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UVODNO POJASNILO
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Zaključuje se mandat, ki je trajal le dobri dve leti, vendar je bil po svoji zahtevnosti in odgovornosti gotovo 
eden težjih. Epidemija koronavirusa je odprla številna vprašanja in dileme, ki smo jih kot skupnost (pre)
dolgo odlagali in potiskali na stran. Z največjimi izzivi smo bili namreč soočeni ravno na področjih, ki so 
bila več let kadrovsko, finančno in razvojno najbolj podhranjena. Epidemija je pokazala na razlike v tem, 
kako vidimo našo skupno prihodnost, kaj je pomembno in kaj lahko počaka.

V boju z neznanim in nevarnim virusom smo enako kot vlade povsod po svetu sprejemali ukrepe, ki 
so bili najprej usmerjeni v ohranjanje zdravja in reševanje življenj. Drugi največji izziv je bil uspešno 
gospodarsko, socialno in splošno okrevanje države. S sprejetjem desetih protikoronskih zakonov za 
odpravljanje in blažitev posledic epidemije nam je uspelo ohraniti zdrave potenciale gospodarstva, 
prek 300 tisoč delovnih mest in vse vitalne elemente socialne države. V zakonodajnih paketih smo 
predvideli za več kot 6 milijard evrov pomoči. Do danes je bilo izplačanih več kot 4,5 milijarde evrov za 
nemoteno poslovanje in okrevanje podjetij v vseh panogah. Posebno pozornost smo namenili socialno 
najšibkejšim, starejšim in družinam z več otroki. Pozabili nismo na nikogar.

Čeprav je naš mandat izjemno zaznamovala epidemija, je to tudi mandat, v katerem je Slovenija v drugi 
polovici leta 2021 po trinajstih letih drugič uspešno predsedovala Svetu EU. V istem letu smo praznovali 
30 let samostojnosti in pospešeno lovili zaostanek za državami, ki smo se jim pred tremi desetletji 
pridružili kot samostojen subjekt, leta 2004 pa tudi kot enakopravna članica Evropske unije.

Slovenija je po podatkih OECD na lestvici uspešnosti posameznih držav v spopadu s pandemijo 
uvrščena na drugo mesto, takoj za Dansko. V zadnjem četrtletju lanskega leta je imela Slovenija najvišjo 
gospodarsko rast med vsemi državami OECD. Imamo najnižjo brezposelnost v zgodovini samostojne 
Slovenije in rekordno število delovno aktivnih oseb. V dveh letih našega mandata se je zvišala minimalna 
plača in povečala povprečna mesečna bruto plača. Znižali smo davčne obremenitve državljanov in 
podjetij, poenostavili davčni sistem in odpravili številne birokratske ovire. Prisluhnili smo težavam 
podjetnikov in sprejeli številne ukrepe za podjetništvu prijaznejše okolje. Ob rekordni gospodarski rasti 
smo vse naštete ukrepe še nadgradili z zakonom o dohodnini, ki bo prispeval k povišanju neto plač 
delavcev v prihodnjih letih. Tak ukrep bo omogočil, da bodo gospodarsko rast občutili vsi delavci, ne da 
bi s tem davčno obremenjevali gospodarstvo.

Slovenija je v tem mandatu postala družini prijaznejša. Za mlade družine je zagotovo pomemben 
brezplačen vrtec za drugega otroka in vse naslednje. Vrtec je tako postal brezplačen za 21 tisoč otrok. 
Odobrenih je bilo 126 investicij v šole in vrtce.

Starejšim in upokojencem smo popravili številne krivice. Dvignili smo najnižje in invalidske pokojnine, 
upokojenci so bili deležni večkratne redne in izredne uskladitve pokojnin. V celoti so se pokojnine od 
leta 2020 z vsemi uskladitvami dvignile za 17,2 %. Sistemsko smo uredili dolgotrajno oskrbo. Ko se je 
določal proračunski razrez, smo zgodovinsko rekordna sredstva namenili tudi izgradnji infrastrukture 
za oskrbo starejših. Odprtih je 108 investicij po vsej Sloveniji, povečujemo kapacitete obstoječih domov, 
podelili smo nekaj koncesij in število postelj za starejše povečali na več kot dva tisoč.

Vlada je v dveh letih obiskala vse slovenske regije. Izvedli smo več kot 500 obiskov podjetij in zavodov, 
se srečali z več kot 1.500 udeleženci na javnih tribunah, odprli številne pereče teme in rešili težave, ki so 
se nabrale v preteklih letih.



Ne glede na to, da nas je zdravstvena kriza prignala do roba zmogljivosti, smo z ukrepi, ki smo jih sprejeli, 
Slovenijo pospremili na pot največjega investicijskega cikla v zgodovini. Po doseženem zgodovinskem 
dogovoru voditeljev držav članic Evropske unije iz julija 2020 si lahko Slovenija v prihodnjih letih obeta 
2,9 milijarde evrov za izvajanje evropske kohezijske politike in 1,6 milijarde evrov za izvajanje skupne 
kmetijske politike. Dodatno bo lahko koristila tudi do 5,7 milijarde evrov za okrevanje in odpornost, 
od tega 1,6 milijarde evrov nepovratnih in 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev. Prvič v zgodovini ima 
Slovenija na voljo toliko denarja. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov je v 
Sloveniji že sofinanciranih več kot 2.400 projektov in programov. V kratkem bo v vsakem kraju videti 
sadove našega skupnega dela, v mnogih pa so ti že vidni. Proračun za naslednji dve leti namenja sredstva 
za obnove in gradnje šol, vrtcev, bolnišnic, stanovanj, domov za starejše, cest in športnih objektov, za 
izgradnjo in obnovo vodovodov, za poplavno varnost in mnoge druge namene v višini investicij, ki jih v 
samostojni Sloveniji še ni bilo.

Zadnje mesece našega mandata je žal zaznamovala vojna v naši neposredni bližini. Posledice ruske 
agresije na samostojno in suvereno državo Ukrajino ne občuti samo Slovenija, temveč tudi vse druge 
države v Evropi in po svetu. Vlada je sprejela prve nujne ukrepe za ublažitev posledic za slovenske 
državljane, hkrati pa smo naredili vse za pomoč Ukrajini – da se branijo in rešujejo življenja ljudi ter 
njihova pravica do izbire, da se vojna ne razširi tudi k nam in da mednarodnega prava ne nadomesti sila 
močnejšega.

Slovenijo novi vladi predajamo v zelo dobri kondiciji. Evropska komisija nam napoveduje šesto najvišjo 
gospodarsko rast v EU. V prvem četrtletju 2022 je gospodarska rast rekordnih 9,8 %. Slovenija je tudi med 
državami, ki so v lanskem letu najbolj zmanjšale delež dolga v bruto domačem proizvodu. Pri vseh štirih 
bonitetnih agencijah imamo oceno A, z opisom stabilno. Smo med desetimi najvarnejšimi državami na 
svetu, smo sedmi najbolj zeleni in deveti najbolj trajnostni na svetu. Na področju vključevanja digitalnih 
tehnologij v podjetjih je Slovenija s petnajstega mesta v zadnjem letu napredovala na osmo mesto v 
Evropski uniji.

Naštel sem le nekaj dosežkov, na katere smo lahko upravičeno ponosni vsi. Zanje so poleg podjetnih in 
marljivih Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov ter številnih uspešnih podjetij zaslužni številni 
posamezniki, ki so v okviru vlade in celotne izvršilne oblasti vodili različne projekte in programe, ki smo 
jih skupaj uresničili. Hvala vsem in vsakomur posebej. Hvala še enkrat tudi članicam in članom vlade. 
Ponosen sem, da sem lahko vodil ekipo usposobljenih in Sloveniji predanih ljudi, ki je svoje delo opravila 
odlično. Ponovno se je potrdilo, da je rezultat dela vlade, ki dela za ljudi, večja blaginja in varnost za vse. 
Hvala tudi posameznikom, ki so nam svetovali ter pomagali v strateških svetih in svetovalnih skupinah. 
Bili so velika dodana vrednost znanja in patriotizma. Delali so ZA Slovenijo.

Različni dosežki in premiki, ki smo jih dosegli v vsega dveh letih, so zbrani na naslednjih straneh. V 
težkih okoliščinah, primerljivih le z najtežjimi preizkušnjami v zgodovini Slovenije, lahko rečemo, da smo 
opravili veliko delo. Ustvarili smo dobro podlago za napredek in še hitrejši razvoj. Prihodnji vladi želimo 
uspešen mandat. Slovenija si to zasluži.
Po težkih dobrih dveh letih se je mandat vlade in državnega zbora končal z rednimi volitvami. Prvič po 
letu 2008 smo spet imeli redne volitve v Državni zbor RS in volivci so odločili, da bo naslednji mandat 
začela drugačna vlada. 



Janez Janša
predsednik Vlade Republike Slovenije
v mandatu 2020-2022

Srečeval sem razočarane kolege in kolegice, ki so zadnji dve leti garali noč in dan ter niso mogli razumeti, 
da velik del volivcev tega dela in očitnih rezultatov ni prepoznal. Vsakega sem vprašal, ali se spomni 
katerega koli dosežka vlade, ki bi ga t. i. osrednji mediji javnosti predstavili nepristransko ali ga celo 
pohvalili. Nihče se ni spomnil niti enega samega primera. Za tiste, ki tega nismo doživeli prvič, to ni bilo 
preveliko presenečenje, za vse, ki poznajo zgodovino demokracije, še toliko manj. Volitve velikokrat ali 
celo praviloma niso zahvalni dan. Že antična zgodovina nam postreže s primeri, ki to nazorno prikazujejo. 
Možnosti manipulacij in monopolov nad javnim mnenjem pa je v času množičnih medijev in interneta 
še bistveno več.

Rimski vojskovodja in senator Publij Kornelij Scipion Afričan, nesporni zmagovalec nad Hanibalom in 
Kartagino, ob svoji smrti ni dovolil, da bi ga pokopali v Rimu, saj je rimski senat potem, ko je nevarnost 
minila, zoper njega izglasoval več inkvizicij pod različnimi obtožbami, ker je v senatu dobila večino njemu 
nasprotna frakcija. Nekateri viri trdijo, da je celo ukazal, naj na njegov prazen grob napišejo »Nehvaležna 
rimska zemlja si ne zasluži mojih kosti«, njegov pepel pa naj raztresejo nad morjem.

Themistokles, starogrški politik in general, velja za rešitelja Grkov v času perzijske invazije. Spada v 
prvo generacijo atenskih politikov brez aristokratskega porekla. Bil je eden od strategov grške zmage 
v bitki pri Maratonu leta 490 pr. Kr. ter avtor zamisli o izgradnji flote prek 200 trirem, s katerimi so Grki 
deset let pozneje pod njegovim poveljstvom z dvema zmagama v pomorskih bitkah pri Artemiziju in 
Salamini zaustavili drugo perzijsko invazijo. Ker niso imeli dovolj usposobljenih in motiviranih veslačev, je 
Temistokles tistim atenskim sužnjem, ki so se javili za to skrajno nevarno dolžnost, obljubil tako svobodo 
kot plačilo – če seveda zmagajo. Grki so dejansko, predvsem zaradi strateške prevare, premagali trikrat 
močnejšo perzijsko mornarico. Temistokles je besedo držal, kar pa je dvojno stalo premožno atensko 
aristokracijo. Bili so ob sužnje in še plačati so jim morali. Ko so Atenci leto pozneje s pomočjo Špartancev 
v bitki pri Platajah dokončno premagali Perzijce in je nevarnost minila, bitke pa so tonile v pozabo, so 
začele nekatere vplivne atenske aristokratske družine zbirati glasove za izgon Temistoklesa. Obtoževali 
so ga različnih prekrškov, vendar dolgo niso imeli zadostne večine. Leta 471 pr. Kr (po nekaterih virih že 
472) pa so vendarle zbrali (nakupili) zadostno pičlo večino in izglasovali njegov izgon iz Aten. Viri trdijo, 
da je bilo ob razglasitvi rezultatov glasovanja največ presenečenja med tistimi, ki so glasovali za izgon, 
saj niso verjeli, da bo toliko podkupljenih. Nekateri so se mu celo javno opravičevali. Temistokles je 
skupaj z družino mirno odšel v izgnanstvo v Malo Azijo in tam postal celo guverner province Magnezija. 
Ko je odhajal skozi mestna vrata Aten, so mu iz množice klicali, kako se počuti. Odgovarjal je, da se 
počuti prost. Brez obveznosti do Aten.

Srečno, Slovenija.



NAJPOMEMBNEJŠI MAKROEKONOMSKI IN 
DRUGI KAZALNIKI
NAJNIŽJA BREZPOSELNOST V ZGODOVINI SLOVENIJE

2019                        75.292 brezposelnih oseb

2020                       87.283 brezposelnih oseb

2021                        65.969 brezposelnih oseb

25. maj 2022      56.213 brezposelnih oseb
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RAST POVPREČNE NETO IN BRUTO PLAČE 
OD 2019 DO MARCA 2022

1.600,00

1.650,00

1.700,00

1.750,00

1.800,00

1.850,00

1.900,00

1.950,00

2.000,00

2.050,00

1.000,00

1.050,00

1.100,00

1.150,00

1.200,00

1.250,00

1.300,00

1.350,00

2019                 2020                2021            MAR. 2022    2019                 2020                 2021            MAR. 2022    

BRUTO

Plače 
(v EUR)

2019 2020 2021 marec 2022 razlika v € razlika v % 
2019/2022

povprečna 
mesečna 
BRUTO 
plača 

1.753,84 1.856,20 1.969,59 2.007,92 254,08 + 14,5

povprečna 
mesečna 
NETO plača

1.133,50 1.208,65 1.270,30 1.306,68 173,18 + 15,2

NETO

V marcu 2022 se je povprečna neto plača realno 
zvišala za 6,5% glede na februar 2022.

DVIG MINIMALNE PLAČE OD 2019 DO 2022 

Dvig minimalne plače v mandatu te vlade je bil 21,1 % 
glede na leto 2019.
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Ugledni tednik The Economist na podlagi zbranih podatkov ugotavlja, da je Slovenija na 
drugem mestu med zmagovalkami, ki so najbolje obvladale gospodarsko krizo.

Naša država izstopa glede na rast prihodkov gospodinjstev in rast vrednosti podjetij.

BDP
PRIHODKI

GOSPODINJSTEV INVESTICIJE JAVNI DOLG

+ 2,1 % + 3,4 % + 12,1 % + 3,5 %

+ 1,2 % + 10,1 % + 6,8 % + 7,4 %

+ 1,4 % + 6,2 % + 3,6 % + 18,9 %

- 0,1 % + 0,7 % + 1,3 % + 14,4 %

- 1,3 % - 0,2 % + 6,9 % + 20,1 %

- 1,1 % - 0,9 % - 1,9 % + 13,6 %

1.

2.

9.

15.

15.

20.

Slovenija je med zmagovalkami epidemije, ki so najbolje obvladale gospodarsko krizo.
(vir: The Economist)
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ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV

Po doseženem zgodovinskem dogovoru voditeljev držav članic Evropske unije iz julija 2020, si lahko Slovenija v 

prihodnjih letih obeta 2,9 milijarde evrov za izvajanje evropske kohezijske politike in 1,6 milijarde evrov za izvajanje 

skupne kmetijske politike. Dodatno bo lahko koristila tudi do 5,7 milijarde evrov za okrevanje in odpornost, od tega 

1,6 milijarde evrov nepovratnih in 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev. Prvič v zgodovini ima Slovenija na voljo 
toliko denarja.

Slovenija je v dveh letih iz podpovprečnih držav po črpanju evropskih sredstev, 
napredovala med najuspešnejše.

Predsednik vlade Janez Janša je julija 2020 Sloveniji izpogajal dodatnih 350 milijonov 
evrov. Sloveniji bo tako v prihodnjih letih na voljo več kot 10 milijard evrov evropskih 
sredstev.

Vir: Evropska komisija in SVRK

Višina investiranih evropskih sredstev: Slovenija je na 4. mestu po uporabi evropskih sredstev
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REKORDNA GOSPODARSKA RAST

Slovenija je v letu 2021 zabeležila eno najvišjih gospodarskih rasti med 
državami OECD.

Gospodarska rast je bila za 2,6 % višja od povprečja držav OECD in 2,8 % 
višja od povprečja Evropske unije.
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Slovenija je v zadnjem četrtletju leta 2021 beležila rekordno gospodarsko rast med vsemi 
državami OECD in Evropske unije.

V prvem četrtletju 2022 sta bili tako četrtletna kot medletna rast gospodarske aktivnosti v Sloveniji ponovno višji kot v EU.
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BONITETNE OCENE

V času vlade Janeza Janše je imela Slovenija odlične bonitetne ocene s strani uglednih mednarodnih bonitetnih 

agencij. To Sloveniji omogoča nemoteno financiranje po zelo nizkih ali celo negativnih obrestnih merah na 

mednarodnih dolžniških kapitalskih trgih.
16 

GOSPODARSKA RAST DRŽAV EU
V PRVEM ČETRTLETJU 2022

Vir: UMAR, Eurostat



VLADA JANEZA JANŠE JE SPREJELA NAJBOLJ 
INVESTICIJSKO NARAVNAN PRORAČUN
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JAVNI DOLG NIŽJI OD POVPREČJA EU

Tudi v času epidemije covid-19 je javni dolg Slovenije rasel počasneje od povprečja EU in evroobmočja. To 

dokazuje, da se je vlada Janeza Janše zadolževala gospodarno in učinkovito.

Slovenija je prejela pohvalo Evropske komisije, ker je bila ob koncu leta 2021 med 
državami, ki so najbolj znižale javni dolg v % BDP.
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BDP 2019 2020 2021 2022* 

BDP realne stopnje rasti (v %) 3,3 -4,2 8,1 4,2 

BDP v mio €  48.397 46.918 52.020 56.166 

BDP na prebivalca (v €) 23.167 22.312 24.678 26.601 
1) Vir: UMAR 
*napoved 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Državni proračun 2019 2020 2021 2022* 

Sredstva za investicije  v mio EUR 938 911 1.352 2.323 

 v % BDP 1,9 1,9 2,7                   
 

4,4 
 

               *napoved 

Brezposelnost mladih (vir: ZRSZ) dec. 2019 dec. 2020 dec. 2021 april 2022 
razlika v % 
2019/2022 

brezposelnost mladih, 15-24 let 
(število) 7.012 8.486 6.162 4.975 - 40,9 

brezposelnost mladih, 25-29 let 
(število)  

8.157 9.850 6.587 5.549 - 46,9 

Plače 
(v EUR) 

2019 2020 2021 marec 2022 razlika v € razlika v %  
2019/2022 

povprečna mesečna BRUTO plača  1.753,84 1.856,20 1.969,59 2.007,92 254,08 + 14,5 
povprečna mesečna NETO plača 1.133,50 1.208,65 1.270,30 1.306,68 173,18 + 15,2 

Minimalna plača (vir: MDDSZ) 2019 2020 2021 2022 razlika v € razlika v % 
2019/2022 

minimalna plača (bruto, EUR) 886,63 940,58 1.024,24 1.074,43 187,80 + 21,1 

Brezposelnost mladih (vir: ZRSZ) dec. 2019 dec. 2020 dec. 2021 april 2022 
razlika v % 
2019/2022 

brezposelnost mladih, 15-24 let 
(število) 7.012 8.486 6.162 4.975 - 40,9 

brezposelnost mladih, 25-29 let 
(število)  

8.157 9.850 6.587 5.549 - 46,9 

Pokojnine (vir: ZPIZ) 2019 2020 2021 april 2022 razlika v € razlika v % 
2019/2022 

Povprečna starostna pokojnina 
(neto, EUR) 

665,66 688,84 722,36 777,55 111,89 +14,3 

 
 Brezposelnost (vir: ZRSZ) 2019 2020 2021 april 2022 22. maj 2022 

razlika v % 
april 

2019/2022 
brezposelnost (registrirana, število) 74.178 85.003 

 
74.316 58.081 56.392 - 21,7 

stopnja brezposelnosti (%) 7,7 8,7 6,7 6,2 / / 
       

 

 
 

Javne finance (ESA-95) 2019 2020 2021 2022* 

 Izdatki sektorja država v % BDP 43,3 51,3 49,1  
Dolg sektorja država  v mio EUR 31.751 37.423 38.858 41.156 

 Dolg sektorja država  v % BDP 65,6 79,8 74,7                   
 

73,3 
 

  *napoved 



Državni proračun, primerjava deficitov, 
poudarek na zniževanju od leta 2020 

2019 2020 2021 2022* 

 Prihodki  v mio EUR 10.136 9.078 11.177 11.469 

 Odhodki  v mio EUR 9.912 12.564 14.262 13.940 

 Saldo 224 -3.486 -3.085 -2.471 

Saldo v % BDP 0,5 -7,4 -6,1 -4,6 
                      *napoved 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UVRSTITVE NA MEDNARODNIH LESTVICAH

5. NAJBOLJ VARNA DRŽAVA NA SVETU

2. MESTO (OECD) PO GOSPODARSKEM 
ODZIVU NA EPIDEMIJO

9. MESTO (NA SVETU)
PO TRAJNOSTNEM RAZVOJU

VELIK NAPREDEK PRI INDEKSU DIGITALIZACIJE 
(SLOVENIJA PRVIČ NAD POVPREČJEM EU)

SLOVENIJA V LETU 2021 Z REKORDNO 8,1 % 
RASTJO BDP, V PRVEM ČETRTLETJU 2022 PA Z 
RASTJO BDP V VIŠINI 9,8 %

SLOVENIJA JE OB KONCU LETA 2021 BELEŽILA 
ENO NIŽJIH BREZPOSELNOSTI MED DRŽAVAMI 
OECD.

Saldo v % BDP
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“Mandat 14. Vlade Republike Slovenije si bom zapomnil po zahtevnem delu, 

sprejemanju in izvajanju ukrepov v epidemioloških razmerah in predsedovanju 

Svetu EU. Mandat se je začel v času razglasitve pandemije covid-19. Končuje se v luči 

vojne v Ukrajini. Nekateri pravijo, da virus še ni izkoreninjen, vojna pa se nadaljuje. 

Oboje ima pomembne vplive na delovanje družbe in življenje ljudi. Pri tem so finance 

pomemben element, ki določa stanje v družbi in državi. Ob koncu mandata so varne 

in stabilne. Takšne naj ostanejo tudi v prihodnje. 

V tem mandatu smo zagotovili sredstva za premagovanje pandemije, zdravje ljudi, 

ohranjanje delovnih mest in delovanje gospodarstva. Zaradi potrebe po dodatnih 

sredstvih se je dolg, kot povsod po svetu, med pandemijo povečal. Z učinkovitim 

upravljanjem smo ga ob gospodarski rasti znižali za več kot 5 odstotnih točk. 

Primanjkljaj je danes v primerjavi z lanskim aprilom manjši za več kot eno milijardo 

evrov. Ob uvajanju ukrepov smo se zavedali pomembnosti zagotavljanja napredka v 

prihodnje. V proračunih za naslednji dve leti smo namenili več denarja za investicije, 

predvsem za zdravstvo in starejše ljudi. Leta 2021 je gospodarska rast v Sloveniji 

dosegla 8,1 % BDP. To pomeni močan gospodarski odboj po krizi in dokaz, da so 

bili ukrepi pravilni in učinkoviti. K trajnostnemu in celovitemu okrevanju prispeva 

tudi načrt za okrevanje in odpornost, ki je usmerjen v digitalizacijo, zeleni prehod, 

izboljšanje zdravstva, energetsko učinkovitost in stanovanjsko politiko. Uspeli so 

nam tudi premiki na davčnem področju, kjer bi poudaril rešitve, ki vsem zaposlenim 

prinašajo višje neto dohodke. Takšne spremembe ustvarjajo pogoje, da v Sloveniji 

zadržimo več dobrega kadra in preprečimo beg možganov v tujino. To zagotavlja 

tudi večjo mednarodno konkurenčnost države.

Vesel sem, da mandat zaključujemo s stabilnim stanjem javnih financ, izboljšanimi 

konkurenčnimi prednostmi gospodarstva in večjo blaginjo ljudi. To zagotavlja trdno 

podlago za uspešen razvoj Slovenije v prihodnje.”

MINISTRSTVO 
ZA FINANCE

mag. Andrej Šircelj
minister 



INVESTICIJSKO NARAVNANI PRORAČUNI

Investicijska naravnanost proračunov se je okrepila. V letu 2021 je bilo iz državnega proračuna za investicije 

porabljenih 1,24 milijarde evrov (32 % več kot leta 2019 in 35 % več kot leta 2020). Investicijska dinamika se v letih 2022 

in 2023 še krepi tako iz domačih kot evropskih virov. V sprejetih proračunih je za investicije v letu 2022 namenjenih 

2,30 milijarde evrov in v letu 2023 2,24 milijarde evrov. Investicije se financirajo neposredno iz proračuna ali prek 

transferov občinam in javnim zavodom.

Sredstva za investicije in investicijske transfere v državnem proračunu 2017-2023

2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023*

INVESTICIJE 
(v mio EUR)

605 822 938 911 1.240 2.300 2.240

v % BDP 1,4 1,8 1,9 1,9 2,7 4,1 3,7

* Sprejeti proračun. **BDP – pomladanska napoved UMAR, april 2022 

UČINKOVITO FINANCIRANJE UKREPOV ZA BLAŽENJE POSLEDIC EPIDEMIJE 

Slovenija se je ob izbruhu epidemije covida-19 marca 2020 z vidika upravljanja državnega proračuna odzvala hitro 

in obsežno. Sredstva za financiranje ukrepov za obvladovanje epidemije in pomoč gospodarstvu ter prebivalstvu so 

bila ves čas trajanja epidemije in med postopnim prilagajanjem na nove razmere upravičencem tekoče zagotovljena 

z izvajanjem deset interventnih zakonov in drugih ukrepov. Pri izvajanju sta bili zagotovljeni transparentnost in 

preglednost vseh ukrepov ter z njimi povezanih izdatkov.

