poslovnih konzorcijev v 

pilotnih projektih v regulativnem peskovniku
MGRT V zamudi Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
1 Ni novosti. Resor zamuja glede izbora testirancev, vendar je postopek v teku.

T12 Uspešno dokončani pilotni projekti MGRT V teku Q4/2022
3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Aktivnosti so v teku.

M19
Začetek veljavnosti prepovedi uporabe fosilnih goriv za 

ogrevanje novih stavb
MZI V teku Q2/2023

4. zahtevek 

za plačilo

4. obrok 

(nepovratna)

To področje naslavlja ZSROVE, in sicer 53. člen, ki stopi v veljavo 1. januarja 

2023.

M20
Ustanovitev obnovljivega sklada za energetsko prenovo 

stavb javnega sektorja
MZI V teku Q4/2023

5. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(nepovratna)
Pravne podlage še niso v pripravi.



Št. 

MEJNIKA/ 

CILJA

Naziv mejnika/ cilja

Odgovorni 

organ za 

poročanje in 

izvajanje 

(OA)

TRENUTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja Opis tveganjaSTATUS
Rok za 

izvedbo

Št. 

zahtevka za 

plačilo

OCENA TVEGANJA

1 - zmerno (rumena)

2 - srednje (oranžna)

3 - visoko (rdeča)

Št- zahtevka po 

vrsti 

financiranja

M21
Objava javnega razpisa za izvedbo posameznih 

nadgradenj tehničnih stavbnih sistemov
MZI V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Javni razpis je v zaključni fazi, poteka usklajevanje z EK.

M22

Objava javnega razpisa za energetsko in trajnostno 

prenovo stavb velikega upravnega in družbenega 

pomena, ki so v javni lasti

MZI V teku Q4/2022
3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Javno povabilo je pripravljeno in je v usklajevanju na EK. .

M23
Objava javnega razpisa za energetsko in trajnostno 

prenovo stanovanjskih stavb v javni lasti 
MZI V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Javni razpis je v začetni fazi. Objava predvidena konec leta 2022

T24
Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb 

velikega upravnega in družbenega pomena 

MJU, MNZ, 

MK, MIZŠ
V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)
Povabilo in projekti so v pripravi.

T25
Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb 

velikega upravnega in družbenega pomena

MJU, MNZ, 

MK, MIZŠ
V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Povabilo in projekti so v pripravi.

T26
Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s 

posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov 
MZI V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)
Projekti se še ne izvajajo.

T27
Dokončana energetska in trajnostna prenova 

stanovanjskih stavb v javni lasti
MZI V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)
Projekti se še ne izvajajo.

T28

Dokončana energetska in trajnostna prenova javnih stavb, 

financirana iz obnovljivega sklada za energetsko prenovo 

javnih stavb 

MZI V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Projekti se še ne izvajajo.

M29
Začetek veljavnosti Resolucije o nacionalnem programu 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
MO/URSZR V teku Q4/2023

5. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(nepovratna)

- januar 2022: s strani izvajalca ukrepa je imenovana delovna skupina za 

pripravo Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v obdobju 2022 do 2030 (sklep št. 007-7/2022-1-DGZR z 

dne 27. 1. 2022)

- mejnik bo predvidoma dosežen predčasno (pred Q4 2023) 

M46
Začetek veljavnosti novega načrta za obvladovanje 

poplavne ogroženosti 
MOP V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(povratna)

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti je v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje, kjer po oddanem prvem Okoljskem poročilu za NZPO in 

prejetih mnenjih mnenjedajalcev popravljamo Okoljsko poročilo. Obenem 

se na nekaterih manjših mestih dopolnjuje tudi sam NZPO. 

Še zmeraj ocenjujemo, da bo NZPO sprejet do konca leta 2022.

M36

Začetek veljavnosti sprememb Pravilnika o pogojih za vpis 

v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev 

ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega 

materiala

MKGP V teku Q4/2022
3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)

Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih 

dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala 

(Uradni list RS, št. 153/21 in 56/22) je sprejet.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrdilih in glavnih 

spričevalih za gozdni reprodukcijski material - V medresorskem 

usklajevanju je SVZ predlagala, da se zaradi št. prilog v skladu z 

nomotehničnimi smernicami sprejme nov predpis, torej nov pravilnik. 

Mnenja MF, MGRT in MJU so bila brez pripomb. Pravilnik bo sprejet v 

skladu z načrtom NOO in mejnik bo izpolnjen. 

M49
Začetek veljavnosti Zakona o gospodarskih javnih službah 

varstva okolja
MOP V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(povratna)

MOP je predlog zakona posredoval v javno obravnavo, ki je potekala od 17. 

marca 2022 do 17. maja 2022, saj smo želeli javnosti omogočiti dovolj časa 

za podrobno preučitev besedila in pripravo morebitnih pripomb. Trenutno 

javni uslužbenci pregledujejo prejete pripombe, do katerih se je treba 

strokovno opredeliti in stališče do pripomb objaviti na svetovnem spletu.
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T30
Novi objekti za usposabljanje in odzivanje na operativne 

nesreče, povezane s podnebjem
MO/URSZR V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)
Aktivnosti za uresničitev mejnika potekajo. 

T31
Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za poplave in 

velike požare v naravi 
MO/URSZR V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Avgust 2022: Potekajo aktivnosti oblikovanja programov usposabljanj na 

ravni izvajalca ukrepa, ki bodo predvidoma zaključene do Q2/2024 (pregled 

stanja usposobljenosti pripadnikov CZ do Q4/2022, evalvacija obstoječih 

programov do Q2/2023, priprava in potrditev novih programov 

usposabljanj do Q2/2024), s pričetkom izvajanja usposabljanj v Q3/2024

- cilj bo predvidoma dosežen v skladu z NOO in CID (zaključek usposabljanj 

do Q4/2025).

M32 Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost MOP-DRSV V teku Q4/2022
3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
1

DRSV je do sedaj izvedla že sledeče aktivnosti:

- sklenila sporazume s 30. občinami za izdelavo projektne dokumentacije za 

32 projektov oz. 54 projektov vključno s podprojekti;

- občinam predala 29 potrjenih projektnih nalog ;

- naročila pripravo 32 dokumentov identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP), od tega je  12 DIIP-ov že izdelano in potrjeno s sklepom. 

odprt je 1 NRP

projektne zaposlitve (10 oseb) iz sredstev NOO so vključene v 10 projektov.

DRSV opozarja, da je mejnik napačno formuliran. Do roka 

določenem v CID-u bodo sklenjeni sporazumi z občinami in ne 

pogodbe z izvajalci. V primeru, da mejnik ne bo formuliran na ta 

način DRSV mejnika ne bo dosegla. 

T33
Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi zaradi 

potresnega tveganja
MOP V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)
Ni spremeb

T34
Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s 

protipoplavno varnostjo
MOP V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

T35

Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno 

varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki 

temeljijo na naravi, in zelene ukrepe

MOP-DRSV V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

T47
Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s 

protipoplavno varnostjo
MOP V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(povratna)

T48

Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno 

varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki 

temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam

MOP-DRSV V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(povratna)

M37
Operativen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in 

varstvo gozdov

MKGP v 

sodelovanju z 

GIS

V teku Q4/2024
7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)
1

• Potrjen Dokument o identifikaciji projekta (DIIP) s strani MF URSOO ter 

sklep, da je projekt uvrščen v NRP s št 2330-22-0028;

• Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in 

prostor Slovenije (ZAPS) 12. 4. 2022 objavil javni natečaj za pridobitev 

strokovno najustreznejše rešitve za novogradnjo Centra za semenarstvo, 

drevesničarstvo in varstvo gozdov. Javni natečaj je bil zaključen v mesecu 

juliju 2022. Povezava do rezultatov razpisa: https://zaps.si/natecaji/center-

za-semenarstvo-drevesnicarstvo-in-varstvo-gozdov-sdvg/

Možna je časovna zamuda novogradnje, zaradi pogajanj s 

projektantom za spremembo projekta (racionalizacija stroškov) in 

potem z izvajalcem. 
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M38
Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode
MOP V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
2

Stanje glede vlog na dan 5.9. (vir: opomnik ministru):

Število prejetih vlog: 76

Število zavrženih vlog: 8 zavrženih, 2 sklep o ustavitvi

Število zavrnjenih vlog: 1 (1 umik vloge)

Število odobrenih vlog: 2

Število vlog, ki čakajo vsebinska pojasnila vlagateljev: 4

Število vlog, ki čakajo dopolnitev vloge vlagateljev (za formalno popolnost 

vloge): 0

Število vlog, ki so v vsebinskem pregledu po kontrolnem listu: 6

Število vlog, ki čakajo na vsebinski pregled: 48

Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in 

premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu 

vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in 

upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša 

obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovskih okrepitev, 

je izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, 

je doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, 

prestavljeno vsaj za eno leto.

T39
Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode 
MOP V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

T40
Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode 
MOP V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

T41
Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode 
MOP V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

M50
Oddaja naročil za projekte odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode
MOP V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(povratna)
2

Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in 

premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu 

vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in 

upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša 

obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovskih okrepitev, 

je izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, 

je doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, 

prestavljeno vsaj za eno leto.

T51
Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode 
MOP V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(povratna)

M42 Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo MOP V teku Q4/2022
3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
2

Stanje glede vlog na dan 5.9. (vir: opomnik ministru):

Število prejetih vlog: 32

Število zavrženih vlog: 2

Število zavrnjenih vlog: 4

Število odobrenih vlog: 8

Število vlog, ki čakajo vsebinska pojasnila vlagateljev: 1

Število vlog, ki čakajo dopolnitev vloge vlagateljev (za formalno popolnost 

vloge): 0

Število vlog, ki so v vsebinskem pregledu po kontrolnem listu: 4

Število vlog, ki čakajo na vsebinski pregled: 11

Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in 

premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu 

vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in 

upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša 

obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovskih okrepitev, 

je izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, 

je doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, 

prestavljeno vsaj za eno leto.

T43 Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo MOP V teku Q4/2024
7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

T44 Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo MOP V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)
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T45 Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo MOP V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

M52 Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno vodo MOP V teku Q4/2022
3. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(povratna)
2

Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in 

premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu 

vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in 

upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša 

obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovskih okrepitev, 

je izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, 

je doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, 

prestavljeno vsaj za eno leto.

T53 Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo MOP V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(povratna)

M54
Začetek veljavnosti zakona o vzpostavitvi upravljavca 

integriranega javnega potniškega prometa
MZI Zaključen Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)

Zakon je bil sprejet 6.4.2022, veljati je začel 5.5.2022.                                                                                                                                                                   

CN je po dopolntvah v ponovnem pregledu EK.

M55
Operativna Družba za upravljanje javnega potniškega 

prometa
MZI V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)

Vlada Republike Slovenije je kot ustanoviteljica in edina družbenica Družbe 

za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o., 14.7.2022 sprejela Akt 

o ustanovitvi. 9. 9. 2022  je bila družba vpisana tudi v Poslovni register 

Slovenije, matična številka 9211667000.

T56 Povečanje uporabe javnega potniškega prometa MZI V teku Q2/2023
4. zahtevek 

za plačilo

4. obrok 

(nepovratna)
Spremlja se povečanje uporabe javnega potniškega prometa do 6/2023.

M63
Začetek veljavnosti Zakona o alternativnih gorivih v 

prometu
MZI V zamudi Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
2

MzI je v juliju in avgustu ob zunanji pravni pomoči delalo na finaliziranju  

določb. Pri pravnem pregledu se je izkazalo, da bodo določeni koncepti 

potrebovali spremembo členov in potrobno preveritev v smislu združljivosti 

funkcij predvidenih pravnih oseb, katerim bi se z zakonom namenilo 

določene naloge. Trenutno potekajo še zadnja pravna preverjanja glede 

določenih nalog in preoblikovanje določb. Po finaliziranju določb bo sledila 

obrazložitev členov, ocena finančnih posledic ter priprava vladnega gradiva 

za interno in kooalicijsko usklajevanje pred posredovanjem v javno 

obravnavo.

19.9.2022 je bil na spletni strani e-Demokracija objavljen za javno 

obravnavo osnutek Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in 

spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

Gre za sprejem novega zakona, kjer je bilo potrebno vzpostaviti 

celoten koncept normativne ureditve. Delo na pripravi zakona pa 

otežuje tudi stanje na AFIR (Alternative Fuels Infrastructure 

regulation), ki je del paketa FF55 in še ni v veljavi, čeprav je bil 

sprejet splošni pristop dne 2. 6. 2022. Navedeno onemogoča 

določitev načina izvajanja evropske uredbe in naložitev obvez 

zadevnim deležnikom, saj ni formalno veljavna in se v zakonu na 

njo ne sme sklicevati. Povprečno je čas od priprave osnutka 

zakona do sprejema v državne zboru vsaj eno leto, vključujoč vse 

zakonsko obvezne postopke pri pripravi novih zakonodajnih aktov 

(interno usklajevanje, koalicijsko usklajevanje, javna obravnava, 

medresorsko usklajevanje, obravnava v državnem zboru). Glede 

na navedeno in dejstvo, da je bil osnutek pripravljen v juniju, se 

sprejem zakona predvideva najhitreje v prvi četrtini 2023, 

najkasneje pa do konca junija 2023. Glede na postopke sprejema 

novega zakona le ta do konca leta še ne bo sprejet. Predvideva se 

sprejem zakona najhitreje v prvi četrtini 2023, najkasneje pa do 

junija 2023.

T64
Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na 

alternativni pogon
MZI V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Spremlja se povečanje števila polnilnih in oskrbovalnih mest za vozila na 

alternativni pogon do konca leta 2025. Vidnejši napredek je predviden ob 

zaključku projektov postavitve polnilnih mest, podprtih preko javnega 

razpisa in javnega povabila v okviru NOO. Napredek je pričakovati tudi v 

obdobju po sprejemu zakona o infrastrukturi za alternativna goriva, ki bo 

lastnike in/ali upravljavce polnilne infrastrukture obvezal k registraciji 

operativnih polnilnih mest v RS.

