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Shema razvojnih področij NOO 

 

 Razvojna področja in posamezne komponente 

1 ZELENI PREHOD 

K1  Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu 

K2  Trajnostna prenova stavb 

K3  Čisto in varno okolje  

K4  Trajnostna mobilnost 

K5  Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov 

2 DIGITALNA PREOBRAZBA 

K1  Digitalna preobrazba gospodarstva 

K2  Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave 

3 PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST 

K1  RRI – Raziskave, razvoj in inovacije 

K2  Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje 

K3  Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov  

K4 Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju 

turizma in kulturne dediščine  

K5  Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in 

zeleni prehod 

K6  Učinkovite javne institucije 

4 ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST 

K1  Zdravstvo 

K2  Socialna varnost in dolgotrajna oskrba 

K3  Stanovanjska politika 
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Mehanizem za okrevanje in odpornost ter ostali viri 

Nahajamo se v obdobju, ko se zaključuje Večletni finančni okvir 2014-2020 in začenja novo 

programsko obdobje 2021-2027, v obdobju, ko nas je prizadela pandemija covida-19, kar pred 

nas postavlja na eni strani velik izziv, na drugi strani pa tudi veliko odgovornost.  

 

Politični dogovor voditeljic in voditeljev članic EU o svežnju za okrevanje, ki je bil sprejet 21. julija 

2020, je zgodovinski. Naša odgovornost, predvsem pa odgovornost uradnikov tako na evropski 

kot na nacionalnih ravneh pa je, da ta dogovor začnemo čim prej uresničevati. Pri tem je 

potrebno imeti pred očmi konkretnega posameznika in sprejemati ter uresničevati ukrepe, ki 

bodo omogočili ponoven zagon dejavnosti, ki so bile v krizi najbolj omejene in prizadete, 

sredstva pa je potrebno usmerjati v sisteme, ki so se v krizi pokazali za podhranjene in 

neustrezne. Rezultat bodo spremembe, ki bodo izboljšale delovanje številnih sistemov in 

omogočile čim hitrejši izhod iz krize ter ponovno gospodarsko rast. 

 

Sredstva Sklada za okrevanje, četudi obsežna, niso dovolj. Države v zadnjem letu dni zato 

sprejemajo ukrepe za omilitev posledic epidemije, s katerimi v kriznih razmerah pomagajo 

gospodarstvu in ljudem. Slovenija je do danes sprejela sedem paketov pomoči, v okviru katerih 

je vrednost ukrepov ocenjena na preko 3 milijarde evrov in preko katerih je bilo ohranjenih nekaj 

sto tisoč delovnih mest (subvencioniranje nadomestil za čakanje na delo, subvencioniranje 

skrajšanega delovnega časa, turistični boni za vse prebivalce Slovenije, krizni dodatki itd.), upad 

gospodarske rasti pa bistveno nižji, kot bi bil brez ukrepov.   

 

Po letu kriznih razmer, ko se v državljanih EU krepi občutek, da je solidarnost znotraj EU postala 

le prazna fraza, je čas za akcijo, zaključek administrativnih postopkov in čimprejšnji pričetek 

aktivnosti za koriščenje sredstev iz Sklada za okrevanje. Evropska Komisija je 1. julija 2021 

pozitivno ocenila slovenski Načrt za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO), ki je bil 

predmet več kot 40 sestankov in usklajevanj ter formalno posredovan v skladu z uredbo na 

Evropsko komisijo (v nadaljevanju: EK) do roka 30. aprila 2021. 

 

Slovenija v NOO sledi glavnemu cilju Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: 

RRF1), to je spodbujati ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo Unije, kar bomo dosegli z 

uravnoteženimi reformami in naložbami, ki bodo temeljile na ciljih digitalnega in zelenega 

prehoda. Na ta način bomo izboljšali in okrepili odpornost gospodarstva, s čimer bo mogoče 

prej doseči stopnjo gospodarske rasti, ki smo jo beležili pred pandemijo. To bo doseženo z 

digitalno preobrazbo nekaterih sektorjev gospodarstva in družbe, skupaj z manjšimi upravnimi 

obremenitvami ter večjo odprtostjo in prožnostjo slovenskega gospodarstva ter s krepitvijo 

inovacijskega potenciala vseh relevantnih deležnikov. Pomembna bodo tudi vlaganja v okoljsko, 

prometno, energetsko, izobraževalno, zdravstveno, socialno in drugo infrastrukturo, kar lahko v 

naslednjih letih bistveno prispeva h gospodarski rasti, ki bo skladna s cilji doseganja podnebne 

nevtralnosti do 2050.  

 

 

                                                           
1 Recovery and Resilience Facility. 
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NOO vključuje vrsto reformnih in naložbenih ukrepov, s katerimi bomo prispevali k doseganju 

ciljev Nacionalno energetsko podnebnega načrta do 2030 in podnebne nevtralnosti EU do leta 

2050. Za doseganje ciljev zelenega prehoda je predvidenih kar 42,45 % nepovratnih sredstev in 

posojil. Podrobnejša predstavitev prispevka posameznih komponent k podnebnim ciljem je 

predstavljena v spodnji preglednici: 

 

Komponenta Znesek virov  

(mio EUR) 

Delež (%) 

Obnovljivi viri energije in učinkovita raba v gospodarstvu  143,00 5,76 

Trajnostna prenova stavb 62,02 2,50 

Čisto in varno okolje 365,16 14,71 

Trajnostna mobilnost 282,05 11,36 

Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov 24,72 1,00 

Raziskave, razvoj in inovacije 40,00 1,61 

Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje 55,40 2,23 

Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino 13,80 0,56 

Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi 

poklici in zeleni prehod 

67,65 2,72 

Skupaj 1.053,80 42,45 

 

Obdobje pandemije covida-19 je še posebej izpostavilo pomen in vlogo digitalne preobrazbe, 

zato Slovenija v okviru NOO načrtuje vrsto ukrepov na tem področju. Načrt za okrevanje in 

odpornost področje digitalnega prehoda neposredno podpira v okviru dveh komponent, pri 

drugih pa je digitalizacija predvidena kot orodje za bolj učinkovito in uspešno doseganje ciljev 

reform in naložb posameznega sektorja. Za doseganje ciljev digitalnega prehoda je predvidenih 

21,46 % nepovratnih sredstev in posojil. Podrobnejša predstavitev prispevka posameznih 

komponent k ciljem digitalnega prehoda je predstavljena v spodnji preglednici: 

 

Komponenta Znesek virov  

(mio EUR) 

Delež (%) 

Obnovljivi viri energije in učinkovita raba v gospodarstvu  32,00 1,29 

Čisto in varno okolje 0,91 0,04 

Trajnostna mobilnost 30,09 1,21 

Digitalna preobrazba gospodarstva 56,50 2,28 

Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave 258,90 10,43 

Raziskave, razvoj in inovacije 10,00 0,40 

Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na 

področju turizma in kulturne dediščine 

1,00 0,04 

Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi 

poklici in zeleni prehod 

60,35 2,43 

Zdravstvo 83,00 3,34 

Skupaj 532,75 21,46 
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Slovenija bo v prvi fazi koristila 1,8 milijarde evrov nepovratnih in 0,7 milijarde evrov povratnih 

sredstev (posojil). V skladu z Uredbo za NOO bo lahko Slovenija za dodatna povratna sredstva 

zaprosila še do konca avgusta 2023. Sredstva v okviru NOO bodo usmerjena v naslednja štiri 

ključna razvojna področja:  

 

1. zeleni prehod, 

2. digitalna preobrazba, 

3. pametna, trajnostna in vključujoča rast, 

4. zdravstvo in socialna varnost. 