SPREJETI 
PRORAČUN*

ODLOK POMLAD 
2021

ODLOK JESEN    2021 REALIZACIJA 2021

Prihodki (v mio EUR) 10.722 10.153 11.027 11.177

Odhodki (v mio EUR) 13.468 14.320 14.986 14.262

Saldo (v mio EUR) -2.746 -4.167 -3.959 -3.085

Saldo (% BDP) -5,6 -8,6 -7,9 -6,1

Državni proračun 2021 – odziv proračunskega načrtovanja na epidemijo

* Sprejeti proračun za leto 2021, november 2020

Slovenija je za obvladovanje epidemije v letu 2020 iz sredstev državnega proračuna namenila 1,88 milijarde evrov in 

v letu 2021 2,63 milijarde evrov. V letu 2022 so se ukrepi pretežno iztekli. V štirih mesecih smo za ta namen porabili še 

265 milijonov evrov.
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Ukrepi PKP (v mio EUR) 2020 2021 2022

Ukrepi na področju dela in 
prispevkov

1.136,3 640,3 5,4

Nadomestilo plače za 
čakanje na delo 

326,5 266,7 0,4

Mesečni temeljni dohodek 
(tudi verski)

152,3 5,3 0,0

Povračila prispevkov ZPIZ 620,9 0,9 0,0

Ukrepi s področja zdravstva 169,0 205,5 125,6

Povračilo izvajalcem zaradi 
izpada programa 

105,0 9,7 49,5

Zagotavljanje sredstev 
ZZZS - cepljenje

45,1 66,5 24,0

Testiranja za COVID-19 3,6 67,6 38,8

Ukrepi na področju 
socialnega varstva

164,7 91,9 71,7

 Solidarnostni dodatek 
upokojencem

135,0 0,0 68,0

Dodatki za ranljive skupine 29,8 89,7 2,0

Ukrepi na področju plač in 
nagrajevanja

205,2 850,5 18,3

Dodatki za delo v nevarnih 
razmerah

201,4 772,1 0,0

Dodatki za neposredno 
delo s COVID pacienti

1,6 47,3 9,9

Ukrepi gospodarstva, 
turizma, kmetijstva

174,0 807,0 42,2

Delno pokritje fiksnih 
stroškov

0,0 307,5 0,0

Krizni dodatek za 
zaposlene

0,0 55,9 0,0

Ukrepi v kmetijstvu 11,2 24,3 0,0

Turistični boni in bon 21 128,0 106,5 41,2

Ukrepi za pomoč javnemu 
sektorju (vrtci, dijaški 
domovi, gasilci, športne 
organizacije) 

28,6 33,1 2,0

Skupaj 1.877,9 2.628,3 265,1

Sredstva za financiranje ukrepov za blaženje posledic epidemije
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POSTOPNO ZNIŽEVANJE PRIMANJKLJAJA DRŽAVNEGA PRORAČUNA PO EPIDEMIJI 

Slovenija je kljub negotovim razmeram pravočasno sprejela proračune 2020-2021 in 2022-2023 ter s tem zagotovila 

stabilnost financiranja države, hkrati pa se prilagodila na negotove razmere. Izdatki državnega proračuna so se v letih 

2020 in 2021 nenačrtovano povečali zaradi financiranja ukrepov za obvladovanje epidemije. Predvsem v letu 2020 so 

se zaradi omejitev poslovanja podjetij znižali tudi prihodki državnega proračuna. Po umiritvi epidemije in večanju 

precepljenosti prebivalstva so se ukrepi postopoma umikali, t. i. covidni izdatki pa so se zmanjšali. Hkrati so se zaradi 

obsežne pomoči gospodarstvu hitro okrepili tudi prihodki. To je omogočilo postopno zmanjševanje primanjkljaja 

državnega proračuna, ki ob sprejetih proračunih omogoča razmeroma hitro zmanjšanje pod 3 % BDP. 

Prihodki, odhodki in saldo državnega proračuna (2017-2023)

2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023*

Prihodki (v mio EUR) 8.830 10.001 10.136 9.078 11.174 11.469 11.842

Odhodki (v mio EUR) 9156 9463 9.912 12.564 14.254 13.940 13.360

Saldo (v mio EUR) -326 538 224 -3.486 -3.080 -2.471 -1.518

Saldo (% BDP) -0,8 1,2 0,5 -7,4 -5,9 -4,4 -2,5

*Sprejeti proračun. **BDP – pomladanska napoved UMAR, april 2022

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST IN IZVAJANJE NAČRTA

Slovenija je pripravila načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je Komisija potrdila 1. julija 2021, Svet pa 26. julija 2021. 

Slovenija lahko iz EU mehanizma za okrevanje in odpornost v naslednjih letih porabi 2,5 milijarde sredstev, od tega 1,8 

milijarde nepovratnih. Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost poteka preko posebnega proračunskega sklada, ki 

ga upravlja Urad za okrevanje in odpornost. Sredstva sklada so namenjena predvsem okrevanju in krepitvi odpornosti 

gospodarstva po epidemiji z izvedbo strukturnih reform in z njimi povezanih investicij. Vodilo pri postavitvi prioritet 

sta digitalizacija in zeleni prehod, zaradi energetske krize pa tudi viri energije in energetska učinkovitost. Sredstva 

bodo usmerjena v gospodarstvo, krepitev zdravstvenega sistema, zaposlovanje mladih, v raziskave in razvoj, oskrbo 

starejših, stanovanjsko politiko, trajnostno mobilnost, oskrbo s pitno vodo, prečiščevanja voda in poplavno varnost. 

Slovenija je septembra 2021 iz tega naslova prejela predplačilo v vrednosti 231 milijonov evrov in v del teh sredstev 

namenila za povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture – nadgradnjo železniške postaje Grosuplje in nadgradnjo 

prog Ljubljana-Jesenice ter Ljubljana-Divača. Sprejeti proračun za leto 2022 za izvajanje Načrta za okrevanje in 
odpornost načrtuje  253,1 milijona evrov, v letu 2023 pa 454 milijona evrov.



DAVČNE SPREMEMBE

Novela prinaša višje neto plače za vse. Poleg tega prinaša seniorsko olajšavo, oprostitev plačila dohodnine od 

družinskih pokojnin, oprostitev plačila dohodnine za prejemke iz šolskih skladov, ukinitev plačila bonitete za uporabo 

službenih električnih vozil v zasebne namene, ugodnejšo obravnavo bonitet iz naslova pravice do nakupa oziroma 

pridobitve delnic ali deležev, znižanje obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, olajšavo za zelene in 

digitalne investicije, višjo olajšavo za donacije v šport, višjo in novo olajšavo za zaposlovanje mladih, nižjo obdavčitev 

dohodkov iz kapitala. 

Ukinitev obveznosti izročitve računa v papirni obliki – Računov ni treba več izročati v papirni obliki, razen kadar 

kupci to zahtevajo. Velja za vse oblike plačila. S tem želimo zmanjšati nepotrebno porabo papirja. Če kupci potrebujejo 

račun v papirni obliki, jim ga mora prodajalec na njihovo zahtevo ob nakupu izročiti. 

Odbitek DDV na motorna vozila brez izpusta CO2 za podjetja – Podjetja imajo pravico do odbitka DDV od nabave 

električnih vozil do vrednosti 80.000 evrov, ki jih uporabljajo za poslovni namen. S tem želimo spodbuditi podjetja k 

nakupu okolju prijaznejših vozil.

Ukinitev praga za obvezen vstop kmetov v sistem davka na dodano vrednost – Kmetje lahko v sistem DDV vstopijo 

prostovoljno ali uveljavljajo možnost pavšalnega nadomestila. Kmete želimo razbremeniti obveznosti, ki jih prinaša 

sistem DDV. 

Davčna olajšava za digitalni in zeleni prehod – Podjetja lahko svojo osnovo za obdavčitev znižajo v vrednosti 40 % 

zneska vlaganj v digitalno preobrazbo in zeleni prehod. To so vlaganja v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco, 

velepodatke, okolju prijazne tehnologije, čistejši javni in zasebni prevoz, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko 

učinkovitost stavb. Podjetja želimo spodbuditi k odločitvam za napredne digitalne in zelene rešitve.

Širitev davčne olajšave za zaposlovanje – Podjetja lahko osnovo za obdavčitev znižajo v vrednosti 45 % oziroma 55 % 

(za prvič zaposlenega mlajšega od 25 let) plače zaposlenega, mlajšega od 29 let, ter zaposlenega v poklicu, za katerega 

na trgu dela primanjkuje delavcev. 

Zvišanje davčne olajšave za donacije v kulturo, zaščito in reševanje, šport – Podjetja lahko olajšave za donacije 

uveljavljajo do 1 % obdavčenih prihodkov, od zdaj lahko v to vključijo tudi donacije za šport. Če gre za donacije v 

vrhunski šport, pa jih podjetja lahko uveljavljajo v vrednosti 3,8 % obdavčenega dohodka. Spodbuditi želimo vlaganja 

v korist družbe ter fizično in duševno zdravje ljudi. Podpreti želimo vrhunski šport, ki je pomemben tudi za promocijo 

Slovenije.

SPLOŠNA OLAJŠAVA
2022

4. 500 €
2023

5.500 €
2024

6.500 €
2025

7.500 €

MINIMALNA PLAČA + 160 € + 320 € + 480 € + 640 €

POVPREČNA PLAČA + 260 € + 520 € + 780 € + 1000 €

2X POVPREČNA PLAČA + 330 € + 660 € + 990 € + 1320 €
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AKTIVNO UPRAVLJANJE DOLGA

Javni dolg Slovenije je bil v letu 2021 manjši od povprečja EU in evroobmočja:

• od povprečja EU za 13,4 odstotne točke BDP

• od povprečja evroobmočja za 20,9 odstotne točke BDP.

Junija 2021 je Slovenija izdala prvo trajnostno obveznico (v višini 1 milijarde evrov z ročnostjo 10 let), ki je namenjena 

trajnostnim in zelenim projektom, s čimer spodbujamo trajnostni razvoj Republike Slovenije.

Leto
Slovenija EU-27

% BDP
EA-19

% BDP
EU27 - SI
(o.t. BDP)

EA19-SI
(o.t. BDP)mio EUR % BDP

2008 8.263 21,8 64,9 69,6 43,1 47,8

2009 12.518 34,5 75,7 80,2 41,2 45,7

2010 13.916 38,3 80,4 85,7 42,1 47,4

2011 17.217 46,5 81,7 87,6 35,2 41,1

2012 19.418 53,6 84,6 90,6 31,0 37,0

2013 25.520 70 86,3 92,5 16,3 22,5

2014 30.220 80,3 86,5 92,7 6,2 12,4

2015 32.087 82,6 84,7 90,8 2,1 8,2

2016 31.756 78,5 83,9 90 5,4 11,5

2017 31.893 74,2 81,3 87,5 7,1 13,3

2018 32.245 70,3 79,3 85,5 9,0 15,2

2019 31.751 65,6 77,2 83,6 11,6 18,0

2020 37.423 79,8 90,1 97,3 10,3 17,5

E2021 39.032 74,7 88,1 95,6 13,4 20,9

Gibanje dolga sektorja država (ESA 2010) v primerjavi z EU in območjem evra (EA)

Vir: Eurostat, EK Ameco baza, SURS, UMAR-jesenska napoved 2021, 6.1.2022

* Opomba: Ocena za leto 2024 za EU in območje evra (EA) še ni dosegljiva.
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BONITETNE OCENE

Kljub izrednim pandemičnim razmeram smo ohranili stabilne bonitetne ocene, Moody’s pa jo je oktobra 2020 celo 

zvišal. Stabilnost ocen mednarodnih bonitetnih agencij potrjuje, da je Slovenija kljub pandemiji trdna in zaupanja 

vredna država. To nam omogoča nemoteno financiranje po ugodnih obrestnih merah na mednarodnih dolžniških 

kapitalskih trgih. 

Stabilni obeti pomenijo, da bodo v srednjeročnem obdobju bonitetne ocene države najverjetneje ostale 

nespremenjene.

IZDAJA OBVEZNIC PO NEGATIVNI OBRESTNI MERI

Slovenija je januarja 2021 prvič v zgodovini izdala obveznice po negativni obrestni meri (10-letne obveznice v vrednosti 

1,75 milijarde evrov). To pomeni, da Slovenija ne plačuje obresti na zadolžitev, državni proračun pa je prejel 17 milijonov 

evrov. Tudi januarja 2022 je Slovenija izdala obveznice po negativni obrestni meri. (4-letne obveznice v vrednosti 1,25 

milijarde evrov). V tem primeru je državni proračun prejel 12,4 milijona evrov. Zadolževanje po negativni obrestni meri 

pomeni, da bo Slovenija prejela več denarja, kot ga bo morala vrniti. Dokazuje tudi, da je politika vlade učinkovita in 

uspešna.
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REGIJSKI OBISKI MINISTRA



REGIJSKI OBISKI MINISTRA PREDSEDOVANJE SVETU EVROPSKE UNIJE 2021





“Slovensko zunanjo politiko so v minulem mandatu zaznamovali pandemija, predsedovanje 

Svetu EU in dosledno uresničevanje strategije slovenske zunanje politike iz leta 2015, ki je bil 

lani na podlagi širokega kroga usklajevanj posodobljena. Navedeno še posebej velja za krepitev 

srednjeevropske (neformalna skupina C5), sredozemske (EUMed) in čezatlantske dimenzije 

(strateški dialog z ZDA). Poseben izraz aktivne in samozavestne zunanje politike sta tudi 15. in 16.  

Blejski strateški forum, tako po visoki udeležbi kot po širini obravnavanih tematik.

Dosegli smo novo raven odnosov s sosedi in v ospredje postavili to, kar nas povezuje. Z Italijo in 

Hrvaško smo oblikovali okvir sodelovanja v severnem Jadranu, z Madžarsko postavili temelje 

razvoju narodnostno mešanih območij, nadaljevali pa smo tudi smo prizadevanja za ureditev 

položaja slovenske narodne skupnosti v Avstriji in ostalih sosedah.

V času predsedovanja Svetu EU smo bistveno okrepili odpornost Unije, pospešili njeno     

gospodarsko okrevanje, pripravili trdno podlago za delo na podnebnem svežnju ter pomembno 

prispevali k ozaveščanju Unije o pomenu širitve. Slovenija je bila med najvidnejšimi članicami 

v odzivanju na dramatične dogodke v Belorusiji, Afganistanu in v Ukrajini. Bila je pobudnica 

geopolitične razprave o Indopacifiku, bolj smo bili prisotni v Afriki in na Bližnjem vzhodu. 

Zavezanost učinkovitemu multilateralizmu smo dokazali z osredotočenim naborom tem in 

z odločitvijo za kandidaturo za Varnostni svet. Med prvimi smo pomagali z delitvijo cepiv ter 

financirali nove razvojne projekte. Novo področje zunanjepolitične dejavnosti napoveduje 

skorajšnje odprtje generalnega konzulata v Silicijevi dolini. Novi sta tudi veleposlaništvi v Rigi in 

v Seulu, ponovno je odprto predstavništvo v Dublinu, v Milanu imamo sedaj Generalni konzulat.

Zaključek mandata je zaznamovala ruska agresija na Ukrajino – državo smo podpirali s 

konkretnimi dejanji ter opozarjali na potrebo po bolj geopolitični Uniji. Po dveh letih je Slovenija na 

mednarodnem prizorišču bolj evropska, bolj srednjeevropska in sredozemska, bolj transatlantska 

in bolj odprta v svet. Naj takšna ostane.”

MINISTRSTVO 
ZA ZUNANJE ZADEVE

dr. Anže Logar
minister 



AKTIVNA DIPLOMACIJA

S 115 dvostranskimi srečanji tako doma kot v tujini ter z več kot 50 srečanji 

ministra dr. Anžeta Logarja na ravni EU oziroma drugih institucij in 

mednarodnih organizacij smo od začetka aktualne vlade potrdili skupno vizijo 

o aktivni, učinkoviti in samozavestni zunanji politiki, ki sklepa zavezništva z 
državami na vseh celinah sveta, s katerimi deli vrednote in interese.

Slovenija je posebej okrepila odnose s sosednjimi državami, kar dokazuje 
intenzivnost srečanj na vseh ravneh: minister dr. Logar se je z italijanskim 

zunanjim ministrom v dobrem letu in pol srečal šestkrat, z avstrijskim celo 

desetkrat (vključuje tudi srečanja v formatu C5). Redni dialog smo obnovili 

prav tako s Hrvaško, ministra za zunanje zadeve sta se srečala štirikrat (in še 

dodatno trikrat v okviru trilateralnega sodelovanja Slovenije, Italije in Hrvaške). 

V letu 2021 je s Hrvaško potekalo več obeležitev 30. obletnice državnosti na 

ravni predsednikov vlad.

Slovenijo so od nastopa mandata ministra dr. Logarja med drugimi obiskali 

nemški, italijanski, francoski, avstrijski, madžarski, portugalski, grški, ameriški, 

indijski, japonski, švicarski, turški, katarski, srbski, albanski zunanji minister 

in zunanji minister Severne Makedonije ter španska in švedska zunanja 

ministrica. Minister dr. Logar je izvedel več delovnih obiskov v tujini, kjer se je 

srečal z vsemi zunanjimi ministri in ministricami držav EU razen z bolgarskim. 

Med drugimi je obiskal tudi Izrael in Palestino, Rusko federacijo, Južno Korejo, 

Ukrajino ter Srbijo, Albanijo in Severno Makedonijo. Z nekaterimi zunanjimi 

ministri se je srečal večkrat, s francoskim na primer štirikrat, z ameriškim 

trikrat.

Zunanjepolitično smo posegli onkraj dosedanjih okvirov, saj smo posebno 
pozornost usmerili v indijsko-pacifiško regijo – tako z obiskom ministra 

dr. Logarja v Koreji kot z udeležbo indijskega ministra za zunanje zadeve 

na Blejskem strateškem forumu in njegovim gostovanjem na Gymnichu 

v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. V Seulu letos odpiramo tudi 

veleposlaništvo, razmišljamo pa še o predstavništvu v jugovzhodni Aziji. 

Slovenija je okrepila sodelovanje z afriško celino ter sooblikovala politike 

okrepljenega partnerstva med EU in Afriko. Minister se je 26. oktobra 2021 

udeležil 2. ministrskega zasedanja med EU in Afriško unijo v Kigaliju. Močno 

smo se angažirali pri podpori demokratičnim procesom v Belorusiji, minister 

se je nekajkrat srečal z vodjo opozicije Svetlano Tihanovsko. Z obiskom v 

Kijevu smo izrazili podporo ozemeljski celovitosti in suverenosti Ukrajine.

Ob koncu leta je bila na vladni ravni potrjena tudi osvežena zunanjepolitična 
strategija, v kateri so glede na oceno spremenjenega mednarodnega 

okolja upoštevani novi izzivi. Ključno vlogo pri tem je imel februarja 2021 

imenovani Strateški svet ministra za zunanje zadeve, ki vključuje širok nabor 

predstavnikov akademske, podjetniške in institucionalne sfere.
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USPEŠNO IZVEDENO DRUGO PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU

Uresničili smo šestmesečni program slovenskega predsedovanja, ki je potekalo pod sloganom ”Skupaj. Odporna. 

Evropa.” in s prednostnimi nalogami:

• Odpornost in okrevanje, 

• Konferenca o prihodnosti Evrope, 

• Unija evropskega načina življenja, vladavine prava in enakih meril za vse ter 

• Verodostojna in varna Evropska unija, sposobna zagotavljati varnost in stabilnost tudi v soseščini. 

Še posebno velik napredek je bil dosežen na področju krepitve odpornosti EU proti vsem vrstam kriz, zdravstvene 

unije in digitalne preobrazbe naših gospodarstev in družb. Na področju širitve EU z državami Zahodnega Balkana 

so bili na predlog slovenskega predsedstva sprejeti sklepi Sveta o širitvi EU in stabilizacijsko-pridružitvenem 

procesu. Gre za najpomembnejši dosežek slovenskega predsedovanja na zunanjepolitičnem področju. Slovenija 

je gostila tudi vrh EU-Zahodni Balkan, na katerem so voditelji EU sprejeli Izjavo z Brda, s katero so ponovno 

poudarili evropsko perspektivo regije in potrdili svojo zavezanost procesu širitve.

Slovensko predsedstvo je v pogajanjih z EP zaključilo 21 političnih trialogov o evropski zakonodaji ter doseglo 20 

končnih dogovorov o evropski zakonodaji, ki odločilno vpliva na naš vsak dan.

Pri uveljavljanju skupnih ciljev za odporno, digitalno in zeleno EU smo uspešno sodelovali z Nemčijo in 

Portugalsko v triu predsedstva.



OKREPLJENO REGIONALNO IN TRANSATLANTSKO POVEZOVANJE TER 
MULTILATERALNA DIPLOMACIJA

Decembra 2020 smo z Italijo in Hrvaško vzpostavili tristransko sodelovanje v Severnem Jadranu na ravni 
ministrov za zunanje zadeve. Na srečanju aprila 2021 na Brdu pri Kranju so ministri podpisali skupno izjavo, ki 

predvideva tri tematska področja sodelovanja, povezljivost, modro gospodarstvo in varstvo okolja. Poleg okrepitve 

odnosov s sosedami in drugimi partnerji v svetu je bila Slovenija ena od pobudnic za oblikovanje neformalne 
skupine zunanjih ministrov Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske in Slovenije. Skupina se je na pobudo Slovenije 

poimenovala Central 5. septembra 2021 je Slovenija postala tudi članica neformalne skupine sredozemskih držav, 

imenovane EUMED, s čimer je uresničila dolgoletna prizadevanja za okrepitev njene prisotnosti v sredozemskem 

prostoru.

V zadnjem letu in pol smo okrepili strateške, partnerske in zavezniške odnose z ZDA. To ponazarja tudi dinamika 

izmenjave obiskov na ravni zunanjih ministrov. Konec leta 2020 smo vzpostavili strateški dialog z ZDA, na podlagi 

katerega se partnerstvo med Slovenijo in ZDA krepi tudi na področju kibernetske varnosti. V teku je vzpostavljanje 

strateškega dialoga tudi z drugimi pomembnimi partnerskimi državami.

Transatlantsko sodelovanje je bila prav tako ena prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu EU. Po junijskem 

vrhu EU-ZDA v Bruslju je ravno v času našega predsedovanja potekala intenzivna implementacija dogovorjenih 

ciljev, med katerimi je zagotovo najpomembnejša jesenska vzpostavitev Sveta za trgovino in tehnologijo.

Slovensko aktivno zunanjo politiko nadaljujemo tudi na multilateralnem področju s kandidaturo Slovenije za 
nestalno članico Varnostnega sveta OZN za obdobje 2024–2025.
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POMOČ SLOVENSKIM DRŽAVLJANKAM IN DRŽAVLJANOM PRI REPATRIACIJI

V času prvega vala epidemije covida-19 smo slovenskim državljankam in državljanom pomagali pri varni vrnitvi 

v domovino. Gre za največji projekt repatriacije v zgodovini ministrstva za zunanje zadeve, ki je delo celotne 

diplomacije, diplomatsko-konzularne mreže, diplomatk in diplomatov ter vseh ostalih uslužbencev, ki so 

neutrudno delali prek svojih moči. Pomagali smo približno 3.000 slovenskim državljanom, kar je bila naloga, 

pred katero doslej še nismo stali.

Tudi v naslednjih fazah pandemije covida-19 ministrstvo za zunanje zadeve ter diplomatska predstavništva in 

konzulati državljane redno obveščajo o ukrepih za zajezitev pandemije v drugih državah, posredujejo informacije 

o vstopu v države in informacije glede varnosti potovanj.

ORGANIZACIJA 15. IN 16. BLEJSKEGA STRATEŠKEGA FORUMA 
Z REKORDNO UDELEŽBO

Oba Blejska strateška foruma, ki sta bila organizirana v času aktualne vlade, se lahko pohvalita z rekordno 
udeležbo visokih predstavnikov držav in mednarodnih gostov. 

Lanski, 16. Blejski strateški forum, je bil z odprtim dialogom o prihodnosti Evrope eden osrednjih dogodkov 

slovenskega predsedovanja Svetu EU. Med 26 razpravami je treba izpostaviti razpravo evropskih voditeljev, ki so 

spregovorili o poglavitnih strateških izzivih Evrope in iskali rešitve zanje. Na njem je sodelovalo 188 panelistov in 

govorcev s celega sveta, kar je največ doslej. Dogodek je gostil visoke predstavnike EU (predsednika Evropskega 

sveta Michela in predsednika Evropskega parlamenta Sassolija), pet predsednikov držav, 12 predsednikov vlad, 

10 ministrov za zunanje zadeve, visoke predstavnike evropskih in mednarodnih institucij, poslance Evropskega 

parlamenta ter predstavnike mislišč, civilne družbe, gospodarstva in raziskovalno-akademske sfere. Medijsko ga 

je pokrivalo več kot 170 novinarjev s celega sveta.

Tudi 15. Blejski strateški forum leta 2020 je potekal z visoko udeležbo predstavnikov držav in institucij – med 

njimi dveh predsednikov držav, osmih predsednikov vlade, šestih zunanjih ministrov in visokega predstavnika 

za zunanje zadeve in varnostno politiko, Josepa Borrella. Oba foruma sta potekala v času pandemije covida-19, 

vendar smo z ustrezno organizacijo poskrbeli, da po dogodku ni bilo okužb. Rekordna udeležba visokih gostov 

na obeh forumih je rezultat aktivne zunanje politike.



PREDSEDOVANJE SVETU EVROPSKE UNIJE 2021





“Na Ministrstvu za notranje zadeve smo z odličnimi sodelavci intenzivno delali in v relativno 

kratkem času dosegli ogromno. Ne glede na epidemijo covida-19, ki je močno zaznamovala to 

obdobje, je za nami kar sedem prenovljenih zakonov. Z novelo Zakona o osebni izkaznici smo 

dobili biometrične elektronske osebne izkaznice. S spremembami Zakona o prijavi prebivališča 

smo učinkovito zajezili fiktivne prijave. Z Zakonom o tujcih smo opredelili rešitve v primeru 

večjega števila nedovoljenih prehodov meje in med drugim uredili znanje slovenščine, združitev 

družine in brexit. Z novelo Zakona o mednarodni zaščiti smo zagotovili hitre in učinkovite 

postopke mednarodne zaščite v praksi. Zakon o orožju je prinesel novosti pri kategorizaciji orožja, 

omogočil pa je tudi legalizacijo. Z novelo Zakona o organizaciji in delu v policiji smo zagotovili 

boljšo organiziranost in uresničili zahteve iz stavkovnega sporazuma, z novelo Zakona o nadzoru 

državne meje pa poskrbeli za povračilo stroškov občinam ob meji zaradi povečanega nadzora 

meje. 

Velik korak smo naredili z ustanovitvijo avtocestne policije. Posodobili smo vozni park policije in 

ga prvič v zgodovini obogatili z vozili na hibridni pogon, z novim helikopterjem pa okrepili letalsko 

floto. Poskrbeli smo za sanacijo in obnovo nekaterih policijskih postaj in uprav ter zagotovili 

rekordna sredstva tudi za prihodnje obdobje. 

Pri predsedovanju Slovenije Svetu EU sem posebej ponosen na izredno zasedanje notranjih 

ministrov, na katerem smo soglasno sprejeli skupno izjavo o Afganistanu. Dosegli smo tudi 

soglasno podporo sklepov Sveta EU o pripravljenosti Hrvaške za vstop v schengensko območje, 

s partnerskimi državami Zahodnega Balkana pa smo se zavzeli za tesnejše sodelovanje na 

področju preprečevanja spolnih zlorab in pogrešanih oseb. 