M57 Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge  MZI-DRSI Zaključen Q4/2022
3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Mejnik dosežen: podpisane vse pogodbe za nadgradnjo 49 km prog

M58
Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Grosuplje 

in Domžale 
MZI-DRSI Zaključen Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Mejnik dosežen: za postajo Grosuplje in postaj Domžale pogodbi podpisani
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T59 Nadgrajene železniške postaje MZI-DRSI V teku Q2/2024
6. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(nepovratna)

V izvajanju: Postaja Grosuplje: v zaključni fazi izvedbe; postaja Domžale: še 

v izvedbi.

T60 Dolžina nadgrajenih železniških prog MZI-DRSI V teku Q2/2025
8. zahtevek 

za plačilo

8. obrok 

(nepovratna)

V izvajanju: Odsek Kranj - Jesenice: dela zaključena; odsek Ljubljana 

-Brezovica: dela v zaključni fazi; Odsek Brezovica- Borovnica: dela se še ne 

izvajajo, pogodba podpisana, pričetek del 15.10.2022

M67
Oddaja naročila za nadgradnjo železniške postaje 

Ljubljana – 1. faza 
MZI-DRSI V teku Q4/2023

5. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(povratna)

Javno naročilo za fazo A je objavljeno, fazi B in C (osrednja žel postaja 

Ljubljana) še nista objavljeni

M68 Dokončana obnova železniške postaje Ljubljana MZI-DRSI V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(povratna)
Gradbena dela se še ne izvajajo

T61 Operativne lokomotive z dodatno opremo ETCS stopnje 2 MZI V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Zaradi proučitve možnosti podaljšanja roka vgradnje ETCS opreme v vozna 

sredstva, so aktivnosti v zvezi s tem JN ustavljene 

T62 Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa DARS d.d. V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)
V izvajanju.

T65
Operativna javno dostopna polnilna mesta za električna 

vozila 
MZI V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Trenutno je v pripravi javno naročilo za izdelavo analize stanja in ocene 

potreb po polnilni infrastrukturi v RS, ki  bo ena izmed strokovnih podlag za 

pripravo javnega razpisa oz. javnega povabila. Pravno podlago bo zagotovil 

nov zakon o infrastrukturi za alternativna goriva, katerega sprejem je 

ključen za izvedbo reforme na področju alternativnih goriv v prometu, ali 

zakon o celostnem prometnem načrtovanju, katerega predlog je trenutno v 

zakonodajnem postopku.

T66
Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti 

državne uprave
MZI V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Trenutno je v pripravi javno naročilo za izdelavo analize stanja in ocene 

potreb po polnilni infrastrukturi v RS, ki  bo ena izmed strokovnih podlag za 

pripravo javnega razpisa oz. javnega povabila. Pravno podlago bo zagotovil 

nov zakon o infrastrukturi za alternativna goriva, katerega sprejem je 

ključen za izvedbo reforme na področju alternativnih goriv v prometu, ali 

zakon o celostnem prometnem načrtovanju, katerega predlog je trenutno v 

zakonodajnem postopku.

M69
Začetek veljavnosti sprememb podaljšane odgovornosti 

proizvajalcev in predelave odpadkov 
MOP Zaključen Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Ni sprememb

M70
Razvoj in uporaba metodologije zelenega proračunskega 

načrtovanja
MF V teku Q4/2023

5. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(nepovratna)

M71 Operativna enotna točka za krožno gospodarstvo

MGRT, MOP, 

SVRK, MKGP, 

MZI, MIZŠ, 

MJU

Zaključen Q2/2022
2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)

Pripravljen je bil in na podlagi zaprosila URSOO dopolnjen COVER NOTE 

(URSOO poslan v petek 26.8.2022)

M72
Oddaja naročil za podporo podjetjem pri prehodu na 

krožno gospodarstvo

MGRT in 

izvajalske 

institucije

V teku Q2/2024
6. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(nepovratna)

5.8.2022 je bil objavljen Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in 

srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji 

poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025). Roki za 

prijavo so različni, več informacij na spletni strani: 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/391

Ne ocenjujemo tveganja za pravočasno izvedbo tega mejnika.
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T73
Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na 

krožno gospodarstvo

MGRT in 

izvajalske 

institucije

V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

5.8.2022 je bil objavljen Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in 

srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji 

poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025). Roki za 

prijavo so različni, več informacij na spletni strani: 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/391

Ne ocenjujemo tveganja za pravočasno izvedbo tega mejnika.

M74 Oddaja naročil za podporo okolju prijazni predelavi lesa MGRT V teku Q4/2024
7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

22.8.2022 so bili odpremljeni sklepi za prvi rok. Na razpis smo prejeli 51 

vlog. En prijavitelj je odstopil od prijave, izdanih je bilo 47 pozitivnih 

sklepov in 3 negativni v okviru prvega odpiranja. Na spletni strani razpisa je 

bil objavljen razpoložljiv znesek za drugo odpiranje: 2.269.397,81 EUR. Ne 

ocenjujemo tveganja za pravočasno dosego tega mejnika

T75
Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi 

lesa 
MGRT V teku Q2/2025

8. zahtevek 

za plačilo

8. obrok 

(nepovratna)
Glede na pojasnilo pri M74 ne ocenjujemo tveganja za dosego tega cilja.

T76
Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi 

lesa 
MGRT V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Glede na pojasnilo pri M74 ne ocenjujemo tveganja za dosego tega cilja.

M77 Sprejetje Strategije digitalne transformacije podjetij MGRT Zaključen Q4/2021
1. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(nepovratna)
Zaključeno. Izvedeno.

M78 Smernice za inovativno javno naročanje MGRT V zamudi Q2/2022
2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
1 Ni novosti, Smernice se še usklajujejo. Časovno tveganje izvedbe projekta.

T79 Podjetja z dodeljeno e-identiteto MGRT V zamudi Q2/2022
2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
1

Ni novosti. Izpostavljeno tveganje, saj je storitev e-izkaznice vezana na 

samo investijo Hibridnega oblaka, ki je v zamudi. Tveganje za izvedbo v 

2022!

Časovno tveganje izvedbe projekta.

M80 Oddaja naročil za projekte digitalne preobrazbe podjetij MGRT V zamudi Q2/2022
2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
1

Sklepi za javni razpis so v pripravi in bodo odpremljeni do DD. MM.2022. 

Zaradi pojasnjenih razlog na dan 18.7.2022 smo v zamudi. Pogodbe bodo 

sklenjene najkasneje do novembra 2022.

Časovno tveganje izvedbe projekta.

T81 Konzorciji podjetij z razvito digitalno strategijo MGRT V zamudi Q2/2022
2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
1

Sklepi za javni razpis so v pripravi in bodo odpremljeni do DD. MM.2022. 

Zaradi pojasnjenih razlog na dan 18.7.2022 smo v zamudi. Izdelano 

digitalno strategijo imata dve podjetji, ostali bodo pripravljene v treh 

mesecih od izdaje sklepov, do konca novembra 2022.

Časovno tveganje izvedbe projekta.

T82
Konzorciji, podprti z dokončano celovito digitalno 

preobrazbo
MGRT V teku Q2/2023

4. zahtevek 

za plačilo

4. obrok 

(nepovratna)
Ni novosti. Izvedljivo v Q1 2024.

M89 Operativna infrastruktura v oblaku MGRT V zamudi Q2/2022
2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
1 Ni novosti. Tveganje za izvedbo v 2022! Časovno tveganje izvedbe projekta.

M83
Objava javnega razpisa za prijavo interesa za nov projekt v 

zvezi z oblakom naslednje generacije
MGRT Zaključen Q2/2021

1. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(nepovratna)
/
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T84
Rešitve za obdelavo podatkov, razvite in integrirane v 

pilotni fazi
MGRT V teku Q2/2024

6. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(nepovratna)

Na evropski javni razpis DEP CALL je MGRT v sodelovanju z mednarodnimi 

konzorciji oddal skupaj 4 vloge. Postopek odločanja o vloga je na evropski 

ravni še v teku. Črpanje NOO je predvideno kot nacionalni prispevek k 

sofinanciranju iz DEP CALLa.

M85
Dokončanje seznama potencialnih udeležencev skupnega 

projekta
MGRT Zaključen Q2/2021

1. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(nepovratna)
/

T86 Število začetih projektov MGRT V teku Q2/2023
4. zahtevek 

za plačilo

4. obrok 

(nepovratna)
/

T87
Število vozlišč v okviru evropske infrastrukture za storitve 

blokovnih verig, odprtih na nacionalni ravni 
MGRT V zamudi Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
1

Na evropski javni razpis DEP CALL je MGRT v sodelovanju z mednarodnimi 

konzorciji oddal skupaj 4 vloge. Postopek odločanja o vloga je na evropski 

ravni še v teku. Črpanje NOO je predvideno kot nacionalni prispevek k 

sofinanciranju iz DEP CALLa, zato so tudi investicije v sloveniji (vzpostavitev  

vozlišč) vezane na odobritev sredstev na DEP CALLu. Ocena da ni izvedljivo 

v 2022, vendar gre za drugačen potek postooka na evropski ravni, kot pa je 

bilo to načrtovano v času priprave NOO.

Časovno tveganje izvedbe projekta.

T88
Storitve, ki se upravljajo prek evropske infrastrukture za 

storitve blokovnih verig
MGRT V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
1

Na evropski javni razpis DEP CALL je MGRT v sodelovanju z mednarodnimi 

konzorciji oddal skupaj 4 vloge. Postopek odločanja o vloga je na evropski 

ravni še v teku. Črpanje NOO je predvideno kot nacionalni prispevek k 

sofinanciranju iz DEP CALLa, zato so tudi investicije v sloveniji (vzpostavitev  

vozlišč) vezane na odobritev sredstev na DEP CALLu. Ocena da ni izvedljivo 

v 2022, vendar gre za drugačen potek postooka na evropski ravni, kot pa je 

bilo to načrtovano v času priprave NOO.

Časovno tveganje izvedbe projekta.

M90
Ustanovljen in operativen Svet za razvoj informatike v 

državni upravi
MJU Zaključen Q4/2021

1. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(nepovratna)

M91 Varni nacionalni dokumenti z e-identiteto MJU Zaključen Q2/2022
2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)

M93 Odprava pravnih in upravnih ovir za opravljanje e-storitev MJU V teku Q4/2022
3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)

Za realizacijo ukrepa »posodobitev upravnih procesov za uspešno digitalno 

preobrazbo« so bili sprejeti naslednji splošni pravni akti:

-	v okviru Zakona o debirokratizaciji je bil spremenjen Zakon o splošnem 

upravnem postopku (zakon je objavljen v Ur. l. RS, št. 3/22 in se je začel 

veljati 22. 1. 2022),

-	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 

(Ur. l. RS, št. 172/21),

-	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 

(Ur. l. RS, št. 68/22), 

-	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 

(Ur. l. RS, št. 89/22)

-	Pravilnik o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih za vročanje v upravnem 

postopku (Ur. l. RS, št. 89/22)

M92 Vzpostavljen in operativen kompetenčni center MJU V teku Q4/2023
5. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(nepovratna)
2

Trenutno potekajo: aktivnosti za pripravo zagonskega elaborata projekta, 

oblikovanje delovne skupine za pripravo Strategije ravnanja z zaposlenimi v 

državni upravi, pregled in dogovarjanje o vsebini sprememb/dopolnitev 

Zakona o javnih uslužbencih; sprememba akta o sistemizaciji delovnih mest 

v Direktoratu za javni sektor in Sektorju za razvoj kadrov v javnem sektorju z 

namenom objave javnih natečajev za zasedbo prostih delovnih mest, 

Mejnik je odvisen od doseganja mejnika 173. Trenutno že 

potekajo aktivnosti v zvezi s spremembo sistema javnih 

uslužbencev. S ciljem večje učinkovitosti uslužbenskega sistema in 

posledično storitev javne uprave, predvsem v smislu dodatne 

krepitve strokovnosti in neodvisnosti javnih uslužbencev ter večje 

fleksibilnosti pri upravljanju s kadri v javni upravi, je pripravljen 

predlog »Izhodišč za nadaljnji razvoj uslužbenskega sistema v 

Republiki Sloveniji«. Predlogi, ki jih vsebujejo izhodišča vključujejo 

tudi predloge za spremembe Zakona o javnih uslužbencih, med 

katerimi je posebej izpostavljena vzpostavitev kompetenčnega 

centra oziroma določitev pravne podlage za nove pristojnosti 

Ministrstva za javno upravo. Tveganje predstavlja odvisnost 

doseganja tega mejnika z doseganjem mejnika 173 (Zakon sistema 

plač v javnem sektorju).

M95
Večja zmogljivost javne uprave za odzivanje na 

kibernetske incidente
URSIV V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
DIIP za projekt je v zaključni fazi.

M94
Sprejetje Načrta razvoja širokopasovnih omrežij 

2021–2025 
SDP Zaključen Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
25. 8. 2022je bil na Vladi RS sprejet Načrt razvoja gigabitne insfrastrukture. 
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M96 Vzpostavitev nacionalnega omrežja SI-EuroQCI URSIV V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

Konzorcij za vzpostavitev omrežja SI-EuroQCI je bil uspešen na EU razpisu 

DEP za vzpostavitev nacionalnih QCI omrežij. Pogodba bo podpisana v 

11/2022, pričetek projekta pa bo v 1/2023. Konzorcij se bo prijavil tudi na 

EU razpis CEF za vzpostavitev zemeljskih optičnih postaj, ki bo predvidoma 

objavljen v 10/2022. V primeru obeh razpisov se nacionalno sofinanciranje 

zagotavlja iz sredstev NOO.