 

1. Zeleni prehod je ključnega pomena za pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, 

ki je eden od ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030 in eden od pomembnih dejavnikov 

zagotavljanja dolgoročne produktivnosti gospodarskih subjektov ter boljše odpornosti družbe. 

Hkrati s tem prispevamo tudi k doseganju ciljev Celovitega nacionalnega energetskega in 

podnebnega načrta Republike Slovenije (v nadaljevanju: NEPN) in zavez glede doseganja 

podnebne nevtralnosti do 2050, kar bomo dosegli s podporo reformam in naložbam na 

področjih: 

 energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti; 

 prehoda v krožne poslovne modele; 

 prilagajanja na neizbežne posledice podnebnih sprememb in izboljšanja kakovosti 

javnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

2. Digitalna preobrazba gospodarstva ter javnega sektorja in javne uprave je bistvenega pomena 

za dolgoročni razvoj in konkurenčnost Slovenije. Z načrtovanimi reformami in naložbami želimo 

okrepiti in posodobiti digitalno infrastrukturo ter podpreti razvoj naprednih tehnoloških rešitev 

in storitev naslednje generacije. S tem bomo dosegli večjo učinkovitost in odpornost poslovanja 

na vseh področjih ter povečali inovativnost in konkurenčnost v novem digitalnem poslovnem in 

družbenem okolju. 

 

3. Pametna, trajnostna in vključujoča rast: Rast produktivnosti se je v vseh razvitih 

gospodarstvih v zadnjih desetletjih upočasnila. Oživitev rasti produktivnosti bomo dosegli: 

 s spodbujanjem inovacij in vlaganj v nove tehnologije in poslovne modele na področjih 

zelenega in digitalnega prehoda;  

 s podporo sektorju turizma, ki je zaradi epidemije covida-19 med bolj prizadetimi 

panogami;  

 z ukrepi na področju trga dela, kjer uvajamo spremembe, s katerimi bomo odgovorili na 

izzive, povezane z demografskimi vprašanji, posledicami pandemije ter z zaposlovanjem 

specifičnih ciljih skupin, predvsem invalidov in mladih; 

 z ukrepi za razvoj človeških virov, na katerih temelji razvoj, zato so med prednostnimi 

ukrepi tudi tisti na področju izobraževanja;  

 z reformami za oblikovanje spodbudnega poslovnega okolja, učinkovite politike varstva 

konkurence in javnega naročanja. 
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4. Zdravstvo in socialna varnost: Ukrepi tega razvojnega področja so namenjeni zagotavljanju 

pravičnega, kakovostnega in finančno vzdržnega zdravstvenega in socialnega varstva za vse 

prebivalke in prebivalce. Zato bomo vlagali v ukrepe: 

 za dvig učinkovitosti upravljanja in delovanja zdravstvenega sistema, tudi s podporo 

naložbam v digitalizacijo in usposabljanje kadrov ter vzpostavitvijo novih oblik 

sodelovanja v zdravstvenem sistemu;  

 na področju vzpostavitve sistema dolgotrajne oskrbe s ciljem zagotavljanja kakovosti in 

dostopnosti teh storitev; 

 za boljšo dostopnost do javnih najemnih stanovanj in tako vplivali na izboljšanje 

socialnega položaja identificiranih ciljnih skupin. 

 

Osredotočili se bomo na projekte, ki so izvedljivi do konca avgusta leta 2026, ko se program 

zaključi. Nekateri ukrepi in projekti, ki so iz NOO v postopkih usklajevanj iz različnih razlogov 

izpadli, bodo uvrščeni v Večletni finančni okvir 2021-2027 oz. v druge sheme financiranja.  

 

Pred nami je program, ki omogoča ustrezne podlage za izhod iz krize, vendar sam po sebi ne 

zadošča, zato ga, kot že navedeno, dopolnjujemo z vsemi ostalimi razpoložljivimi viri: 

 Večletni finančni okvir 2014-2020, 

 React-EU, 

 Večletni finančni okvir 2021-2027, 

 sredstva državnega proračuna, 

 zasebna sredstva. 

 

Razpoložljiva sredstva do leta 2030 iz različnih mehanizmov (brez Instrumenta za povezovanje 

Evrope CEF) 
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Finančni okvir evropskih sredstev iz različnih mehanizmov do leta 2030 

 

NOO - SVRK React EU VFO 2021-2027 
SKUPNA KMETIJSKA 

POLITIKA 
SKUPAJ SKUPAJ 

(NEPOVRATNA 
+ POSOJILA) v 

mio EUR   
NEPOVRATNA          

(v mio EUR) 
POSOJILA              
(mio EUR) 

Vsebina 
NEPOVRATNA                  
(v mio EUR) EU 

del 
Vsebina 

NEPOVRATNA            
(mio EUR) EU 

del 
Vsebina 

NEPOVRATNA           
(mio EUR) EU 

del 

NEPOVRATNA           
(mio EUR) 

POSOJILA                    
(mio EUR) 

ZELENI PREHOD 551,75 € 513,00 € 
Digitalni in zeleni 
prehod 

56,64 CP2 in CP3 1.387,92 €     1.996,31 € 513,00 € 2.509,31 € 

DIGITALNA 
PREOBRAZBA 

316,67 €   
Digitalni in zeleni 
prehod 

53,16 CP1 (digitalno) 95,58 €     465,41 €   465,41 € 

PAMETNA, 
TRAJNOSTNA IN 
VKLJUČUJOČA 
RAST 

663,99 € 73,37 € 

Zagotavljanje obratnega 
kapitala in naložbene 
podpore mali, srednje in 
velikim podjetjem, 
Podpora pri 
zaposlovanju mladim, 
Podpora najrevnejšim v 
naši družbi 

28,08 
CP1 (brez 
digitalnega) 

439,56 €     1.131,63 € 73,37 € 1.205,00 € 

ZDRAVSTVO IN 
SOCIALNA 
VARNOST 

244,90 € 119,00 € 

Področje krepitve 
odpornosti zdravstvenih 
sistemov, Krepitve 
odpornosti na področju 
socialnega varstva 
upoštevajoč de 
institucionalizacijo 

195,12 CP4 + FEAD 913,61 €     1.353,63 € 119,00 € 1.472,63 € 

OSTALO         
SPP, CP5, 
CP7(TP) in CILJ 2 

479,28 €   1.600,00 € 2.079,28 € 
 

2.079,28 € 

Skupaj 1.777,31 € 705,37 €   333   3.315,95 €   1.600,00 € 7.026,26 € 705,37 € 7.731,63 € 

            