Številni dobri načrti in predlogi so še na mizi in upam, da jih bodo izkušeni sodelavci na ministrstvu, 

policiji in Inšpektoratu RS za notranje zadeve lahko kar najbolje uresničili.”

MINISTRSTVO ZA 
NOTRANJE ZADEVE

Aleš Hojs
minister 



USPEŠEN BOJ PROTI NEZAKONITIM MIGRACIJAM 

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2021 je bilo obravnavanih 10.058 

nezakonitih prehodov državne meje, v enakem obdobju leta 2020 pa 14.635. 

Policija je v letu 2021 obravnavala 305 primerov, v katerih je bilo prijetih 384 

osumljencev – tihotapcev ljudi, v letu 2020 pa 414 primerov, v katerih je bilo 

prijetih 465 osumljencev – tihotapcev ljudi. Slovenska policija je v letu 2021 

obravnavala za 18 % manj primerov prijetij tihotapcev ljudi v primerjavi z 

letom 2020. 

V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2022 je bilo obravnavanih 3.078  

nezakonitih prehodov državne meje, kar je za  84,2 % več kot v enakem 

obdobju leta 2020, ko je bilo obravnavanih 1.617 nezakonitih prehodov. V prvih 

štirih mesecih 2022 je policija obravnavala 54 primerov (v enakem obdobju lani 

46), v katerih je bilo prijetih 65 tihotapcev ljudi (58 tujcev in sedem slovenskih 

državljanov) z 284 nezakonitimi migranti. Število obravnavanih prijetij se je v 

primerjavi s predhodnim letom povečalo za 17,4 %. 

POVRAČILO OBMEJNIM OBČINAM ZARADI 
POVEČANEGA NADZORA DRŽAVNE MEJE 

Vlada je odločila, da občinam na zunanji schengenski meji povrne 
del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, 

potrebnega zaradi nedovoljenih prehodov državne meje. Med upravičene 

stroške sodijo stroški, nastali zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah 

na zunanji schengenski meji in občinskih poti, ki so dodatno obremenjene 

zaradi nadzora zunanje schengenske meje, stroški postavitve dodatnih virov 

razsvetljave in tehničnih sredstev ter drugi stroški, ki nastajajo občinam z 

namenom povečanja varnosti občanov. V letu 2020 smo izplačali 2,76 milijona 

evrov povračil, v letu 2021 pa 3,47 milijona evrov povračil. Z letošnjo novelo 

Zakona o nadzoru državne meje smo poskrbeli za pravno podlago za delno 

povračilo stroškov vsem občinam ob meji zaradi povečanega nadzora meje. 

Letos skupna višina zagotovljenih sredstev za povračilo znaša pet milijonov 

evrov. Dva milijona evrov (40 % sredstev) zaradi povečanega nadzora državne 

meje je namenjenih za vse občine ob državni meji (74 občin na zahodni, 

vzhodni, severni in južni meji), tri milijone evrov (60 % sredstev) pa za občine 

ob dodatno obremenjeni državni meji (32 občin na južni meji). 

VZPOSTAVITEV AVTOCESTNE POLICIJE 

Prednosti avtocestne policije sta hiter in učinkovit odziv na varnostne dogodke 

na avtocestah in hitrih cestah ter večja prometna varnost, hkrati pa želimo z 

večjo prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah vplivati na dvig prometne 

kulture. Tako že delujejo specializirane enote avtocestne policije Celje, Koper, 

Ljubljana in Maribor, do konca leta pa bo začela delovati še enota Novo mesto.
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UČINKOVITA ZAJEZITEV FIKTIVNE PRIJAVE PREBIVALIŠČA 

S spremembami Zakona o prijavi prebivališča smo učinkovito zajezili fiktivne prijave. Glavni novosti sta ponovna 

uvedba krajevne pristojnosti in preverjanje izpolnjevanja dodatnih pogojev za izvedbo prijave. 

Naslovi, na katerih je bila izvedena prijava večjega števila posameznikov
Podatki v tabeli prikazujejo število naslovov, na katerih je imelo na presečni datum (konec posameznega leta oziroma 

na dan 4. maja 2022) stalno oziroma začasno prebivališče prijavljenih več kot 20 posameznikov, in število prijav 

posameznikov na teh naslovih. Število takšnih naslovov se je zmanjšalo, prav tako število posameznikov, prijavljenih 

na teh naslovih.

VEČ KOT 20 PRIJAV* na dan 
31. 12. 2019

na dan 
31. 12. 2020

na dan 
31. 12. 2021

na dan 
4. 5. 2022

RAZLIKA od 
31. 12. 2019 do 
4. 5. 2022

število naslovov stalnih prebivališč z 
več kot 20 prijavami

296 256 234 231 65

število stalno prijavljenih 
posameznikov na teh naslovih

10.421 9.003 8.056 7.839 2.582

število naslovov začasnih 
prebivališč z več kot 20 prijavami

596 478 420 442 154

število začasno prijavljenih 
posameznikov na teh naslovih

50.927 42.661 42.907 43.189 7.738

* Podatki, ki so navedeni v preglednici, odražajo statistične podatke, ki temeljijo na številu prijav na naslovu. Zajemajo 

tudi naslove, na katerih je upravičena prijava večjega števila posameznikov. To je na naslovih centrov za socialno delo 

in naslovih občin, na katere se izvajajo prijave zakonskih prebivališč ranljivih skupin prebivalstva (na primer brezdomci, 

pripadniki romske skupnosti, žrtve nasilja v družini, posamezniki v socialnovarstvenih zavodih in podobno). Hkrati so 

upravičene tudi prijave začasnih prebivališč na naslovih stanodajalcev (študentski in dijaški domovi, domovi starejših 

občanov, zapori in podobno). 
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Skrajšani postopki 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (v nadaljevanju: ZPPreb-1) je poenostavil 

ugotovitvene postopke z uvedbo novega t. i. skrajšanega upravnega postopka. 

Upravna enota po določbi 23. člena ZPPreb-1 pozove posameznika, če ne izpolnjuje pogojev za prijavo stalnega 

ali začasnega prebivališča, ker:

• ne predloži dokazila, da ima pravico do prebivanja na naslovu,

• stanovanjski del stavbe, na katero posameznik prijavlja stalno prebivališče, nima določene hišne številke ali 

v večstanovanjskem delu stavbe ni določene številke stanovanja,

• del stavbe, na katero posameznik prijavlja stalno prebivališče, ni stanovanjski del stavbe oziroma ni namenjen 

nastanitvi, ali

• stanovanjski del stavbe oziroma del stavbe, namenjene nastanitvi, ne dosega površinskih standardov, 

določenih za prijavo prebivališča.

Posameznik mora v osmih dneh predložiti dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu oziroma dokazilo, da je 

na geodetski upravi oddal vlogo za določitev hišne številke ali številke stanovanja oziroma vložil zahtevo za vpis 

stavbe v kataster stavb oziroma zahtevo za vpis sprememb podatkov katastra stavb. Če posameznik predloži 

eno od dokazil (razen dokazila o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja), upravna enota uvede t. i. 

skrajšani postopek, posamezniku pa z dnem predložitve dokazila prijavi začasno prebivališče na naslovu, ki ga 

prijavlja, in sicer za čas enega leta.

Od začetka uporabe novele Zakona o prijavi prebivališča (27. junij 2021) do 4. maja 2022 so upravne enote uvedle 

4.284 novih skrajšanih postopkov. Od tega je bilo rešenih 2.807 postopkov.

SKRAJŠANI POSTOPKI OB 
PRIJAVI

uvedeni rešeni nerešeni

stalno prebivališče 491 327 164

začasno prebivališče 3.793 2.480 1.313

SKUPAJ 4.284 2.807 1.477



SKRAJŠANI POSTOPKI OB 
PRIJAVI

uvedeni rešeni nerešeni

stalno prebivališče 491 327 164

začasno prebivališče 3.793 2.480 1.313

SKUPAJ 4.284 2.807 1.477

NOVE BIOMETRIČNE IZKAZNICE 

28. marca 2022 smo začeli izdajati nove biometrične osebne izkaznice, ki jih bomo lahko uporabili tudi za 

elektronsko podpisovanje in zdravstvene storitve. Po novem se ob vlogi za izdajo osebne izkaznice poleg fotografije 

državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti na predpisani način odvzameta tudi dva ploska prstna odtisa. Še vedno 

posameznik vlogo za osebno izkaznico vloži osebno, na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali na katerem 

koli diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

PREDSEDOVANJE SVETU EVROPSKE UNIJE 2021





“V minulih dveh letih je bilo na Ministrstvu za obrambo veliko postorjenega. Lani je bila ustanovljena 

Uprava za vojaško dediščino, ki pod eno streho združuje skrb za vojne veterane, vojna grobišča in 

vojaško dediščino. Obrambni resor je zaznamovala epidemija koronavirusne bolezni, pri zajezitvi 

katere sta bili močno vpeti Uprava za zaščito in reševanje s Civilno zaščito, Rdečim križem in 

številnimi prostovoljci ter Slovenska vojska, ki je leta 2021 sodelovala pri cepljenju, vojaki pa so 

pomagali tudi v bolnišnicah.

Leta 2020 sprejet Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 

je podlaga za modernizacijo Slovenske vojske. Z omenjenim zakonom do leta 2026 zagotavljamo 

780 milijonov evrov za nujno modernizacijo Slovenske vojske in večjo varnost vojakov. Še naprej 

izboljšujemo tudi status vojakov. Urejen je status vojakov po 45. letu, spremembe Zakona o 

službi v Slovenski vojski zagotavljajo dodatna počitek in dopust pripadnicam in pripadnikom v 

mednarodnih operacijah in na misijah, skrajšuje se čas nujne zaposlitve po štipendiranju, uvaja 

se nadomestilo zaradi prepovedi stavke itn. Tako leta 2020 kot 2021 se je povečalo zanimanje 

mladih za prostovoljno služenje vojaškega roka – tudi zaradi prenove načina vstopa, ki je zdaj za 

vse oblike služenja domovini poenoten.

Za sistem zaščite in reševanja za obdobje od leta 2021 do 2027 smo pripravili projekt, ki bo 

financiran iz evropskih sredstev. To je projekt povečanja odpornosti proti naravnim nesrečam, 

nastalim zaradi podnebnih sprememb. Pomembno smo prispevali k izboljšanju položaja gasilcev 

– s spremembami Zakona o gasilstvu, z Zakonom o dohodnini, PKP-ji, več sredstvi za gasilsko 

opremo in tehniko itd.

Slovenija je lani zelo uspešno izpeljala predsedovanje Svetu Evropske unije. V okviru obrambnega 

resorja je bilo na zavidljivi ravni organiziranih precej dogodkov – v Sloveniji in Bruslju 32 dogodkov 

na ravni obrambnega resorja. Sprejet je bil osnutek Strateškega kompasa, ki bo pomembno 

vplival na obrambno-varnostno politiko Evropske unije v prihodnjih letih.”

MINISTRSTVO 
ZA OBRAMBO

mag. Matej Tonin
minister 



UREDILI SMO STATUS VOJAKOV PO 45. LETU

Pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske smo uredili status po 45. letu. 

Tisti, ki zasedajo deficitarne formacije ali so posebni specialisti, bodo lahko 

svoje delo opravljali še naprej. Vsi ostali se bodo lahko prezaposlili v druge 

državne organe in s seboj prenesli tudi plačne razrede. 

ZA VEČJO VARNOST VOJAKOV:
MODERNA IN SODOBNA TEHNIKA 

Do leta 2026 zagotavljamo 780 milijonov evrov za nujno modernizacijo 
Slovenske vojske in večjo varnost vojakov. V letu 2021 smo že podpisali 

pogodbo za nakup oklepnih vozil 4 × 4 Oshkosh, transportno letalo Spartan 

C27-J, ki bo na voljo tudi za gašenje požarov, načrtujemo nakup in prenovo 

helikopterjev, začela se je prenova vojašnic. 

BOLJŠI POGOJI ZA VOJAKE

Spremembe Zakona o službi v Slovenski vojski zagotavljajo dodatni počitek in 

dopust pripadnicam in pripadnikom na mednarodnih operacijah in misijah, 

skrajšujejo čas nujne zaposlitve po štipendiranju, urejajo možnost financiranja 

srednješolske izobrazbe za tiste, ki sklenejo pogodbo o prostovoljnem služenju 

vojaškega roka, uvajajo nadomestilo zaradi prepovedi stavke ipd.

NAJSODOBNEJŠA OPREMA VOJAKOV ZA 
ZAŠČITO V VSEH POGOJIH

V letu 2021 smo začeli s posodobitvijo osebne in intendantske opreme za 
slovenske vojakinje in vojake. Opremljeni bodo z najsodobnejšo opremo, ki 

jo ponuja trg. Izdelana je iz kakovostnih materialov, ki nudijo ustrezno zaščito 

v vseh pogojih. S polno investicijo v osebno transportno opremo bomo 

izpolnili cilje zmogljivosti in pripadnike SV opremili za obdobje 10–15 let ter jim 

zagotovili delovanje v vseh klimatskih, zemljiščnih in vremenskih razmerah. 

Dodatno: Gre za artikle bojne uniforme, kamor sodijo oblačila iz ognjevarnih 

oziroma težko gorljivih materialov ter zimska maskirna oprema. Nova 

ognjevarna oblačila so iz ognjevarnega materiala z grafenom, ki v stiku s 

plamenom ekspandira in ga pogasi. Posodobili smo tudi zimsko maskirno 

obleko, ki je namenjena pripadnikom Slovenske vojske, ki delujejo v snegu 

oziroma na s snegom pokriti površini. Posodobili smo tudi ostale artikle bojne 

uniforme iz nove tkanine, polo majice, lažjo bojno uniformo, poletne čevlje 

gležnjarje, letno in zimsko perilo, poletno in zimsko taktično majico, dežni 

komplet in taktično termo jakno in termo hlače.
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UČINKOVITEJŠI ODZIV NA PODNEBNO POGOJENE NARAVNE NESREČE TUDI 
Z EVROPSKIMI SREDSTVI ALI REKORDEN ZNESEK EVROPSKIH SREDSTEV ZA 
CIVILNO ZAŠČITO 

Na Ministrstvu za obrambo smo na področju zaščite in reševanja za obdobje od 2021 do 2027 pripravili projekt, ki 

se bo financiral iz evropskih sredstev. Gre za projekt povečanja odpornosti proti podnebno pogojenim nesrečam 

v Republiki Sloveniji. V okviru tega so predvidene vzpostavitev nacionalnega centra civilne zaščite kot strateškega 

centra za spremljanje, načrtovanje in odzivanje ter vzpostavitev treh centrov za usposabljanje (center za usposabljanje 

v primeru žleda, poplav in požarov v naravi) in posodobitev opreme enot, vključenih v sistem zaščite in reševanja, kar 

vključuje tudi gasilske enote.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je že odobrila evropska sredstva za projekt 

»Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, 

regionalni in lokalni ravni«. Za 28 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Uprava RS za zaščito in reševanje, 
bo Kohezijski sklad prispeval kar 20 milijonov evrov. Gre za rekorden znesek, saj še nikoli doslej za civilno zaščito in 

tehnično opremo za pomoč ob naravnih nesrečah ni bilo namenjenih toliko evropskih sredstev.



SOUSTVARJAMO EVROPSKO OBRAMBNO POLITIKO: OBLIKOVAN OSNUTEK 
STRATEŠKEGA KOMPASA

Slovenija je v drugi polovici leta predsedovala Svetu Evropske unije in tudi na obrambno-varnostnem področju 

je bila naloga opravljena z odliko. Med glavnimi prioritetami je bilo oblikovanje osnutka Strateškega kompasa, 

dokumenta, ki bo krojil varnostno politiko Evropske unije v prihodnjih letih. Ta kot pomembni temi naslavlja 

tudi sodelovanje Evropske unije in Nata ter Zahodnega Balkana, kar sta bili prav tako prioriteti slovenskega 

predsedovanja. Osnutek Strateškega kompasa je bil pripravljen novembra in je pomemben dosežek slovenskega 

predsedovanja. Končna oblika dokumenta bo pripravljena v spomladanskih mesecih. 



POVEČANO ZANIMANJE ZA PROSTOVOLJNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA

V letu 2021 smo zabeležili več zanimanja mladih za prostovoljno služenje vojaškega roka – tudi zaradi prenove 

načina vstopa, ki je zdaj za vse oblike služenja domovini (prostovoljno služenje vojaškega roka, pogodbena rezerva 

in stalna sestava Slovenske vojske) poenoten. Obenem mladim ponujamo prenovljen sodobni pristop in kakovostno, 

dinamično, zanimivo in predvsem koristno usposabljanje, s čimer nameravamo zlasti pri mladih povečati zanimanje 

za vojaški poklic. Za prostovoljno služenje vojaškega roka se lahko odločijo vsi državljani, po novi uredbi do starosti 

30 let, ob koncu 13-tedenskega usposabljanja pa bodo nagrajeni s plačilom približno 3.199 evrov in tudi možnostjo, 

da med temeljnim vojaškostrokovnim usposabljanjem opravijo del obveznosti za vozniški izpit B-kategorije, med 

drugim predavanja iz cestnoprometnih predpisov in zdravniški pregled.

Stanje udeležbe na prostovoljnem služenju vojaškega roka v Slovenski vojski na dan 31. 12. od leta 2016 
do leta 2021: 

Leto Želje Napoteni

2016 172 77

2017 193 83

2018 134 70

2019 138 65

2020 197 106

2021 578 285
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POZITIVNI KADROVSKI TRENDI V SLOVENSKI VOJSKI

Po desetletju negativnih številk v letih 2020 in 2021 končno beležimo pozitivne kadrovske trende za vse oblike 

služenja domovini. 

Kadrovski trendi sestave Slovenske vojske (stalna sestava in pogodbena rezerva SV) na dan 31. 12. v letih od 
leta 2016 do leta 2021: 

Leto STAS PRS Skupaj

 2016 –112 +116 +4

 2017 –149 +48 –67

 2018 –149 –112 –261

 2019 –234 –151 –385

 2020 –16 +22 +6

 2021 +13 +34 +47

VEDNO VEČ MLADIH NA TABORIH MORS IN VOJAŠKIH TABORIH

V letu 2021 se je vseh šestih razpisanih vojaških taborov (vojaški tabori so namenjeni študentom in polnoletnim 

dijakom, tabori MORS in mladi pa mladoletnim dijakom) udeležilo 480 mladih udeležencev, v letu 2020 436, v letu 

2019 pa 316 mladih. Tabori so namenjeni obrambnemu usposabljanju mladih, na njih se prvič srečajo z vojaškim 

načinom življenja, vsi udeleženci pa poudarjajo izjemno pozitivno izkušnjo in tabore radi priporočijo prijateljem.

UREJAMO STATUS POKLICNIH IN PROSTOVOLJNIH GASILCEV

Zakon o gasilstvu, sprejet marca letos in usklajen z Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem poklicnih gasilcev 

Slovenije, daje velik poudarek operativnosti prostovoljnih gasilcev, uvaja kategoriji gasilec pripravnik in gasilec 

veteran, z opredelitvijo možnosti skupne gasilske enote na zaokroženih industrijskih kompleksih in z interesnim 

združevanjem poklicnih gasilskih enot pa ureja tudi požarno varnost v podjetjih. Novela dohodninskega zakona 

zavezancem, ki nepretrgoma najmanj deset let prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, 

reševanja in pomoči in jih za opravljanje teh nalog vodi pristojni upravni organ, z začetkom letošnjega leta priznava 

zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1.500 evrov na leto. Prostovoljna gasilska društva so v okviru zakonov PKP 

prejela tudi sredstva zaradi izpada dohodkov. Vlagamo v opremo in tehniko prostovoljnih gasilcev, z 1,7 milijona 
evrov sredstev v letu 2019 smo jih zvišali na 2,6 v letu 2022. 50 
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“V tem mandatu smo z odlično ekipo ministrstva izpeljali in dokončali vrsto pomembnih 

infrastrukturnih ter energetskih projektov, na katere so državljani čakali več let. Veliko 

smo naredili za povečanje mobilnosti ljudi, predvsem ranljivih skupin. V kriznem času 

smo se znali odzvati na stiske ljudi in jim prisluhniti z ukrepi. Hkrati pa smo posodabljali 

železniško in cestno infrastrukturo ter predlagali zakonske rešitve, ki so podlaga za 

celosten in sodoben razvoj, tako energetske kot prometne infrastrukture. Sledili smo 

vodilu, da moramo zagotoviti infrastrukturo po meri ljudi. To nam je uspelo!”

MINISTRSTVO ZA 
INFRASTRUKTURO

Jernej Vrtovec
minister 



UVEDBA E-VINJETE

Od letos je mogoče uporabljati elektronsko vinjeto. Sistem elektronske vinjete 

omogoča digitalizirano plačilo cestnine za uporabo cestninskih cest, skladno 

z aktualnimi trendi sodobnih tehničnih rešitev oziroma digitalizacije. Z 

vzpostavitvijo sistema elektronske vinjete cestninjenje osebnih vozil ni dražje 

kot v klasičnem vinjetnem sistemu, saj se cestnina še vedno plačuje glede na 

čas uporabe cestninske ceste, ne po dejansko prevoženi razdalji. 

V veljavi so še vedno enake vrste terminskih vinjet (tedenska, mesečna in 

letna), spremenjen je zgolj način zaračunavanja, saj klasično vinjeto v obliki 

nalepke nadomešča elektronska vinjeta v obliki digitalnega zapisa, ki je 

vezana na registrsko tablico vozila. Nakup elektronske vinjete je še vedno 

možen na klasičnih prodajnih mestih (bencinski servisi, prodajna mesta 

družbe DARS, pogodbeni izvajalci), novost pri nakupu elektronske vinjete pa 

je dodatna možnost nakupa prek spleta, kar bo za marsikoga poenostavilo 

postopek nakupa. 

Dodatna prednost za uporabnike je tudi veljavnost letne elektronske vinjete, 

ki je vezana na 365 dni od dneva nakupa, kar pomeni, da veljavnost ni več 

vezana na koledarsko leto kot v obstoječem sistemu klasične vinjete, kar 

pomeni, da bodo lahko uporabniki v vsakem primeru izkoristili celotno 

veljavnost vinjete. 

Elektronska vinjeta je vezana na registrsko označbo vozila, zato uporabnik 

ob nakupu vinjete navede zgolj registrsko številko vozila, za katero bo kupil 

elektronsko vinjeto, cestninski razred vozila (enosledno vozilo, razred 2A ali 

2B) in vrsto vinjete, ki jo želi glede na časovno obdobje veljavnosti (letna, 

mesečna, tedenska). Z vzpostavitvijo sistema bo poenostavljen tudi nadzor 

nad uporabniki, saj bo mogoče uporabo elektronskih vinjet bolj preprosto in 

bolj učinkovito nadzirati s pomočjo tehničnih sredstev.

PODPIS MEMORANDUMA O SOGLASJU V ZVEZI 
Z GRADNJO POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA 
(EMONIKA)

Memorandum ureja sodelovanje pri bistvenih vprašanjih, povezanih s 

pristopom k projektu in učinkovitim izvajanjem projekta. Cilj je izvesti projekt 

v čim krajšem možnem času, stroškovno učinkovito in pregledno. Celoten 

projekt, ki se bo začel letos, je ocenjen na 387,8 milijona evrov. Ljubljana na 

ta pomemben projekt čaka že kar 19 let. Glavno mesto si zasluži moderno 

avtobusno in železniško postajo, ki Ljubljani in Sloveniji ne bo več v sramoto, 

temveč v ponos. Ob prevzemu mandata je ta projekt čakal v predalu, 

vlagatelj je bil tik pred tem, da zapusti Slovenijo, tudi zaradi naše počasnosti 

v preteklosti. Z intenzivnim delom na projektu nam je uspelo prepričati tako 

resnega in zanesljivega vlagatelja, kot je OTP banka, da je projekt izgradnje 

Potniškega centra Ljubljana vreden podpore. 
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S spremembo zakona smo odprli vrata novim oblikam prevozov ter naredili pomemben korak k boljšemu sistemu 

za uporabnike. Zakon, ki bo omogočal opravljanje taksi storitev prek aplikacij, bo zagotavljal moderen, digitalen 

način prevozov, kakršnega poznajo že skoraj povsod po svetu.

UVEDBA BREZPLAČNIH VOZOVNIC ZA UPOKOJENCE, INVALIDE IN VOJNE 
VETERANE V MEDKRAJEVNEM JAVNEM POTNIŠKEM PROMETU IN V 
MESTNEM PROMETU LJUBLJANE IN MARIBORA

1. julija 2020 smo uvedli brezplačnih vozovnic v medkrajevnem javnem potniškem prometu za upokojence, 

imetnike invalidske evropske kartice, vojne veterane in starejše od 65 let. 1. oktobra 2021 smo za isto kategorijo 

upravičencev uvedli še brezplačne vozovnice v mestnem prometu Ljubljane in Maribora. 

SPREMEMBA ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

POENOSTAVITEV ENOTNIH VOZOVNIC ZA ŠTUDENTE IN DIJAKE TER 
RAZŠIRITEV PRAVIC UPORABE VOZOVNIC NA VSE LINIJE NA OBMOČJU 
CELOTNE SLOVENIJE TER POCENITEV ENOTNIH VIKEND VOZOVNIC ZA 75 % 
IN UVEDBA ENOTNIH VIKEND DRUŽINSKIH OZ. SKUPINSKIH VOZOVNIC ZA 
ZELO UGODNE CENE

V začetku septembra je začel veljati nov sistem subvencioniranih vozovnic za dijake in študente. Poleg mesečnih 

vozovnic so bile uvedene letne vozovnice, ki veljajo za prevoze na vseh relacijah po Sloveniji brez omejitev. Za 

nespremenjeno ceno smo upravičencem ponudili precej večje ugodnosti. Hkrati smo zelo poenostavili celoten 

sistem vozovnic in postopek za nakup. Upravičencem do subvencioniranih vozovnic so kot do zdaj omogočena 

potovanja od doma do šole, poleg tega pa lahko v prostem času brez omejitev potujejo na vseh relacijah 

medkrajevnega javnega prevoza potnikov v Sloveniji.

Pocenitev enotnih vikend vozovnic za 75 % in enotne vikend družinske oz. skupinske vozovnice za zelo ugodne 

cene smo uvedli z namenom spodbujanja uporabe javnega prevoza potnikov, hkrati pa smo želeli omogočiti zlasti 

družinam oziroma skupinam z otroki, da lahko potujejo na izlete ali počitnice ugodneje kot z osebnim avtomobilom. 



INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO V LETU 2021
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PREPOVED PREHITEVANJA TEŽKIH TOVORNIH VOZIL

Na celotnem omrežju slovenskih avtocest in hitrih cest med 6. in 18. uro velja omejitev prehitevanja težkih 

tovornih vozil (težja od 7,5 tone). Tako smo zagotovili boljšo pretočnost in večjo varnost. Prehitevanje je tovornim 

vozilom dovoljeno le na odsekih, kjer so trije vozni pasovi.

POENOSTAVITEV POGOJEV ZA VOŽNJO MOTORNIH KOLES 
KATEGORIJE A1 IN AM

Vlada je 23. decembra 2021 sprejela predlog novele Zakona o voznikih, ki je trenutno v zakonodajnem 

postopku, po zgledu sosednjih držav pa omogoča pomembne ugodnosti za voznike motornih koles. Kategorija 

A1 omogoča vožnjo motornega kolesa na dveh kolesih, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in 

katerih moč motorja ne presega 11 kW, ter trikolesa, katerega moč motorja ne presega 15 kW. V predlogu novele 

se določajo pogoji za osebe, ki že imajo veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo B in niso vozniki začetniki, pri 

čemer se pogoji razlikujejo glede na to, ali želi voznik motorno kolo kategorije A1 uporabljati le na območju RS 

ali tudi zunaj njenega ozemlja. Za uporabo zunaj ozemlja RS je treba opraviti tudi teoretično usposabljanje in 

teoretični del izpita ter praktično usposabljanje v trajanju najmanj 7 ur, ki mu sledi uspešno opravljen praktičen 

del izpita. Če bo voznik z dovoljenjem kategorije B motorno kolo vozil le na ozemlju RS, pa mora opraviti le 

praktičen del usposabljanja v šoli vožnje v trajanju najmanj 6 ur. 

Kategorija AM omogoča vožnjo kolesa z motorjem in lahkega štirikolesa. Pogoji za pridobitev vozniškega 

dovoljenja so poenostavljeni, tako da je pogoj uspešno opravljen teoretični del izpita s samostojnim 

usposabljanjem (po veljavni zakonodaji je obveznih najmanj 20 ur teoretičnega usposabljanja) ter praktičen del 

izpita po predhodnem usposabljanju v trajanju najmanj 5 učnih ur. 

POSPEŠITEV IZDAJE ENERGETSKIH DOVOLJENJ, 
TUDI ZA ELEKTRARNE IZ NIZKOOGLJIČNIH VIROV

Izdaja energetskega dovoljenja za JEK2.

V letu 2021 izdaja energetskih dovoljenj za 240 MW vetrnih elektrarn.

Če bomo v prihodnosti želeli narediti preboj pri zelenem prehodu, zasledovanju brezogljične družbe in 

energetske neodvisnosti tako Slovenije kot Evropske unije, bo treba vlagati v obnovljive vire energije in odpreti 

pot tudi jedrski energiji. Za dosego podnebnih ciljev je treba upoštevati prav vse tehnologije, ki so nam na voljo. 

Zato smo na Ministrstvu za infrastrukturo izdali energetsko dovoljenje za drugi blok nuklearke v Krškem, ki ni 

dokončna odločitev za projekt, temveč odpira pot za izvedbo upravnih postopkov in pripravo dokumentacije za 

investicijsko odločanje o JEK2.
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POSODOBITEV ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

Pripravili smo vizijo razvoja slovenskega železniškega omrežja 2050+. Imamo vizijo, ki bo v prihodnjih 

letih omogočila preboj na področju železniške infrastrukture. Pomemben cilj vizije razvoja javne železniške  

infrastrukture je vpeljava taktnega železniškega potniškega prometa. To bo bistven prispevek tudi pri zmanjševanju 

cestnega prometa za potrebe dnevnih migracij. S tem bodo državljani Republike Slovenije na relacijah, kjer obstaja 

železniška povezava, pridobili ustreznejšo storitev železniškega sistema. Posamezni projekti, še posebej tisti, ki 

zahtevajo prostorsko umestitev v prostor, bodo omogočili konkurenčne potovalne čase za medregijska potovanja, 

kar bo dodatna spodbuda za prehod potnikov s cestnega na železniški promet. 

Vizija predvideva tudi stabilno financiranje. Končni cilji sledijo tudi ambicioznim ciljem zmanjševanja onesnaževanja 

okolja zaradi prometa, predvsem pa občutnejše zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.



SPREMEMBA ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA

Zakon smo spremenili z namenom, da povečamo varnost, sledimo trendom in opredelimo nova sredstva v 

prometu. Zakon med drugim prinaša uzakonitev vožnje z e-skiroji, znižanje kazni za nizke prekoračitve hitrosti 

in možnost zavijanja v desno pri rdeči luči na semaforju.

PRVA LOPATA TRETJE RAZVOJNE OSI V GABERKAH IN ZAČETEK GRADNJE 
DRUGEGA TIRA

Tretja razvojna os bo izboljšala povezljivost, dostopnost, konkurenčnost, okrepila privlačnost delovnih mest ter 

bistveno pripomogla k celovitemu nadaljnjemu razvoju regij in Slovenije.

Če drugi tir ne bo zgrajen do leta 2026, bo slovensko gospodarstvo v 30 letih izgubilo do tri milijarde evrov, je 

pokazala študija, dr. Igorja Mastena in dr. Aleša Groznika. 
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“Mandat smo na Ministrstvu za kulturo RS začeli v času, ko je epidemija koronavirusa začela svoj 

siloviti pohod, in tako smo na ministrstvu na eni strani reševali preživetje kulturnega sektorja, na 

drugi strani pa izvajali kulturno politiko, za katero smo dobili mandat in jo začrtali v koalicijskem 

sporazumu. Kljub vsem poskusom dela kulturniške javnosti v navezavi z dominantnimi mediji pri 

ustvarjanju neresnic in njihovemu izvozu na mednarodni parket pa rezultati nedvomno kažejo, 

da nam je s paleto protikoronskih ukrepov uspelo ohraniti kulturo živo in v dobri kondiciji. Še več, 

v težkih časih smo začrtali in začeli izvajati kulturno politiko, ki se je razprla v vse pore kulturnega 

življenja, tudi tistega, ki je bil doslej na obrobju ali zanemarjen. 

Velik investicijski obrat nam je omogočil znatno višji proračun za kulturo, saj za leti 2021 in 

2022 govorimo o rekordnem proračunu v višini 238 milijonov evrov, za prihodnje leto pa smo v 

proračunu za kulturo začrtali še več denarja. Občine so prvič po desetletju lahko kandidirale 

in tudi dobile denar za obnovo ali novogradnjo kulturnih domov. Pospešeno smo začeli vlagati 

v ohranitev kulturne dediščine – tako tiste, ki so spomeniki državnega pomena, kot druge na 

lokalni ravni. Občine in župani po celotni Sloveniji so v času, ko so nekateri pred ministrstvom 

protestirali za ohranjanje privilegijev, podpirali novo usmeritev ministrstva. Mnoge investicije po 

slovenskih občinah, ki so tudi desetletje in več čakale na papirju in v predalih, so bile namreč v 

zadnjih dveh letih uresničene ali pa se gradnje začenjajo. 

Zadovoljni smo lahko, da smo uspeli kulturi zagotoviti svoje mesto tudi v Načrtu za okrevanje in 

odpornost, kar ni bilo popolnoma samoumevno, vendar je naš predlog vlaganja in povezovanja 

dediščine, kulture in turizma prepričal tudi evropske institucije. Kulturi smo postavili čvrste 

temelje.”

MINISTRSTVO 
ZA KULTURO

dr. Vasko Simoniti
minister 



SPREJETI PRAVNI AKTI

Vlada Republike Slovenije je sprejela ključni strateški dokument za področje 

kulture, na katerega se čaka že od leta 2018, in sicer Resolucijo o nacionalnem 

programu za kulturo 2022‒2029, ki smo jo pripravili na Ministrstvu za kulturo. 

V Državnem zboru je bila potrjena 22. februarja 2022. 

Na ministrstvu smo pripravili Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno 

politiko 2021‒2025. V Državnem zboru je bila potrjena 1. junija 2021.

Sprejet je bil Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah. Osnutek zanj smo 

v celoti pripravili na Ministrstvu za kulturo. Z njim smo se izognili plačilu kazni 

za zamudo prejšnje vlade ob prenosu evropske direktive v slovenski pravni 

red.

ZGODOVINSKO POVIŠANJE SREDSTEV ZA KULTURO

S spremembo proračuna za leto 2021 in s proračunom za leto 2022 je bil 

uveljavljen Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe 

v kulturi, ki v letih 2021–2027 predvideva dodatnih 122,6 milijona evrov v 
proračunu Ministrstva za kulturo. Minister si bo skladno z Resolucijo o 

nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 prizadeval za podaljšanje 

veljavnosti zakona tudi po letu 2027.

V okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost nam je uspelo, da 

smo kulturnemu sektorju zagotovili dodatnih 86,9 milijona evrov, kar znaša 

4,8 % vseh nepovratnih sredstev načrta.

V okviru višjega proračuna so se za leto 2021 povečala sredstva v številnih 

dejavnostih:

• za 20,5 milijona evrov so se povečale investicije v javno kulturno 

infrastrukturo,

• za 1,5 milijona evrov so se povečala sredstva za založništvo in knjižno 

dejavnost,

• za 1 milijon evrov so se povečala sredstva za filmsko dejavnost,

• za 1,9 milijona evrov so se povečala sredstva s področja ustvarjalnosti 

(gledališka, glasbena, vizualna in intermedijska umetnost),

• za 1,4 milijona evrov so se povečala sredstva za delovne štipendije, 

samozaposlene in boleznine,

• sredstva za denarne spodbude za vlaganja v avdiovizualno produkcijo pa 

so se povečala na 1,9 milijona evrov.
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Izpeljali smo postopke in razpise za začetek rekonstrukcije in obnove stavbe na Poljanski cesti 40 v Ljubljani, v kateri 

bodo zagotovljeni prostori za Arhiv Republike Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve. Na gradbišču so se že 

začela dela.

Podpisali smo pogodbo o sofinanciranju projekta Center Rotovž v Mariboru. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v 

višini 12,7 milijona evrov. Dela na gradbišču so se že začela.

Podpisali smo pogodbo z izvajalcem obnove Auerspergove železarne Dvor v skupni vrednosti 2,2 milijona evrov. Na 

gradbišču je že bila izvedena uvedba v delo.

Zaključili smo priprave za projektno dokumentacijo za izgradnjo murskosoboške enote Muralist Pokrajinskega 
arhiva Maribor in projekt uvrstili v Načrt razvojnih projektov. Predvidena investicijska vrednost začetka gradnje je 

več kot 4 milijone evrov. 

Začeli smo pripravljati dokumentacijo za celovito prenovo Prešernove domačije v Vrbi, izgradnjo intepretacijskega 

središča in izvedli rušitvena dela.

Začeli smo pripravljati dokumentacijo za celovito prenovo in kulturno ponudbo gradov Dornava, Turjak, Negova 
in Viltuš. Posamezna izvedbena dela so se že začela izvajati.

Javni zavodi so v letih 2021 in 2022 prejeli za več kot 10 milijonov evrov investicijskih sredstev (med njimi npr. 

600.000,00 evra za sanacijo garderob v Cankarjevem domu).

Javnim zavodom na področju kulture smo namenili dodatna sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč (na 

primer SNG Drama Ljubljana v višini 323.093,72 evra).

Sanacija Žičke kartuzije v višini približno 2,5 milijona evrov.

Zaključili smo priprave za kohezijski projekt Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 

‒ model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov: Javna 

agencija za knjigo je začela črpati sredstva za izvedbo predstavitve v letu 2023.

Nadaljevali smo dejavnosti v zvezi s projektom Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica, v proračunih 

Ministrstva za kulturo bomo za projekt namenili 10 milijonov evrov.

Izpeljali smo dvoletni javni razpis za spomeniškovarstvene projekte za spomenike v lasti občin in oseb zasebnega 

prava. Sredstva so bila zagotovljena iz rednega dela proračuna Ministrstva za kulturo in na podlagi Zakona o nekaterih 

nujnih programih v kulturi. Celotna vrednost razpisanih sredstev je 6,5 milijona evrov. Sredstva smo odobrili 167 

projektom.

Zaključili smo projekt Ureditev informacijskega središča NATURE 2000 na Krasu (Štanjel) v skupni vrednosti 860 

tisoč evrov.

S prenosom parcel Občine Nova Gorica na Republiko Slovenijo smo omogočili začetek gradnje Amfiteatra Nova 
Gorica.
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DRUGI POMEMBNI DOSEŽKI

Začeli smo reševati zadeve prosilcev za izjemne pokojnine. Od leta 2010 je bilo nerešenih 31 zadev. Eno zadevo 

smo rešili junija, še sedem pa leta 2022. Izvedli smo javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost 

pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 

2021‒2023 v skupni vrednosti 1.307.915,90 evra.

Izvedli smo pilotni projekt samodejnega podnaslavljanja televizijskih programov.

Ustanovili smo Muzej slovenske osamosvojitve.

Arhiv Republike Slovenije je od Jugoslovanske kinoteke prevzel trinajst slovenskih celovečernih filmov (negative 

slike in tona), ki so bili na podlagi pogodbe o depozitu med Jugoslovansko kinoteko in Republiškim komitejem 

za kulturo Socialistične republike Slovenije iz leta 1968 predani v hrambo Jugoslovanski kinoteki v Beogradu. 

Filmi so se tako po več kot petdesetih letih vrnili v Slovenijo.

Seveda pa ne moremo mimo intervencijskih ukrepov za omilitev in odpravo posledic pandemije covida-19, s 

katerimi smo poskrbeli, da so tako umetniki samozaposleni v kulturi kot tudi zaposleni v kulturnih institucijah 

pandemijo preživeli kar se da neboleče in brez odrekanj. Izpostavili bi naslednje ukrepe:

• Podaljšan je bil ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz proračuna za  

samozaposlene v kulturi v višini 1100,00 evra na mesec, in sicer do 31. marca 2021.

• Podaljšan je bil ukrep za nadomestilo plače za čas čakanja na delo, in sicer do 30. aprila 2021. Hkrati se je z 

novembrom 2020 zvišala višina povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma.

• Opravljeno je bilo delno kritje fiksnih stroškov za pravne in fizične osebe (tudi samozaposlene), ki jih je 

pandemija covida-19 najbolj prizadela.

• Uveljavljen je bil ukrep začasnega nadomestila plače zaradi izgube dela v času epidemije.

• Stoodstotno so bili kriti prispevki za socialno varnost verskim uslužbencem, in sicer od 1. januarja 2021 do 

30. aprila 2021.

• Zamrznjeno je bilo izvajanje Zakona o enotni ceni knjige, in sicer do 30. aprila 2022.

• Izplačani so bili dodatki javnim zavodom po 123. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic 

drugega vala epidemije covida-19 v skupni višini 4,5 milijona evrov.



KULTURNO-UMETNIŠKI DOGODKI

Med dosežke pa uvrščamo tudi niz kulturno-umetniških dogodkov, ki smo 

jih pripravili v Ljubljani in Bruslju. Z dogodki smo pomembno sooblikovali 

kulturni in promocijski program slovenskega predsedovanja. Tuji in domači 

javnosti smo predstavili del bogastva slovenske ustvarjalnosti, ki med 

drugim širi evropske vrednote in spodbuja k iskanju rešitev za aktualne 

družbene izzive.

Začetek slovenskega predsedovanja smo 1. julija 2021 obeležili z vrhunsko 

baletno stvaritvijo na Blejskem otoku, s krstno uprizoritvijo baleta Povodni 

mož v koreografiji Edwarda Cluga in izvedbi Slovenskega narodnega 

gledališča Maribor, zaključili pa z Retrospektivo slovenskega filma v Bruslju. 

V Kraljevi kinoteki Belgije se je odvrtelo deset celovečernih filmskih klasik iz 

slovenske filmske zakladnice – od nemih začetkov do sodobne produkcije. 

V Bruslju in na spletu so bila na ogled dela iz bogatega opusa slovenskega 

kostumografa Alana Hranitelja, ki že več kot 30 let deluje na področju opere, 

gledališča in filma, dela iz bogate arhitekturne dediščine velike trojice 

slovenskih arhitektov – Fabianija, Plečnika in Vurnika ter dela sodobne 

slovenske likovne umetnosti. Kurator slednje razstave, kustos Marko Košan, 

je pripravil izbor del trinajstih slovenskih umetnikov in umetnic, ki sredi 

sodobne poplave vizualnih podob množičnih medijev iščejo nove poti 

slikarskega, kiparskega in fotografskega izraza, usmerjenega k novim 

utopijam (negotove) prihodnosti. 

Bogati slovenski zborovski ustvarjalnosti smo lahko prisluhnili v okviru 

mednarodnega zborovskega festivala Europa Cantat 2021, ki je v Ljubljani 

gostil tudi nekaj izjemnih glasbenih zasedb iz tujine. V Bruslju pa sta se 

mezzosopranistka Bernarda Fink in basbaritonist Marcos Fink z večerom 

samospevov poklonila vrhunskim dosežkom evropskega, tudi slovenskega, 

in argentinskega glasbenega ter pesniškega ustvarjanja.

Slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije je ponudilo tudi izjemno 

priložnost, da smo drugim evropskim narodom predstavili pesnitev 

slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna Zdravljica, katere sedma kitica 

je himna Republike Slovenije. Pesnitev je imela že ob nastanku leta 1844 in 

ima še danes evropsko dimenzijo. Zaradi močne sporočilnosti jo je Evropska 

komisija 31. marca 2020 nagradila s prestižnim znakom evropske dediščine. 

Faksimile Zdravljice, ki je bil preveden v 24 uradnih jezikov Evropske 

unije, je bil najvišje protokolarno darilo, ki so ga prejeli predsednice in 

predsedniki držav in vlad ter institucij Evropske unije. Darilo poudarja 

zavezanost slovenskega predsedovanja k spoštovanju vrednot evropskega 

povezovanja. Pripravo darila je vodila Narodna in univerzitetna knjižnica.

Slovenija je letos ponovno sodelovala v izboru za nagrado Evropske unije 

za književnost (EUPL). Nagrada pomeni priznanje novim in obetavnim 

avtorjem iz držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa. Med 

letošnjimi trinajstimi dobitniki in dobitnicami nagrade je tudi slovenska 

avtorica Anja Mugerli, ki je nagrado prejela za zbirko kratkih zgodb Čebelja 

družina. Zbrane je na podelitvi nagrad v Bruslju nagovoril minister za 

kulturo dr. Vasko Simoniti.



DOSEŽKI PREDSEDOVANJA

Sklepi o visokokakovostni arhitekturi in pobudi Novi evropski Bauhaus
Pomemben korak pri uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora so sprejeti sklepi o visokokakovostni 

arhitekturi in pobudi Novi evropski Bauhaus. Sklepi dopolnjujejo pobudo Evropske komisije, katere namen 

je uresničevanje ciljev zelenega dogovora prek kulture, kulturne dediščine, ustvarjalnosti, raziskovanja in 

tehničnega inoviranja. Sprejeti sklepi med drugim vsebujejo priporočila in spodbude državam članicam, da v 

prostorsko načrtovanje uvedejo predlagana kvalitativna merila in načela krožnega gospodarstva ter izboljšajo 

dostop do informacij in finančnih instrumentov za podporo vseh prihodnjih projektov, ki so povezani s človekovim 

bivalnim okoljem.

Sklepi o evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebinah
Pandemija covida-19 je med drugim močno prizadela kulturne in ustvarjalne sektorje. Razmah velikih platform 

pretočnih vsebin (VOD-platform) postavlja države članice Evropske unije pred velik izziv: kako povečati 

konkurenčnost, dostopnost in enakovredno obravnavo evropskih avdiovizualnih vsebin. Ministrice in ministri 

so sprejeli sklepe, ki spodbujajo države članice in Evropsko komisijo, da v okviru svojih pristojnosti sprejmejo 

ukrepe, ki bodo evropskemu avdiovizualnemu in medijskemu sektorju omogočili konkurenčno prednost in 

trajnostni razvoj na evropskem in mednarodnem trgu s poudarkom na kulturni raznolikosti.

S sprejetjem sklepov so ministrice in ministri utrdili zavezo slovenskega predsedovanja za boljši jutri – za zeleno, 

trajnostno, kulturno raznoliko in odporno Evropsko unijo. V luči te zaveze so ministrice in ministri v okviru 

orientacijske razprave o strateškem pomenu kulturne dediščine in dediščinskih pravic za trajnostni razvoj in 

prihodnost Evrope razpravljali tudi o posledicah talibanskega režima za afganistanski kulturni sektor in pozvali 

k humani obravnavi najbolj ogroženih skupin afganistanskih umetnikov.

Kot je povedal minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, se je z novembrskim zasedanjem zaključilo izjemno 

plodno in pomembno delo predsedovanja tria – skupaj s Slovenijo sta ga tvorila Portugalska in Nemčija. 

Minister se je za sodelovanje najlepše zahvalil Moniki Grütters in Graçi Fonseca, nemški in portugalski ministrici, 

Roselyne Bachelot, francoski ministrici, pa je zaželel uspešno predsedovanje Svetu Evropske unije. Francija je 

predsedovanje Svetu Evropske unije prevzela 1. januarja 2022.



PREDSEDOVANJE SVETU EVROPSKE UNIJE 2021





“Dvoletni mandat je bil na resorju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport poleg stalnega 

sprotnega odzivanja na aktualne razmere v boju s koronavirusom osredotočen na sprejemanje 

in izvajanje temeljnih strateških smernic za nadaljnjo prepotrebno modernizacijo ter prilagoditve 

na vseh resornih področjih. S tem vodilom so bili sprejeti in dopolnjeni številni zakoni, resolucije, 

normativi, pravilniki in ukrepi – od ureditve ustavne odločbe javnega financiranja osnovnih šol 

iz leta 2014 do novega zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti ter urejanja izobraževanja 

otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami. 

Vlada je resornimi področjem namenila tudi zgodovinsko najvišjo proračunsko in investicijsko 

podporo za zagotavljanje nadaljnjega bolj enakomernega in pravičnega sistema in dela na 

področjih vzgoje, izobraževanja raziskovanja, športa in mladine – od sofinanciranja izgradnje 

vrtcev, šol in športnih objektov do nakupa IKT-opreme. Pod slovenskim predsedovanjem Svetu 

EU so bili na področjih izobraževanja, raziskovanja, športa in mladine sprejeti dolgoročni razvojni 

načrti EU za evropski raziskovalni prostor, za kombinirano in vseživljenjsko učenje, za evropski 

model športa in evropsko leto mladih.”

MINISTRSTVO ZA 
IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST 

IN ŠPORT

dr. Simona Kustec
ministrica 



SPREJET ZAKON O ZNANSTVENORAZISKOVALNI IN 
INOVACIJSKI DEJAVNOSTI

Cilj novega zakona je zagotoviti sodoben znanstvenoraziskovalni in inovacijski 

sistem, ki bo državljanom omogočil višjo kakovost življenja in dvignil 

konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Zakon zagotavlja financiranje, ki 

omogoča stabilnost in avtonomen razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti 

in njenih izvajalcev. Proračunska sredstva za znanost se bodo do leta 2025 
podvojila.

Podatki (sredstva za znanost se zvišujejo na podlagi novega zakona):

- leto 2020: 229,7 milijona evrov

- leto 2021: 249,0 milijona evrov 

- leto 2022: 308,0 milijona evrov

- leto 2023: 362,5 milijona evrov

- leto 2024: 431,7 milijona evrov

- leto 2025: 499,0 milijona evrov.

SPREJET ZAKON O OBRAVNAVI OTROK IN 
MLADOSTNIKOV S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI 
TEŽAVAMI IN MOTNJAMI V VZGOJI IN 
IZOBRAŽEVANJU 

Zakon na novo sistemsko ureja delovaje vzgojnih zavodov, ki bodo odslej 

delovali kot strokovni centri na štirih geografskih območjih in bodo sami ali 

v sodelovanju z drugimi strokovnimi centri nudili celostno pomoč otrokom in 

mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami.

Zakon vzpostavlja stopenjsko pomoč otrokom in mladostnikom s čustvenimi 

in vedenjskimi težavami. Starši, šola ali vrtec se lahko po novem obrnejo po 

pomoč v strokovni center. 

Strokovni center staršem svetuje o vzgoji in možnostih pomoči za otroka, 

otroku, vrtcu ali šoli pa lahko pomaga pri ugotavljanju potrebne pomoči, 

pristopov, prilagoditev, usposabljanja vzgojiteljev in učiteljev. 

Strokovni center tudi svetuje, kam se lahko starši obrnejo za nadaljnjo pomoč. 

V strokovne centre so po tem zakonu preoblikovani vzgojni zavodi, ki jim je 

z novim zakonom dana možnost, da skupine oblikujejo glede na potrebe 

otrok. Tako se lahko otroci in mladostniki vključijo le v dnevne oblike, lahko v 

stanovanjske ali vzgojne skupine, tudi po zaključku trajanja ukrepa pa jim je na 

voljo mladinsko stanovanje, da se lahko osamosvojijo.

Na podlagi tega zakona se strokovni delavci, ki so najbolj kompetentni na 

področju dela z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter 

motnjami, vključijo v obravnavo otrok in mladostnikov, ko ti še niso nameščeni 

v ustanovah. To pomeni, da strokovni delavci vstopajo v redne šole in vrtce, kjer 

imajo težave, in jih rešujejo, še preden zadeve eskalirajo. 
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BREZPLAČEN VRTEC ZA DRUGEGA OTROKA

Od 1. septembra 2021 je v veljavi novela Zakona v vrtcih, ki določa brezplačen vrtec za drugega otroka, ki je v vrtec 

vpisan sočasno z otrokom iz iste družine. Za družine z več otroki je vrtec brezpogojno brezplačen tudi za tretjega in 

nadaljnjega otroka iz iste družine. S tem se je izboljšala finančna dostopnost vrtca za starše, zaradi česar se pričakuje 

dvig deleža vključenosti predšolskih otrok v vrtce.

Vrtec je tako postal brezplačen za 21.000 otrok, pred spremembo zakona pa je bil vrtec brezplačen za 15.200 otrok. 

Plačilo namesto staršev krije država, za kar na mesečni ravni nameni 3,3 milijona evrov oziroma 39,6 milijona evrov 

letno.

ODOBRENIH 126 INVESTICIJ V ŠOLE IN VRTCE

Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje investicij. Po desetih letih je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje 
občinskih naložb v osnovne in glasbene šole ter vrtce.

Načrtovane investicije:

- 45,2 milijona evrov za 55 vrtcev v 55 občinah,

- 67,2 milijona evrov za 69 osnovnih šol v 68 občinah,

- 1,7 milijona evrov za investicije šolstva narodnosti – dva objekta v dveh občinah.