Predviden je pričetek črpanja v začetku 2023, ko bo skladno s pogodbo iz 

razpisa DEP začetek 30 mesečnega obdobja projekta.

M97 Začetek delovanja platforme e-Zakonodaja SVZ V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Priprava PZI z izbranim izvajalcem  za razvoj komponente MOPED-FLOW 

teče v skladu s časovnico.

Projektna naloga za ePA je bila predana in prva faza zaključena. 

T98
Število javnih uslužbencev, ki so zaključili usposabljanje na 

področju digitalnih znanj in spretnosti
MJU V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
2

Leto 2022, izvedeno:      

-	priprava in potrditev investicijske dokumentacije (investicijski program), 

-	uvrstitev programa v Načrt razvojnih programov   

Načrtovano za leto 2022:

-	priprava in izvedba postopkov izbire novih sodelavcev za izvedbo 

projekta (4 zaposlitve za določen čas izvajanja projekta)

-	ustanovitev Programskega sveta (programski svet bo strokovno telo 

glede vsebin usposabljanj) 

-	priprava plana vsebin usposabljanj za 2023

-	izvedba javnih povabil za izbor izvajalcev  in morebiten najem prostorov 

za leto 2023

-	vzpostavitev pravne podlage za vodenje evidenc (Zakon o javnih 

uslužbencih)

-	priprava zagonskih aktivnosti za promocijo programa usposabljanj za dvig 

digitalne pismenosti

Postopki pri začetnih aktivnostih in navodilih so bili zamudni, zato 

se zamika tudi začetek projekta. Opozarjamo, da smo pri 

načrtovanju mejnika upoštevali število udeležb na teh 

usposabljanjih in ne število udeležencev. Namreč število 

udeleležencev je bistveno težje doseči, saj se nekateri lahko 

udeležijo več usposabljanj, kljub temu pa se potem šteje le enkrat. 

Prav tako imamo v informacijskem sistemu zagotovljeno le 

spremljanje udeležb. Skladno z načrtovanjem lahko dosežemo 

mejnik 40.000 udeležb na usposabljanjih. Predlagamo sestanek, 

da se razumevanje mejnika uskladi z URSOO in nato s Komisijo. 

T99 Dodatna gospodinjstva s širokopasovnim dostopom SDP V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

T100
Uporabniki novega policijskega digitalnega radijskega 

omrežja (TETRA) 
MNZ V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
1

Ob koncu julija 2022 je bilo v sistem vključenih 6.325 radijskih terminalov. V 

začetku avgusta je bilo proizvajalcu opreme Sepura (Anglija) poslanih 

dodatnih 3.034 radijskih terminalov zaradi nadgradnje enkripcijskega 

algoritma. Omenjeni radijski terminali se bodo vključevali v sistem ob 

povratku z nadgradnje enkripcijskega algoritma. Hkrati se bodo v sistem 

redno vnašali ostali radijski terminali.

Tveganje zaradi težav ločenih strežnikov in načina vnosa 

podatkov.

M101 Operativen zasebni oblak policije MNZ V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Aktivnosti potekajo po načrtu. Od predvidenih JN bilo eno objavljeno (rok 

16.8.2022). Drugo JN pa je v zaključni fazi priprave objave.

T106
Dodatni izobraževalni zavodi z optičnimi povezavami s 

hitrostjo nad 1 Gb/s
MIZŠ V teku Q4/2023

5. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(nepovratna)

Sprejet je Sklep o potrditvi projekta, v podpisovanju je pogodba z 

izvajalcem projekta.

T107
Dodatne hrbtenične optične povezave s hitrostjo 100 

Gb/s
MIZŠ V teku Q4/2023

5. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(nepovratna)

V postopku potrjevanja je Sklep o potrditvi projekta. Po podpisu Sklepa se 

bo Arnes-u poslala v podpis pogodba za izvedbo projekta.Projekt poteka po 

načrtu. Objavljeno je bilo obvestilo o naročilu JN002463/2022-B01 –  (EU 2 

– SL), objavljeno dne 14. 4. 2022, naziv: DNS – Optična vlakna. Prva faza 

(določitev usposobljenosti ponudnika) je zaključena. V teku je priprava 

javnega naročila za 2. fazo.

T108

Nove rešitve IT, ki se uporabljajo pri poučevanju, učenju, 

športu in spremljanju diplomantov poklicnega 

izobraževanja

MIZŠ V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

1. projekt: Investicjska dokumentacija je potrjena. NRP je odprt. Razpisna 

dokumentacija se pripravlja v skladu s časovnico.

2. projekt: Investicijski dokument je potrjen. Zaposlitve bodo realizirane 

1.9. in 1.10. Formirajo se skupine za vsebino aplikacij. 

3. projekt: Investicijski dokument je potrjen. 

T102
Povezana prostorska in okoljska digitalna podatkovna 

infrastruktura
MOP V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Izvedeni javni natečaji in prve zaposlitve ter priprava organizacije dela. Ni 

zamud pri izvajanju projekta.
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T103
Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, 

prehrane in gozdarstva
MKGP V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)
Aktivnosti potekajo po planu.

T104
Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, 

prehrane in gozdarstva
MKGP V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Aktivnosti potekajo po planu.

T109
Kulturne ustanove z operativnimi dinamičnimi e-

storitvami
MK V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Digitalizacija na področju kulture:

1. Projekt: e-Arhiv (Arhiv RS) –  Skladno s projektnim planom je ARS po 

odprtju NRP konec aprila 2022 začel z izvajanjem vseh petih projektnih 

nalog (PN), trenutno so pri vseh PN v fazi Analize potreb in raziskave trga 

ter priprave specifikacije za izvedbo javnega naročila. Sprejeta je bila tudi 

nova sistemizacija delavnih mest za potrebe projektnih zaposlitev.               

2. Projekt: e-Dediščina:

- premična kulturna dediščina – investicijska dokumentacija v pripravi

- nepremična kulturna dediščina (MK): potrjena investicijska 

dokumentacija, soglasje Sveta za razvoj informatike, projekt uvrščen v NRP; 

(po načrtu)

3. Projekt: e-Kultura (MK) – optimizacija koncepta programske enote, ki ji 

sledi izdelava investicijskega dokumenta. Slednji bo pripravljen do konca 

leta 2022

T105
Novi ali nadgrajeni informacijski sistemi, ki jih uporabljajo 

pravosodne institucije
MP V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

V okviru projektov se pripravlja investicijska dokumentacija, ki bo podlaga 

za uvrstitev projektov v NRP.

M110
Začetek veljavnosti Zakona o znanstvenoraziskovalni in 

inovacijski dejavnosti 
MIZŠ, MGRT Zaključen Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
/

M111 Ustanovljen in operativen skupni Programski odbor MIZŠ, MGRT Zaključen Q2/2022
2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
/

M112

Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, 

gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim 

spremembam

ARRS V teku Q4/2024
7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

M113
Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in 

digitalne preobrazbe
ARRS V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

M114
Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na 

področju krožnega gospodarstva
SPIRIT V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)
Ni novosti, sklepi bodo izdani do roka, ni tveganja za zamudo.

T115

Dokončani projekti za razvoj nizkoogljične družbe, 

gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim 

spremembam.

ARRS V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

T116
Dokončani projekti na področju digitalizacije in digitalne 

preobrazbe
ARRS V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

T117
Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju 

krožnega gospodarstva
SPIRIT V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)
Velja enako kot na dan 18.7.2022.

T118
Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju 

krožnega gospodarstva
SPIRIT V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Velja enako kot na dan 18.7.2022.

T119
Dokončani projekti mobilnosti in/ali reintegracije 

slovenskih raziskovalcev 
ARRS V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Velja enako kot na dan 18.7.2022.
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M120
Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju 

krožnega gospodarstva 
SPIRIT V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)
Velja enako kot na dan 18.7.2022.

T121
Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega 

gospodarstva
SPIRIT V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)
Velja enako kot na dan 18.7.2022.

T122
Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega 

gospodarstva
SPIRIT V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Velja enako kot na dan 18.7.2022.

M123 Začetek delovanja Nacionalnega inštituta za hrano

MKGP, 

ustanovitelj 

instituta

V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Aktivnosti potekajo po načrtu!

Že opravljeno: 

- objava javnega naročila za pripravo strokovne študije »Analiza stanja 

razvojno raziskovalnih inštitucij v Sloveniji, ki delujejo na področju prehrane 

in živilstva«;

- opravljen izbor izvajalca za javno naročilo

Trenutno poteka:

- priprava strokovne študija s strani izbranega izvajalca

M124
Začetek veljavnosti Zakona o oblikah alternativnih 

investicijskih skladov
MF Zaključen Q4/2021

1. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(nepovratna)

Državni zbor je Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov sprejel 

14. 7. 2022. Objavljen je v Uradnem listu št. 101/22 in velja od 10. 8. 2022.

M125 Sprejetje strategije razvoja kapitalskega trga MF V zamudi Q2/2022
2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
1

Predlog strategije je v zaključni fazi priprave za odobritev s strani novega 

vodstva. Po medresorskem usklajevanju bo predložen v sprejem vladi.
Tveganje predstavlja časovno doseganje mejnika.

M126
Začetek veljavnosti sprememb Zakona o spodbujanju 

investicij z namenom spodbujanja zelenega prehoda
MGRT Zaključen Q4/2021

1. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(nepovratna)
/

M127
Začetek veljavnosti izvedbenega predpisa Zakona o 

spodbujanju investicij
MGRT Zaključen Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
/

M128
Oddaja naročil za projekte v podporo regionalnemu 

razvoju 
MGRT V zamudi Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
1

Sklepi za javni razpis od SPS (20 mio EUR) so bili izdani že pred 30.6.2022, 

teče umeščanje projektov v NRP. Tu so NRP-i potrjeni le za projekte s 

pričetkom financiranja v 2022, medtem ko ostali ne (MF ne dovoli 

potrjevati projektov z obremenitvijo v 2023 in kasneje. Drugi javni razpis 

(30 mio EUR), ki ga izvaja MGRT, je trenutno v fazi priprave vlog za 

umeščanje v NRP, sklepi pa so bili odpremljeni. Ker sredstva niso bila v 

celoti porabljena, se bo za ostanek sredstev pripravil še en javni razpis, tako 

da je tu potrebno pospešiti postopke NRP-anja, cilj skupaj 200+100 

projektov pa bo realiziran v roku iz cilja 131 in 132.

Tveganje predstavlja časovno doseganje mejnika. Cilji, ki 

zasledujejo mejnik, v tej fazi še ne bodo doseženi, prav tako 

sredstva javnega razpisa ne bodo v celoti porabljena. Ministrstvo 

bo iz ostanka sredstev javnega razpisa v letu 2023 izvedlo 

ponoven javni razpis, s katerim bo zadostilo ciljnim vrednostim.

M129 Oddaja naročil za projekte za spodbujanje investicij MGRT V teku Q2/2023
4. zahtevek 

za plačilo

4. obrok 

(nepovratna)

V okviru obravnave vlog se je ugotovilo, da bodo na prvem odpiranju 

porabljena vsa sredstva, o čemer smo na spletni strani pripravili obvestilo. 

Sklepi o izboru so v pripravi. Pogodbe bodo sklenjene pravočasno.

T130 Dokončani projekti za spodbujanje investicij MGRT V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Veza na M129, ni novosti.

T131 Dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju MGRT V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Tveganja glede nedoseganja števila podprtih projektov ostajajo. 

Načrtujemo pripravo novega javnega razpisa, na katerem bi podprli večje 

število manjših investicij in na ta način dosegli ta cilj.

T132
Dodatni dokončani projekti v podporo regionalnemu 

razvoju 
MGRT V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

Tveganja glede nedoseganja števila podprtih projektov ostajajo. 

Načrtujemo pripravo novega javnega razpisa, na katerem bi podprli večje 

število manjših investicij in na ta način dosegli ta cilj.
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M133
Oddaja naročil za ekosisteme inovativne poslovne 

infrastrukture in njihovo upravljanje
MGRT V zamudi Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
1

Pogodba med MGRT in javno agencijo SPIRIT Slovenija za pilotni projekt 

upravljanja con je bila sklenjena dne: 28.7.2022. V okviru javnega razpisa za 

podporo inovativnim ekosistemom ekonomske-poslovne infrastrukture so 

bili sklepi za 12 občin odpremljeni, v teku je priprava vlog za NRP. Ostanek 

sredstev bo dodeljen v okviru drugega odpiranja, ki bo maja 2023.

Tveganje predstavlja časovno doseganje mejnika. Izdani so bili 

sklepi, v teku je priprava vlog za uvrstitev v NRP. Cilji, ki 

zasledujejo mejnik, v tej fazi še ne bodo doseženi, prav tako 

sredstva javnega razpisa ne bodo v celoti porabljena. Ministrstvo 

bo iz ostanka sredstev javnega razpisa v letu 2023 izvedlo 

ponoven javni razpis, s katerim bo zadostilo ciljnim vrednostim.

T134
Dokončanje projektov za ekosisteme inovativne poslovne 

infrastrukture in njihovo upravljanje
MGRT V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Velja enako kot na dan 18.7.2022.                       

M135
Začetek veljavnosti Zakona o vzpostavitvi „krizne“ sheme 

skrajšanega delovnega časa 
MDDSZ V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
2

Trenutno potekajo aktivnosti projektne skupine za proučitev obstoječih 

primerov ureditve stalnih kriznih shem skrajšanega delovnega časa v 

območju EU ter pregled pretekle in obstoječe ureditve krajšega delovnega 

časa, pripravlja se  vprašalnik za socialne partnerje o dosedanjih izkušnjah 

in potrebah glede ukrepa skrajšanega delovnega časa, pripravlja se analiza 

potreb Slovenije po stalni krizni shemi skrajšanega delovnega časa in 

ureditve krajšega delovnega časa glede na pozicijo gospodarstva v 

gospodarskem ciklu. Pripraviljajo se zakonodajne podlage, sprejem katerih 

pa bo odvisen od odziva socialnih partnerjev, zaradi česar obstaja tveganje 

za časovno zamudo pri doseganju mejnika Q4/2022.