Skupaj EU del 1.777,31 € 705,37 2.482,68 € 333   3.315,95 €   1.600,00 € 7.026,26 € 705,37 € 7.731,63 € 

Skupaj SI del 0,00 €     54,86   1.280,91 €   - €  1.335,77 € - €  1.335,77 € 

Skupaj EU+ SI 
del 

1.777,31 €     387,86   4.596,86 €   1.600,00 € 8.362,03 € 705,37 € 9.067,40 € 

            
SREDSTVA VFO 

14-20 DO 
31/12/23 

(preostalo na 
dan 1.7.2021) 

EU                             
(v mio EUR) 

SI                           
(v mio 
EUR) 

SKUPAJ                                  
(v mio EUR) 

        

1.280,73 € 223,99 € 1.504,72 € 
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Povzetek ukrepov po razvojnih področjih in posameznih komponentah 

1. Razvojno področje: ZELENI PREHOD 

Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo je eden od ključnih dejavnikov zagotavljanja 

dolgoročne produktivnosti gospodarskih subjektov, poleg tega pa prispeva tudi k boljši 

odpornosti družbe. Hkrati s tem prispevamo tudi k doseganju ciljev NEPN in zavez glede 

doseganja podnebne nevtralnosti. To bomo dosegli s podporo reformam in naložbam na 

področjih energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti. 

Glede na to, da lahko prehod iz linearnih poslovnih modelov v krožne bistveno pripomore k 

doseganju podnebnih ciljev, bo podpora namenjena tudi vzpostavitvi sistemskih pogojev za 

takšno preobrazbo gospodarstva. Ob tem pa bomo podpirali tudi ukrepe za boljše prilagajanje 

na neizbežne posledice podnebnih sprememb ter za izboljšanje kakovosti javnih storitev na 

področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda.  

 

 KOMPONENTA 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu 

Cilj: Reforme in naložbe te komponente bodo prispevale k dvigu deleža obnovljivih virov energije 

(v nadaljevanju: OVE) v bruto končni porabi energije, izboljšanju energetske učinkovitosti in 

zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v gospodarstvu. K vzpostavitvi pogojev za hitrejšo izrabo 

OVE bomo prispevali z medsebojno povezanima reformama na področju spodbujanja rabe OVE 

in na področju boljše integracije proizvodnih naprav OVE in prilagajanju odjema, k temu bo 

prispevala tudi reforma, zaradi katere bo gospodarstvo lažje doseglo snovno in energetsko 

učinkovitost. Z izvedbo reform bomo olajšali izvajanje naložb za spodbujanje rabe OVE (sistemi 

daljinskega ogrevanja, proizvodnja elektrike iz OVE (npr.: geotermalna energija in 

hidroenergija), za krepitev distribucijskega omrežja električne energije in za izboljšanje snovne 

in energetske produktivnosti gospodarstva.  

 

 

 

Reformni del: 

-  sprejetje Zakona o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov energije (2022), 

-  sprejetje Zakona o oskrbi z električno energijo (2022) in  

-  sprejetje Akcijskega načrt za vzpostavitev modela upravljanja za proizvajalce električne 

energije iz OVE (2022).  

 
Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Spodbujanje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE, 
ki vključujejo uporabo novih tehnologij 11,00   11,00     

Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije  50,00   0,00   50,00   

Krepitev distribucijskega omrežja električne energije 80,00   30,00   50,00   

Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v 
gospodarstvu 5,00   5,00     

KOMPONENTA 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita 
raba energije 146,00   46,00   100,00   

 



10 
 

 KOMPONENTA 2: Trajnostna prenova stavb 

Cilj: Reforme in naložbe te komponente so namenjene izboljšanju energetske učinkovitosti 

stavb v javnem sektorju, s čimer bomo prispevali k doseganju ciljev NEPN v tem sektorju. Ukrepi 

tako spodbujajo okrevanje slovenskega gospodarstva zaradi naložb v gradbeni sektor. 

 

 

 

 KOMPONENTA 3: Čisto in varno okolje 

Cilj: Glavni cilji predlaganih reform in naložb so zagotavljanje obvladovanja in ustreznega odziva 

na podnebno pogojene nesreče, izboljšanje protipoplavne varnosti ter kakovosti in učinkovitosti 

zagotavljanja storitev na področjih oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

Med cilji je tudi krepitev dolgoročne odpornosti slovenskih gozdov na podnebne spremembe in 

zagotavljanje zadostnih količin lesa za nadaljnjo izgradnjo verige vrednosti gozd-les.   

 

Reformni del: 

-  sprejetje Dolgoročne strategije energetske prenove stavb (DSEPS) 2050 (v prvi četrtini leta 

2021), 

-  seznam stavb, primernih za prenovo ter 

-  sprejetje zakonske podlage za vzpostavitev sistemskega finančnega vira za energetsko 

prenovo stavb ožjega javnega sektorja (konec leta 2023). 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Trajnostna prenova in upravljanje stavb  86,05   86,05   0,00   

KOMPONENTA 2: Trajnostna prenova stavb 86,05   86,05   0,00   

 

 

 

Reformni del: 

- sprejetje Načrta zmanjšanja poplavne ogroženosti (2022), 

-  prenova Zakona o varstvu okolja (2022), 

-  sprejetje novega Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (2022), 

-  priprava Načrtov upravljanja in Operativnih programov za posamezno gospodarsko javno 

službo (2022), 

-  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev 
in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega 
materiala (2022), 

-  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni 
reprodukcijski material (2022) in 

-  sprejetje nove Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (konec leta 2023). 
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 KOMPONENTA 4: Trajnostna mobilnost 

Cilj: Z ukrepi te komponente želimo prispevati k večji uporabi javnega potniškega prometa, 

železniškega tovornega prometa in povečati uporabo alternativnih goriv v prometu. S tem bomo 

prispevali k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov iz sektorja promet, saj bomo vzpostavili 

pogoje za boljšo organiziranost javnega potniškega prometa in za hitrejše uvajanje 

infrastrukture za alternativna goriva. S podpornimi naložbami bomo skladno z reformama 

vlagali v povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture, digitalizacijo železniške in cestne 

infrastrukture ter v postavitev in upravljanje polnilnih mest za alternativna goriva.   