Celostna pomoč vključuje delo z otrokom oziroma mladostnikom in učiteljem, k obravnavi se takoj vključijo tudi 

starši. Če je potrebna tudi druga vrsta obravnave oziroma katera od namestitev, bo otrok in mladostnik zajet v 

kontinuirani pomoči, saj bodo strokovni delavci centra, v katerega je otrok in mladostnik nameščen, njega že poznali, 

prav tako pa bo otrok oziroma mladostnik že poznal institucijo in bo zato sama namestitev veliko lažja in predvsem 

manj stresna.
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VLAGANJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

4,1 milijona evrov za investicije v športne objekte – 50 objektov v 50 občinah.

Višje nagrade za olimpijske medalje
MIZŠ je letu 2021 povišalo vrednost nagrad za prejemnike odličij na olimpijskih in paralimpijskih igrah. Športnik 

in njegov trener sta upravičena vsak do 55 tisoč evrov za zlato medaljo (povečanje za 21.660 evrov), 45 tisoč evrov 

za srebrno (povečanje za 23.880 evrov) in 38 tisoč evrov za bronasto medaljo (povečanje za 22.440 evrov). Višje 

nagrade so prejeli tudi dobitniki medalj z olimpijskih iger v Tokiu.

Sredstva za ukrepe v času epidemije covida-19 in IKT-opremo.

Skupno 133 milijonov evrov izplačanih sredstev za vrtce, osnovne šole, srednje šole, zavode s posebnimi 

potrebami, študentske in dijaške domove.

Za nakup IKT-opreme skupno 30 milijonov evrov (sredstva proračuna, sredstva covida-19 in evropska sredstva 

ReactEU).
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“Skladen razvoj ob spoštovanju varstva okolja in narave je bil temelj delovanja Ministrstva za 

okolje in prostor v dvoletnem mandatu od leta 2020 do 2022. Osredotočili smo se na odpravo 

birokratskih bremen pri postopkih pridobivanja okoljskih in gradbenih dovoljenj in v ta namen 

popolnoma prenovili zakonodajo s področja urejanja prostora, gradnje in varstva okolja. Z 

reorganizacijo ministrstva smo odpravili dvostopnost pri odločanju pri okoljskih postopkih ter s 

tem postopke pomembno poenostavili in pospešili. 

Posebno pozornost smo namenili zagonu projektov iz Dogovora za razvoj regij, kjer se izvajajo 

večji projekti vodooskrbe, sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda v več kot 50 občinah 

v predvideni vrednosti 400 milijonov evrov evropskih in nacionalnih sredstev. Prav tako smo 

pristopili k sofinanciranju več kot 100 manjših projektov na tem področju iz načrta za okrevanje 

in odpornost v skupni vrednosti 100 milijonov evrov. Zastavili smo tudi projekt trajne vodooskrbe 

slovenske Istre z novim vodnim virom akumulacije Padež.

Pomembno smo okrepili financiranje in izvajanje projektov poplavne zaščite in vzdrževanja 

vodotokov. Z novo okoljsko zakonodajo smo okrepili načela krožnega gospodarstva in dokončno 

uredili področje ravnanja z odpadki po načelih »onesnaževalec plača« in »proizvajalčeva 

razširjena odgovornost«. 

S prenovo stanovanjske zakonodaje smo zagnali gradnjo javnih najemnih stanovanj, s čimer bo 

do leta 2026 zagotovljenih vsaj 5000 dodatnih javnih najemnih stanovanj, do konca leta 2022 

pa bo predanih v namen 2600 javnih najemnih stanovanj.  Ravno tako med predsedovanjem 

Slovenije Svetu EU je ministrstvo doseglo uspehe tako na okoljskem kot prostorskem področju. Na 

podnebni konferenci COP26 v Glasgowu smo nastopili z enotnim glasom in bile so sprejete rešitve, 

ki bodo omogočile polno izvajanje Pariškega sporazuma o trgih ogljika, skupnih časovnih okvirjih 

in preglednosti.  Z vsemi naštetimi dosežki je Slovenija pomembno prispevala k implementaciji 

Evropskega zelenega dogovora, podnebno nevtralni, zeleni in pravični Evropski uniji, izboljšanju 

zdravja ter kakovosti bivanja za nas in naše zanamce.”

MINISTRSTVO ZA 
OKOLJE IN PROSTOR

mag. Andrej Vizjak
minister 



DOSEŽKI MANDATA

Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo Program projektov eProstor, 

v katerem so digitalne rešitve za ePlan, eGraditev, spremljanje prostorskega 

razvoja, evidenca stavbnih zemljišč in IS Kataster. S tem bomo pospešili in 
izboljšali procese, odpravili nepotrebne administrativne ovire, omogočili 
brezpapirno elektronsko poslovanje in zagotovili preprosto dostopne 
kakovostne uradne podatke o nepremičninah, prostoru in graditvi. 

Ob tem smo tudi prenesli okoljske upravne postopke iz Agencije Republike 

Slovenije za okolje (ARSO) na Ministrstvo za okolje in prostor ter s tem odpravili 

dvostopnost pri postopkih. Ravno tako smo zaostrili pogoje nevladnih 

organizacij s področja narave glede delovanja v javnem interesu.

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo novi Zakon o urejanju prostora 
(ZUreP-3) in novi Gradbeni zakon (GZ-1). ZUreP-3 prinaša nove rešitve 

na področju prostorskega načrtovanja. GZ-1 prinaša administrativne 

razbremenitve ter hitrejše in učinkovitejše postopke, med drugim možnost 

pridobitve gradbenega dovoljenja v 30 dneh.

Vlada RS je sprejela nov Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki v slovenski pravni 

red prenaša načela krožnega gospodarstva, rešuje problem odpadne embalaže 

in uvaja pravični načeli »onesnaževalec plača« in »proizvajalčeva razširjena 

odgovornost«. Zakon o varstvu okolja je temeljni sistemski zakon na področju 

varstva okolja. Ključni namen je spodbujati k zmanjševanju proizvedenih 

količin odpadkov ter vzpostaviti učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen 

sistem ravnanja z odpadki. 

Pospešili smo okoljske naložbe in zagotovili financiranje investicij v manjše 
vodovodne sisteme po celotni državi, kar do zdaj ni bilo sistemsko urejeno. 

Gre za načrtovane investicije v izgradnjo energetsko učinkovitih sistemov 

komunalnih odpadnih vod za aglomeracije, manjše od 2000 populacijskih 

enot; novih energetsko in hidravlično učinkovitih sistemov za oskrbo s pitno 

vodo za manj kot 10 tisoč prebivalcev, iz Načrta za okrevanje in odpornost 

(NOO) v vrednosti kar 107,7 milijona evrov. Zastavili smo dolgoročno oskrbo s 

pitno vodo za prebivalce slovenske Istre in kraškega zaledja s projektom trajne 

vodooskrbe slovenske Istre z novim vodnim virom akumulacije Padež.

MOP pospešeno izvaja mehanizem celostnih teritorialnih naložb (CTN). Od 

leta 2020 do danes je trinajst dodatnih projektov prejelo odločitev o podpori v 

vrednosti 19 milijonov evrov, za sedem predhodno potrjenih projektov so bile 

podpisane pogodbe o sofinanciranju v vrednosti 12 milijonov evrov nepovratnih 

sredstev kohezijske politike. Uspešno končanih je že 22 projektov. 

Ministrstvo za okolje in prostor je prenovilo stanovanjsko zakonodajo, s čimer bo 

do leta 2026 zagotovilo vsaj pet tisoč dodatnih javnih najemnih stanovanj, 
pri tem bo do konca leta 2022 predanih v namen 2600 najemnih stanovanj.

Ministrstvo za okolje in prostor je izvedlo sanacije 154 plazov oz. objektov v 78 

občinah, med drugim v občinah Laško, Tržič in Piran, v vrednosti 25 milijonov 

evrov. S sanacijami se je izboljšala varnost ljudi.
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Po desetletju slabega vzdrževanja vodotokov je Ministrstvo za okolje in prostor v tem mandatu povečalo sredstva 
za ta namen na več kot 25 milijonov evrov na leto. V letu 2021 je bil program rednega vzdrževanja prvič vreden več 

kot 28 milijonov evrov, s čimer se je izboljšala poplavna varnost.

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Pomorski prostorski plan Slovenije, ki je prvi celovit strateški dokument 

za območje morja, z njim pa se spet uvaja strateško prostorsko načrtovanje. PPP podrobno določa, katere dejavnosti 

in rabe so na morju dopustne in pod katerimi pogoji, da dosežemo trajnostno rast pomorskih gospodarstev, trajnostni 

razvoj morskih območij in trajnostno rabo morskih virov.

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 

(ReDPS50). Resolucija nakazuje jasno pot dolgoročnega razvoja Slovenije na področju podnebnih sprememb ter s tem 

povečuje predvidljivost podjetij, vlagateljev in potrošnikov v zeleni prehod gospodarstva v smer neto-ničelnih emisij 

toplogrednih plinov, pospešenega prehoda na obnovljive vire energije, opuščanja rabe fosilnih goriv in zmanjševanja 

končne rabe energije.

PREDSEDOVANJE SVETU EVROPSKE UNIJE 2021





“Prvi meseci leta 2020 so prinesli novo realnost. Medtem ko je bila v Sloveniji 

razglašena epidemija, je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo 

nove koronavirusne bolezni. Dejstvo je, da vpliva globalnega dogajanja na 

posamezna področja nismo mogli preprečiti. Imeli in prevzeli pa smo težko nalogo 

– vpliv čim bolj omejiti, pri tem pa čim manj omejevati delo posameznih sistemov. 

Na Ministrstvu za pravosodje smo tako v tem mandatu želeli predvsem obvarovati 

delujoč pravosodni sistem, hkrati pa ga nadgraditi tako, da bo svoje poslanstvo 

opravljal varno in še bolje. Zavedali smo se, da je stereotipizirano tog pravosodni 

sistem sicer občutljiv za spremembe, da pa se toliko bolje zaveda svojega osnovnega 

in najpomembnejšega poslanstva, to je varovanja temeljnih načel pravne države, 

kar je pripomoglo k temu, da je bilo iskanje soglasja pri predlaganih rešitvah veliko 

lažje.

S sodelavci na ministrstvu za pravosodje smo s trdim delom in odličnim sodelovanjem 

- tudi s pravosodnimi deležniki - sprejeli ukrepe, s katerimi smo okrepili zaščito 

najbolj ranljivih, olajšali dostop do pravnega varstva, pravosodje pa z digitalizacijo 

in implementacijo avdio vizualnih pripomočkov približali ljudem in s tem pripomogli 

k dostopnješemu in učinkovitejšemu sistemu. V tem mandatu smo novelirali 10 

zakonov, pripravili dva nova in dva interventna zakona ter 22 podzakonskih aktov. 

Najbolj prepričljivo podporo je dobil Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku 

in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke, ki je predvidel ustanovitev zavoda, v 

katerem bo poskrbljeno za večjo zaščito mladoletnih oškodovancev in prič.

S sodelavci na ministrstvu smo imeli vedno odprto in plodno komunikacijo. Z mnogo 

vloženega napora, vztrajnostjo, strokovnostjo in predanostjo smo dosegli cilje, na 

katere sem kot minister zelo ponosen.”

MINISTRSTVO 
ZA PRAVOSODJE

Marjan Dikaučič
minister 



VZPOSTAVITEV »HIŠE ZA OTROKE«

Eden naših ključnih projektov v tem mandatu je, da projekt Hiša za otroke, 

zasnovana po mednarodno priznanem modelu Barnahus, začne delovati.  

Javni zavod Hiša za otroke je bil ustanovljen 22. 7. 2021, novembra lani pa 

je vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja zavoda ter pet predstavnikov 

ustanovitelja, aprila letos pa tudi direktorico s polnim mandatom. Predvidoma  

v prvi polovici letošnjega leta bo zavod odprl vrata najranljivejšim skupinam 

oz. mladoletnim oškodovancem in pričam.  Glavni namen Hiše za otroke 

je zaščita otrok žrtev zlorabe s pomočjo strokovnjakov, kot tudi čim manj 

travmatično zbiranje dokazov in čim učinkovitejši pregon storilcev kaznivih 

dejanj: 

• strokovna podpora otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja, v otroku prijaznem 

in varnem okolju; 

• sočasen potek kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za pomoč 

in zaščito otroka;

• otroci, ki bodo morali pričati na sodišču, bodo pričanje za potrebe 

kazenskega postopka, bodisi v vlogi žrtve bodisi kot priče opravili v hiši za 

otroke, kjer se bo z njimi pogovarjal posebej usposobljen strokovnjak in 

pri obravnavi ne bodo po nepotrebnem izpostavljeni novim travmam in t. 

i. sekundarni viktimizaciji.

ZAŠČITA RANLJIVIH V IZVRŠBI (ZIZ)

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju je prinesla spremembe na 
pomembnih področjih, ki se nanašajo na najranljivejše skupine 
posameznikov (potrošnikov, posameznikov, ki se znajdejo v stiski in jim grozi 

izguba doma ipd.).

Novela med drugim ureja:  

• položaj dolžnikov v primeru deložacije nepremičnine, ki je dolžnikov dom: 

določitev odloga, kadar dolžnik izkaže, da si bivanjske problematike ni 

mogel urediti drugače, nadaljevanje izvršbe pa bi v večji meri ogrozilo 

položaj in interese dolžnika, kot bi odlog izvršbe ogrozil položaj in interese 

upnika; sodišče lahko določi odlog za največ šest mesecev, odlog se lahko 

dovoli večkrat;

• položaj potrošnikov, ko gre za izvršbo na podlagi notarskega zapisa: 

sodišče potrošnika, ki uveljavlja neveljavnost notarskih zapisov, zavaruje 

tako, da izvršbo odloži, dokler se vprašanje (ne)veljavnosti pravnega posla 

ne razreši;

• izvršbe v družinskih zadevah:  kadar takojšnja izvršba z odvzemom 

otroka ni v skladu z varstvom otrokove koristi, novela omogoča odložitev 

ali prekinitev postopka. Rešitve pomenijo večjo fleksibilnost izvršilnega 

postopka, ki bo hitra in za otroka čim manj stresna;

• hišne živali so izvzete iz izvršbe; 

• delovanje izvršiteljev: zaostruje se disciplinska odgovornost izvršiteljev, in 

sicer z namenom preprečitve in sankcioniranja nedopustnih praks.
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PRILAGODITEV SODNIH TAKS

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah so bile uveljavljene rešitve, katerih cilj 

je bil znižanje sodnih taks, taksne oprostitve,  poenostavitev postopkov za stranke ter poenostavitve dela za sodišča:

• 20 % nižja taksa v primeru oddaje e-vloge;

• oprostitev plačila takse za postopek, za katerega je bila stranki dodeljena redna ali izredna brezplačna pomoč;

• oprostitev plačila takse za delavce in zavarovance kot tožnike v postopkih o individualnih delovnih in socialnih 

sporih.

VEČJA DOSTOPNOST PRAVOSODJA

Digitalizacija je ena od ključnih prioritet ministrstva, pri čemer je naš cilj, da vsi pravosodni deležniki čim prej in v 

čim večji meri okrepijo možnosti za elektronsko poslovanje. Z digitalizacijo pravosodja smo zagotovili dostopnejši 

pravosodni sistem. Javnih dražb, zaslišanj in glavnih obravnav se lahko danes ljudje udeležujejo od doma.

• Insolvenčni, izvršilni, registrski in zemljiškoknjižni postopki so že praktično v celoti informatizirani in digitalizirani. 

• Od februarja 2021 so z vzpostavitvijo portala e-Dražbe na enem mestu objavljene aktualne dražbe slovenskih 

sodišč, s čimer smo širšemu krogu zainteresiranih kupcev omogočili preprost, hiter in brezplačen dostop do 

podatkov o predmetih prodaje. Omogočeno je tudi izvajanje spletnih javnih dražb nepremičnin in pravic v 

izvršilnih postopkih, kar je ne le poenostavilo sodelovanje na spletnih javnih dražbah, temveč tudi preprečilo 

morebitna dogovarjanja in izsiljevanja med posameznimi dražitelji na javnih dražbah. 

• Prenovljeni register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (eRZPP) omogoča poenostavljen vpis 

v register, s čimer je omogočeno lažje zavarovanje terjatev državljanov in gospodarskih družb. 

• Prenovljene so pravne podlage za e-poslovanje in e-vročanje v kazenskih postopkih. 

• V izvajanju je informatizacija pravdnih in kazenskih postopkov.

• Z novelo Zakona o zemljiški knjigi je omogočena implementacija povezanih nepremičnin, novosti, ki jih je na 

področju stvarnega prava prinesla novela Stvarnopravnega zakonika iz leta 2020. Novela omogoča digitalizirano 

poslovanje notarjev s Finančno upravo RS pri pridobivanju potrdila o plačilu davka. Olajšano je posodabljanje 

tistih vpisov v zemljiški knjigi, pri katerih so imetniki pravic že umrli oziroma so prenehali obstajati, izboljšane in 

posodobljene so številne določbe, za katere je tako pokazala praksa zadnjih let. 

AVK oprema: Nadgradnja, implementacija in vzpostavitev avdiovizualnih pripomočkov za lažje in hitrejše delo 

sodnikov in sodnega osebja se izvaja v okviru operacije Učinkovito pravosodje – državljanom in pravnim subjektom s 

tem omogočamo večjo dostopnost do pravosodnih organov.

• Načrtovanih je bilo 1,6 milijona evrov sredstev (realiziranih že za 1,2 milijona evrov dobav).

• 2020: z 11 kompleti videokonferenčne opreme so bile opremljene male razpravne dvorane 11 okrožnih sodišč.

• 2021: nameščenih je bilo devet kompletov videokonferenčne opreme na petih lokacijah (med drugim tudi v Hiši 

za otroke in največji razpravni dvorani pri nas).

• 2022: nameščenih je bilo 26 kompletov videokonferenčne opreme za srednje velike razpravne dvorane in 14 

kompletov videokonferenčne opreme za velike razpravne dvorane.

Dostopnost pravosodnih deležnikov za gibalno ovirane osebe: Ministrstvo za pravosodje je pospešilo aktivnosti 

glede zagotavljanja boljšega dostopa funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov. Trenutno so v 

različnih fazah projekti izgradnje dvigal oziroma dostopa do sodišča na osmih lokacijah sodišč. 
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Investicije: V letih 2020/2021 smo pravosodnim organom zagotovili dodatnih 2.700 m2 površin za njihovo nemoteno 

delovanje, poleg tega pa smo namenili še 8,33 milijona evrov sredstev za investicijsko vzdrževanje, nakupe prostorov 

in nakup vozil ter za sisteme tehničnega varovanja pravosodnih organov. V proračunu za leto 2022 smo v ta namen 

zagotovili 13,1 milijona evrov.

Nova sodna stavba v Ljubljani: S projektom izgradnje nove sodne stavbe se bo delovanje prvostopenjskih sodišč, ki 

delujejo na razpršenih najetih lokacijah v ožjem središču Ljubljane, združilo na eni lokaciji, v energetsko učinkovitem 

objektu se bodo vzpostavili sodobni in varni delovni pogoji tako za zaposlene kot obiskovalce. V aprilu 2022 je bil 

za projekt Nova sodna stavba pravnomočno zaključen javni projektni natečaj, izdelava projektne dokumentacije in 

pridobitev gradbenega dovoljenja se načrtujeta v letih od 2022 do 2024, začetek gradnje pa predvidoma med letoma 

2024 in 2025. 

Reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig: V tem mandatu je bilo pridobljeno 

pravnomočno gradbeno dovoljenje, izvedena prva faza arheoloških raziskav na terenu in rušitev pomožnih objektov 

ter vzpostavljena začasna prometna ureditev. Poleg tega je bila dokončana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) 

in na podlagi dopolnjenih pogojev ZVKD so bile zaključene vse dodatne arheološke raziskave na terenu. V postopku 

je javno naročilo za izbor izvajalca GOI del in dobavo opreme. Gradnja se bo predvidoma začela letos, zaključek pa je 

predviden leta 2026.

Reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji Dobrunje: V tem 

mandatu je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, izvedene so bile predhodne raziskave in zgrajeni 

vodnjaki za potrebe izkoriščanja geotermalne energije. Poleg tega je bila dokončana projektna dokumentacija za 

izvedbo (PZI). V postopku je javno naročilo za izbor izvajalca GOI del in dobavo opreme. Gradnja naj bi se začela v letu 

2022, dokončala pa 2026.

Kohezijska sredstva: Lani je Ministrstvo za pravosodje, kot posredniški organ, počrpalo največ sredstev evropske 

kohezijske politike od začetka izvajanja programov, in sicer kar 5,27 milijona evrov, v letu 2020 pa je bilo počrpanih 

4,79 milijona evrov (za primerjavo navajamo višino počrpanih sredstev v letu 2019: 4,29 milijona evrov, v letu 2018: 4,46 

milijona evrov, v letu 2017: 1,76 milijona evrov). Velik del porabljenih sredstev v letu 2021 je bil namenjen ukrepom, ki 

odgovarjajo na trenutne izzive pandemije covida-19: vzpostavljanje poslovanja na daljavo (videokonferenčna oprema 

za sodne dvorane), zagotavljanje dela na daljavo, izgradnja novih informacijskih sistemov, ki pomenijo postopni 

prehod v popolno digitalno poslovanje. 



PREDSEDOVANJE SVETU EVROPSKE UNIJE 2021





“Mandat sem nastopil v času razglasitve drugega vala epidemije covida-19, ko smo še dobro 

čutili posledice prvega in nepredvidljivost v preskrbi s hrano. 

Drugi izziv so bile intenzivne priprave in izpeljava predsedovanja Slovenije Svetu EU za kmetijstvo 

in ribištvo; zelo velik vsebinski in tehnični zalogaj, vendar si upam trditi, da smo ga z odlično ekipo 

izpeljali zelo dobro.

Že pred predsedovanjem je bila na mizi reforma Skupne kmetijske politike 2023–2027 in priprava 

strateškega načrta Slovenije. Tega smo z vsemi pristojnimi deležniki uspešno uskladili in ga 

poslali v Bruselj še pred iztekom roka.

Tudi sicer smo uspešno delali za sektorje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane. Državni 

zbor je sprejel kar 12 naših zakonov, na vladi je bilo sprejetih več podzakonskih aktov in drugih 

dokumentov, med drugim Strategijo za manj izgub hrane in odpadne hrane ter Akcijski načrt za 

ekološko kmetijstvo. 

Danes žal vojna v Ukrajini pretresa tudi svetovni trg (pre)hrane, katerih posledic v tem trenutku 

ne moremo natančno oceniti. Prvi cilj kmetijske politike v Sloveniji mora biti stabilna pridelava 

varne, kakovostne in cenovno dostopne hrane in čim višja stopnja samooskrbe, ki zagotavlja 

varnost za obdobje kriz ter zmanjšuje odvisnosti od zunanje trgovine. Zagotovo je sedaj velika 

priložnost, da se razmerja znotraj verige preskrbe s hrano stabilizirajo in deležniki v dogovoru 

iščejo izhod v krizi ter med seboj sodelujejo kot partnerji, ki bodo tudi v prihodnje potrošnika 

skupaj oskrbovali s hrano. 

Rešitve prihodnje kmetijske, gozdarske in ribiške politike gredo v smer odpornosti, konkurenčnosti, 

ekonomske zanimivosti in okoljske vzdržnosti. Spremembe narekuje tudi evropski prehod v 

trajnostno pridelavo hrane, ki zahteva tehnološki napredek, investicije, znanje in usposobljene 

kadre. Želimo si podeželje, privlačno za življenje. Vse to pa mora imeti za gonilo uvajanje novih 

tehnologij, digitalizacijo, znanje ter inovacije. In veliko spoštovanje do poklica kmet, gozdar, ribič 

in spoštovanje do vsega, kar je naše, domače.”

MINISTRSTVO ZA 
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 

IN PREHRANO

dr. Jože Podgoršek
minister 



SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA

Sredstva iz naslova skupne kmetijske politike 2023–2027
Za novo finančno perspektivo skupne kmetijske politike je bilo sprva 

predvidenih 1,47 milijarde evrov. V procesu javne razprave so bili prepoznani 

velik pomen in dodatne potrebe za kmetijsko-prehranski sektor in razvoj 

podeželja, zato je Vlada RS zagotovila še dodatnih 310 milijonov evrov. Sredstva 

bodo vložena v nujno potrebno prestrukturiranje slovenskega kmetijstva, 

povečanje njegove konkurenčnosti in v investicije v živilskopredelovalnem 

sektorju. Tako je bilo prvič po vstopu Slovenije v EU zagotovljenih več sredstev 

za slovensko kmetijstvo, kot to zahtevajo evropski predpisi. Skupno je v novi 

finančni perspektivi 2023–2027 na voljo 1,78 milijarde evrov, od tega 547 

milijonov evrov zagotovi Republika Slovenija iz nacionalnega proračuna.

Sredstva iz naslova skupne kmetijske politike 2014–2020 (+ 2021 in 2022)
Za koledarsko leto 2021 (plačila so se izvajala v letu 2022 od januarja do aprila) 

je bilo za neposredna plačila izplačanih 131,4 milijona evrov neposrednih plačil, 

kar pomeni 99,9-odstotno črpanje nacionalne ovojnice. V okviru II. stebra – 

Programa razvoja podeželja 2014–2020 je bilo v letu 2021 objavljenih kar 27 

javnih razpisov, izplačanih pa 121,9 milijona evrov evropskih sredstev.

V letu 2022 je za ukrepe Programa razvoja podeželja namenjenih 162 milijonov 

evrov evropskih sredstev (brez nacionalnih sredstev), za neposredna plačila 

pa 131,5 milijona evrov (100-odstotna evropska sredstva).

V celotnem obdobju SKP 2014–2020 (upoštevajoč tudi prehodni leti 2021 in 

2022, ko se denar črpa iz nove perspektive po starih pravilih) pa je bilo za 

ukrepe Programa razvoja podeželja namenjenih 1,15 milijarde evrov evropskih 

sredstev, za neposredna plačila pa 1,08 milijarde evrov.

AKCIJSKI NAČRT ZA RAZVOJ EKOLOŠKEGA 
KMETIJSTVA (ANEK)

Cilj Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva na ravni EU je 

spodbuditi pridelavo in potrošnjo ekoloških proizvodov do te stopnje, da se 

bo do leta 2030 ekološko kmetovanje izvajalo na 25 % kmetijskih zemljišč v 

EU, predvideva pa tudi znatno zvišanje ravni ekološke akvakulture. 