Časovne zamude oziroma zamik izvajanja reforme je nastal zaradi 

menjave vlade. Pri izvedbi evidenčnega naročila za izbor 

zunanjega izvajalca za pripravo in objavo analize o stanju in 

potrebah ni bilo prijavljenega nobenega ponudnika. Nadalje je 

sledila odločitev, da se analiza o stanju in potrebah pripravi 

znotraj ministrstva. Ob upoštevanju vseh zakonodajnih postopkov 

in rokov, vključno z obravnavo na ESS je realno pričakovati 

zamude.

M136 Začetek veljavnosti sprememb Zakona o urejanju trga dela MDDSZ V teku Q2/2024
6. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(nepovratna)
Pričakuje se, da bo rešitev sprejeta v skladu z mejnikom.

M137
Predlog sprememb pokojninske zakonodaje v 

posvetovanje 
MDDSZ V teku Q2/2023

4. zahtevek 

za plačilo

4. obrok 

(nepovratna)

Izvedba aktivnosti na strokovni ravni kot predpriprava na pripravo predloga 

zakonodajnih sprememb. 

M138

Predložitev zakonodajnega predloga za celovite 

spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju Državnemu zboru 

MDDSZ V teku Q4/2023
5. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(nepovratna)
Sledi mejniku M137

M139

Začetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju, katerega namen je zagotavljanje 

javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin 

MDDSZ V teku Q4/2024
7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)
Sledi mejniku M138

M140

Posodobitev izvedbenih dokumentov za Smernice za 

izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za 

obdobje 2021–2025 

MDDSZ V teku Q4/2024
7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

V dogovoru z OECD bo pripravljena evalvacija ukrepov APZ, na podlagi 

katere bodo pripravljene podlage za prilagoditev dokumentov. Analiza 

OECD se bo izvajala v letu 2023. Predvideno je, da bo ukrep izveden skladno 

z mejnikom.

M141

Operativna spletna platforma s pripomočki za delodajalce 

in delavce, namenjenimi spodbujanju prožnih načinov 

dela

MDDSZ V teku Q4/2022
3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
2

 V pripravi sta javno naročilo za pripravo analitičnih in strateških podlag ter 

javno naročilo za pripravo poslovne analize umestitve spletne platforme za 

podporo prožnejšim načinom organizacije dela.

Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo 

prožnejšim načinom organizacije dela, ki je bil objavljen 29. 7. 

2022, je bil 19. 8. 2022 razveljavljen. Zaradi spremembe načina 

izvedbe investicije, se pričakuje šestmesečna zamuda pri realizaciji 

mejnika. 

T142
Dokončani projekti, ki vzpostavljajo ali izboljšujejo pogoje 

dela od doma
MDDSZ V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Sledi mejniku M141

T143
Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene 

centre 
MDDSZ V teku Q2/2024

6. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(nepovratna)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je odtopil od 

podpisa pogodbe, zato je ministrstvo aktivno pričelo z izvajanjem 

aktivnosti. Tečejo postopki za odprtje NRP in zaposlitve treh oseb na 

projektu. V pripravi je JR za vključitev invalidskih podjetij in zaposlitvenih 

centrov s svetovalci, ki bo predvidoma objavljen v začetku leta 2023. 
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T144
Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za 

nedoločen čas
MDDSZ V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
2

29. 7. 2022 je bilo objavljeno javno povabilo delodajalcem s strani ZRSZ. 

Oddaja e-ponudb delodajalcev je mogoča od 16. 8. 2022 do razdelitve 

razpoložljivih sredstev. Odpiranje prejetih ponudb na pristojnih območnih 

službah Zavoda bo potekalo tedensko.

Pri objavi javnega povabila za ukrep Hitrejši vstop mladih na trg 

dela je prišlo do zamika zaradi nepodpisa pogodbe o 

sofinanciranju ukrepa med ministrstvom in zavodom. Pogodba je 

bila za podpis pripravljena konec marca 2022, v aprilu 2022 pa je 

bila načrtovana objava javnega povabila. Prejšnja vlada oz. kabinet 

je glede izvedbe ukrepa namreč predlagal spremembe 

(sprememba višine subvencije), ki pa so posledično vodile k novim 

usklajevanjem in pripravam vseh pravnih podlag. Temu je sledila 

še menjava vlade. Obstaja možnost, da bo zaradi zamude pri 

objavi javnega povabila do konca leta vključenih manj kot 1300 

oseb, kar je zahteva za dosego mejnika.

T145
Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za 

nedoločen čas
MDDSZ V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

29. 7. 2022 je bilo objavljeno javno povabilo delodajalcem s strani ZRSZ. 

Oddaja e-ponudb delodajalcev je mogoča od 16. 8. 2022 do razdelitve 

razpoložljivih sredstev oziroma do 31. 1. 2023. Odpiranje prejetih ponudb 

na pristojnih območnih službah Zavoda bo potekalo tedensko.

T146
Število zaposlenih, ki so uspešno zaključili programe 

usposabljanja/izobraževanja
MDDSZ V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

Usklajena je končna verzija Dokumenta identifikacije projekta in pogodbe z 

izvajalcem (JŠRIP). V zaključni fazi sta JR in RD, ki bosta objavljena v 

septembru oz. oktobru 2022. 

T147
Število zaposlenih, ki so uspešno zaključili programe 

usposabljanja/izobraževanja

MDDSZ in 

JŠRIPSRS
V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Sledi cilju T146

M148
Nadgrajeno spremljanje podatkov v Zeleni shemi 

slovenskega turizma 
MGRT V teku Q2/2024

6. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(nepovratna)
Pogodba je sklenjena.

M149
Začetek veljavnosti Uredbe o razvojnih spodbudah za 

turizem 
MGRT Zaključen Q4/2021

1. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(nepovratna)
/

M150
Oddaja naročil za povečanje energetske učinkovitosti 

turističnih nastanitvenih zmogljivosti 
MGRT V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)

Javni razpis je še vedno v pripravi. Glede na vsebino ukrepa kot je 

predviden z NOO smo imeli dva izziva: način upoštevanja pravil vezanih na 

regionalno pomoč in implementacija določil glede nizkoenergejskih stavb. 

Glede obeh sta bili sprejeti rešitvi. Razpis je bil objavljen 27.9.2022.

T151
Dokončanje projektov za povečanje energetske 

učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti 
MGRT V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Ni ocenjeno tveganje za realizacijo cilja.

T152

Dokončanje projektov gradnje ali popolne rekonstrukcije 

za povečanje energetske učinkovitosti turističnih 

nastanitvenih zmogljivosti 

MGRT V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
Ni ocenjeno tveganje za realizacijo cilja.

T153
Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno 

turistično infrastrukturo 
MGRT V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Razpisana sredstva omogočajo podporo manj projektov, kot je zahteva cilja, 

zato bo potrebno tu sprejeti tehtno odločitev. V vsakem primeru ni 

tveganja na dosego cilja, saj je šele v Q4 2025.

M154 Oddaja naročil za obnovo objektov kulturne dediščine MK V teku Q4/2022
3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)

1. Program predvidenih investicijskih aktivnosti na kulturnih spomenikih in 

javni kulturni infrastrukturi v lasti RS je bil sprejet dne 27.5.2022.                   

2. Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja 

kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v 

slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje 

in odpornost je v zaključni fazi – v pripravi so pogodbe o sofinaciranju

T155 Obnovljeni objekti kulturne dediščine MK V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

1. Kulturni spomeniki v lasti RS -  Za 5 spomenikov so že bili odprti projekti 

v NRP, razen enega, kateri trenutno je v postopku potrjevanja/uvrjščanja 

projekta v NRP.                                                                                                                        

2. Projekti za kulturne spomenike v lasti občin gredo v izvajanje po podpisu 

pogodb o sofinanciranju

T156
Posodobljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih 

otrok ter osnovne in srednje šole

MIZŠ 

(+strokovni 

svet)

V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Februarja 2022 je pristojni strokovni svet določil Izhodišča za prenovo učnih 

načrtov v osnovni šoli in gimnazijah ter Izhodišča za prenovo kurikuluma za 

vrtce; aprila je bil izdan Sklep o potrditvi projekta ter Sklep o imenovanju 

Kurikularnega sveta za spremljanje in usmerjanje prenove vzgojno-

izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov, ki 

je bil spremenjen s sklepom, izdanim junija 2022. 
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T159 Posodobljeni visokošolski učni načrti MIZŠ V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

Priprava Investicijskega dokumenta in finančnega načrta v zaključni fazi.

Sprejete Smernice za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s 

predlogom izvedbenega načrta z dne 14. 6. 2022, v1.3. 

T162 Posodobljeni programi poklicnega izobraževanja MIZŠ V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

Sklep o imenovanju članov ekspertne skupine za izvedbo reforme na 

področju poklicnega in strokovnega izobraževanja je bil sprejet aprila 2022, 

s čimer se sledi terminskemu načrtu izvedbe aktivnosti, predvidenem v 

NOO. Trenutno še poteka izbor kandidatov za zaposlitve na projektu 

(nekateri so že bili izbrani) in izvajajo se začetne priprave v sklopu 

posameznih aktivnosti.

M167
Sprejetje Strategije za ozelenitev izobraževalne in 

raziskovalne infrastrukture
MIZŠ V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(povratna)
V pripravi je drugi osnutek dokumenta.

T157

Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim 

usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in 

kompetenc za trajnostni razvoj

MIZŠ V teku Q2/2024
6. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(nepovratna)

V pripravi je JR Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev. V skladu z 

interno časovnico bo razpisna dokumentacija pripravljena predvidoma do 

31. 8. 2022, nato bo posredovana v pregled na EK. 

T158

Strokovni in vodstveni delavci z opravljenim 

usposabljanjem za pridobitev digitalnih kompetenc in 

kompetenc za trajnostni razvoj

MIZŠ V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

V pripravi je JR Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev. V skladu z 

interno časovnico bo razpisna dokumentacija pripravljena predvidoma do 

31. 8. 2022, nato bo posredovana v pregled na EK. 

M160
Dokončan postopek izbora pilotnih projektov za prenovo 

visokošolskega študijskega procesa 
MIZŠ Zaključen Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)

Postopek izbora pilotnih projektov za prenovo visokošolskega študijskega 

procesa je bil dne 30. 6. 2022 zaključen. S Sklepom o potrditvi projekta so 

bili za izvajanje pilotnih projektov izbrani: Univerza v Ljubljani s projektom 

UL za trajnostno družbo (ULTRA), št. 303-46/2022/43 z dne 30. 6. 2022 

(znotraj projekta 11 pilotnih projektov), Univerza v Mariboru s projektom 

Predlog pilotnih projektov Univerze v Mariboru za zelen in odporen prehod 

v Družbo 5.0, št. 303-46/2022/42 z dne 30. 6. 2022 (znotraj projekta 23 

pilotnih projektov), Univerza na Primorskem s projektom Zelena, digitalna 

in vključujoča Univerza na Primorskem, št. 303-46/2022/40 z dne 30. 6. 

2022 (znotraj projekta 3 pilotni projekti) in Fakulteta za informacijske 

študije Novo mesto s projektom Naprednejša računalniška znanja, št. 303-

46/2022/44 z dne 30. 6. 2022 (znotraj projekta 1 pilotni projekt). 

Objavljena novička o rezultatih na spletni strani ministrstva: 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/poziv-za-oddajo-vloge-za-projekt-

pilotni-projekti-za-prenovo-visokega-solstva-za-zelen-in-odporen-prehod-

2/
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T161

Dokončan postopek izbora pilotnih projektov za prenovo 

visokošolskega študijskega procesa

(Projekti, dokončani v skladu z zahtevami iz mejnika 160)

MIZŠ V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Postopek izbora pilotnih projektov za prenovo visokošolskega študijskega 

procesa je bil dne 30. 6. 2022 zaključen. S Sklepom o potrditvi projekta so 

bili za izvajanje pilotnih projektov izbrani: Univerza v Ljubljani s projektom 

UL za trajnostno družbo (ULTRA), št. 303-46/2022/43 z dne 30. 6. 2022 

(znotraj projekta 11 pilotnih projektov), Univerza v Mariboru s projektom 

Predlog pilotnih projektov Univerze v Mariboru za zelen in odporen prehod 

v Družbo 5.0, št. 303-46/2022/42 z dne 30. 6. 2022 (znotraj projekta 23 

pilotnih projektov), Univerza na Primorskem s projektom Zelena, digitalna 

in vključujoča Univerza na Primorskem, št. 303-46/2022/40 z dne 30. 6. 

2022 (znotraj projekta 3 pilotni projekti) in Fakulteta za informacijske 

študije Novo mesto s projektom Naprednejša računalniška znanja, št. 303-

46/2022/44 z dne 30. 6. 2022 (znotraj projekta 1 pilotni projekt). Pilotni 

projekti se tako izvajajo v skladu s prijavnicami od 1. 7. 2022 dalje.

T163 Mentorji v podjetjih, ki so uspešno opravili usposabljanje MIZŠ V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

Aktivnosti se bodo začele izvajati v skladu z načrtom. Do februarja 2023 bo 

pripravljen osnutek javnega razpisa za usposabljanje mentorjev ter 

posredovan v seznanitev na EK.

 Do Q2/2023 bo objavljen javni razpis za usposabljanje mentorjev.

M164
Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev 

izobraževalne infrastrukture
MIZŠ V teku Q2/2023

4. zahtevek 

za plačilo

4. obrok 

(nepovratna)

Izdani so prvi Sklepi o začetku postopka dodelitve sredstev in poslani Pozivi 

za oddajo vlog za projekte. Trenutno pri Medicinski fakulteti pripravljamo 

poziv za dopolnitev vloge.