 

 

 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Družbena in gospodarska odpornost na podnebno 
pogojene nesreče v Republiki Sloveniji - SLO SERCID 
- vzpostavitev enotnega nacionalnega centra za 
delovanje in koordinacijo sil ZRP ter 2 podcentrov za 
usposabljanje teh sil 25,00   25,00     

Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje 
tveganja na druge podnebno pogojene nesreče 
(plazovi, …) 335,00   55,00   280,00   

Next Gen gozdarstvo - vzpostavitev Centra za 
semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov 5,10   5,10     

Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode   54,00   34,00   20,00   

Projekti oskrbe s pitno vodo 53,70   33,70   20,00   

KOMPONENTA 3: Čisto in varno okolje 472,80   152,80   320,00   

 

Reformni del: 

- uveljavitev zakona za ustanovitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa ter 
ustanovitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) (2022) in 

- sprejetje Zakona o alternativnih gorivih v prometu (2022). 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za 
alternativna goriva v prometu (mreža električnih 
polnilnic) 7,75   7,75     

Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture: 
nadgradnja železniških postaj Domžale, Grosuplje in 
Ljubljana, glavne železniške proge št. 20 Ljubljana-
Jesenice-d.m in opremljanje lokomotiv in motornih 
garnitur z ETSC napravami, celovita prenova 
železniške proge Ljubljana - Brezovica - Borovnica 284,10   191,10   93,00   

Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture 
(opremljanje lokomotiv in motornih garnitur z ETSC 
napravami + DARS in MZI za področje cest) 20,05   20,05     

KOMPONENTA 4: Trajnostna mobilnost 311,90   218,90   93,00   
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 KOMPONENTA 5: Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov 

Cilj: V sklopu te komponente želimo prispevati k razogljičenju družbe preko prehoda v krožno 

gospodarstvo, zlasti z vzpostavitvijo strateškega okvira za prehod v krožno gospodarstvo in 

pogojev za bolj učinkovito financiranje takega prehoda. S tem želimo oblikovati sistemske 

pogoje, s katerimi bomo med drugim omogočili predvsem transformacijo v podjetjih in v verigah 

vrednosti, med katerimi je tudi veriga gozd-les. K prehodu v krožno gospodarstvo bomo 

prispevali tudi s prenovo programa za preprečevanje nastajanja odpadkov ter za učinkovito 

ravnanje z njimi.  

 

 

 

  

Področje Projekt / Ukrep Skupaj
Nepovratni del (mio 

EUR)

Povratni del    

(mio EUR)

KOMPONENTA 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba 

energije 146,00  46,00  100,00  

KOMPONENTA 2: Trajnostna prenova stavb 86,05  86,05  0,00  

KOMPONENTA 3: Čisto in varno okolje 472,80  152,80  320,00  

KOMPONENTA 4: Trajnostna mobilnost 311,90  218,90  93,00  

KOMPONENTA 5: Krožno gospodarstvo - učinkovita raba 

virov 48,00  48,00  0,00  

1.064,75  551,75  513,00  

ZELENI PREHOD

Skupaj

Reformni del: 

- Dolgoročna podnebna strategija Slovenije 2050 (2021), 

- Slovenska industrijska strategija 2021-2030 (2021), 

- prenova programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov (2021), 

- vzpostavitev pravnega okvira za prehod v krožno gospodarstvo (Zakon o varstvu okolja, 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o odpadkih) (2022), 

- vzpostavitev enotne točke za krožno gospodarstvo (2022) ter 

- določitev in uveljavitev pogojev za bolj učinkovito financiranje prehoda v nizkoogljično 

krožno gospodarstvo: zeleno proračunsko načrtovanje (2023). 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko 
prehoda v krožno gospodarstvo (CSP) - vzpostavitev 
Centra za prehod v pametno in krožno družbo 20,00   20,00     

Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno 
nevtralno družbo 28,00   28,00     

KOMPONENTA 5: Krožno gospodarstvo - 
učinkovita raba virov 48,00   48,00   0,00   
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2. Razvojno področje: DIGITALNA PREOBRAZBA 

Digitalna preobrazba gospodarstva in javnega sektorja ter javne uprave je bistvenega pomena za 

dolgoročni razvoj in konkurenčnost Slovenije. Z načrtovanimi reformami in naložbami želimo 

okrepiti in posodobiti digitalno infrastrukturo ter podpreti razvoj naprednih tehnoloških rešitev 

in storitev naslednje generacije. S tem bomo dosegli večjo učinkovitost in odpornost poslovanja 

na vseh področjih ter povečali inovativnost in konkurenčnost v novem digitalnem poslovnem in 

družbenem okolju.  

 

 KOMPONENTA 1: Digitalna preobrazba gospodarstva 

Cilj: Cilj komponente je podpreti digitalno preobrazbo poslovnih procesov in modelov 

gospodarskih subjektov ter s tem prispevati k dvigu njihove produktivnosti in konkurenčnosti. Ob 

tem bo treba prilagoditi pravni okvir na področju varstva potrošnikov in dostopa do trga 

financiranja in pri odpravi administrativnih ovir in bremen za podjetja. Z uvajanjem digitalnih 

rešitev, avtomatizacije, robotizacije in tehnologij 4 in 5 IR bomo prispevali tudi k razvoju trgov 

digitalnih storitev in podprli razvoj visokotehnološkega znanja in kompetenc ter spodbudili 

povezovanje zagonskih podjetij z velikimi podjetji. Z ukrepi na tem področju bomo prispevali 

tudi k odpornosti in prilagodljivosti podjetij.  

 

 

 

 KOMPONENTA 2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave 

Cilj: Z izvajanjem ukrepov te komponente bomo omogočili ustrezen odziv na kritične 

pomanjkljivosti v digitalizaciji javnega sektorja, ki so se (dodatno) razgalile v času epidemije 

covida-19, kot so nezadosten nabor, dostopnost ali kakovost e-storitev, nezadostna in zastarela 

IT oprema ter premajhna kapaciteta omrežnih povezav in računalniške IT infrastrukture, ki ne 

zadošča za povečan obseg digitalnega poslovanja. Zato bomo s predlaganimi reformami in 

naložbami prispevali k digitalni preobrazbi organizacij javnega sektorja in javne uprave ter 

krepili uporabniku prijazne digitalne storitve tudi z  razvojem in vključevanjem naprednih 

digitalnih tehnologij. Izboljšali bomo digitalne spretnosti javnih uslužbencev, kar bo prispevalo k 

Reformni del: 

- sprejetje Strategije digitalne transformacije podjetij, ki bo vključevala tudi pripravo 
nacionalnega načrta za implementacijo t. i. "Orodja za povezljivost" (2021), 

- sprejetje Smernic za inovativno javno naročanje (2022), 

- integracija relevantne zakonodaje v slovenski pravni red:  

o s področja prava gospodarskih družb in registrov (2021), 

o s področja varstva potrošnikov (2021), 

o s področja avtorskih pravic (2021), 

o s področja digitalnih trgov in storitev ter digitalnih financ (2023) ter 

- sprememba Zakona o gospodarskih družbah (2022). 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Program digitalne transformacije industrije/podjetij 54,00   54,00     

Vzpostavitev hibridnega oblaka na MGRT 2,50   2,50     

KOMPONENTA 1: Digitalna preobrazba 
gospodarstva 56,50   56,50   0,00   
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izboljšanju uporabniške izkušnje in bo podprlo gospodarsko okrevanje. Z boljšo kibernetsko 

varnostjo bomo povečali zaupanje ljudi v spletne transakcije. 