Načrt zajema potrebe, cilje in ukrepe po naslednjih prednostnih področjih: 

pridelava hrane, predelava, prenos znanja, semenarstvo, povezovanje, eko 

živila v sistemu javnega naročanja, promocija in trženje, raziskave in razvoj 

novih tehnologij, eko kmetovanje v povezavi s podnebnimi spremembami. 
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SPREMEMBA ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI 

Spremembe in dopolnitve Zakona o zaščiti živali se nanašajo predvsem na zaščito domačih hišnih živali. 

Spremenjene so bile nekatere določbe glede odgovornega lastništva živali z uvedbo boljše sledljivosti izvora psa 

zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi in prepovedjo privezovanja psov ter 

z uvedbo zahteve po osnovnem znanju o biologiji živali.

Na novo so uvedene omejitve zasebnega lastništva eksotičnih vrst živali, prepovedani sta evtanazija zdravih 

zapuščenih živali v zavetišču in usmrtitev živali zaradi pridobivanja krzna, kazenske sankcije so usklajene z 

novimi določbami, omogočen pa je tudi izrek višjih kazni za prekrške. Novela zakona torej sledi zaščiti in dobrobiti 

domačih živali.

UKREPI POMOČI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN 
PREHRANI (EPIDEMIJA COVIDA-19)

Skupno je bilo z ukrepi pomoči različnim sektorjem v kmetijstvu, prehrani in gozdarstvu izplačanih skupaj 
približno 27 milijonov pomoči iz PKP-paketov (v letu 2020 – 6.435.424 evrov, v letu 2021 – 20.599.241 evrov). Pomoč 

je bila namenjena rejcem goveda, drobnice in prašičev; pridelovalcem jabolk ter jedilnega krompirja; nosilcem 

dopolnilnih dejavnosti na kmetiji; ribičem, ki izvajajo gospodarski ribolov; lovskim družinam in vinarjem. Skupni 

izplačani znesek pomoči v letih 2020 in 2021 iz različnih virov je 45.293.064,19 evra. 

Enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetij v letih 2020 in 2021: do pomoči so bili upravičeni kmetje, starejši 

od 65 let, ki so imeli nizke prejemke. Višina solidarnostnega dodatka je znašala 150 evrov. V letu 2020 – 828 

upravičencev, 124.200 evrov; v letu 2022 – 1.415 upravičencev, 212.250 evrov).

Finančna pomoč čebelarjem za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 – zaradi vremenskih razmer so 

utrpeli izpad čebeljih pridelkov v letu 2021 (3.214 upravičenih vlog, izplačilo v višini 921.109 evrov). 

Finančna sredstva, dodeljena po Zakonu o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih: izvajali 

smo usposabljanja za prepoznavanje bolezni, ravnanje s poginulimi prašiči in načine upravljanja divjih prašičev. 

Za izvajanje načrta ravnanja za izvajanje biovarnostnih ukrepov pri lovu na divje prašiče smo 300 loviščem in 11 

loviščem s posebnim namenom namenili 62.200 evrov.

INTERVENTNI ZAKON ZA SADJARJE IN 
VINOGRADNIKE (POZEBE V APRILU 2021)

V začetku aprila 2021 je sadjarje in vinogradnike prizadela močna pozeba. V prvi polovici leta 2022 bo zato za ukrep 

pomoč najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v sadjarstvu in vinogradništvu, ob upoštevanju 

prve ocene poškodovanosti sadovnjakov in vinogradov, ki jo je začetku maja 2021 pripravila Javna služba 

kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, zagotovljenih približno 7 milijonov evrov iz 
proračunske rezerve. 
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UKREPI POMOČI ZARADI POVEČANJA CEN ENERGENTOV IN 
MINERALNIH GNOJIL

Zaradi velikega vpliva povečanja cen energentov in mineralnih gnojil na kmetijstvo in prehrano je Državni zbor 

RS sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Nosilci 

kmetijskih gospodarstev, ki so oddali zbirno vlogo za leto 2021, so prejeli enkratno finančno nadomestilo zaradi 

posledic vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo, in sicer v obliki pavšala 

na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe. Finančno nadomestilo se je dodelilo tudi vsem čebelarjem, ki 

imajo v registru čebelnjakov vpisano najmanj eno čebeljo družino. 

NOVELA ZAKONA O KMETIJSTVU

Novela Zakona o kmetijstvu prinaša prilagoditve za namen izvajanja novega strateškega načrta skupne kmetijske 

politike 2023–2027, ki so ga morale pripraviti države članice EU za izvajanje reforme skupne kmetijske politike.

• Dopolnjena je definicija tako nosilca kmetijskega gospodarstva kot tudi samega kmetijskega gospodarstva, 

določajo se pogoji za prenos kmetijskega gospodarstva na novega kmeta posameznika in črta se namestnik 

kmetije.

• Vzpostavlja se sistem za spremljanje površin, ki omogoča redno in sistematično opazovanje, sledenje in presojo 

dejavnosti in praks na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Pridobljeni podatki se bodo uporabljali za opravljanje 

pregledov pri izvajanju ukrepov kmetijske politike.

• Vzpostavlja se podnebno poročilo o stanju v kmetijstvu, s katerim se bo sledilo trendom prilagajanja in blaženja 

podnebnih sprememb v kmetijstvu ter prispevku kmetijstva k obnovljivim virom energije.

• Določeno je enotno izhodišče za izračun koeficientov glave velike živine (GVŽ), urejena je pravna podlaga za 

akcijski načrt za področje ekološkega kmetovanja in za delo z mladimi kmeti.

• Za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva bo na podlagi javnega razpisa izbran 

usposobljen zunanji izvajalec, ki bo izvajal plačljiva neformalna izobraževanja na področju čebelarstva.

• Prenašajo se dodatne prilagoditve zaradi prenosa Direktive o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji 

v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, ureja se tudi področje delovanja Javne agencije RS za 

varstvo konkurence (AVK) kot nadzornega organa.

• Novela zakona prinaša tudi spremembe posebnega upravnega postopka z vidika poenostavitve, pohitritve 

in izboljšanja pravnega položaja strank. Dopolnjuje se nabor podatkov, ki se vodijo v Registru kmetijskih 

gospodarstev, vzpostavlja se evidenca območij planin, razširjajo se obstoječe zbirke podatkov emisij in odvzemih 

toplogrednih plinov v kmetijstvu in spremljanju stanja kmetijskih tal, ureja pa se tudi evidenca udeležencev 

neformalnih izobraževanj na področju čebelarstva.
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OMEJITEV ŠKOD V MORSKEM RIBIŠTVU

Novela Zakona o morskem ribištvu za omejitev škode zaradi orad na območjih gojenja školjk omogoča izlov orad 

in drugih rib, ki jedo školjke, znotraj 150-metrskega pasu okrog objektov, namenjenih marikulturi. Ker so posamezni 

objekti marikulture tudi v ribolovnih rezervatih Strunjan in Portorož, je treba določiti izjemo za izvajanje ribolova 

tudi v navedenih rezervatih. Ribolov bo dovoljen le na podlagi posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov, ki 

se bo izdalo na podlagi javnega poziva, v katerem bodo določeni osnovni pogoji in kriteriji za izdajo dovoljenja. 

Dovoljenje se bo izdalo posameznim imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov, ki bodo izpolnjevali določene 

pogoje in pravočasno oddali vlogo. Potrebno bo tudi pozitivno strokovno mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije.

NAGRADA ZLATA ČEBELA 

Državni zbor je marca 2021 soglasno sprejel Zakon o nagradi zlata čebela, ki je vzpostavil sistem podeljevanja 

najvišje državne nagrade na področju promocije, ohranjanja in raziskav čebel in drugih opraševalcev. Nagrada 

pomeni prepoznavanje vloge čebel in drugih opraševalcev pri zagotavljanju prehranske varnosti tako za državljane 

Slovenije kot tudi za svetovno prebivalstvo, trajnostnega kmetijstva, ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in 

kulturne dediščine.

S podeljevanjem nagrade zlata čebela spodbujamo in podpiramo inovativnost, vrhunskost posameznikov 

ali pravnih oseb, ki posebej pomembno prispevajo k zaščiti in krepitvi zavedanja o pomenu čebel in drugih 

opraševalcev na svetovni ravni. Prispevamo tudi k še boljši prepoznavnosti Slovenije kot države, ki skrbi za čebele 

in druge opraševalce, od katerih je odvisno naše preživetje.

91 



PRENOVA ZEMLJIŠKE ZAKONODAJE

Novela Zakona o kmetijskih zemljiščih prinaša: 

• lažja pravila za postavitev rastlinjakov prefabrikatov, katerih način pridelave je neposredno vezan na 

kmetijsko zemljišče, in ostale pomožne kmetijsko-gozdarske opreme na kmetijskih zemljiščih; obveznost 

plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč tudi za kmetijska zemljišča, ki 

imajo boniteto od 35 do 50 točk; 

• nadomeščanje kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanje pridelovalnega potenciala v postopkih prostorskega 

načrtovanja; 

• določene izboljšave pri nakupu kmetijskih zemljišč (npr. odprava statusa zaščitenih kmetij v pravnih poslih 

med živimi, lažji nakup oziroma zakup kmetijskih zemljišč za lastnike, ki so kmetijska zemljišča prodali za 

potrebe državnih prostorskih načrtov); 

• ukinitev določb zakupa kmetijskih zemljišč za kmetijska zemljišča v lasti fizičnih in pravnih oseb zasebnega 

prava; 

• določene poenostavitve pri zemljiških operacijah (npr. navadno vročanje upravnih pisanj, ni več upravnih 

overitev soglasij, pogodbe o namakanju se ne vpisujejo več v zemljiško knjigo, poenostavlja se spreminjanje 

območij namakalnih in osuševalnih sistemov); 

• možnost izgradnje državnih namakalnih sistemov; 

• možnost razdružitve solastnine pri komasacijah; 

• novo agrarno operacijo razdružitev solastnine na kmetijskih zemljiščih, pri katerih je solastnik Republika 

Slovenija in na katerih se je vzpostavila solastnina po zaključenih denacionalizacijskih postopkih.

Novela Zakona o agrarnih skupnostih spreminja in dopolnjuje zakon na več področjih, ki so se v praksi izkazala 
kot težavna. Tako na novo določa zakonsko pooblastilo za zastopanje članov agrarne skupnosti tudi v davčnih 

postopkih, vezano na posle upravljanja premoženja, razen v poslih, ki se po davčnih predpisih obravnavajo kot 

posli v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Novela določa, da imajo agrarne skupnosti davčno številko. Registracija 

se omogoči tudi agrarnim skupnostim, ki jim premoženje nikoli ni bilo odvzeto z odločbo oziroma odločba 

ni bila izvršena. Z novelo zakona se tudi znižuje zahtevani kvorum za sprejem temeljnega akta, ki je pogoj za 

registracijo. Predvideva se možnost delitve solastniškega deleža pri razpolaganju s premoženjem in omejitve pri 

sklepanju izročilne pogodbe in pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Predlog novele na novo ureja neodplačni 

prenos deleža države in občine v agrarni skupnosti na druge člane agrarne skupnosti ter prenos zapuščine brez 

dedičev na člane agrarne skupnosti.

Z novelo Zakona o divjadi in lovstvu se črtajo lovišča s posebnim namenom – Prodi Razor, Medved, Snežnik 

- Kočevska Reka in Žitna Gora, kot so določena v 68. členu Zakona o divjadi in lovstvu. Lovišče s posebnim 

namenom Prodi Razor bo postalo del lovišča s posebnim namenom Triglav Bled in pa lovišča Ljubinj. Črtajo se 

tudi lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik - Kočevska Reka in Žitna Gora, ki se združijo v enotno lovišče 

s posebnim namenom Kočevsko. Ta lovišča se teritorialno držijo med seboj in imajo že zdaj istega vodjo in sedež, 

voditi pa morajo tri različne računovodske izkaze, lovske evidence in druge evidence. Navedena združitev teh 

treh lovišč s posebnim namenom v eno lovišče bo racionalizirala delovanje in izboljšala učinkovitost delovanja 

tega lovišča s posebnim namenom. Z novelo se v Zakon o divjadi in lovstvu dodaja lovišče s posebnim namenom 

Brdo pri Kranju, ki je bilo ustanovljeno z Uredbo o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju.

S posebnim zakonom smo zagotovili tudi kmetijska zemljišča za raziskovalno in izobraževalno dejavnost. 
Kmetijska gospodarstva namreč potrebujejo usposobljene gospodarje, če želimo na kmetije prenesti visoke 

cilje slovenske in evropske javnosti ter zagotoviti prehransko varnost prebivalcev Republike Slovenije. Za 

usposabljanje je pomembno, da imajo fakultete, inštituti in šole pogoje za izvajanje pedagoškega dela.
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VEČJA TRANSPARENTNOST DELOVANJA ZADRUG IN AMBICIOZNEJŠE 
ZADRUGE

Zaradi vedno pogostejših opozoril o slabem vodenju in upravljanju nekaterih zadrug je bil julija 2021 sprejet zakon, 

ki omogoča, da lahko že 10 % članov zadruge zahteva revizijo tudi prek sodišča, če je poslovodstvo drugače ne 

sprejme. Prepoznana je prav tako širša družbena vloga slovenskih zadrug v lokalnem okolju, zato je bila sprejeta 

zakonska podlaga za zadruge s posebnim pomenom. Te zadruge se bodo dodatno nagrajevale s pozitivnim 

točkovanjem pri kandidaturi na ukrepe SKP in drugje. 



DOSEŽKI PREDSEDOVANJA SLOVENIJE SVETU EU ZA KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO

Ključna prioriteta slovenskega predsedstva se je nanašala na sprejem zakonodajnega okvira SKP, kar 

smo uspešno zagotovili. 2. decembra 2021 je Svet EU potrdil zakonodajne predloge, ki so stopili v veljavo 7. 

decembra. S pravočasno objavo zakonodajnega svežnja, ki je omogočila, da so bili do konca leta objavljeni tudi 

najpomembnejši sekundarni akti, je bil zagotovljen pravni okvir za pravočasno posredovanje strateških načrtov 

Evropski komisiji do 1. januarja 2022. Poleg tega je Slovenija omogočala izmenjavo stališč držav članic glede 

napredka pri pripravi strateških načrtov. Temu sta bili namenjeni razpravi na oktobrskem in decembrskem 

zasedanju Sveta EU. 

Označevanja porekla kmetijskih izdelkov/revizija tržnih standardov: Kar se tiče področja odziva kmetijstva na 

spremenjena pričakovanja potrošnikov, je pomembno vprašanje označevanja porekla kmetijskih proizvodov, 

zlasti označevanja porekla pri mešanicah medu. Te teme smo se dotaknili na novembrskem svetu v okviru 

razprave o reviziji tržnih standardov. Praktično vse države članice so podprle nujnost spremembe pri navajanju 

porekla pri mešanicah medu.

Sprejetje sklepov Sveta EU o Načrtu izrednih ukrepov za zagotovitev preskrbe s hrano in prehranske varnosti je 

bilo ena od prioritet slovenskega predsedovanja. Pandemija covida-19 nam je v preteklem letu dokazala, da je 

sprejem le-tega nujen. Kljub epidemiji je prehranski sistem dokazal svojo odpornost in dobro delovanje.

Nova strategija EU za gozdove do leta 2030: Svet je novembra potrdil sklepe Sveta EU o novi strategiji EU 

za gozdove do leta 2030. Ministri so se strinjali, da morajo gozdovi več prispevati k evropskemu zelenemu 

dogovoru in svetovnim ciljem, kot je Agenda 2030. Svet EU je tudi poudaril, da je treba vzpostaviti ravnovesje 

med okoljskimi, socialnimi in gospodarskimi vidiki trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter hkrati spoštovati in 

ohraniti raznolikost gozdov in ustaljenih načinov gospodarjenja z gozdovi v različnih državah članicah in regijah.

Uredba o uradnem nadzoru: Na področju varne hrane smo zaključili pogajanja z Evropskim parlamentom in 

Komisijo o spremembi Uredbe o uradnem nadzoru. Vključitev zahtev glede uporabe protimikrobnih sredstev v 

vzreji živali za vse uvoženo meso in mesne izdelke iz tretjih držav, ki so enako stroge kot v EU, povečujejo varstvo 

evropskih potrošnikov.
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“Mandat te vlade je pomembno zaznamovala pandemija, ko smo v največji možni meri varovali 

zdravje in življenja ljudi, ob tem pa gospodarstvu in državljanom omogočali čimbolj normalen 

vsakdanjik. Zaradi zagotavljanja zdravja ljudi smo določene dejavnosti začasno omejili, zato 

smo prizadetim gospodarskim subjektom in posameznikom tudi izdatno pomagali. Za omilitev 

posledic pandemije smo gospodarstvu namenili 2,3 milijarde evrov, skoraj polovico za turistični 

sektor.

Sočasno smo z razvojnimi spodbudami podpirali okrevanje in rast gospodarstva kot tudi 

enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Z dodatno dobro milijardo razvojnih sredstev smo 

podprli več kot 24.500 projektov po državi, gospodarstvu in državljanom pa smo pomagali tudi 

pri blažitvi visokih cen energentov in pogonskih goriv.

Kljub krizi je naše ministrstvo z izvedenimi ukrepi in prilagoditvami politike novim razmeram 

pomembno doprineslo k pozitivnim rezultatom gospodarskega in regionalnega razvoja. 

Slovenija je imela lani tako eno najvišjih gospodarskih rasti z 8,1 % rastjo BDP in rekordno visoko 

zaposlenost v zgodovini Slovenije, kar nam priznavajo tudi v tujini. Ugledni britanski tednik 

The Economist nas je uvrstil na drugo mesto med 23-imi izbranimi članicami Organizacije za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj glede na ekonomske kazalnike med epidemijo. Dobro nas 

ocenjujejo tudi tuje bonitetne agencije. 

Slovensko gospodarstvo je iz krize s pomočjo vladnih ukrepov izšlo bolj robustno ter je danes dobro 

pripravljeno na prihodnje izzive digitalnega in zelenega prehoda. Aktivno lahko nadaljujemo po 

poti ustvarjanja višje dodane vrednosti na zaposlene. 

Seveda pa je pred celotnim svetom nov izziv za gospodarstvo, ki je posledica vojne v Ukrajini. 

Ocenjujem, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v minulih dveh letih kljub težkim 

razmeram, svoje poslanstvo in naloge izvedlo hitro in učinkovito, kar dokazujejo sami rezultati in 

potrjujejo tudi gospodarstveniki. To je kapital za nadaljnji razvoj gospodarstva in Slovenije, ki ga 

moramo unovčiti. Ministrstvo je in naj tudi ostane partner gospodarstvu.”

MINISTRSTVO ZA 
GOSPODARSKI RAZVOJ 

IN TEHNOLOGIJO

Zdravko Počivalšek
minister 



POMOČ ZA OMILITEV KRIZE PANDEMIJE

Z namenom omilitve posledic pandemije smo v Vladi RS sprejeli deset 

protikoronskih paketov, v okviru katerih smo samo gospodarstvu namenili 2,3 
milijarde evrov, od tega 1 milijardo evrov za slovenski turizem. Z ukrepi smo 

poskrbeli za ohranitev delovnih mest in gospodarstvu zagotovili likvidnostna 

sredstva. Po oceni UMAR smo zato ublažili upad gospodarske aktivnosti za 

vsaj 4 odstotne točke.

K stabilnosti slovenskega turizma je pomembno prispevala uvedba turističnih 

bonov. V obeh letih je bilo več kot 3,8 milijona unovčitev bonov v skupni 
vrednosti 404,1 milijona evrov od skupno 549 milijonov evrov. 

Pomoči je bila deležna tudi industrija srečanj in dogodkov, in sicer smo 

skladno z interventnim zakonom objavili Ukrep za pomoč v primeru odpovedi 

ali omejene izvedbe dogodkov. Krili smo upravičene stroške zaradi odpovedi 

ali omejene izvedbe dogodkov, za kar je prispelo 50 vlog in je bilo izplačanih 

skupno 471 tisoč evrov. Prav tako je bila ta panoga deležna pomoči v okviru 

tako imenovanih protikoronskih paketov (čakanje na delo, skrajšan delovni 

čas, nadomestilo zaradi karanten, povračilo fiksnih stroškov ipd.).

Ministrstvo pa je prek javne agencije SPIRIT Slovenija objavilo tudi 10 
milijonov evrov vreden razpis za t. i. enkratni dodatek za turizem. Sredstva 

so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem iz turistične, gostinske in 

kulturno-umetniške dejavnosti, ki so bila v času epidemije covida-19 najbolj 

prizadeta.

Kljub težki situaciji za slovenski turizem je bilo s pomočjo vladnih ukrepov 

neposredno ohranjenih med 10 in 12 tisoč delovnih mest.

POMOČ OB POVIŠANJU CEN ENERGENTOV 
IN POGONSKIH GORIV

Vlada je pomagala državljanom in gospodarstvu tudi ob povišanju cen 
energentov. Podjetjem in kmetovalcem je namenila 100 milijonov evrov za 

omilitev posledic visokih cen energentov. Možnost za pridobitev pomoči ima 

40.500 upravičencev v gospodarstvu in kmetijstvu. Začasno je vlada omejila 

tudi cene pogonskih goriv v korist prebivalstva in gospodarstva, ki je ukrep 

pozdravilo.

USPEŠNO PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU

Ministrstvo je odigralo pomembno vlogo v drugem slovenskem predsedovanju 

Svetu EU v drugi polovici 2021. Med vsemi dosežki bi izpostavili odmevnejši 

sprejem Akta o digitalnih trgih, ki bo reguliral digitalne trge, predvsem velika 

spletna podjetja in s tem olajšal rast manjšim podjetjem na ravni EU.
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RAZVOJNI UKREPI, INVESTICIJE IN REGIONALNI RAZVOJ

Poleg protikriznih ukrepov je gospodarsko ministrstvo v zadnjih dveh letih izvajalo tudi razvojne ukrepe, s katerimi 

je spodbujalo prilagoditev slovenskih podjetij na nove izzive. Skupaj z izvajalskimi institucijami je z več kot 1,014 
milijarde evrov razvojnih nepovratnih in povratnih sredstev podprlo dobrih 24.500 projektov po vsej Sloveniji. 
Največ teh sredstev, tj. 518 milijonov evrov, je bilo dodeljenih za podjetništvo, kar 191,6 milijona evrov za regionalni razvoj 

in 96 milijonov evrov za turizem. Za raziskave in razvoj je ministrstvo dodelilo 88,7 milijona evrov, za digitalizacijo 
50,3 milijona evrov in za lesnopredelovalno industrijo 30 milijonov evrov. Manjši delež, tj. 39 milijonov evrov pa še za 

energetsko prenovo in internacionalizacijo.

V okviru Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Zakona o spodbujanju investicij je ministrstvo v 

tem mandatu podprlo 33 investicij v skupni višini 73,6 milijona evrov. Gre za investicije, ki z novimi delovnimi mesti 

in povečano dodano vrednostjo pomembno vplivajo na razvoj slovenskega gospodarstva.

Skupaj z ostalimi ministrstvi je v okviru dogovorov za razvoj regij ministrstvo podprlo projekte v skupni vrednosti 502 

milijonov evrov, od tega 64 projektov v višini 151,7 milijona evrov na območju Zahodne kohezijske regije ter 154 
razvojnih projektov v višini 326,4 milijona evrov na območju Vzhodne kohezijske regije.

Na področju turizma smo poleg pomoči sektorju sprejeli Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem, ki določa razvojne 

spodbude za investicije v turistično infrastrukturo. Objavili smo tudi več javnih razpisov, npr. 48,8 milijona evrov za 

razvoj gorskih centrov in drugih namestitvenih kapacitet, odobrili smo sredstva za obnovo 26 planinskih koč v višini 
4,8 milijona evrov ipd. 

Na ministrstvu smo intenzivno pripravili tudi vse potrebno za izvedbo ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost ter za 

večino ukrepov že objavilo javne razpise. Ministrstvo je letos slovenskemu gospodarstvu namenilo skupno več kot 
646,5 milijona evrov sredstev iz različnih virov (sredstva EU in nacionalna sredstva). Ministrstvo bo s tem spodbudilo 

investicijski cikel za zeleni in digitalni prehod s cilji zvišanja produktivnosti podjetij, dodane vrednosti na zaposlene 

in skladnejšega razvoja vseh slovenskih regij. Prvih 15 javnih razpisov je že objavljenih v skupni vrednosti skoraj 332 

milijonov evrov sredstev.
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USPEŠNA GOSPODARSKA IN TURISTIČNA PREDSTAVITEV 
SLOVENIJE NA SVETOVNI RAZSTAVI EXPO DUBAJ

Skupaj z izvajalskimi organizacijami ministrstva (predvsem javno agencijo SPIRIT Slovenija in Slovensko 

turistično organizacijo) smo uspešno izpeljali največjo organizirano poslovno predstavitev Slovenije v tujini v 

30-letni zgodovini. Gostili smo več kot 600 podjetij, organizirali kar 34 poslovnih in regijskih delegacij, izvedli več 

kot 200 dogodkov, gostili vse štiri slovenske makro destinacije in naši dve največji slovenski mesti ter sprejeli 

skoraj milijon obiskovalcev. 

Slovenski paviljon ostaja v Dubaju in bo predstavljal osrednjo točko slovenskih (gospodarskih) interesov v 

Združenih arabskih emiratih in v širši regiji. 

Vlada RS pa je že sprejela tudi odločitev o udeležbi na svetovni razstavi Expo Osaka 2025.  Svetovna razstava bo 

potekala med 13. aprilom in 13. oktobrom 2025, organizatorji pa načrtujejo udeležbo 150 držav in 25 mednarodnih 

organizacij ter več kot 28 milijonov obiskovalcev.



PRIPRAVA IN SPREJEM ZAKONSKIH IN STRATEŠKIH DOKUMENTOV

V tem mandatu smo  pripravili in sprejeli pomembnejše zakonske in strateške dokumente, in sicer:

• Sprememba Zakona o spodbujanju investicij: s spremembami omogočamo učinkovitejšo podporo 

intenzivnemu investicijskemu ciklu v slovensko gospodarstvo v smeri zelenega in digitalnega prehoda s ciljem 

povečanja dodane vrednosti na zaposlenega.

• Zakon o vesoljskih dejavnostih: omogočamo ustrezno delovanje podjetij pri vesoljskih projektih in razvoj 

vesoljske dejavnosti tudi v slovenskem gospodarstvu.

• Priprava Slovenske industrijske strategije 2021–2030 in Strategije digitalne transformacije slovenskega 
gospodarstva – oba dokumenta predstavljata temelj za prihodnji razvoj v zeleni in digitalni smeri s ciljema: 

do leta 2030 želimo doseči produktivnost dela z dodano vrednostjo na zaposlenega v višini 66.000 evrov; priti 

želimo med prvih pet držav v Evropi na Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (t. i. DESI – Digital Economy 

and Society Index) in med prve tri na področju stopnje uporabe naprednih digitalnih tehnologij.