T165 Površina novih izobraževalnih ustanov MIZŠ V teku Q2/2024
6. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(nepovratna)

Pripravljalne aktivnosti pri projektih, za katere so bili izdani Sklepi o začetku 

postopka, so v teku.

T166 Površina novih izobraževalnih ustanov MIZŠ V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

Pripravljalne aktivnosti pri projektih, za katere so bili izdani Sklepi o začetku 

postopka, so v teku.

M168
Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev 

izobraževalne infrastrukture
MIZŠ V teku Q2/2023

4. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(povratna)

Izdani so prvi Sklepi o začetku postopka dodelitve sredstev in poslani Pozivi 

za oddajo vlog za projekte.Trenutno pri Veterinarski fakulteti pripravljamo 

poziv za dopolnitev vloge.

T169 Površina novih izobraževalnih ustanov MIZŠ V teku Q2/2025
9. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(povratna)

Pripravljalne aktivnosti pri projektih, za katere so bili izdani Sklepi o začetku 

postopka, so v teku.

T170 Površina novih izobraževalnih ustanov MIZŠ V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(povratna)

Pripravljalne aktivnosti pri projektih, za katere so bili izdani Sklepi o začetku 

postopka, so v teku.

M171 Začetek veljavnosti Zakona o debirokratizaciji KPV Zaključen Q2/2021
1. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(nepovratna)

M172 Začetek veljavnosti Drugega zakona o debirokratizaciji KPV/MJU V zamudi Q2/2022
2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
2

Aktivnosti potekajo, a prilagojeno ter hkrati v stalni komunikaciji z URSOO 

in EK. 

V juliju 2022 je bil posredovan poziv za resorje in širšo strokovno javnost 

(gospodarske zbornice, sindikate, združenja občin), da podajo predloge 

možnih ukrepov za razbremenjevanje. 

Resorji se bodo v septembru/oktobru opredelili do podanih predlogov, na 

podlagi česa se bo oblikoval nabor ukrepov za izvedbo 2. paketa 

razbremenjevanja.

Trenutno poteka usklajevanje z URSO in EK na kakšen način se bo drugi 

paket izvedel, bodisi s spremembo enega zakona, bodisi s spremembo več 

zakonov, bodisi  drugače dogovorjeno in v kakšnih rokih.

Debirokratizacijski paket ena in dve je bil v letih 2020, 2021 in v 

prvi polovici 2022 pod izključno pristojnostjo Strateškega sveta za 

debirokratizacijo ter KPV prejšnje vlade. Z odločitvijo nove vlade 

se je spremenilo nosilca tega ukrepa na MJU, ki je takoj sprožil vse 

potrebne aktivnosti za izpeljavo zastavljenih nalog.

Na sestanku z URSOO in Komisijo je dogovorjen način izvedbe 

aktivnosti za dosego mejnika. Tveganje predstavlja časovno 

doseganje mejnika, hkrati pa bo potrebno zadostiti vsem 

zahtevam Komisije glede doseganja mejnika in glede manjkajočih 

vsebin, ki so bile izpuščene v mejniku 171.

M173
Začetek veljavnosti zakona, ki bo urejal sistem plač v 

javnem sektorju 
MJU V teku Q2/2023

4. zahtevek 

za plačilo

4. obrok 

(nepovratna)
2

Pripravljen je predlog sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

V okviru pogajalskega procesa s sindikati javnega sektorja poteka 

dogovarjanje o dinamiki začetka usklajevanj sprememb in dopolnitev 

zakona.

Na sestanku z URSOO in Komisijo je dogovorjen način izvedbe 

aktivnosti za dosego mejnika. Tveganje predstavlja časovno 

doseganje mejnika, hkrati pa bo potrebno zadostiti vsem 

zahtevam Komisije glede doseganja mejnika in glede manjkajočih 

vsebin, ki so bile izpuščene v mejniku 171.

M174
Začetek veljavnosti spremembe Zakona o javnem 

naročanju
MJU Zaključen Q4/2021

1. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(nepovratna)
Na sestanku z URSOO in Komisijo je dogovorjen način izvedbe aktivnosti za dosego mejnika. Tveganje predstavlja časovno doseganje mejnika, hkrati pa bo potrebno zadostiti vsem zahtevam Komisije glede doseganja mejnika in glede manjkajočih vsebin, ki so bile izpuščene v mejniku 171. 

T175
Delež postopkov s pogajanji brez predhodne objave v 

vseh pregledno objavljenih postopkih
MJU V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

Mejnik, ki ga moramo doseči v Q4 2024, naslavljamo z več ukrepi v 

izvajanju (spremembe ZJN-3, profesionalizacija javnega naročanja, izvedba 

študije konkurenčnosti, ipd). Ukrepi so v teku.

M176
Opravljena tehnična pomoč za podporo izvajanju reform 

javnega naročanja
MJU Zaključen Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)

Rok za zaključek projekta je bil podaljšan do 31.7.2022. Projekt se je 

zaključil, zaključna poročila so oddana, MJU z njimi razpolaga. Projekt je 

financiran v okviru Technical Support Instrument ter ga izvaja zunanji 

izvajalec. MJU že razpolaga z vsemi analizami in priporočili. Naslovnica 

(Cover note) je bila oddana 10.8.2022. 
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M177

Dokončana neodvisna analiza učinka reform javnega 

naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje 

sistema.

MJU V teku Q4/2024
7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

Prvi ukrepi so že bili izvedeni, v teku je sprememba zakonodaje, sedaj pa se 

preučuje študija (M176), ki bo podlaga za nadaljnje morebitne dodatne 

ukrepe in izboljšave na področju javnega naročanja, ki bodo predmet tega 

mejnika.

M178

Uskladitev slovenskih podatkovnih zbirk o javnih naročilih 

s podatkovno zbirko Evropske komisije in posredovanje 

podatkov, potrebnih za popolno objavo kazalnikov 

javnega naročanja v pregledu enotnega trga

MJU Zaključen Q4/2021
1. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(nepovratna)

M179 Operativna Akademija javnega naročanja MJU V teku Q2/2023
4. zahtevek 

za plačilo

4. obrok 

(nepovratna)

Priročnik kompetenc in program Akademije javnega naročanja sta izdelana. 

Z gradivom se je vlada seznanila 7.9.2022 na 14. redni seji, pričetek 

izvajanja programa pa je določen s 1.1.2023.

M180
Začetek veljavnosti sprememb Gradbenega zakona in 

Zakona o urejanju prostora
MOP Zaključen Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
Mejnik je dosežen in »Cover note« za mejnik je pripravljen.

M181

Sprejetje nacionalne uredbe, ki določa postopke za 

izvajanje revizij in kontrol v skladu z veljavno zakonodajo 

Unije in nacionalno zakonodajo, ter smernic 

usklajevalnega organa s strani vlade; ustanovitev Urada za 

izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter nadgradnja 

sistema repozitorijev za revizije in kontrole: informacije za 

spremljanje izvajanja načrta za okrevanje in odpornost

URSOO V zamudi Q3/2021
1. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(nepovratna)
1

Tveganje zaradi težav pri pridobivanju podatkov na podlagi 22. 

člena Uredbe (EU) 2021/241 o vzpostavitvi Mehanizma za 

okrevanje in odpornost

M182
Vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in 

obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu 
MZ V teku Q4/2023

5. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(nepovratna)

Skladno z Uredbo o organih v sestavi (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 

84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21, 

117/21, 78/22 in 91/22) je vzpostavljen Urad za nadzor, kakovost in 

investicije v zdravstvu, ki je neodvisen organ in ima opredeljene naloge v 4. 

odstavku 16. člena uredbe. Nadalje je urad definiran v Zakonu o nujnih 

ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 

100/22). V prvi polovici leta 2023 je predvideno sprejetje nacionalne 

strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki bo podlaga za pripravo in 

sprejem Zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki bo predvidoma 

sprejet do konca leta 2023. Ta zakon pa bo še podrobneje opredeljeval 

naloge in pristojnosti na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu, s čimer 

bomo utemeljevali dosego mejnika »vzpostavitev neodvisnega organa za 

spremljanje in obvladovanje kakovosti v zdravstvenem sistemu

M183
Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju
MZ V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

Sklican je strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema, minister je s 

sklepom imenoval člane sveta Naloga strateškega sveta je analiza stanja v 

zdravstvu in predlog sprememb. Analiza bo narejena predvidoma do 31. 3. 

2023. Ministrstvo za zdravje bo na podlagi analize in predlaganih rešitev 

pripravilo predlog sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju in ga podala v javno razpravo do konca leta 

2023. Spremembe zakona bodo vstopile v veljavo do konca leta 2024.

T184
Dodatne medicinske sestre, usposobljene za obravnavo 

bolnikov s kroničnimi boleznimi
MZ V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

V zaključni fazi je priprava projektne dokumentacije za izvajanje projekta 

»Integracija geriatrične oskrbe starejših«, katerega začetek izvajanja je 

predvidoma v oktobru 2022. Prav tako se pripravlja dokumentacija za 

projekt s področja duševnega zdravja, ki se bo predvidoma začel izvajati v 

jeseni 2022. Projekta bosta bistveno prispevala k doseganju mejnika. 

Mejnik bo predvidoma dosežen pred načrtovano časovnico.

M185 Oddaja naročila za nacionalni sistem telemedicine MZ V teku Q2/2023
4. zahtevek 

za plačilo

4. obrok 

(nepovratna)

V okviru SRSS projekta je bil v septembru sprejet Načrt nacionalnega 

ogrodja za izvajanje zdravja na daljavo. Ta načrt bo predlog podlage za 

pripravo tehničnih specifikacij in osnova za pripravo investicijske 

dokumentacije. Tehnične specifikacije bodo del dokumentacije javnega 

naročila.



Št. 

MEJNIKA/ 

CILJA

Naziv mejnika/ cilja

Odgovorni 

organ za 

poročanje in 

izvajanje 

(OA)

TRENUTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja Opis tveganjaSTATUS
Rok za 

izvedbo

Št. 

zahtevka za 

plačilo

OCENA TVEGANJA

1 - zmerno (rumena)

2 - srednje (oranžna)

3 - visoko (rdeča)

Št- zahtevka po 

vrsti 

financiranja

T186
Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo 

slikovnega gradiva
MZ V teku Q4/2023

5. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(nepovratna)

Tehnične specifikacije so v pripravi in bodo predvidoma pripravljene do 30. 

9. 2022. Te specifikacije so podlaga za pripravo IP in PIZ ter JN za 

vzpostavitev centralnega PACS. Do konca leta 2023 bo vsaj 10 % javnih 

zdravstvenih zavodov uporabljalo centralni PACS.

T187
Zdravstveni delavci, ki uporabljajo nacionalni sistem 

telemedicine
MZ V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Do konca leta 2025 bo v sistem zdravja na daljavo vključenih vsaj 1.500 

uporabnikov – zdravstvenih delavcev

M188
Operativen in dograjen rehabilitacijski center z večjo 

zmogljivostjo
MZ V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)
2

Zaradi neurejenega lastništva zemljišča na katerem naj bi se dogradil 

rehabilitacijski center, se proučujejo alternativne možnosti za izvebo 

projekta.

Zaradi spora med MOL in MZ glede lastništva zemljišča, na 

območju novega rehabilitacijskega centra, obstaja časovno 

tveganje glede mejnika.

T189
Krajši povprečni čas prihoda enote nujne medicinske 

pomoči
MZ V teku Q2/2025

8. zahtevek 

za plačilo

8. obrok 

(nepovratna)

Ukrepi s katerimi se bo doseglo krajši čas prihoda nujne medicinske pomoči 

so širše narave in segajo izven NOO zato je nujen usklajen pristop na 

podlagi ukrepov za prenovo mreže NMP, ki se bo začela izvajati oz 

implementirati predvidoma v Q2 2023.

M190 Oddaja naročila za gradnjo Infekcijske klinike Ljubljana MZ V teku Q4/2023
5. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(nepovratna)

Marca 2022 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za izdelavo projektne 

dokumentacije.Sklenjena je bila že pogodba za svetovalske in inženirske 

storitve. Trenutno potekajo vse aktivnosti skaldno s časovnico za pridobitev 

gradbenega dovoljenja in ni zaznati večjih tveganj.

M191
Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko 

Ljubljana
MZ V teku Q2/2025

8. zahtevek 

za plačilo

8. obrok 

(nepovratna)

Marca 2022 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za izdelavo projektne 

dokumentacije.Sklenjena je bila že pogodba za svetovalske in inženirske 

storitve. Trenutno potekajo vse aktivnosti skladno s časovnico za pridobitev 

gradbenega dovoljenja in ni zaznati večjih tveganj.

M192 Operativna Infekcijska klinika Ljubljana MZ V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

Marca 2022 je bila podpisana pogodba z izvajalcem za izdelavo projektne 

dokumentacije.Sklenjena je bila že pogodba za svetovalske in inženirske 

storitve. Trenutno potekajo vse aktivnosti skladno s časovnico za pridobitev 

gradbenega dovoljenja in ni zaznati večjih tveganj.

M193
Oddaja naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske 

klinike Maribor
MZ V teku Q4/2022

3. zahtevek 

za plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
3

Pripravlja se vsa ključna dokumentacija (izvedbeni projekt, dokumentacija 

za pridobitev gradbenega dovoljenja). Izvajanje javnega naročila bo 

potekalo vzporedno.  Glede na nov terminski plan je predviden mejnik 

oddaje naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske klinike Maribor 

28.6.2024, kar pomeni, da MZ predvideva, da bo mejnik dosežen v 

Q2/2024. Izdelave projektne dokumentacije ni možno časovno prilagoditi 

tako, da bi se mejnik oddaje naročila za izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske 

klinike Maribor dosegel v Q4/2022. 

Trenutno stanje: Podpisana je pogodba za projektiranje s projektnim 

podjetjem PLAN B d.o.o., dne 30.8.2022 bo izvedena uvedba v delo.