 

 

 

 

 

  

Področje Projekt / Ukrep Skupaj
Nepovratni del (mio 

EUR)

Povratni del    

(mio EUR)

KOMPONENTA 1: Digitalna preobrazba gospodarstva 56,50  56,50  0,00  

KOMPONENTA 2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in 

javne uprave 260,17  260,17  0,00  

316,67  316,67  0,00  

DIGITALNA PREOBRAZBA

Skupaj

Reformni del: 

- sprejetje Strategije digitalnih javnih storitev 2021-2030 (2021),  

- vzpostavitev Sveta za razvoj informatike v državni upravi (2021), 

- sprejetje nove Strategije kibernetske varnosti (2021), 

- sprejetje Zakona o elektronskih komunikacijah (2021), 

- sprejetje pravnih podlag za izdajo nacionalne e-identitete (2021), 

- sprejetje pravnih podlag za uvedbo obveznega elektronskega poslovanja poslovnih 

subjektov z državo (2022),  

- spremembe in dopolnitve Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem 

poslovanju (2022), 

- sprejetje Strategije upravljanja z javnimi uslužbenci (2022),  

- sprejetje Načrta širokopasovnih omrežij do 2025 (2022), 

- sprejetje novele Zakona o javnih uslužbencih in vzpostavitev kompetenčnega centra v 

okviru državne uprave (2023) ter 

- vzpostavitev enotne vstopne točke za poslovanje z državo tako za državljane kot za 

poslovne subjekte (2025). 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Digitalizacija javne uprave in javnega sektorja 
(modernizacija digitalnega okolja javne uprave) 62,05   62,05     

Digitalizacija notranje varnosti 23,63   23,63     

Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa 66,73   66,73     

Digitalizacija na področju prostora in okolja (zeleni 
slovenski lokacijski okvir) 33,50   33,50     

Digitalizacija kmetijstva, prehrane in gozdarstva 24,06   24,06     

Digitalizacija na področju kulture 9,90   9,90     

Digitalizacija pravosodja 10,31   10,31     

Gigabitna infrastruktura (8.500 gospodinjstev) 30,00   30,00     

KOMPONENTA 2: Digitalna preobrazba javnega 
sektorja in javne uprave 260,17   260,17   0,00   
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3. Razvojno področje: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST 

Rast produktivnosti se je v vseh razvitih gospodarstvih v zadnjih desetletjih upočasnila. Temeljni 

pogoj za dvig produktivnosti je boljša povezanost raziskovalnega in inovacijskega ekosistema ter 

boljše upravljanje na tem področju. Izjemnega pomena sta tudi nadgradnja in krepitev 

sodelovanja med znanstveno in gospodarsko sfero. Oživitev rasti produktivnosti bomo dosegli s 

spodbujanjem inovacij in vlaganj v nove tehnologije in poslovne modele na področjih zelenega 

in digitalnega prehoda. Poseben poudarek bo namenjen sektorju turizma, ki je zaradi epidemije 

covida-19 med bolj prizadetimi panogami. K dvigu produktivnosti nameravamo prispevati tudi z 

ukrepi na področju trga dela, kjer uvajamo spremembe, s katerimi bomo odgovorili na izzive, 

povezane z demografskimi vprašanji, posledicami pandemije ter z zaposlovanjem specifičnih 

ciljih skupin, predvsem invalidov in mladih. Poleg tega bomo okrepili in razvijali človeške vire, 

na katerih temelji razvoj, zato so med prednostnimi ukrepi tudi tisti na področju izobraževanja. 

Pri podpiranju oz. spodbujanju produktivnosti in inovacij pa so pomembni tudi spodbudno 

poslovno okolje, učinkovite politike varstva konkurence ter pravičen, pregleden in učinkovit 

sistem subvencij in obdavčitev.  

 

 KOMPONENTA 1: Raziskave, razvoj in inovacije 

Cilj: Cilj ukrepov te komponente je spodbujanje družbeno odgovornega in konkurenčnega 

raziskovalnega in podjetniškega sektorja. Za okrevanje in odpornost bomo zato podpirali 

naložbe v raziskave in inovacije, ki so ključni dejavnik produktivnosti in gospodarskega razvoja. 

Upad gospodarskega razvoja ponovno krči raziskave in razvoj ter inovacije podjetij, zato 

moramo izboljšati učinkovitost in višino vlaganj v raziskave, razvoj in inovativnost podjetij - 

vključno z zagonskimi, katerih dejavnosti vključujejo nastajajoče tehnologije in prelomne 

inovacije, ter aplikativnimi za hiter prodor na trg. Okrepiti moramo ključne proizvodnje in 

komercializacijo rešitev, ki odgovarjajo na družbene izzive. 

 

 

 

Reformni del: 

- sprejetje Zakona o raziskovalno–razvojni in inovacijski dejavnosti in/oziroma spremenjena 

javno-finančna zakonodaja (2022) ter 

- vzpostavitev skupnega programskega odbora (2022). 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Izboljšanje upravljanja in učinkovitosti javnih naložb v 
RR (reforma) -  Delovanje in upravljanje RRI sistema 14,70   14,70     

Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano 5,30   5,30     

Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v 
podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji  65,00   65,00     

Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in 
pilotne projekte 30,00   30,00     

Sofinanciranje projektov in programov za krepitev 
mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in 
raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje 
mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev  17,22   17,22     

KOMPONENTA 1: Raziskave, razvoj in inovacije 132,22   132,22   0,00   
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 KOMPONENTA 2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje 

Cilj: Cilj je vzpostaviti produktivnejše gospodarstvo za digitalni in zeleni prehod. Komponenta 

predvideva reforme, s katerimi bomo postavili trdnejše temelje za krepitev kapitalskih trgov in 

za spodbujanje domačih in tujih investicij podjetij. S tem želimo prispevati k doseganju višje 

dodane vrednosti ob nadgradnji poslovnih modelov, ki bodo, tudi zaradi uvajanja digitalnih 

rešitev, prispevali k razogljičenju in prehodu v krožno gospodarstvo. Vsebino reformnega dela 

bomo podprli z naložbenimi spodbudami za dvig produktivnosti gospodarskih subjektov in za 

vzpostavitev inovativnih ekosistemov ekonomsko – poslovne infrastrukture.  

 

 

 

 KOMPONENTA 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih 

trendov 

Cilj: Cilji ukrepov v tej komponenti so krepitev odpornosti trga dela ter zagotavljanje 

vključujočega trga dela in kakovostnih delovnih mest. Ta komponenta je med bolj zahtevnimi, 

predvsem zaradi načrtovanih aktivnosti, s katerimi bomo podprli strukturne reforme na trgu 

dela, prispevali k vzpostavitvi krizne sheme skrajšanega delovnega časa in k prilagoditvi 

institutov na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zavarovanja za primer 

brezposelnosti. Načrtujemo tudi prilagoditev aktivne politike zaposlovanja in sistema socialne 

zaščite, pa tudi oblikovanja izhodišč o prihodnosti dela. Mladim želimo omogočiti hitrejši vstop 

na trg dela in prilagoditi delovna mesta, med drugim tudi invalidom. Okrepili bomo 

usposabljanje in izobraževanje zaposlenih.  