• Nova Strategija trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022–2028, ki predstavlja temeljni okvir razvoja 

slovenskega turizma v prihodnjih sedmih letih. Strategija odgovarja na nove okoliščine in izzive, s katerimi se 

sooča turistična panoga, hkrati pa razvija in spodbuja ključne prednosti slovenskega turizma in naše države 

– vse s ciljem ustvarjanja višje dodane vrednosti tako za turistični sektor, podjetja in zaposlene kot za lokalne 

skupnosti in turistične destinacije po vsej Sloveniji. 

Dosegli smo pomemben napredek na področju lesne industrije: prepoznali smo njen pomen, jo umestili v slovensko 

industrijsko strategijo s ciljem povečanja domače predelave lesa na 3 milijone  m3 letno ter v Uredbo o zelenem 

javnem naročanju vključili povečano obvezno rabo lesa v javnih stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih ograjah.
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“Vodenje ministrstva za zdravje sem prevzel med drugim in tretjim valom pandemije. Prioritetno 

smo vso našo energijo usmerili v obvladovanje krizne situacije. V tem času smo v Sloveniji skupno 

zaradi covid-19 prerazporedili  približno 2.333 zaposlenih. 

Kriza je dala slovenskemu zdravstvu priložnost, da se izkaže. In dokazali smo, da zmoremo 

resnično ogromno. V četrtem valu je slovensko zdravstvo zmoglo dvakrat toliko intenzivnih postelj 

na milijon prebivalcev, kot katerokoli drugo zdravstvo v Evropi. Tega ne bi zmogli brez neizmerne 

pripadnosti zaposlenih v zdravstvu. To je resnično velik uspeh. 

Jeseni 2021 je bil sprejet Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko 

zdravstvo, ki omogoča dolgoročno strateško načrtovanje in razvoj zdravstva v vseh regijah 

in ustanovah, ki to res potrebujejo. V primarno, sekundarno in terciarno raven bomo tako v 

naslednjih 10 letih lahko vložili kar dve milijardi evrov. Obnovili bomo oba Univerzitetna klinična 

centra, porodnišnice, splošne in negovalne bolnišnic ter zdravstvene domove. 

Sodelovali smo pri pripravi Načrta za okrevanje in odpornost. Za področje zdravstva in socialne 

varnosti bomo prejeli 245 milijonov nepovratnih sredstev, od tega za digitalizacijo 83 milijonov 

evrov. Število uporabnikov portala zVEM smo v času epidemije povečali s 44 tisoč na 450 tisoč. 

Z Zakonom o dolgotrajni oskrbi smo uredili področje, da bodo lahko upravičenci do dolgotrajne 

oskrbe dostopali do primerljivih storitev širom države. Zakon prinaša nove storitve na domu za 

krepitev samostojnosti in tako omogoča starejšim daljše bivanje v njim domačih okoljih.

Urgentno smo se lotili reševanja skrajševanja čakalnih vrst z Nacionalnim in že z januarjem 

sprejetim Splošnim dogovorom, z nizom naborov ukrepov naslavljamo problematiko pomanjkanja 

družinskih zdravnikov, nadgrajujejo mrežo NMP. V tem času pa smo tudi predsedovali EU, kjer 

smo uspeli sprejeti pomemben sveženj zakonodajnih ukrepov.

Mandat, ki je za nami, nikakor ni bil enostaven. Zavedamo se, da je organizacija, vodenje in 

upravljanje javnih zdravstvenih zavodov zastarelo. Potrebno bo oblikovanje novega sistema 

vodenja, upravljanja in organizacije izvajalcev zdravstvene dejavnosti, vključno s plačnim 

sistemom v zdravstvu.”

MINISTRSTVO ZA 
ZDRAVJE

Janez Poklukar
minister 



USPEŠNO ORGANIZACIJSKO SOOČANJE 
ZDRAVSTVA Z EPIDEMIJO

Slovensko zdravstvo je v četrtem valu pripravilo največ intenzivnih postelj na 

milijon prebivalcev. Smo v samem evropskem vrhu.

Slovenija je presegla 139 postelj na milijon prebivalcev in tako kar podvojila 

število intenzivnih postelj v primerjavi z drugimi evropskimi državami. 

Nizka smrtnost na milijon prebivalcev glede na število okužb priča o tem, 

da je naše zdravstvo v samem svetovnem vrhu. Ob bok se lahko postavimo 

Švedski, uvrščamo pa se tudi pred marsikatero drugo evropsko državo. 

Slovenija je imela nizko smrtnost kljub nizki precepljenosti. Da se pri tem 

uvrščamo pred številne, bolje precepljene države, je še en dokaz kvalitete 

slovenskega zdravstva. 

V četrtem valu smo prerazporedili 2373 zdravstvenih delavcev. 

ZAKON O INVESTICIJAH V ZDRAVSTVO

Desetletja odsotno strateško načrtovanje investicij je rezultiralo v  več kot 

85 % dotrajanost infrastrukture in opreme. Vlada RS je zato sprejela zakon o 

zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Zakon omogoča 

strateško dolgoročno načrtovanje in razvoj slovenskega zdravstva, predvideva 

pa, da bomo v naslednjih 10 letih vložili 1,9 milijarde evrov na primarni, 

sekundarni in terciarni ravni. Za zaposlene bo to pomenilo boljše delovno 

okolje, za bolnike pa še bolj kakovostno in varno obravnavo v modernih 

prostorih.

• 763 milijonov evrov za Univerzitetna klinična centra v Ljubljani in Mariboru, 

• 557 milijonov evrov za razvoj in modernizacijo splošnih bolnišnic, 

negovalnih bolnišnic ter domov po celi Sloveniji,

• sredstva za specialne bolnišnice v višini 214 milijonov evrov (nova oprema 

in investicije v URI-Soča, Center za zdravljenje nalezljivih bolezni otrok 

Šentvid pri Stični, Onkološki inštitut, klinika Golnik, bolnišnica Topolšica 

in bolnišnica Valdoltra),

• sredstva za porodnišnice v višini 26 milijonov evrov: boljša oskrba porodnic 

in njihovih družin,

• sredstva za psihiatrične bolnišnice: 50 milijonov evrov (izgradnja psiho 

geriatrične klinike z urgenco, izgradnja raziskovalno razvojnega centra za 

duševno zdravje z opremo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana in 

novogradnja v Psihiatrični bolnici Vojnik),

• sredstva za sofinanciranje izboljšave infrastrukture na primarnem nivoju: 

200 milijonov evrov,

• sredstva za investicijo 250 milijonov evrov za znanstveno-izobraževalne 

ustanove na področju zdravstva.
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Ker dolgotrajna oskrba v Sloveniji ni enotno sistemsko urejena in je vse več starajočega se prebivalstva, postelj v 

domovih za ostarele pa primanjkuje, je Vlada RS konec leta 2021 potrdila Zakon o dolgotrajni oskrbi. 

Z zakonom smo uredili področje, da bodo lahko upravičenci do dolgotrajne oskrbe dostopali do primerljivih 

storitev širom države. Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša nove storitve na domu za krepitev samostojnosti in tako 

omogoča starejšim daljše bivanje v njim domačih okoljih. 

Uvedli bomo enotno ocenjevalno lestvico, kjer bo ocena upravičenosti potekala na domu osebe, upravičenci s 

primerljivimi potrebami pa bodo dostopali do primerljivih pravic. Upravičencem bo ponujena možnost izbire 

storitve. 

Izbirali bodo lahko med: 

• storitvijo dolgotrajne oskrbe v instituciji,

• koriščenjem različnih storitev dolgotrajne oskrbe na domu, 

• denarnim prejemkom,

• ali bodo izbrali oskrbovalca družinskega člana.

 

Zakon o dolgotrajni oskrbi bo omogočal boljši nadzor nad kakovostjo in varnostjo storitev dolgotrajne oskrbe, saj 

bodo pravice sistemsko bolje urejene kot so sedaj. Da bo za uporabnike dolgotrajne oskrbe res dobro poskrbljeno, 

da bodo storitve kakovostne in varne ter oblikovane po njihovih potrebah bo na eni strani skrbel koordinator 

dolgotrajne oskrbe, na drugi strani pa Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti. Koordinator dolgotrajne oskrbe bo tisti, ki bo z upravičenci pripravil načrt za izvajanje storitev 

dolgotrajne oskrbe in skrbel za to, da jih izvaja kompetenten kader, na drugi strani pa uporabnikom in njihovim 

svojcem omogočal strokovno svetovanje. Uvedli bomo dve novi storitvi. Storitve za krepitev in ohranjanje 

samostojnosti na domu bodo zagotavljali fizioterapevti, delovni terapevti, magistri kineziologije, socialni delavci 

in socialni gerontologi. Za še varnejše domače okolje se bodo upravičenci lahko vključili v prejemanje e-oskrbe, ki 

bo sofinancirana iz javnih sredstev. Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti bosta bdeli nad tem, da vsi izvajalci izpolnjujejo pogoje za opravljanje dolgotrajne oskrbe in da storitve 

izvajajo kompetentni zaposleni. 

Zakon o dolgotrajni oskrbi bo, zaradi njegove kompleksnosti, v veljavo stopal postopoma, prvih sprememb bodo 

deležni upravičenci v institucionalni oskrbi, in sicer z začetkom leta 2023. 

DOLGOTRAJNA OSKRBA



PRIMARNA RAVEN

Na primarni ravni zaradi odsotnosti strateškega načrtovanja v preteklih letih beležimo pomanjkanje družinskih 

zdravnikov. 

Z urgentnim reševanje izzivov na primarni ravni je naš osnovni cilj zagotoviti večjo dostopnost do družinskih 

zdravnikov. Z ukrepi želimo razbremeniti družinske zdravnike in omogočiti hitrejše zaposlovanje iz tujine ter 

dolgoročno izobraziti dovolj zdravnikov skladno s potrebami starajočega se prebivalstva. 

Uvedli smo kar nekaj kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov: 

• spodbude v izobraževanju: povečujem število razpisnih mesti za specializacijo iz družinske medicine, prav 

tako krepimo Centre za duševno zdravje s 30 specializacijami iz klinične psihologije,

• zdravniki z odobreno specializacijo iz družinske medicine v letih 2021 in 2022 so upravičeni do 20 % dodatka,

• spremembe v nagrajevanju, širitvi in razbremenitvi timov ambulant družinske medicine za boljše delovanje, 

učinkovitost in dostopnost zdravstvenega sistema.

Spremembe Zakona o zdravniški službi:

• Pospešujemo zaposlovanje zdravnikov in zdravstvenih delavcev iz tujine. Znanje slovenskega jezika C1 se 

dokazuje na strokovni ravni s potrdilom zbornice.

• Sekundarij, ki še ni pridobil specializacije, prve tri mesece kroženje opravi na področju družinske oz. urgentne 

medicine.

• Zakon uvaja novo licenco, ki se zdravniku po opravljenem strokovnem izpitu podeli po uradni dolžnosti z 

namenom takojšnje vključitve zdravnikov v samostojno opravljanje zdravniške službe. 

Dodatni ukrepi: 

• Urejamo kompetence medicinskih sester. Ministrstvo je soglašalo z dokumentom »Razlaga poklicnih 

aktivnosti«. S tem spreminjamo in uvajamo karierno napredovanje zdravstvenih tehnikov.

• V zakonu o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v letih 2021 do 2031 namenjamo za zdravstvene 

domove 50 milijonov evrov.

• Črtamo pogoj delovnih izkušenj za odgovorne nosilce zdravstvene dejavnosti.

• Podaljšali smo obdobje za izpolnitev pogoja glede izobrazbe za tehnike zdravstvene nege.

• Določen je nov normativ na področju Nege III.

• Pripravljamo nacionalno poklicno kvalifikacijo Negovalec na podlagi poklicnega standarda Bolničar/

bolničarka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrb.



PREDSEDOVANJE SVETU EU

Slovenija je predsedovala Svetu Evropske unije v drugi polovici lanskega leta. Pandemija covid-19 je bila tako kot za 

vse državljane, tudi za javne zdravstvene sisteme velik šok. Da bi bila bolje pripravljena in bolj odzivna na pandemije 

in evropskim državljanom zagotovila vel zdravstvene varnosti, je Evropska komisija v odzivu na izredne razmere 

prippravila predloge za spremembo zakonodaje. 

Slovenija na mednarodnem prizorišču že več let trdi, da je zdravje vrednota, to je slovensko predsedstvo z letošnjimi 

dosežki tudi podprlo. Zastavljena je bila ambiciozna zdravstvena agenda, usmerjena k zaključku pogajanj med 

Svetom, Evropskim Parlamentom ter Komisijo, na vseh zakonodajnih aktih in s tem čimprejšnja vzpostavitev 

pravnega okvira za odzivanje na grožnje za zdravje.

Dosegli smo zaključek kar štirih zakonodajnih aktov. Okrepili smo vlogi Evropske agencije za zdravila (EMA) in 

Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) ter vzpostavili pravni okvir, ki se bo bolje 

odzval na zdravstvene krize, t. i. HERA. Prav tako smo zaključili uredbo, ki ureja motnje in pomanjkanje “in vitro 

diagnostičnih medicinskih pripomočkov” na trgu EU. 

Slovensko predsedovanje prispevalo k večji zdravstveni varnosti in boljšem obvladovanju epidemij v Evropski uniji.
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OSTALI DOSEŽKI

Poleg že naštetih ključnih ukrepov smo na ministrstvu za zdravje izpeljali veliko dodatnih ukrepov, ki naslavljajo 

posamezna področja in nudijo podporo stabilnemu javnemu sistemu zdravstvenega varstva. Ta omogoča večjo 

dostopnost do sodobne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave za vse prebivalce Slovenije. 

Lotili smo se skrajševanja čakalnih dob. Z objavo Nacionalnega razpisa za zmanjševanje čakalnih dob, v 
vrednosti 65 milijonov evrov, smo zasledovali cilj zmanjšati število pacientov, ki čakajo nad dopustno čakalno 

dobo. Če seštejemo čakajoče na čakalnih seznamih, ki so storitev že opravili (39 %), čakajoče, ki niso želeli novega 

termina (29 %) in tiste, ki so poseg odklonili, ker jim ponujena možnost ni bila boljša izbira (7 %) ter tiste, ki so bili 

čakajoči naročeni na termin (10 %), lahko zaključimo, da je razpis dosegel svoj namen in prispeval k skrajševanju 

čakalnih dob. To nakazuje, da je poleg aktivnega nadaljevanja izvajanja nacionalnega razpisa potrebno 

vzpostaviti tudi ustreznejše sisteme evidentiranja in beleženja čakalnih seznamov. Aktivnosti in ukrepi morajo 

temeljiti na verodostojnih podatkih, za katere pa so v prvi vrsti in prioritetno odgovorni izvajalci zdravstvene 

dejavnosti.

 

Na področju preventive in krepitve zdravja smo sprejeli Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega 
varstva in uvedli program ZDAJ. Pravilnik tako prinaša novosti na področju preventivnih pregledov, vzgoje 

za zdravje in na novo tudi za otroke in mladostnike, kot je že uveljavljeno za odrasle – obravnave za krepitev 

zdravja. Zajema preventivno varstvo novorojenčkov v porodnišnici in potem vseh starostnih skupin: dojenčkov, 

predšolskih otrok, šolarjev, dijakov in študentov na primarni ravni.

Sprejeli smo Odredbo o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar, ki opredeljuje vrste in stopnje telesnih okvar, ki 

pomenijo izgubo, bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa 

najmanj za 30 odstotkov.

Aktivni smo bili na področju duševnega zdravja, kjer je epidemija pustila velike posledice. Ni zdravja brez 

duševnega zdravja. Ustanovili smo Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije. V Splošnem dogovoru 
za leto 2021 smo namenili 2,2 milijona za namen povečanja dostopnosti do urgentnih obravnav otrok in 
mladostnikov. Širili smo programe v centrih za duševno zdravje otrok.

Eno od pomembnih področij, ki je bilo v preteklosti zapostavljeno in smo ga intenzivno naslavljali, je digitalizacija 

slovenskega zdravstva. V sodelovanju s Ministrstvom za javno upravo smo omogočili oddajo pristopnega obrazca 

za SMSPass prijavo na več točkah v Republiki Sloveniji. Število uporabnikov portala zVEM se je tako iz leta 2019, 

ko je znašal 35.820 v letu 2022 dvignil na 441.981. 

Slovenija bo namenila 83 milijonov za doseganje ciljev, ki so bili zastavljeni v digitalni zdravstveni preobrazbi: 
vključitev novih digitalnih storitev v zdravstvo, vključno s telemedicino, digitalizacijo zdravstvenih kartotek, 

vzpostavitev osrednjega skladišča slik, uvedbo varnejše izdaje zdravil z uporabo robotov v večini bolnišnic, 

certificiranje IT rešitev in nadgradnjo sistema e-imenovanja, da bi zagotovili večjo preglednost glede čakalnih 

dob in omogočili dobro politiko in odločanje.
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“Naše delo je zaznamovala predvsem epidemija covida-19. Dolgoletno nevlaganje v v kadre 

in bivanjske razmere v domovih za starejše občane je zahtevalo hitro in učinkovito ukrepanje. 

Socialnovarstvene zavode smo okrepili s skoraj 600 novimi zaposlenimi in prevzeli večino 

finančnega bremena, ki je nastalo v boju z epidemijo. Skupaj s požrtvovalnim osebjem smo storili 

vse, kar je bilo v naši moči, da bi stanovalce čimbolj zaščitili in zavarovali. 

Epidemija je zahtevala hitro ukrepanje tudi na trgu dela, ki je bil prav tako ena od mojih ključnih 

prioritet. 

Uveljavitev interventnih ukrepov za ohranitev približno 300 tisoč delovnih mest je preprečila večji 

padec gospodarske aktivnosti in pripomogla k temu, da se je slabšanje razmer hitro omejilo. 

Med ključnimi ukrepi so bili začasno čakanje na delo, krajši delovni čas; karantena, višja sila, 

subvencija dviga minimalne plače in  znižanja osnove za plačilo prispevkov.

Ukrepi so uspešno preprečili množična odpuščanja zaposlenih in rast brezposelnosti ter vodili k 

hitremu gospodarskemu okrevanju. Tudi zaradi hitrega in učinkovitega odziva danes beležimo 

najnižjo brezposelnost po letu 1990, kar je eden najpomembnejših dosežkov te vlade.

Poleg sprotnega delovanja in pomoči prebivalkam in prebivalcem s številnimi solidarnostnimi 

dodatki in oprostitvami plačil smo se posvetili izboljšanju položaja družin in upokojencev. Od 

decembra 2020 do februarja 2022 so pokojnine upokojencev višje do 13 odstotkov, najnižja 

pokojnina pa za 22 odstotkov. Ob tem smo zagnali največji investicijski cikel v socialno varstveno 

infrastrukturo v zadnjih 20 letih.

V svojem dvoletnem mandatu sem bil veliko na terenu, pogosto v stiku z izvajalci socialno 

varstvenih storitev, z zaposlenimi na uradih in območnih službah za delo, zavodih…. Srečal sem 

veliko izjemnih, profesionalnih, delu predanih in srčnih ljudi, kar me navdaja z optimizmom.

Ponosen sem na vse te predane ljudi in hvaležen za delo, ki smo ga skupaj opravili v tem mandatu.”

MINISTRSTVO 
ZA DELO, DRUŽINO IN 

SOCIALNE ZADEVE

Janez Cigler Kralj
minister 



TRG DELA

V odziv na posledice na trgu dela smo zagotovili številne ukrepe, s katerimi 

smo ohranili delovna mesta in pomagali delodajalcem.

STOPNJA BREZPOSELNOSTI JE REKORDNO NIZKA STOPNJA BREZPOSELNOSTI JE REKORDNO NIZKA 
Ob koncu marca 2020 je bilo registriranih 77.855 brezposelnih Ob koncu marca 2020 je bilo registriranih 77.855 brezposelnih 
oseb. Konec aprila 2022 je bilo na ZRSZ registriranih 58.081 oseb. Konec aprila 2022 je bilo na ZRSZ registriranih 58.081 
brezposelnih oseb. Beležimo najnižjo brezposelnost po letu 1990.brezposelnih oseb. Beležimo najnižjo brezposelnost po letu 1990.

• Za ukrep čakanja na delo – eden ključnih interventnih ukrepov za 

ohranitev številnih delovnih mest – je bilo 31.786 delodajalcem za 215.423 

oseb izplačanih 596,85 milijona evrov. 

• Za ukrep skrajšanega delovnega časa je bilo 10.554 delodajalcem za 

52.734 oseb izplačanih 73,6 milijona evrov. 

• Za ukrep karantena in višja sila je bilo 14.408 delodajalcem za 79.751 oseb 

izplačanih 55,4 milijona evrov. 

• Za dodatno socialno varnost je bilo izplačano začasno denarno 

nadomestilo za 3.248 brezposelnih oseb. Za to smo namenili 5.991,774 

evra. 

• Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov je prejelo 9.484 brezposelnih oseb.

• Prevzeli smo del bremena gospodarstva ob povišanju minimalne plače: 

12.542 delodajalcem smo za plače delavcev, katerih plača brez dodatkov 

ne presega zneska minimalne plače, pomagali s subvencijo v višini 

50 evrov. Ta ukrep je veljal od januarja do vključno junija 2021. 

• Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene, verske uslužbence, 

družbenike in kmete od 13.  marca 2020 do 31.  maja 2020: število 

upravičencev 49.321, finančni učinek 48.457.323,49 evra. 

• Izplačali smo krizne dodatke za zaposlene: Krizni dodatek za zaposlene v 

višini 200 evrov v mesecih marcu, aprilu in maju 2020. Krizni dodatek za 

zaposlene v višini 200 evrov ob plači za mesec december 2020.

• Razbremenili smo delodajalce pri plačilu prispevkov za socialno varnost 

za delavce v delovnem razmerju. 

• Delna oprostitev prispevkov za zaposlene v zasebnem sektorju: 

delodajalci so bili oproščeni plačila prispevka zavarovanca in plačila 

prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce 

v delovnem razmerju, in sicer za obdobje od 13. marca 2020 do 31. maja 

2020. Število upravičencev: 51.364 delodajalcev oziroma 492.540 pri njih 

zaposlenih delavcev. Finančni učinek: 433.657.116,20 evra. 

• Oprostitev plačila prispevkov za poklicno zavarovanje: z navedenim 

ukrepom so bili zavezanci oproščeni plačila prispevkov za poklicno 

zavarovanje pri 115 delodajalcih (7.461 pri njih zaposlenih delavcev). 

Finančni učinek: 2.990.004,90 evra. Ukrep je veljal od 13. marca 2020 do 

31. maja 2020.

• Znatno smo povečali finančna sredstva za ukrepe Aktivne politike 

zaposlovanja (javna dela).

• Močna aktivacija Zavoda RS za zaposlovanje pri napotovanju brezposelnih 

med iskanjem zaposlitve. 
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DVIG MINIMALNE PLAČE IN SKRB ZA ZAŠČITO DELAVCEV

Minimalna plača se je za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2022, zvišala za 4,9 % in znaša 
1.074,43 evra. Na podlagi določitve novega zneska minimalne plače je bila določena tudi nova višina minimalne urne 

postavke študentskega dela.

Prenovili smo Portal za varnost in zdravje pri delu (http://vzd.mddsz.gov.si/), na katerem so zbrane informacije s 

področja varnosti in zdravja. S prenovo omogočamo dostop do informacij in povezav na področju varnosti in zdravja 

pri delu in prispeva k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. 

Med slovenskim predsedovanjem Svetu EU smo dosegli pomemben prispevek k izboljšanju delovnih in življenjskih 

pogojev v EU:

• V EU vsako leto za rakom zaradi poklicne izpostavljenosti umre več kot 100 tisoč ljudi. Slovensko predsedstvo je 

zato zaščito delavcev, ki delajo z rakotvornimi snovmi, postavilo visoko na politično agendo. Po letih pogajanj se je 

pod slovenskim predsedovanjem Svetu EU uspešno zaključil trialog o predlogu Direktive o zaščiti delavcev pred 

rakotvornimi snovmi, ki smo ga med drugim razširili tudi na področje zaščite delavcev pred snovmi, ki so nevarne 

za plodnost in plod (reprotoksini), in pred nevarnimi zdravili. Sprejeta direktiva bo imela zelo konkretne posledice 

za varnost pri delu, saj bo po ocenah zaščitila več kot milijon delavcev.

• Slovensko predsedstvo je uspešno doseglo tudi dogovor v Svetu (splošni pristop) o predlogu Direktive o ustreznih 

minimalnih plačah. Po ocenah bi direktiva lahko omogočila rast minimalnih plač v več kot polovici držav članic in 

ugodno vplivala na več kot 25 milijonov delavcev. 

• Slovensko predsedstvo je prav tako doseglo dogovor v Svetu (splošni pristop) o predlogu Direktive o preglednosti 

plačil. Direktiva bo pomembno vplivala na preprečevanje diskriminacije in zagotovila pravico do enakega plačila 

žensk in moških za enako delo ali delo enake vrednosti.
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POMOČ MLADIM

• Solidarnostni dodatek študentom v višini 150 evrov.

• Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za polnoletne dijake.

• Enkratni solidarnostni dodatek za študente, šolajoče na tujem visokošolskem zavodu. 

• Več sredstev za štipendije: 
Za državne štipendije je bilo v letu 2020 namenjenih 71.753.296,47 evra, kar 1.551.520,30 evra več kot leto prej. 
Za Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 smo namenili dodatnih 500.000 evrov. 
Vsem štipendistom, ki zaradi posledic epidemije covida-19 niso napredovali v višji letnik, sta bila omogočena 
mirovanje štipendijskega razmerja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 in s tem izogib vračilu štipendije. 
Omogočen je bil dogovor o daljšem odlogu vračila oziroma obročnem vračanju štipendije zaradi posledic 
covida-19.



KREPIMO SOCIALNO VARNOST

• Od 1. junija 2021 podaljšujemo letne pravice iz javnih sredstev s pomočjo informativnih izračunov in s tem 
prispevamo k digitalizaciji Slovenije. 

• Dodatna sredstva za socialnovarstvene programe
Za socialnovarstvene programe v letu 2022 namenjamo 21 milijonov, dodatna sredstva smo namenili tudi 
povišanju plač zaposlenih pri izvajalcih socialnovarstvenih programov (16-odstotni dvig plač). 

• Zagotovili smo dodatna sredstva za dobavo hrane najbolj ogroženim.

• Poenostavili smo vlogo za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka, s katero lahko oseba hkrati uveljavlja 
tudi pravico do denarne socialne pomoči.

• V letu 2021 smo sofinancirali projekte, da bi pomagali najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi 
epidemije covida-19 in da bi zmanjšali posledice le-te. 

• V letu 2022 smo zagotovili 123 dodatnih kadrov na centrih za socialno delo.