Na podlagi novega terminskega plana je  oddaja naročila za izbor 

izvajalca za gradnjo  UKC Maribor predvidena 

 28. 6.2024.

Po terminskem planu bo mejnik dosežen v Q2 2024.

M194
Oddaja naročila za nakup opreme za Infekcijsko kliniko 

Maribor
MZ V teku Q4/2024

7. zahtevek 

za plačilo

7. obrok 

(nepovratna)

Pripravlja se ključna dokumentacija. Objava JN za medicinsko in medicinsko 

opremo je predviden v Q3/2024.

M195 Operativna Infekcijska klinika Maribor MZ V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)
2 Projekt naj bi bil zaključen najpozneje junija 2026.

Po sprejetem terminskem načrtu bo za kliniko pridobljeno 

uporabno dovoljenje avgusta 2026. Potrebna posebna pozornost 

aktivnosti v skladu s časovnico.

M196
Vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kakovosti 

v dolgotrajni oskrbi
MZ Zaključen Q4/2021

1. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(nepovratna)
Vzpostavljen

M197 Začetek veljavnosti Zakona o dolgotrajni oskrbi MZ Zaključen Q2/2022
2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)

Veljaven. Obetajo se spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi. Predvidoma 

do konca novembra bodo znane vsebinske spremembe.



Št. 

MEJNIKA/ 

CILJA

Naziv mejnika/ cilja

Odgovorni 

organ za 

poročanje in 

izvajanje 

(OA)

TRENUTNO STANJE IN NAPREDEK pri doseganju mejnika in cilja Opis tveganjaSTATUS
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Št. 
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plačilo

OCENA TVEGANJA
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2 - srednje (oranžna)

3 - visoko (rdeča)

Št- zahtevka po 

vrsti 

financiranja

M198
Začetek veljavnosti podzakonskih aktov Zakona o 

dolgotrajni oskrbi
MZ V zamudi Q2/2022

2. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
2

Podzakonski akt za ureditev minimalnih tehničnih in bivalnih pogojev v 

ustanovah je usklajen. Poslan je bil še EK v presojo.

Zadnji podzakonski akt, ki ureja prostorske, bivalne in tehnične 

pogoje  za izvajanje dolgotrajne oskrbe je v usklajevanju s 

Komisijo.

 Prav tako je s strani Komisije  v teku celovita analiza sistema   

dolgotrajne oskrbe  v smislu ugotavljanja usklajenosti 

podzakonskih aktov z Zakonom o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) 

oziroma predvidenimi spremembami ZDOsk.

Ob predpostavki, da bo vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe 

usklajena s Komisijo do konca leta, bo mejnik dosežen v Q4 2022.

M199
Začetek veljavnosti zakona glede obveznega zavarovanja 

za dolgotrajno oskrbo

MZ, MDDSZ/ 

MF 
V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)

Trenutno se izvajajo aktiovnosti na področju predloga sprememb zakona o 

dolgotrajni oskrbi. Sledi priprava predloga zakona glede obveznega 

zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki bo sprejet znotraj časovnice mejnika.

M200
Celovita uporaba vseh pravic in storitev v okviru 

integriranega sistema dolgotrajne oskrbe
MZ V teku Q4/2025

9. zahtevek 

za plačilo

9. obrok 

(nepovratna)
Skladno z ZDOsk se izvajajo aktivnosti za dosego mejnika.

M201
Oddaja naročila za dodatno zmogljivost ustanov za 

dolgotrajno oskrbo
MZ, V teku Q2/2023

4. zahtevek 

za plačilo

4. obrok 

(nepovratna)
2

V teku dogovori glede vzpostavitve negovalnega doma - ali izgradnja enega 

ali več prestrukturiranih obstoječih DSOjev. Odločitev je stvar strateškega 

pozicioniranja negovalnih domov na območju Slovenije in morebitnih 

sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi.

ZDOSK v 4. odstavku 129. člena določa, da se obstoječi oskrbni 

domovi preoblikujejo v negovalne domove. 

V skladu z NOO oziroma CID je predvidena novogradnja 

negovalnih domov in ne prestrukturiranje obstoječih objektov.

Odločitev v zvezi z gradnjo negovalnih domov bo potrebno 

uskladiti s Komisijo.  

T202
Operativne dodatne zmogljivosti ustanov za dolgotrajno 

oskrbo
MZ V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

10. obrok 

(nepovratna)

V teku dogovori glede vzpostavitve negovalnega doma - ali izgradnja enega 

ali več prestrukturiranih obstoječih DSOjev. Odločitev je stvar strateškega 

pozicioniranja negovalnih domov na območju Slovenije in morebitnih 

sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi.

M203
Oddaja naročila za gradnjo novih ustanov za 

institucionalno varstvo
MDDSZ V teku Q2/2023

4. zahtevek 

za plačilo

2. obrok 

(povratna)

Na besedilo javnega razpisa smo prejeli komentarje EK. Poteka usklajevanje 

besedila javnega razpisa in drugih dokumentov iz razpisne dokumentacije. 

T204
Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za 

institucionalno varstvo 
MDDSZ V teku Q2/2026

10. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(povratna)
Sledi mejniku M203

M205 Začetek veljavnosti sprememb Stanovanjskega zakona MOP Zaključen Q4/2021
3. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(povratna)
Mejnik je dosežen in »Cover note« za mejnik je pripravljen.

T206 Dodatna javna najemna stanovanja

MOP, SSRS, 

občinski 

stanovanjski 

skladi

V teku Q2/2026
10. zahtevek 

za plačilo

6. obrok 

(povratna)

Napredek pri doseganju cilja poteka po načrtu. Do podatkov o poteku 

projektov pridobivanja javnih najemnih stanovanj JSS MOL in SSRS (skupaj 

cca. 4500 stanovanj) ministrstvo lahko sproti dostopa. Prav tako imamo 

vpogled v potek investicij, ki jih sofinanciramo prek NOO, kar bi moralo 

zadostovati za izpolnitev mejnika 3000 stanovanj do Q2/2025 in cilja 5000 

stanovanj do Q2/2026. Srednjeročno je načrtovana vzpostavitev celovitega 

registra javnih najemnih stanovanj. 



Št. 

MEJNIKA/ 

CILJA

Naziv mejnika/ cilja
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M207 Oddaja naročil za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj MOP Zaključen Q2/2022
3. zahtevek 

za plačilo

1. obrok 

(povratna)

Mejnik je dosežen. Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbe o 

odobritvi sofinanciranj projektov zagotavljanja javnih najemnih stanovanj 

34 projektom, ki skupno zagotavljajo pridobitev 1036 javnih najemnih 

stanovanj, od katerih jih bo 82 % izpolnjevalo zahteve najvišjega razreda 

energetske učinkovitosti A1, s čimer se zagotavlja nizko porabo energije in 

nižje obratovalne stroške za najemnike. Odločbe so bile izdane 22.7.2022 in 

bodo skladno z ZUP pravnomočne 30 dni od prevzema s strani vlagateljev -  

v začetku septembra. »Cover note« bo za potrebe poročanja pripravljen v 

mesecu septembru, ko bodo odločbe pravnomočne in bodo izbrani 

vlagatelji pozvani k podpisu pogodb o sofinanciranju. 

T208 Dodatna javna najemna stanovanja 

MOP, SSRS, 

občinski 

stanovanjski 

skladi

V teku Q4/2024
7. zahtevek 

za plačilo

4. obrok 

(povratna)

Iz gradiva izbranih vlog izhaja, da bo cilj dosežen, saj bodo vsi sofinancirani 

projekti, ki skupaj zagotavljajo pridobitev 1036 stanovanj, zaključeni do 

Q4/2024, pri čemer je predviden zaključek 10-ih projektov v letu 2022, 11-

ih v letu 2023 in 13-ih v letu 2024.

T209 Dodatna javna najemna stanovanja 

MOP, SSRS, 

občinski 

stanovanjski 

skladi

V teku Q4/2025
9. zahtevek 

za plačilo

5. obrok 

(povratna)

Iz gradiva izbranih vlog izhaja, da bo cilj dosežen, saj bodo vsi sofinancirani 

projekti, ki skupaj zagotavljajo pridobitev 1036 stanovanj, zaključeni do 

Q4/2024, pri čemer je predviden zaključek 10-ih projektov v letu 2022, 11-

ih v letu 2023 in 13-ih v letu 2024.



Št. 

mejnika/cilja
Naziv mejnika/cilja

Odgovorni 

organ
Št. zahtevka

Št. zahtevka 

po vrsti 

financiranja

Rok za 

izvedbo
Stanje Opis tveganja

M38
Oddaja naročil za projekte odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode
MOP

3. zahtevek za 

plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Q4/2022

Stanje glede vlog na dan 5.9. (vir: opomnik ministru):

Število prejetih vlog: 76

Število zavrženih vlog: 8 zavrženih, 2 sklep o ustavitvi

Število zavrnjenih vlog: 1 (1 umik vloge)

Število odobrenih vlog: 2

Število vlog, ki čakajo vsebinska pojasnila vlagateljev: 4

Število vlog, ki čakajo dopolnitev vloge vlagateljev (za 

formalno popolnost vloge): 0

Število vlog, ki so v vsebinskem pregledu po kontrolnem 

listu: 6

Število vlog, ki čakajo na vsebinski pregled: 48

Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in 

premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu 

vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in 

upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša 

obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovskih okrepitev, je 

izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, je 

doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, prestavljeno 

vsaj za eno leto.

M50
Oddaja naročil za projekte odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode
MOP

3. zahtevek za 

plačilo

1. obrok 

(povratna)
Q4/2022

Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in 

premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu 

vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in 

upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša 

obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovskih okrepitev, je 

izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, je 

doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, prestavljeno 

vsaj za eno leto.

M42
Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno 

vodo
MOP

3. zahtevek za 

plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Q4/2022

Stanje glede vlog na dan 5.9. (vir: opomnik ministru):

Število prejetih vlog: 32

Število zavrženih vlog: 2

Število zavrnjenih vlog: 4

Število odobrenih vlog: 8

Število vlog, ki čakajo vsebinska pojasnila vlagateljev: 1

Število vlog, ki čakajo dopolnitev vloge vlagateljev (za 

formalno popolnost vloge): 0

Število vlog, ki so v vsebinskem pregledu po kontrolnem 

listu: 4

Število vlog, ki čakajo na vsebinski pregled: 11

Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in 

premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu 

vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in 

upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša 

obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovskih okrepitev, je 

izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, je 

doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, prestavljeno 

vsaj za eno leto.

Priloga 2



Št. 

mejnika/cilja
Naziv mejnika/cilja

Odgovorni 

organ
Št. zahtevka

Št. zahtevka 

po vrsti 

financiranja

Rok za 

izvedbo
Stanje Opis tveganja

M52
Oddaja naročil za projekte oskrbe s pitno 

vodo
MOP

3. zahtevek za 

plačilo

1. obrok 

(povratna)
Q4/2022

Zaradi neustreznega predpisanega postopkovnega sistema in 

premajhnega števila vsebinskih strokovnjakov, ki dela na pregledu 

vlog (trenutno dela samo eden), ki dela tudi na koordinaciji in 

upravljanju celotnega NOO (32 prispelih vlog), ni mogoča hitrejša 

obravnava vlog. V kolikor ne pride do resnih kadrovskih okrepitev, je 

izpeljava take količine projektov, ogrožena. V trenutni situaciji, je 

doseganje prvega mejnika, brez kadrovske okrepitve, prestavljeno 

vsaj za eno leto.

M63
Začetek veljavnosti Zakona o 

alternativnih gorivih v prometu
MZI

2. zahtevek za 

plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
Q2/2022

MzI je v juliju in avgustu ob zunanji pravni pomoči delalo 

na finaliziranju  določb. Pri pravnem pregledu se je 

izkazalo, da bodo določeni koncepti potrebovali 

spremembo členov in potrobno preveritev v smislu 

združljivosti funkcij predvidenih pravnih oseb, katerim bi 

se z zakonom namenilo določene naloge. Trenutno 

potekajo še zadnja pravna preverjanja glede določenih 

nalog in preoblikovanje določb. Po finaliziranju določb bo 

sledila obrazložitev členov, ocena finančnih posledic ter 

priprava vladnega gradiva za interno in kooalicijsko 

usklajevanje pred posredovanjem v javno obravnavo.

19.9.2022 je bil na spletni strani e-Demokracija objavljen 

za javno obravnavo osnutek Zakona o infrastrukturi za 

alternativna goriva in spodbujanju prehoda na 

alternativna goriva v prometu

Gre za sprejem novega zakona, kjer je bilo potrebno vzpostaviti 

celoten koncept normativne ureditve. Delo na pripravi zakona pa 

otežuje tudi stanje na AFIR (Alternative Fuels Infrastructure 

regulation), ki je del paketa FF55 in še ni v veljavi, čeprav je bil sprejet 

splošni pristop dne 2. 6. 2022. Navedeno onemogoča določitev 

načina izvajanja evropske uredbe in naložitev obvez zadevnim 

deležnikom, saj ni formalno veljavna in se v zakonu na njo ne sme 

sklicevati. Povprečno je čas od priprave osnutka zakona do sprejema 

v državne zboru vsaj eno leto, vključujoč vse zakonsko obvezne 

postopke pri pripravi novih zakonodajnih aktov (interno usklajevanje, 

koalicijsko usklajevanje, javna obravnava, medresorsko usklajevanje, 

obravnava v državnem zboru). Glede na navedeno in dejstvo, da je bil 

osnutek pripravljen v juniju, se sprejem zakona predvideva najhitreje 

v prvi četrtini 2023, najkasneje pa do konca junija 2023. Glede na 

postopke sprejema novega zakona le ta do konca leta še ne bo 

sprejet. Predvideva se sprejem zakona najhitreje v prvi četrtini 2023, 

najkasneje pa do junija 2023.