Reformni del: 

- sprejetje novele Zakona o spodbujanju investicij (2021), 

- sprejetje Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (2021), 

- sprejetje sprememb Uredbe o pogojih in merilih (izvedbeni predpis Zakona o spodbujanju 

investicij) (2022) ter 

- sprejetje strategije razvoja kapitalskega trga (2022). 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Podpora investicijam za večjo produktivnost, 
konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo 
gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih 
mest 138,50   138,50     

Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-
poslovne infrastrukture 19,00   19,00   0,00   

KOMPONENTA 2: Dvig produktivnosti, prijazno 
poslovno okolje za investitorje 157,50   157,50   0,00   
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 KOMPONENTA 4: Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na 

področju turizma in kulturne dediščine 

Cilj: Cilj te komponente je prispevati k hitrejšemu razvoju trajnostnega turizma v Sloveniji in 

dvigu dodane vrednosti v tem sektorju. Z reformami zato načrtujemo oblikovanje novih temeljev 

za strateški razvoj te panoge, ki bo med drugim tudi jasno definiral ukrepe za zmanjševanje 

okoljskega odtisa turizma, izboljšanje butičnosti in kakovosti turistične ponudbe. Ob tem bo 

pripravljen tudi strateški okvir digitalne transformacije slovenskega turizma. Posodobili bomo 

predpise s področja gostinstva in kratkoročnega oddajanja zasebnih nepremičnin turistom ter 

sektor razbremenili določenih administrativnih ovir.  Z naložbami bomo zmanjšali primanjkljaj 

na področju turistične infrastrukture, ki boskladna z usmeritvijo v trajnostno butično destinacijo 

z vrhunskimi izkušnjami za obiskovalca, ki gradi na raznolikosti naravnega in kulturnega okolja. 

Za oblikovanje kakovostne turistične ponudbe so pomembne naložbe v javno in skupno 

turistično infrastrukturo ter na področjih, ki so pomembna za celostno vključenost kulturnih 

doživetij v turistično ponudbo.  

 

Reformni del: 

- sprejetje Zakona o vzpostavitvi »krizne« sheme skrajšanega delovnega časa (2022), 

- sprejetje celovitih sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerega 

namen je zagotavljanja javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin (2024), 

- novelacija Zakona o urejanju trga dela na področju zavarovanja za primer brezposelnosti z 

namenom povečevanja delovne aktivnosti starejših in preprečevanja predčasnih odhodov s 

trga dela (2024), 

- prilagoditev izvedbenih dokumentov Smernic za izvajanje aktivne politike zaposlovanja 

2021 – 2025 (Načrt APZ in Katalog ukrepov APZ), z namenom učinkovitejšega izvajanja in 

doseganja zastavljenih strateških ciljev aktivne politike zaposlovanja v tem obdobju, s 

poudarkom na zmanjšanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb, vpisanih v evidenci ZRSZ 

(primerjava z referenčnim obdobjem 2020) (2024), 

- priprava analize na področju posledic digitalizacije za slovenski trg dela in priprava zelene 

knjige o prihodnosti dela ter  

- priprava analize sistemov socialne varnosti z vidika »make work pay«. 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela 0,36   0,36     

Podpora prožnejšim oblikam dela - spletna platforma, 
namenjena delodajalcem 10,00   10,00     

Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih 
potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in 
zaposlitvenih centrih 4,00   4,00     

Hitrejši vstop mladih na trg dela 27,55   27,55     

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih  14,37   14,37     

KOMPONENTA 3: Trg dela – ukrepi za 
zmanjševanje posledic negativnih strukturnih 
trendov 56,28   56,28   0,00   
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Komponenta je tesno povezana s komponento 3, ki naslavlja podporno okolje za podjetja in 

predvideva oblikovanje finančnih modelov in finančnih instrumentov za podporo načrtovanim 

reformam in ukrepom, ter s komponentama 1 in 2 razvojnega področja zelenega prehoda 

(obnovljivi viri energije in energetska prenova stavb) v delu, kjer se načrtuje prenova stavb v 

turističnem sektorju. 

 

 

 

 KOMPONENTA 5: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi 

poklici in zeleni prehod 

Cilj: Cilj je krepitev odpornosti izobraževalnega sistema, predvsem s krepitvijo kompetenc za 

digitalni in zeleni prehod, za hitrejše odzivanje na potrebe gospodarstva in družbe, uspešno 

vključevanje mladih v tehnološko napredna okolja ter krepitev prehoda iz izobraževanja na trg 

dela. S krepitvijo človeškega kapitala bomo vplivali na povečanje dolgoročnega zaposlovanja, 

vključevanja v družbo in produktivnost. Za dosego cilja so predvideni ukrepi na treh področjih: 

-  razvoj bolj vključujočih in odpornih vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih institucij, 

vključno s področjem izobraževanja odraslih;  

-  podpiranje strokovnih delavcev, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter drugega osebja 

vzgojno-izobraževalnih ter visokošolskih institucij za kakovostno poučevanje in učenje, 

tudi s pomočjo čistih/zelenih in digitalnih orodij in tehnologij;  

-  učinkovitejše in uspešnejše upravljanje izobraževalnih in študijskih programov. 

Reformni del: 

- sprejetje Načrta okrevanja slovenskega turizma 2020-2023 (2021),  

- sprejetje Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (2021), 

- sprejetje Strategije digitalne transformacije slovenskega turizma (2021), 

- sprejetje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028 (2022), 

- izdelava štirih »master« načrtov za turistične makro destinacije do leta 2030 (2022) ter 

- nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma (2024). 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Krepitev trajnostnega razvoja turizma 1,00   1,00     

Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične 
ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma  69,00   69,00     

Trajnostni razvoj javne in skupne turistične 
infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih 
destinacijah 10,00   10,00     

Investicije v infrastrukturo na področju kulture in 
kulturne dediščine – obnova in ohranjanje  47,00   47,00     

KOMPONENTA 4: Preoblikovanje slovenskega 
turizma ter investicije v infrastrukturo na področju 
turizma in kulturne dediščine 127,00   127,00   0,00   
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 KOMPONENTA 6: Učinkovite javne institucije 

Cilj: Cilj te komponente je izboljšati podporno okolje za podjetja in državljane z reformami na 

področjih odprave administrativnih ovir, zagotavljanja spodbudnega in predvidljivega 

podpornega okolja in učinkovite javne uprave.  

Reformni del: 

-  prenova izobraževalnih programov s prenovo programskih dokumentov (kurikulov, učnih 

načrtov in katalogov znanj) na celotni ravni izobraževanja z umeščanjem digitalnih 

kompetenc, temeljnih znanj računalništva in informatike ter kompetenc za trajnostni razvoj, 

na določenih stopnjah izobraževanja pa tudi vsebin finančne pismenosti (2021-2026), 

-  sprejem Smernic za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom 

izvedbenega načrta (2022) ter pripravljena izhodišča za vlaganje v zeleno, odporno, 

vzdržno in digitalno povezano visoko šolstvo (2026), 

-  izvedena študija za prenovo programov srednjega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja ter oblikovana izhodišča za posodobitev priprave izobraževalnih programov 

(2023) ter  

-  sprejem Strategije za sistematično vlaganje v izobraževalno in raziskovalno infrastrukturo 

(2022). 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in 
digitalni prehod 4,42   4,42     

Celovita transformacija (trajnost in odpornost) 
zelenega in digitalnega izobraževanja, vključno s 
prenovo vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in 
digitalni prehod 42,11   42,11     

Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod 
v Družbo 5.0  2,02   2,02     

Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo 
podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega 
šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 56,98   56,98     

Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja vključno z vajeništvom, prenova 
višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev 
digitalno podprtih učnih mest 3,34   3,34     

Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in 
trgom dela (modernizacija srednjega poklicnega in 
strokovnega ter višjega strokovnega izobraževanja) 10,46   10,46     

Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji 
(vključno z Medicinsko fakulteto Ljubljana (Kampus 
Vrazov trg)) 145,03   71,66   73,37   

KOMPONENTA 5: Krepitev kompetenc, zlasti 
digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in 
zeleni prehod 264,36   190,99   73,37   
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Področje Projekt / Ukrep Skupaj
Nepovratni del (mio 

EUR)

Povratni del    

(mio EUR)

KOMPONENTA 1: Raziskave, razvoj in inovacije 132,22  132,22  0,00  

KOMPONENTA 2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno 

okolje za investitorje 157,50  157,50  0,00  

KOMPONENTA 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje 

posledic negativnih strukturnih trendov 56,28  56,28  0,00  

KOMPONENTA 4: Preoblikovanje slovenskega turizma ter 

investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne 

dediščine 127,00  127,00  0,00  

KOMPONENTA 5: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in 

tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod 264,36  190,99  73,37  

KOMPONENTA 6: Učinkovite javne institucije

737,36  663,99  73,37  

PAMETNA, TRAJNOSTNA IN 

VKLJUČUJOČA RAST

Skupaj

Reformni del: 

-  sprejetje Zakona o debirokratizaciji (2021), 

-  sprejetje novele Zakona o javnem naročanju (novela ZJN3-B) (2021), 

-  sprejetje prenovljenega Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora (2022), 

-  sprejetje drugega debirokratizacijskega zakonskega paketa (2022), 

-  vzpostavitev Akademije javnega naročanja in določitev obvezne uporabe Smernic za javno 

naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev ter gradenj (2023), 

-  izhodišča prenove plačnega sistema javnega sektorja (2021) ter sprejetje novega zakona, 

ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju (2023) ter 

-  neodvisna analiza vplivov reform na področju javnega naročanja in oblikovanje ukrepov in 

ciljev za izboljšanje sistema (2024). 
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4. Razvojno področje: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST 

Ukrepi so namenjeni zagotavljanju pravičnega, kakovostnega in finančno vzdržnega 

zdravstvenega in socialnega varstva za vse prebivalke in prebivalce. Zato bomo vlagali v ukrepe 

za dvig učinkovitosti upravljanja in delovanja zdravstvenega sistema, tudi s podporo naložbam v 

digitalizacijo in usposabljanje kadrov ter vzpostavitvijo novih oblik sodelovanja v zdravstvenem 

sistemu. Ukrepe na področju zdravstva bomo dopolnjevali z vlaganji na področju sistema 

dolgotrajne oskrbe s ciljem povečanja kakovosti in dostopnosti storitev. V smislu izboljševanja 

socialnega položaja identificiranih ciljnih skupin bomo vlagali tudi v ukrepe za boljšo dostopnost 

do javnih najemnih stanovanj. 

 

 KOMPONENTA 1: Zdravstvo 

Cilj: Cilj te komponente je izvajanje reform in investicij na izbranih področjih zdravstvenega 

sistema za izboljšanje odpornosti ter odzivnosti, povečanje dostopnosti, skrajšanje čakalnih vrst 

in zagotavljanje finančne vzdržnosti sistema. Komponenta vključuje organizacijsko reformo 

zdravstvenega sistema ter reformo primarnega zdravstvenega sistema, kjer bo poudarek 

predvsem na ukrepih za razbremenjevanje dela zdravnikov. Ukrepi bodo namenjeni tudi 

izboljšanju dostopnosti zdravstvenega sistema, predvsem nujne medicinske pomoči, 

digitalnemu preoblikovanju zdravstvenih storitev in naložbenim projektom v zdravstveno 

infrastrukturo za učinkovito obravnavo nalezljivih bolezni.  

 

Reformni del: 

- izhodišča zakonskih sprememb Zakona o medicinsko tehničnih pripomočkih v javni 

razpravi (2022), 

- implementacija predlogov za optimizacijo obračunskih modelov,  

- priprava analize vzrokov za dolgotrajne bolniške odsotnosti (2022) in Strategije 

obvladovanja bolniških odsotnosti (absentizma) (2023), 

- vzpostavitev neodvisnega organa za spremljanje in obvladovanje kakovosti v sistemu 

zdravstvenega varstva (2023), 

- zaključek pogajanj v zvezi z določitvijo košarice pravic iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, implementacijo 

ukrepov za zmanjšanje in obvladovanje dolgotrajnih bolniških odsotnosti (2023) ter 

- začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (2024). 
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 KOMPONENTA 2: Socialna varnost in dolgotrajna oskrba 

Cilj: Vzpostaviti kakovosten, socialno pravičen, sodoben in dolgoročno finančno vzdržen sistem 

dolgotrajne oskrbe (v nadaljevanju: DO), s katerim želimo vzpostaviti nov steber socialne 

varnosti. Povečati želimo tudi dostopnost, dosegljivost in razpoložljivost storitev vsem 

upravičencem ne glede na njihov socialno-ekonomski položaj ali okolje, kjer bivajo, okrepiti 

kadrovske kapacitete zaposlenih in podpreti izvajanje neformalne oskrbe. 

 

 

 

 KOMPONENTA 3: Stanovanjska politika 

Cilj: S kombinacijo reforme in naložb te komponente želimo zapolniti primanjkljaj javnih 

najemnih stanovanj in vzpostaviti vzdržne sheme financiranja gradnje tovrstnih stanovanj ter 

tako izboljšati dostop do javnih najemnih stanovanj za socialno ogrožene in druge 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za 
zagotavljanje kakovosti oskrbe 8,90   8,90     

Digitalna preobrazba zdravstva  83,00   83,00     

Dostopnost zdravstvenega sistema (posodobitev in 
nadgradnja sistema dispečerske službe in nujne 
medicinske pomoči) 23,00   23,00     

Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni (dograditev 
infekcijske klinike UKC LJ) 70,00   70,00     

Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni (nadomestna 
gradnja infekcijske klinike UKC MB) 40,00   40,00     

KOMPONENTA 1: Zdravstvo 224,90   224,90   0,00   

 

 

 

Reformni del: 

-  vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kazalnikov kakovosti zdravstvene 

obravnave pri izvajalcih DO v institucijah (2021), 

-  sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi (2022), 

-  pričetek veljavnosti podzakonskih aktov s področja dolgotrajne oskrbe (2022), 

-  vzpostavitev prvih vstopnih točk v sistem DO na območnih enotah ZZZS (2022) ter 

-  uveljavitev Zakona o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (2025). 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo 
višji obseg DO in kompleksnejše storitve s področja 
zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno 
nego 20,00   20,00     

Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so 
odvisne od pomoči drugih 59,00   0,00   59,00   

KOMPONENTA 2: Socialna varnost in dolgotrajna 
oskrba 79,00   20,00   59,00   

 

 

 

 



23 
 

marginalizirane skupine. Na ta način bomo prispevali k hitrejšemu osamosvajanju mladih in 

mladih družin ter olajšali stanovanjsko mobilnost. 