M135

Začetek veljavnosti Zakona o 

vzpostavitvi „krizne“ sheme skrajšanega 

delovnega časa 

MDDSZ
3. zahtevek za 

plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Q4/2022

Trenutno potekajo aktivnosti projektne skupine za 

proučitev obstoječih primerov ureditve stalnih kriznih 

shem skrajšanega delovnega časa v območju EU ter 

pregled pretekle in obstoječe ureditve krajšega delovnega 

časa, pripravlja se  vprašalnik za socialne partnerje o 

dosedanjih izkušnjah in potrebah glede ukrepa 

skrajšanega delovnega časa, pripravlja se analiza potreb 

Slovenije po stalni krizni shemi skrajšanega delovnega 

časa in ureditve krajšega delovnega časa glede na pozicijo 

gospodarstva v gospodarskem ciklu. Pripraviljajo se 

zakonodajne podlage, sprejem katerih pa bo odvisen od 

odziva socialnih partnerjev, zaradi česar obstaja tveganje 

za časovno zamudo pri doseganju mejnika Q4/2022.

Časovne zamude oziroma zamik izvajanja reforme je nastal zaradi 

menjave vlade. Pri izvedbi evidenčnega naročila za izbor zunanjega 

izvajalca za pripravo in objavo analize o stanju in potrebah ni bilo 

prijavljenega nobenega ponudnika. Nadalje je sledila odločitev, da se 

analiza o stanju in potrebah pripravi znotraj ministrstva. Ob 

upoštevanju vseh zakonodajnih postopkov in rokov, vključno z 

obravnavo na ESS je realno pričakovati zamude.



Št. 

mejnika/cilja
Naziv mejnika/cilja

Odgovorni 

organ
Št. zahtevka

Št. zahtevka 

po vrsti 

financiranja

Rok za 

izvedbo
Stanje Opis tveganja

M141

Operativna spletna platforma s 

pripomočki za delodajalce in delavce, 

namenjenimi spodbujanju prožnih 

načinov dela

MDDSZ
3. zahtevek za 

plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Q4/2022

 V pripravi sta javno naročilo za pripravo analitičnih in 

strateških podlag ter javno naročilo za pripravo poslovne 

analize umestitve spletne platforme za podporo 

prožnejšim načinom organizacije dela.

Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim 

načinom organizacije dela, ki je bil objavljen 29. 7. 2022, je bil 19. 8. 

2022 razveljavljen. Zaradi spremembe načina izvedbe investicije, se 

pričakuje šestmesečna zamuda pri realizaciji mejnika. 

T144

Število dodatnih mladih s 

subvencionirano zaposlitvijo za 

nedoločen čas

MDDSZ
3. zahtevek za 

plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Q4/2022

29. 7. 2022 je bilo objavljeno javno povabilo 

delodajalcem s strani ZRSZ. Oddaja e-ponudb 

delodajalcev je mogoča od 16. 8. 2022 do razdelitve 

razpoložljivih sredstev. Odpiranje prejetih ponudb na 

pristojnih območnih službah Zavoda bo potekalo 

tedensko.

Pri objavi javnega povabila za ukrep Hitrejši vstop mladih na trg dela 

je prišlo do zamika zaradi nepodpisa pogodbe o sofinanciranju ukrepa 

med ministrstvom in zavodom. Pogodba je bila za podpis pripravljena 

konec marca 2022, v aprilu 2022 pa je bila načrtovana objava javnega 

povabila. Prejšnja vlada oz. kabinet je glede izvedbe ukrepa namreč 

predlagal spremembe (sprememba višine subvencije), ki pa so 

posledično vodile k novim usklajevanjem in pripravam vseh pravnih 

podlag. Temu je sledila še menjava vlade. Obstaja možnost, da bo 

zaradi zamude pri objavi javnega povabila do konca leta vključenih 

manj kot 1300 oseb, kar je zahteva za dosego mejnika.

M172
Začetek veljavnosti Drugega zakona o 

debirokratizaciji 
KPV/MJU

2. zahtevek za 

plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
Q2/2022

Aktivnosti potekajo, a prilagojeno ter hkrati v stalni 

komunikaciji z URSOO in EK. 

V juliju 2022 je bil posredovan poziv za resorje in širšo 

strokovno javnost (gospodarske zbornice, sindikate, 

združenja občin), da podajo predloge možnih ukrepov za 

razbremenjevanje. 

Resorji se bodo v septembru/oktobru opredelili do 

podanih predlogov, na podlagi česa se bo oblikoval nabor 

ukrepov za izvedbo 2. paketa razbremenjevanja.

Trenutno poteka usklajevanje z URSO in EK na kakšen 

način se bo drugi paket izvedel, bodisi s spremembo 

enega zakona, bodisi s spremembo več zakonov, bodisi  

drugače dogovorjeno in v kakšnih rokih.

Debirokratizacijski paket ena in dve je bil v letih 2020, 2021 in v prvi 

polovici 2022 pod izključno pristojnostjo Strateškega sveta za 

debirokratizacijo ter KPV prejšnje vlade. Z odločitvijo nove vlade se je 

spremenilo nosilca tega ukrepa na MJU, ki je takoj sprožil vse 

potrebne aktivnosti za izpeljavo zastavljenih nalog.

Na sestanku z URSOO in Komisijo je dogovorjen način izvedbe 

aktivnosti za dosego mejnika. Tveganje predstavlja časovno 

doseganje mejnika, hkrati pa bo potrebno zadostiti vsem zahtevam 

Komisije glede doseganja mejnika in glede manjkajočih vsebin, ki so 

bile izpuščene v mejniku 171.



Št. 

mejnika/cilja
Naziv mejnika/cilja

Odgovorni 

organ
Št. zahtevka

Št. zahtevka 

po vrsti 

financiranja

Rok za 

izvedbo
Stanje Opis tveganja

M193
Oddaja naročila za izbor izvajalca za 

gradnjo Infekcijske klinike Maribor
MZ

3. zahtevek za 

plačilo

3. obrok 

(nepovratna)
Q4/2022

Pripravlja se vsa ključna dokumentacija (izvedbeni 

projekt, dokumentacija za pridobitev gradbenega 

dovoljenja). Izvajanje javnega naročila bo potekalo 

vzporedno.  Glede na nov terminski plan je predviden 

mejnik oddaje naročila za izbor izvajalca za gradnjo 

Infekcijske klinike Maribor 28.6.2024, kar pomeni, da MZ 

predvideva, da bo mejnik dosežen v Q2/2024. Izdelave 

projektne dokumentacije ni možno časovno prilagoditi 

tako, da bi se mejnik oddaje naročila za izbor izvajalca za 

gradnjo Infekcijske klinike Maribor dosegel v Q4/2022. 

Trenutno stanje: Podpisana je pogodba za projektiranje s 

projektnim podjetjem PLAN B d.o.o., dne 30.8.2022 bo 

izvedena uvedba v delo.

Na podlagi novega terminskega plana je  oddaja naročila za izbor 

izvajalca za gradnjo  UKC Maribor predvidena 

 28. 6.2024.

Po terminskem planu bo mejnik dosežen v Q2 2024.

M198
Začetek veljavnosti podzakonskih aktov 

Zakona o dolgotrajni oskrbi
MZ

2. zahtevek za 

plačilo

2. obrok 

(nepovratna)
Q2/2022

Podzakonski akt za ureditev minimalnih tehničnih in 

bivalnih pogojev v ustanovah je usklajen. Poslan je bil še 

EK v presojo.

Zadnji podzakonski akt, ki ureja prostorske, bivalne in tehnične 

pogoje  za izvajanje dolgotrajne oskrbe je v usklajevanju s Komisijo.

 Prav tako je s strani Komisije  v teku celovita analiza sistema   

dolgotrajne oskrbe  v smislu ugotavljanja usklajenosti podzakonskih 

aktov z Zakonom o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) oziroma predvidenimi 

spremembami ZDOsk.

Ob predpostavki, da bo vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe 

usklajena s Komisijo do konca leta, bo mejnik dosežen v Q4 2022.



REALIZACIJA

2021 2022 2022* 2023 2024 2025 2026 21-26

SKUPAJ SREDSTVA NOO 111.044.997,60 152.079.561,56 102.547.494,59 590.835.226,73 666.840.913,78 649.396.187,58 312.490.662,16 2.482.687.549,41

C1: ZELENI PREHOD 111.044.997,60 81.911.900,95 72.115.739,37 201.277.786,46 273.857.740,45 297.759.353,00 98.898.221,54 1.064.750.000,00

K1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v 

gospodarstvu 0,00 3.000.000,00 0,00 17.000.000,00 32.150.000,00 56.600.000,00 37.250.000,00 146.000.000,00

Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja 

na obnovljive vire energije 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 2.150.000,00 6.600.000,00 0,00 11.000.000,00

MZI 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 2.150.000,00 6.600.000,00 0,00 11.000.000,00

Krepitev distribucijskega omrežja električne energije 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 22.250.000,00 80.000.000,00

MZI 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 22.250.000,00 80.000.000,00

Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu 0,00 3.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

MGRT 0,00 3.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00

MZI 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00

K2: Trajnostna prenova stavb 0,00 277.954,30 0,00 29.107.916,06 28.035.105,10 20.747.558,00 7.881.466,54 86.050.000,00

Trajnostna prenova stavb 0,00 277.954,30 0,00 29.107.916,06 28.035.105,10 20.747.558,00 7.881.466,54 86.050.000,00

MIZŠ 0,00 154.098,36 0,00 10.435.764,06 9.092.780,10 7.700.000,00 5.080.344,48 32.462.987,00

MJU 0,00 0,00 0,00 5.383.770,00 1.926.230,00 0,00 0,00 7.310.000,00

MK 0,00 0,00 0,00 3.988.382,00 8.548.631,00 0,00 0,00 12.537.013,00

MNZ 0,00 123.855,94 0,00 4.800.000,00 4.967.464,00 2.547.558,00 1.301.122,06 13.740.000,00

MZI 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00 1.500.000,00 20.000.000,00

K3: Čisto in varno okolje 0,00 10.031.880,65 4.322.700,00 88.974.803,00 153.427.766,35 169.771.395,00 50.594.155,00 472.800.000,00

Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov 0,00 539.000,00 72.700,00 4.004.000,00 557.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00

MKGP 0,00 539.000,00 72.700,00 4.004.000,00 557.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00

Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v 

Republiki Sloveniji 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 7.000.000,00 6.845.845,00 5.154.155,00 25.000.000,00

MORS 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 7.000.000,00 6.845.845,00 5.154.155,00 25.000.000,00

Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 9.505.000,00 14.225.000,00 21.200.000,00 7.370.000,00 54.000.000,00

MOP 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 9.505.000,00 14.225.000,00 21.200.000,00 7.370.000,00 54.000.000,00

Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 9.505.000,00 14.225.000,00 21.200.000,00 7.370.000,00 53.700.000,00

MOP 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 9.505.000,00 14.225.000,00 21.200.000,00 7.370.000,00 53.700.000,00

Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge 

podnebno pogojene nesreče 0,00 6.392.880,65 1.150.000,00 59.960.803,00 117.420.766,35 120.525.550,00 30.700.000,00 335.000.000,00

MOP 0,00 6.392.880,65 1.150.000,00 59.960.803,00 117.420.766,35 120.525.550,00 30.700.000,00 335.000.000,00

K4: Trajnostna mobilnost 111.044.997,60 65.701.166,00 65.718.241,71 41.504.472,40 47.769.364,00 43.880.000,00 2.000.000,00 311.900.000,00

Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture 0,00 500.000,00 500.000,00 7.400.000,00 5.550.000,00 4.600.000,00 2.000.000,00 20.050.000,00

MZI 0,00 500.000,00 500.000,00 7.400.000,00 5.550.000,00 4.600.000,00 2.000.000,00 20.050.000,00

Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture 111.044.997,60 65.201.166,00 65.218.241,71 33.914.472,40 38.939.364,00 35.000.000,00 0,00 284.100.000,00

MZI 111.044.997,60 65.201.166,00 65.218.241,71 33.914.472,40 38.939.364,00 35.000.000,00 0,00 284.100.000,00

Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu 0,00 0,00 0,00 190.000,00 3.280.000,00 4.280.000,00 0,00 7.750.000,00

OCENA PORABE SREDSTEV NOO (v EUR)

Nosilni organi po področju/ komponentah/ ukrepih

Priloga 3



MZI 0,00 0,00 0,00 190.000,00 3.280.000,00 4.280.000,00 0,00 7.750.000,00

K5: Krožno gospodarstvo - učinkovita raba virov 0,00 2.900.900,00 2.074.797,66 24.690.595,00 12.475.505,00 6.760.400,00 1.172.600,00 48.000.000,00

Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno 

gospodarstvo 0,00 150.900,00 74.797,66 6.690.595,00 7.575.505,00 5.060.400,00 522.600,00 20.000.000,00

MGRT 0,00 150.900,00 74.797,66 6.690.595,00 7.575.505,00 5.060.400,00 522.600,00 20.000.000,00

Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo 0,00 2.750.000,00 2.000.000,00 18.000.000,00 4.900.000,00 1.700.000,00 650.000,00 28.000.000,00

MGRT 0,00 2.750.000,00 2.000.000,00 18.000.000,00 4.900.000,00 1.700.000,00 650.000,00 28.000.000,00

C2: DIGITALNA PREOBRAZBA 0,00 19.121.329,03 7.856.173,78 105.816.872,17 103.747.611,33 60.458.114,11 27.529.363,06 316.673.289,70

K6: Digitalna preobrazba gospodarstva 0,00 2.900.000,00 0,00 34.100.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 56.500.000,00

Čezmejni in večdržavni projekti – Evropska infrastruktura za storitve 

blokovnih verig 0,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

MGRT 0,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in 

polprevodniški čipi 0,00 670.000,00 0,00 1.160.000,00 670.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

MGRT 0,00 670.000,00 0,00 1.160.000,00 670.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura 

podatkov in storitve 0,00 330.000,00 0,00 3.340.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

MGRT 0,00 330.000,00 0,00 3.340.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Program digitalne transformacije industrije/podjetij 0,00 200.000,00 0,00 26.800.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00

MGRT 0,00 200.000,00 0,00 26.800.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00

Vzpostavitev infrastrukture v hibridnem oblaku na Ministrstvu za 

gospodarski razvoj in tehnologijo 0,00 1.200.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

MGRT 0,00 1.200.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

K7: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave 0,00 16.221.329,03 7.856.173,78 71.716.872,17 84.247.611,33 60.458.114,11 27.529.363,06 260.173.289,70

Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa 0,00 6.330.805,44 447.988,98 28.508.468,39 14.158.913,01 13.675.785,20 4.054.415,96 66.728.388,00

MIZŠ 0,00 6.330.805,44 447.988,98 28.508.468,39 14.158.913,01 13.675.785,20 4.054.415,96 66.728.388,00

Digitalizacija na področju kulture 0,00 226.200,00 85.000,00 2.366.710,00 4.082.800,00 3.224.290,00 0,00 9.900.000,00

MK 0,00 226.200,00 85.000,00 2.366.710,00 4.082.800,00 3.224.290,00 0,00 9.900.000,00

Digitalizacija notranje varnosti 0,00 2.727.399,09 2.727.399,09 6.584.921,21 3.860.246,52 3.167.177,30 7.290.255,88 23.630.000,00

MNZ 0,00 2.727.399,09 2.727.399,09 6.584.921,21 3.860.246,52 3.167.177,30 7.290.255,88 23.630.000,00

Digitalizacija pravosodja 0,00 180.763,50 107.086,00 851.597,57 5.024.025,80 2.347.980,61 1.909.594,22 10.313.961,70

MP 0,00 180.763,50 107.086,00 851.597,57 5.024.025,80 2.347.980,61 1.909.594,22 10.313.961,70

Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva 0,00 3.080.595,00 2.657.004,30 9.241.625,00 6.928.322,00 3.070.714,00 1.733.784,00 24.055.040,00

MKGP 0,00 3.080.595,00 2.657.004,30 9.241.625,00 6.928.322,00 3.070.714,00 1.733.784,00 24.055.040,00

Gigabitna infrastruktura 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00

SDP 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00

Modernizacija digitalnega okolja javne uprave 0,00 1.498.413,00 1.028.020,00 17.726.309,00 21.561.433,00 15.536.742,00 5.723.003,00 62.045.900,00

MJU 0,00 1.163.913,00 888.520,00 15.410.009,00 18.382.533,00 9.960.642,00 4.850.953,00 49.768.050,00

MZI 0,00 0,00 0,00 267.400,00 659.500,00 3.523.100,00 0,00 4.450.000,00

MZZ 0,00 40.000,00 20.000,00 340.000,00 280.000,00 80.000,00 0,00 740.000,00

SDP 0,00 0,00 0,00 428.100,00 487.600,00 482.600,00 316.350,00 1.714.650,00

SVZ 0,00 144.500,00 119.500,00 360.800,00 706.800,00 506.400,00 61.500,00 1.780.000,00



URSIV 0,00 150.000,00 0,00 920.000,00 1.045.000,00 984.000,00 494.200,00 3.593.200,00

Zeleni slovenski lokacijski okvir 0,00 2.177.153,00 803.675,41 6.437.241,00 8.631.871,00 9.435.425,00 6.818.310,00 33.500.000,00

MOP 0,00 2.177.153,00 803.675,41 6.437.241,00 8.631.871,00 9.435.425,00 6.818.310,00 33.500.000,00

C3: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST 0,00 43.907.641,38 18.414.179,33 204.100.623,47 199.849.484,38 194.941.380,24 94.565.130,24 737.364.259,71

K8: RRI - Raziskave, razvoj in inovacije 0,00 1.206.871,78 551.757,77 20.866.498,04 37.068.241,66 46.593.941,52 26.484.447,00 132.220.000,00

Delovanje in upravljanje RRI sistema 0,00 1.206.871,78 551.757,77 4.110.498,04 3.608.241,66 3.389.941,52 2.384.447,00 14.700.000,00

MGRT 0,00 456.090,00 295.523,16 1.187.275,50 1.173.647,52 893.795,49 968.667,49 4.679.476,00

MIZŠ 0,00 750.781,78 256.234,61 2.923.222,54 2.434.594,14 2.496.146,03 1.415.779,51 10.020.524,00

Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 14.000.000,00 8.000.000,00 30.000.000,00

MGRT 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 14.000.000,00 8.000.000,00 30.000.000,00

Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih 

raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne 

vpetosti slovenskih prijaviteljev 0,00 0,00 0,00 4.956.000,00 5.460.000,00 4.704.000,00 2.100.000,00 17.220.000,00

MIZŠ 0,00 0,00 0,00 4.956.000,00 5.460.000,00 4.704.000,00 2.100.000,00 17.220.000,00

Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu 

prehodu in digitalizaciji 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 19.000.000,00 21.000.000,00 14.000.000,00 65.000.000,00

MGRT 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 8.000.000,00 45.000.000,00

MIZŠ 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 20.000.000,00

Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra 

inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano 0,00 0,00 0,00 800.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 0,00 5.300.000,00

MKGP 0,00 0,00 0,00 800.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 0,00 5.300.000,00

K9: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje 0,00 20.650.000,00 9.555.627,00 57.450.000,00 31.000.000,00 18.000.000,00 30.400.000,00 157.500.000,00

Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij 0,00 17.000.000,00 6.000.000,00 50.200.000,00 24.700.000,00 16.200.000,00 30.400.000,00 138.500.000,00

MGRT 0,00 17.000.000,00 6.000.000,00 50.200.000,00 24.700.000,00 16.200.000,00 30.400.000,00 138.500.000,00

Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne 

infrastrukture 0,00 3.650.000,00 3.555.627,00 7.250.000,00 6.300.000,00 1.800.000,00 0,00 19.000.000,00

MGRT 0,00 3.650.000,00 3.555.627,00 7.250.000,00 6.300.000,00 1.800.000,00 0,00 19.000.000,00

K10: Ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih 

trendov 0,00 2.653.343,72 410.298,00 17.669.689,59 17.484.220,76 13.779.852,97 4.692.892,96 56.280.000,00

Hitrejši vstop mladih na trg dela 0,00 2.159.000,00 300.000,00 7.863.000,00 8.665.000,00 7.180.000,00 1.683.000,00 27.550.000,00

MDDSZ 0,00 2.159.000,00 300.000,00 7.863.000,00 8.665.000,00 7.180.000,00 1.683.000,00 27.550.000,00

Podpora prožnejšim načinom organizacije dela 0,00 250.000,00 80.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 750.000,00 10.000.000,00

MDDSZ 0,00 250.000,00 80.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 750.000,00 10.000.000,00

Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela 0,00 120.000,00 5.000,00 110.000,00 130.000,00 0,00 0,00 360.000,00

MDDSZ 0,00 120.000,00 5.000,00 110.000,00 130.000,00 0,00 0,00 360.000,00

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 0,00 26.289,72 20.298,00 4.407.726,59 4.376.197,76 3.299.892,97 2.259.892,96 14.370.000,00

MDDSZ 0,00 26.289,72 20.298,00 4.407.726,59 4.376.197,76 3.299.892,97 2.259.892,96 14.370.000,00

Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v 

invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih 0,00 98.054,00 5.000,00 2.288.963,00 1.313.023,00 299.960,00 0,00 4.000.000,00

MDDSZ 0,00 98.054,00 5.000,00 2.288.963,00 1.313.023,00 299.960,00 0,00 4.000.000,00

K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno 

dediščino 0,00 8.690.233,34 205.221,00 46.262.889,36 45.739.923,26 19.642.729,71 6.664.224,33 127.000.000,00

Krepitev trajnostnega razvoja turizma 0,00 100.000,00 50.311,00 500.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00



MGRT 0,00 100.000,00 50.311,00 500.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne 

infrastrukture 0,00 1.090.233,34 154.910,00 13.762.889,36 16.839.923,26 13.642.729,71 1.664.224,33 47.000.000,00

MK 0,00 1.090.233,34 154.910,00 13.762.889,36 16.839.923,26 13.642.729,71 1.664.224,33 47.000.000,00

Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih 

znamenitosti v turističnih destinacijah 0,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

MGRT 0,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig 

dodane vrednosti turizma 0,00 5.000.000,00 0,00 27.000.000,00 26.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 69.000.000,00

MGRT 0,00 5.000.000,00 0,00 27.000.000,00 26.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 69.000.000,00

K12: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo 

novi poklici in zeleni prehod 0,00 10.707.192,54 7.691.275,56 61.851.546,48 68.557.098,70 96.924.856,04 26.323.565,95 264.364.259,71

Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja 0,00 868.100,25 133.533,37 9.120.688,25 11.553.168,25 14.856.368,25 5.716.310,71 42.114.635,71

MIZŠ 0,00 868.100,25 133.533,37 9.120.688,25 11.553.168,25 14.856.368,25 5.716.310,71 42.114.635,71

Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela 0,00 0,00 0,00 3.214.000,00 3.314.000,00 3.314.000,00 614.000,00 10.456.000,00

MIZŠ 0,00 0,00 0,00 3.214.000,00 3.314.000,00 3.314.000,00 614.000,00 10.456.000,00

Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

vključno z vajeništvom 0,00 694.000,00 270.000,00 720.000,00 720.000,00 710.000,00 500.000,00 3.344.000,00

MIZŠ 0,00 694.000,00 270.000,00 720.000,00 720.000,00 710.000,00 500.000,00 3.344.000,00

Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji 0,00 5.439.935,16 3.939.935,16 27.807.408,11 31.572.001,07 64.622.306,59 15.428.349,07 144.870.000,00

MIZŠ 0,00 5.439.935,16 3.939.935,16 27.807.408,11 31.572.001,07 64.622.306,59 15.428.349,07 144.870.000,00

Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod 0,00 2.785.401,62 2.834.982,88 18.933.891,49 19.786.134,80 12.043.825,23 3.433.746,86 56.983.000,00

MIZŠ 0,00 2.785.401,62 2.834.982,88 18.933.891,49 19.786.134,80 12.043.825,23 3.433.746,86 56.983.000,00

Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod 0,00 606.750,51 199.819,15 1.433.742,04 1.296.978,00 1.063.539,39 13.990,06 4.415.000,00

MIZŠ 0,00 606.750,51 199.819,15 1.433.742,04 1.296.978,00 1.063.539,39 13.990,06 4.415.000,00

Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod 0,00 177.717,00 177.717,00 621.816,59 314.816,58 314.816,58 587.833,25 2.017.000,00

MIZŠ 0,00 177.717,00 177.717,00 621.816,59 314.816,58 314.816,58 587.833,25 2.017.000,00

Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v 

Sloveniji 0,00 135.288,00 135.288,00 0,00 0,00 0,00 29.336,00 164.624,00

MIZŠ 0,00 135.288,00 135.288,00 0,00 0,00 0,00 29.336,00 164.624,00

C4: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST 0,00 7.138.690,20 4.161.402,11 79.639.944,63 89.386.077,62 96.237.340,23 91.497.947,32 363.900.000,00

K14: Zdravstvo 0,00 5.557.581,98 2.700.294,11 38.266.184,56 48.103.286,14 56.000.000,00 76.972.947,32 224.900.000,00

Digitalna preobrazba zdravstva 0,00 340.000,00 70.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 30.000.000,00 39.660.000,00 83.000.000,00

MZ 0,00 340.000,00 70.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 30.000.000,00 39.660.000,00 83.000.000,00

Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti 

oskrbe 0,00 332.666,79 290.417,59 1.961.845,91 1.415.575,43 2.000.000,00 3.189.911,87 8.900.000,00

MZ 0,00 332.666,79 290.417,59 1.961.845,91 1.415.575,43 2.000.000,00 3.189.911,87 8.900.000,00

Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema 0,00 0,00 0,00 3.583.987,29 1.267.850,00 4.000.000,00 14.148.162,71 23.000.000,00

MZ 0,00 0,00 0,00 3.583.987,29 1.267.850,00 4.000.000,00 14.148.162,71 23.000.000,00

Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni 0,00 4.884.915,19 2.339.876,52 27.720.351,36 37.419.860,71 20.000.000,00 19.974.872,74 110.000.000,00

MZ 0,00 4.884.915,19 2.339.876,52 27.720.351,36 37.419.860,71 20.000.000,00 19.974.872,74 110.000.000,00

K15: Dolgotrajna oskrba 0,00 120.000,00 0,00 8.510.000,00 22.675.000,00 33.170.000,00 14.525.000,00 79.000.000,00



Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg 

dolgotrajne oskrbe in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene 

nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego 0,00 120.000,00 0,00 2.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 4.880.000,00 20.000.000,00

MZ 0,00 120.000,00 0,00 2.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 4.880.000,00 20.000.000,00

Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči 

drugih 0,00 0,00 0,00 6.510.000,00 17.675.000,00 25.170.000,00 9.645.000,00 59.000.000,00

MDDSZ 0,00 0,00 0,00 6.510.000,00 17.675.000,00 25.170.000,00 9.645.000,00 59.000.000,00

K16: Stanovanjska politika 0,00 1.461.108,22 1.461.108,00 32.863.760,07 18.607.791,48 7.067.340,23 0,00 60.000.000,00

Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj 0,00 1.461.108,22 1.461.108,00 32.863.760,07 18.607.791,48 7.067.340,23 0,00 60.000.000,00

MOP 0,00 1.461.108,22 1.461.108,00 32.863.760,07 18.607.791,48 7.067.340,23 0,00 60.000.000,00

*Posodobljena ocena porabe za leto 2022 (podatki na dan 6.9.2022)
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