 

 

 

 

 
 
  

Področje Projekt / Ukrep Skupaj
Nepovratni del (mio 

EUR)

Povratni del    

(mio EUR)

KOMPONENTA 1: Zdravstvo 224,90  224,90  0,00  

KOMPONENTA 2: Socialna varnost in dolgotrajna oskrba 79,00  20,00  59,00  

KOMPONENTA 3: Stanovanjska politika 60,00  0,00  60,00  

363,90  244,90  119,00  

ZDRAVSTVO IN SOCIALNA 

VARNOST

Skupaj

Reformni del: 

-  sprejetje novele Stanovanjskega zakona (2021). 

Investicijski del: 

Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 
Nepovratni del 

(mio EUR) 
Povratni del    
(mio EUR) 

Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj 60,00     60,00   

KOMPONENTA 3: Stanovanjska politika 60,00   0,00   60,00   
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Skupaj finančna sredstva NOO 

  Končni finančni razrez NOO 1.7.2021 
  

Področje Projekt / Ukrep 
Skupaj 

(mio EUR) 

Nepovratni 
del  

(mio EUR) 

Povratni 
del     

(mio EUR) 

ZELENI PREHOD 

KOMPONENTA 1: Obnovljivi viri energije 
in učinkovita raba energije 146,00   46,00   100,00   
KOMPONENTA 2: Trajnostna prenova 
stavb 86,05   86,05   0,00   

KOMPONENTA 3: Čisto in varno okolje 472,80   152,80   320,00   

KOMPONENTA 4: Trajnostna mobilnost 311,90   218,90   93,00   

KOMPONENTA 5: Krožno gospodarstvo - 
učinkovita raba virov 48,00   48,00   0,00   

Skupaj 1.064,75   551,75   513,00   

DIGITALNA 
PREOBRAZBA 

KOMPONENTA 1: Digitalna preobrazba 
gospodarstva 56,50   56,50   0,00   

KOMPONENTA 2: Digitalna preobrazba 
javnega sektorja in javne uprave 260,17   260,17   0,00   

Skupaj 316,67   316,67   0,00   

PAMETNA, 
TRAJNOSTNA IN 

VKLJUČUJOČA RAST 

KOMPONENTA 1: Raziskave, razvoj in 
inovacije 132,22   132,22   0,00   

KOMPONENTA 2: Dvig produktivnosti, 
prijazno poslovno okolje za investitorje 157,50   157,50   0,00   
KOMPONENTA 3: Trg dela – ukrepi za 
zmanjševanje posledic negativnih 
strukturnih trendov 56,28   56,28   0,00   

KOMPONENTA 4: Preoblikovanje 
slovenskega turizma ter investicije v 
infrastrukturo na področju turizma in 
kulturne dediščine 127,00   127,00   0,00   
KOMPONENTA 5: Krepitev kompetenc, 
zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo 
novi poklici in zeleni prehod 264,36   190,99   73,37   

  
KOMPONENTA 6: Učinkovite javne 
institucije       

Skupaj 737,36   663,99   73,37   

ZDRAVSTVO IN 
SOCIALNA VARNOST 

KOMPONENTA 1: Zdravstvo 224,90   224,90   0,00   
KOMPONENTA 2: Socialna varnost in 
dolgotrajna oskrba 79,00   20,00   59,00   

KOMPONENTA 3: Stanovanjska politika 60,00   0,00   60,00   

Skupaj 363,90   244,90   119,00   

     

 
Skupaj 2.482,68   1.777,31   705,37   

     

  

Delež Zeleno  Digitalno 

  

Skupaj 42,45% 21,46% 

 

Delež, izračunan za doseganje zelenih ciljev, znaša 42,45 %. 

Delež, izračunan za doseganje digitalnih ciljev, znaša 21,46 %. 
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Shema izvajanja NOO 

 

Skladno z Uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bo treba EK poročati o 

napredku pri izvajanju NOO, spremljati izvajanje po ciljih in mejnikih, pošiljati zahtevke za 

plačilo ali tranše v primeru posojil na EK ter skrbeti za aktivnosti informiranja in komuniciranja. 

S tem namenom je bilo določeno vodilno ministrstvo/institucija, ki je odgovorno za NOO in je 

kontaktna točka z EK (koordinator) ter je pristojno za sodelovanje z generalnim direktoratom EK 

ECOFIN. Kot koordinacijski organ za NOO je bilo določeno Ministrstvo za finance, Urad 

Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, ki je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS dne 3. 

junija 2021 (Ur.l. RS 90/21 z dne 4. 6. 2021) in ki bo pričel z delovanjem oziroma opravljanjem 

nalog najkasneje do 1. avgusta 2021. 

 

Koordinacijski organ je odgovoren za vzpostavitev sistema izvajanja in samo izvajanje NOO. V 

skladu s tem bo navedeni organ pripravil Uredbo o načinu in vzpostavitvi izvajanja NOO ter 

Smernice Koordinacijskega organa, kar bosprejeto na Vladi RS najkasneje do 1. septembra 2021. 

Dokumenti bodo med drugim določali:  

 postopke glede izvajanja revizij in kontrol, ki bodo zagotavljali upoštevanje veljavne 

zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje,  

 postopke glede preverjanja mejnikov in ciljev ter s tem povezanih rokov za poročanje, 

 postopke glede izvajanja povračil morebitnih neupravičeno porabljenih sredstev,  

 način hranjenja dokumentacije in zagotavljanja revizijske sledi,   

 dostopnost podatkov nacionalnim in evropskim nadzornim institucijam,  

 postopke ter pravila za uspešno izvajanje projektov,  

 postopke za izvajanje nalog na področju NOO,  

 postopke v zvezi z odkrivanjem suma goljufij, konflikta interesov ter dvojnega 

financiranja,  

 postopke v zvezi s sistemom poročanja o odkritih nepravilnostih in sumih goljufij ter 

dodatnih ukrepih za obvladovanje tveganj goljufij,  

 opredelitev postopkov za zagotovitev skladnega dela nosilnih ministrstev z jasno 

razmejitvijo uporabe sredstev iz različnih virov Unije,  

 podroben opis nalog in odgovornosti notranje organizacijskih enot na nosilnih 

ministrstvih in medsebojnih povezav med vsemi organi, ki sodelujejo pri izvajanju NOO, 

idr.. 

 

 

MFERAC bo z minimalnimi dograditvami modula eCA zagotavljal spremljanje in poročanje o 

NOO ter ustvaril podatke za pripravo zahtevkov za plačilo. V sistem bodo vgrajena vsa 

manjkajoča polja, vključno s cilji in mejniki, najkasneje do 1. septembra 2021, kar bo omogočalo 

poročanje EK skladno z zahtevami uredbe NOO. 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6985
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Koordinacijski organ je Ministrstvo za finance (MF), Urad Republike Slovenije za okrevanje in 
odpornost. 
 
Nacionalni koordinator za revizijo in kontrole je MF, Urad RS za nadzor proračuna. 
 
Nacionalni koordinator za stroške je MF, Sektor za upravljanje s sredstvi EU.  
 
 

 

 