• Zmanjšalo se je število upravičencev do denarne socialne pomoči. Stanje decembra 2019: 92.500, decembra 
2021: 88.000, marca 2022: 85.700, kar je enako stanju novembra 2018. 

• Izplačani so bili številni solidarnostni dodatki za različne skupine prebivalstva in solidarnostni dodatek za 
preprečevanje energetske revščine.



SKRB ZA STAREJŠE

• Zagotavljamo dodatna mesta v domovih starejše tako s proračunskimi sredstvi kot s podelitvijo koncesij.  
V proračunih za letošnje in prihodnje leto zagotavljamo več kot 65 milijonov evrov za investicije v domove za 
starejše in nove domove. Gradnje bodo potekale v letih 2022 in 2023. Marca 2021 smo podelili koncesijo za 
1.285 novih mest za uporabnike storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše za celotno območje 
Slovenije z začetkom opravljanja dejavnosti v letu 2022, februarja 2022 pa koncesije še za dodatnih 1.107 
mest z začetkom opravljanja dejavnosti konec leta 2023. 

• Gradimo nove kapacitete za dnevna varstva in začasne namestitve starejših: Do konca leta 2022 bo 
zagotovljenih 218 mest v enotah za izvajanje dnevnih oblik varstva in 178 mest v enotah za izvajanje začasnih 
namestitev za starejše, za katere je namenjenih skupaj 28 milijonov evrov evropskih in lastnih sredstev.

• 93 milijonov evrov (REACT-EU) namenjamo za bolj prijazno in varno bivalno okolje stanovalk in stanovalcev 
v domovih za starejše ter za podporo procesu deinstitucionalizacije (izbranih je 18 projektov). 

• V okviru mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost smo pridobili 59 milijonov evrov za sofinanciranje 
izgradnje 850 mest za osebe, ki so trajno odvisne od pomoči drugih. Javni razpis za sofinanciranje 
projektov bomo objavili v drugi polovici leta 2022.

• S sklenitvijo dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva z 
reprezentativnimi sindikati smo zagotovili korekcijo najnižjih plač zaposlenim na tem področju. Plačne 
spremembe se nanašajo na približno 200 delovnih mest, na katerih je zaposlenih okoli 35.000 delavcev. 
Dogovorjene rešitve pomenijo višje plače za več kot 80 % zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu ter 40 % 
zaposlenih v tehnično-podpornih službah. Z namenom obvladovanja kadrovske stiske v socialnovarstvenih 
zavodih med epidemijo covida-19 smo izvajalcem zagotovili sredstva dodatnega kadra za obdobje dveh let, 
in sicer v skupni višini 29 milijonov evrov oziroma 620 dodatnih zaposlitev v domovih za starejše.

• Z dvigom plač kot tudi nadgradnjo kadrovskih normativov in standardov na področju socialnega varstva 
smo omogočili izboljšanje kakovosti oskrbe starejših in drugih uporabnikov socialnovarstvenih storitev z 
različnimi oviranostmi.

• Zagotovili smo financiranje povečanih stroškov dela v socialnem varstvu zaradi dviga plač in kadrovskih 
standardov ter s tem uporabnike razbremenili plačevanja višjih oskrbnin. 118 



UKREPI ZA STAREJŠE MED EPIDEMIJO

Solidarnostni dodatek za upokojence

Solidarnostni dodatek v skupni vrednosti več kot 134 milijonov evrov je bil izplačan trikrat (april 2020, januar 2021 
in januar 2022), in sicer socialno najšibkejšim upokojencem in prejemnikom invalidskih nadomestil s stalnim 
prebivališčem v RS. Solidarnostni dodatek je bil v enakih rokih trikrat izplačan tudi prejemnikom poklicnih 
pokojnin.

Marca 2021 smo podelili koncesijo za 1285 novih mest, za uporabnike storitev institucionalnega 
varstva v domovih za starejše za celotno območje Slovenije s pričetkom opravljanja dejavnosti v 
letu 2022, februarja 2022 pa koncesije še za dodatnih 1107 mest s pričetkom opravljanja dejavnosti 
konec leta 2023. 



SISTEMSKI UKEPI ZA STAREJŠE

• Novela ZPIZ-2H

Novela je prinesla rešitve za vključitev dokupljene dobe po prehodno veljavnih zakonodajah v pokojninsko 
dobo brez dokupa in odločitev, da se kmetom, ki so v preteklosti plačevali prispevke v enaki višini, kot je bila 
predpisana za širši obseg pravic, vendar pa so bili zavarovani za ožji obseg pravic, uskladi njihov status na način, 
kot da so bili zavarovani za širši obseg pravic. To pomeni, da bodo njihove pokojnine praviloma višje, ravno tako 
pa bodo upravičeni do vseh pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

• Novela ZPIZ-2I

Namesto v letu 2025, kot je bilo prvotno predvideno, se bodo na podlagi ZPIZ-2I višji odmerni odstotki za moške 
v višini 63,5 % v celoti uveljavili že v letu 2023, odmerna lestvica po spolu pa bo tako izenačena. Zaradi hitrejšega 
zvišanja odmernega odstotka se bodo z letom 2022 letom zvišale vse pokojnine. Določena je tudi nova višina 
najnižje pokojnine in zagotovljene višine pokojnine ter na novo uveden institut najnižje invalidske pokojnine, 
povišale pa so se tudi pokojnine zavarovancev, ki so bili v pretežni meri zavarovani za ožji obseg pravic.

• Novela ZPIZ-2K

Po noveli se kot pokojninska doba brez dokupa šteje tudi obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje 
po 1. 1. 2013, če se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje pred 31. 12. 2012, vendar zgolj do prve 
prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki.

• Novela ZPIZ-2L

Skladno z ZPIZ-2L so se zaradi odprave zaostanka pri usklajevanju pokojnin s 1. januarjem 2022: 
- za 3,5 % dodatno uskladile pokojnine, priznane do vključno 31. 12. 2010, 
- za 1,7 % uskladile pokojnine, priznane v letu 2011, 
- za 1 % uskladile pokojnine, priznane od 1. januarja 2012 dalje, ter najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in 
najnižji znesek invalidske pokojnine iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-2.

• Novela ZPIZ-2M

Novela je vzpostavila rešitve za več skupin zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnine, in sicer:

- Ureditev pravice do dodatnega odmernega odstotka za moškega, če ženska ni uveljavila pravice do predčasne, 
starostne ali invalidske pokojnine, ob pogoju soglasja ženske.

- Priznanje do nove odmere pokojnine upravičencu do vdovske oziroma družinske pokojnine, izvedene po 
pokojnini umrlega, in sicer v primeru, ko je upravičenec do pokojnine, ki je bila odmerjena ob vplivu ožjega 
obsega zavarovanja po 11. členu ZPIZ/83, že umrl.

- Zagotovitev nove odmere vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki je za 
upravičence do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine zagotovljena na podlagi 39. člena ZPIZ.

- Zagotovitev nove odmere pokojnine posameznikom, ki so opravljali kmetijsko dejavnost in so dopolnili 
pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine pri najnižji starosti, pretežni del zavarovalne dobe pa so bili zavarovani za ožji obseg pravic. 
Pokojnina se bo izplačevala najmanj v znesku, ki ustreza višini 41 % najnižje pokojninske osnove. 

- Zagotovitev podlage za novo odmero vdovskih in družinskih pokojnin izvedenih iz pokojnin posameznikov, ki 
bi se jim pokojnina izplačevala v višini 41% najnižje pokojninske osnove, vendar so že pokojni.

- Vpeljava rednega usklajevanja invalidnin, ki se niso usklajevale že vse od decembra 2012. 120 



UKREPI, KI SO IZBOLJŠALI GMOTNI POLOŽAJ UPOKOJENCEV

• Uskladitve pokojnin: 

Leto 2020: Poleg sistemske redne uskladitve pokojnin za 3,2 %, je Vlada RS v decembru 2020 izvedla tudi 
dodatno, izredno uskladitev pokojnin v višini 2 %. 

Leto 2021: Pokojnine so se redno sistemsko uskladile za 2,5 %. 

Leto 2022: V januarju 2022 je bila na podlagi novele ZPIZ-2L izvedena izredna uskladitev pokojnin za 3,5 % oz. 
1,7% oz. 1 % (odvisno od leta upokojitve), v februarju pa še redna uskladitev pokojnin v višini 4,4 %. 

• Izplačilo t. i. energetskih vavčerjev 

Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, katerega namen 
je preprečiti težko popravljive posledice za delovanje države zaradi vpliva visokih cen energentov in zagotoviti 
pomoč prebivalcem, katerih materialno stanje je zaradi predvidenih podražitev energentov ogroženo, je bilo 
z namenom izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin določeno tudi izplačilo enkratnega solidarnostnega 
dodatka v višini 150 evrov, ki so ga med drugim prejeli tudi upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil ter 
prejemniki poklicnih pokojnin, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal tisoč evrov ali manj. 

Dodatek je v aprilu 2022 izplačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma Kapitalska 
družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 



• Izplačilo letnega dodatka 

V mandatu te vlade je bila tako v letu 2021 kot v letu 2022 izplačan letni dodatek v petih razredih, saj je na ta 
način v večji meri mogoče upoštevati njegovo socialno varstveno funkcijo, poleg tega pa so zaradi več razredov 
manjše razlike med zneski in posledično med upokojenci. 

• Ureditev rednega usklajevanja invalidnin

Z novelo ZPIZ-2L se ureja način rednega usklajevanja invalidnin, ki se niso usklajevale že vse od decembra 2012, 
z izjemo edine izredne uskladitve iz januarja 2019.

• Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje projektov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti 
organizacij upokojencev in delovnih invalidov

V letih 2020 in 2021 sta bila izvedena javna razpisa za sofinanciranje projektov rekreativnih, športnih in kulturnih 
dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov. Sredstva za razpis v letu 2020 so znašala 115 tisoč evrov, 
v letu 2021 pa 165 tisoč evrov.

PODATKI O DVIGU VIŠINE POKOJNIN V MANDATU TE VLADE

Od decembra 2020 do februarja 2022 so se pokojnine upokojencev dvignile za 10,3 % do 13 % (odvisno od leta 
upokojitve), zagotovljena pokojnina se je v istem obdobju dvignila za 17,63 %, najnižja pokojnina pa za 22 %. Od 
1. 5. 2021 do danes se je tudi najnižji znesek invalidske pokojnine dvignil za 5,4 %.



UKREPI ZA INVALIDE MED EPIDEMIJO

• Zagotovili smo mesečni krizni dodatek za invalide zaposlene v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih. 

• Povišali smo obstoječo subvencijo plače invalidom za 10 %.

• Zagotovili smo enkratni solidarnostni dodatek za invalide s statusom po zakonu o socialnem vključevanju 
invalidov, ki je bil izplačan dvakrat. 

• Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost 

Zakon daje podlago za priznanje nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po 
Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso imeli priznane te pravice in so jo pridobili šele po 
šolanju. Vlogo za uveljavitev te pravice bo potrebno na centru za socialno delo oddati v roku 6 mesecev od uveljavitve 
zakona.

• Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP)

Na podlagi ZINDPP se slepim osebam, ki so bile zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - če so kadar koli v obdobju med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 
2016 v skladu z ZPIZ-1 in ZPIZ-2  izpolnjevale pogoje za pridobitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, vendar 
ga niso prejele, ker je eden od staršev ali druga oseba  prejemal dodatek za nego otroka - izplača znesek v višini 300 
evrov in sicer za vsak mesec, ko so izpolnjevale pogoje.

• Novela ZPIZ-2J

Ker predpisi s področja varstva invalidov, ki bi celovito in sistemsko uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje 
telesnih okvar, še niso bili sprejeti, novela ZPIZ-2J med drugim omogoča, da se do uveljavitve predpisov s področja 
invalidov ponovno lahko pridobi pravica do invalidnine tudi za telesne okvare, ki so posledica poškodbe zunaj dela 
in bolezni.



UKREPI ZA DRUŽINE MED EPIDEMIJO

Do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 evrov je upravičen eden od staršev ali 
druga oseba ali posvojitelj za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, rojenega od vključno 
1. januarja 2020 do vključno 30. junija 2023, za katerega je upravičen do pomoči ob rojstvu otroka po zakonu, ki 
ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. 

Sprejeti so bili številni ukrepi za ublažitev in odpravo posledic epidemije covida-19 za prebivalstvo in gospodarstvo. 
V okviru teh ukrepov je veliko takšnih, ki pomagajo otrokom in družinam med epidemijo ter izboljšujejo njihov 
položaj. Sprejeti ukrepi za pomoč družinam in otrokom:

• V letih 2020 in 2021 se je povečal znesek dodatka za velike družine, ki so izpolnjevale pogoje za pridobitev te 

pravice, in sicer za 100 evrov za družino s tremi otroki in za 200 evrov za družino s štirimi ali več otroki.

• Ob prvem valu epidemije (spomladi 2020) so ogrožene družine prejele solidarnostni dodatek v višini 150 

evrov. 

• Ob drugem valu epidemije (pozimi 2020/21) je bil do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov 

upravičen eden od staršev ali druga oseba za vsakega otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji, ter dijaki po 18. letu.

• V času trajanja druge epidemije se znesek dodatka za nego otroka poveča za 100 evrov (od oktobra 2020 do 

vključno junija 2020).

SISTEMSKI UKEPI ZA DRUŽINE

• Novosti, ki veljajo za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2021
Pomoč ob rojstvu otroka, ki je enkratni prejemek ob rojstvu otroka, se je dvignila z 286,72 evra na 350 evrov (od 
1. marca 2022 zaradi uskladitve 367,15 evra). 

Starševski dodatek se je z 258,09 evra dvignil na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, tj. na 402,18 
evra (od 1. marca 2022 zaradi uskladitve na 421,89 evra). Starševski dodatek je namenjen staršem, ki niso 
zavarovani za starševsko varstvo (npr. študentke/-i, nezaposleni). Prejemajo ga eno leto od rojstva otroka.

Najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila, osnova za manjkajoče mesece pri 
izračunu nadomestila in začetna osnova za nadomestilo brez dopusta so se dvignili na enako višino, kot je 
osnovni znesek minimalnega dohodka v bruto znesku, to je 569,91 evra bruto (421,89 evra neto). Do 31. decembra 
2020 je najnižje izplačilo nadomestila znašalo 331 evrov bruto.

• Krajši delovni čas:
Upravičencem do krajšega delovnega časa Republika Slovenija od 1. 1. 2021 do polne delovne obveznosti 
zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih 12 plač, vendar ne 
manj od sorazmernega dela minimalne plače. S tem ukrepom se staršem ne bo znižala pokojnina, če bodo delali 
s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, saj se jim bodo prispevki plačevali od dejanske osnove (povprečje 
zadnjih 12 plač).

• Delno plačilo za izgubljeni dohodek:
Znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek se je od 1.  julija 2021 povišal na višino bruto minimalne plače 
mesečno (1024,24 evra, od 1. januarja 2022 znaša 1.074,43 evra), do 30. junija 2021 je bila višina 751,77 evra bruto. 
Če eden od staršev ali druga oseba neguje in varuje dva ali več otrok, se višina delnega plačila za izgubljeni 
dohodek poveča za 30 %. Ukrep je prinesel izboljšanje položaja staršev z otrokom/otroki, ki potrebujejo posebno 
nego in varstvo in so zaradi njihove nege zapustili trg dela.

• Programi v podporo družini
V letu 2021 so se v okviru integralnih sredstev zvišala sredstva za izvajanje programov v podporo družini, in sicer 
s prej 668.118,32 evra na 938 tisoč evrov. Programi v podporo družini so namenjeni otrokom, mladostnikom in 
njihovim družinam, saj skrb za zdrav razvoj naše mlade generacije predstavlja skrb za vso družbo. Programi so 
brezplačni in široko dostopni ter temeljijo na sodobnih konceptih podpore in (samo)pomoči. 
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“Z delom in rezultati ministrstva sem zadovoljen, s sodelavci in kondicijo, v kateri ministrstvo 

zapuščam, pa izjemno zadovoljen. Predvsem ljudje na ministrstvu, strokovnjaki, so velika dodana 

vrednost za slovensko državno upravo.

Med drugim smo učinkovito skrbeli za prostorske in IT pogoje dela državnih organov, krepitev 

nevladnega sektorja ter tudi za poenostavitve in digitalizacijo poslovanja javne uprave, tudi 

javnega naročanja. Upravne enote so se začele po desetletju in več kadrovsko krepiti (poklon 

zaposlenim ter načelnicam in načelnikom za enormno prizadevnost, da bi se dosedanje 

izčrpavanje čim manj opazilo na terenu!). 

Z dogovorom s sindikati javnega sektorja smo dosegli poenostavitve v delu, ki nas je bremenil od 

leta 1994 (izplačilni dan) oziroma 1998 (povračilo stroškov prevoza), hkrati pa smo v teh dveh letih 

ukinili praktično vse varčevalne ukrepe zloglasnega ZUJF-a (razen za funkcionarje). Pripravili 

smo že zelo domišljena izhodišča za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, ki so dober 

začetek za neizogibno prenovo tega sistema. 

Od leta 2009 so vlada in reprezentativna združenja občin dogovor o višini povprečnine podpisali 

skupno šestkrat, od tega v času te vlade dvakrat. Predvsem pa sem ponosen na Delovno skupino 

za lokalno samoupravo, ki sem jo ustanovil. Tu je bila slišana vsaka občina, ne glede na politično 

opredeljenost vodstva. To priznavajo županje in župani sami. Če je bil predlog dober, smo naredili 

vse, da ga izpeljemo. In mnoge, tudi take, ki se desetletja niso mogli, smo. Glavni predlog, ki 

ga osebno jemljem kot poraz in razlog za ne ravno odlično oceno dela v tem mandatu, pa je 

nezmožnost odpraviti varčevalne ukrepe za funkcionarje in doseči odpravo nesorazmerij znotraj 

plačnega sistema – na čelu z župani in pravosodnimi funkcionarji in tudi s predstavniki drugih vej 

oblasti. Gre za po mojem mnenju največjo »rak rano« (zakonodajne) oblasti, ki zaradi populizma 

tvega še manj kakovostne kadre na najodgovornejših položajih in njihova še večja korupcijska 

tveganja.”

MINISTRSTVO 
ZA JAVNO UPRAVO

Boštjan Koritnik
minister 



SPODBUJALI IN POENOSTAVLJALI SMO 
ELEKTRONSKO POSLOVANJE

V aktualnem mandatu smo skrbeli, da so v času zaostrenih zdravstvenih 

razmer državljani storitve čim več opravljali po elektronski poti. Ker se je 

povečalo povpraševanje po izdaji elektronske identitete, smo v sodelovanju 

z drugimi organi državne uprave in lokalnimi skupnostmi zagotovili dodatna 

dostopnejša mesta po vsej Sloveniji, kjer so državljani lahko oddali zahtevek 

za pridobitev svoje mobilne identitete smsPASS, s katero so med drugim 

lahko sami dostopali do EU digitalnih covidnih potrdil o cepljenju, prebolelosti 

in testiranju. Vzpostavljenih je bilo 178 novih prijavnih služb na izpostavah 

FURS, CSD, ZZZS in ministrstvih. Če prištejemo še t. i. gibke prijavne službe 

(71 cepilnih mest in 66 zdravstvenih domov), smo vzpostavili 315 dodatnih 

prijavnih služb. S tem smo na eni strani razbremenili upravne enote (ki so 

sicer edine opravljale to storitev), na drugi strani pa pospešili izdajo potrdil. 

Mobilno identiteto smsPASS trenutno uporablja več kot 180.000 uporabnikov. 

Poleg tega smo v sodelovanju z drugimi resorji omogočili oddajo nekaterih 

elektronskih vlog prek portala eUprava brez sicer obvezne e-identitete. 

Med epidemijo se je zaradi slabše dostopnosti fizičnih točk med prebivalci 

močno povečala uporaba e-storitev, s čimer se je posledično znatno povečala 

uporaba portala eUprava (število oddanih vlog in registriranih uporabnikov). 

Na portalu eUprava je registriranih že več kot 230.000 uporabnikov. K številnim 

storitvam, ki jih državljanke in državljani na portalu eUprava že lahko v celoti 

uredijo elektronsko, smo v marcu 2022 v sodelovanju z MDDSZ na portalu 

omogočili še elektronsko oddajo vloge matere in vloge očeta ali druge osebe 

za uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka.

Na portalu SPOT smo podjetjem omogočili novo elektronsko vlogo za 

pošiljanje obvestil o odrejenem delu na domu. Kot izrazito koristen se je v 

letu 2020 na portalu SPOT pokazal uvedeni elektronski bolniški list eBOL, saj 

je bilo prav v času epidemije brezkontaktno poslovanje ključno za ohranjanje 

zdravja. Ocenjeni prihranki za vse vključene deležnike znašajo 11,5 milijona 

evrov na leto. Portal SPOT v številkah: skoraj 2,5 milijona oddanih vlog v letu 

2021, več kot 76.700 registriranih uporabnikov, na enem mestu informacije o 

pogojih za opravljanje 464 reguliranih dejavnosti in 498 reguliranih poklicev.

Tako kot elektronsko poslovanje z državo smo spodbujali tudi elektronsko 

poslovanje občin s svojimi občani. Na portalih eUprava in SPOT smo omogočili, 

da občanke in občani trenutno v 24 slovenskih občinah že lahko elektronsko 

oddajo najpogostejše vloge, za katere so pristojne občine (npr. pomoč 

občine ob rojstvu otroka, odmera komunalnega prispevka, različna soglasja/

dovoljenja). V organe državne uprave smo v sodelovanju z Ministrstvom 

za finance uvedli elektronske plačilne liste. S tem smo organe stroškovno 

razbremenili in zmanjšali ogljični odtis (kopiranje, tiskanje, distribucija). 

V sodelovanju z UE Ljubljana smo vzpostavili in zagotovili sistem UeNaročanja 

in s tem strankam omogočili naročanje na želeni termin. Na ta način se je v 

času poostrenih epidemioloških razmer obvladovalo število strank v skladu 

z usmeritvami NIJZ, sprejetimi odloki Vlade RS in Uredbo o upravnem 

poslovanju. Sistem samonaročanja je med strankami in zaposlenimi dobro 

sprejet, zato načrtujemo, kot možnost na željo stranke, da ga bomo vpeljali 

na vseh upravnih enotah.
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DVIGNILI SMO POVPREČNINE TER FINANČNO IN ADMINISTRATIVNO 
RAZBREMENILI OBČINE

Občinam se je večkrat povečala povprečnina – skupaj za skoraj 60 evrov. Povprečnina se je povečala že aprila 2020 

s takratnih 589,11 evra na 623,96 evra, nato pa še septembra istega leta s podpisom Dogovora o višini povprečnine med 

vlado in reprezentativnimi združenji občin za prihodnji dve leti: za leto 2022 se je povprečnina zvišala na 645 evrov, za 

leto 2023 pa na 647 evrov. To pomeni bistveno povečanje sredstev občinam. 

Zaradi višje povprečnine in posledično višje skupne primerne porabe občin bodo občine v letih 2022 in 2023 prejele 

tudi več sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, in sicer 106 milijonov evrov v letu 2022 in 106,3 milijona evrov v letu 

2023 (leta 2021 so prejele 77,6 milijona evrov).

Z novim Zakonom o finančni razbremenitvi občin smo občine finančno in administrativno razbremenili, hkrati pa 

so se povečali tudi nekateri prihodki občin. Zakon občinam na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov prihrankov. 

Med drugim je država od občin prevzela plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane in 

otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, in za brezposelne osebe, državljane Republike 

Slovenije in tujce, ki jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči, prevzela je financiranje nalog družinskega 

pomočnika in financiranje nalog mrliške pregledne službe; država bo v celoti zagotavljala sredstva za subvencioniranje 

neprofitnih najemnin prosilcem in prevzela tudi obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti 

in pravne zaščite za gasilske službe. 

S spremembo Zakona o financiranju občin pa sta bili uveljavljeni še dve pomembni spremembi: zagotovljena so bila 

dodatna sredstva za sofinanciranje občin z romskimi naselji (v letu 2022 skupno več kot 1,9 milijona evrov, v letu 2023 

pa več kot 4,3 milijona evrov), med naloge, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in so sofinancirane iz državnega 

proračuna, pa je bila dodana nova naloga informatika, za katero bodo občine že za leto 2022 prav tako lahko prejele 

dodatna sredstva.
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ZAGOTOVILI SMO ŠE BOLJ UČINKOVIT, TRANSPARENTEN 
IN DIGITALIZIRAN SISTEM JAVNEGA NAROČANJA

Proces javnega naročanja je v celoti informatiziran: od objave naročila do objave pogodbe, vključno s pravnim 

varstvom. Informacijski sistem e-JN je postal ključen poslovni sistem na področju javnega naročanja v Republiki 

Sloveniji. Sistem, v katerem je registriranih že več kot 21 tisoč uporabnikov, se je med epidemijo izkazal kot 

neprecenljivo orodje, saj je od vsega začetka omogočal brezstično poslovanje v praktično vseh postopkih 

javnega naročanja. Izjemen prihranek časa (ocenjen na vsaj 50 tisoč delovnih ur na leto) tako naročnikom kot 

ponudnikom je prinesel t. i. e-Dosje, ki omogoča avtomatiziran prenos podatkov za preverjanje ponudb, oddanih 

v sistemu. Na voljo je orodje e-Dražbe, v letu 2021 pa je zaživel še portal eRevizija, ki omogoča popolnoma 

elektronsko vlaganje revizijskih zahtevkov – Slovenija je ena prvih držav v EU, ki je v okviru digitalne preobrazbe 

postopkov javnega naročanja vzpostavila tak sistem. V letu 2021 je bil v okviru e-JN vzpostavljen tudi dinamični 

nabavni sistem, ki predstavlja najbolj fleksibilno tehniko javnega naročanja. Za učinkovito izvajanje postopkov 

javnega naročanja pa je ves čas na voljo tudi pomoč uporabnikom glede uporabe samega sistema e-JN kot tudi 

vsebinske uporabe ZJN-3.

Več sprememb za učinkovitejše in prožnejše javno naročanje je prinesla novela Zakona o javnem naročanju 

(ZJN-3B), ki se je začela uporabljati 1. januarja 2022. Za lažje naročanje pri lokalnem gospodarstvu smo zvišali 

mejne vrednosti za naročila male vrednosti, in sicer s sedanjih 20 tisoč evrov na 40 tisoč evrov, pri gradbenih 

projektih pa s 40 tisoč evrov na 80 tisoč evrov. Odslej je obvezna objava celotne dokumentacije izključno na 

portalu javnih naročil, s čimer se povečuje transparentnost postopkov. Zakon pa prinaša tudi nekaj praktičnih 

rešitev, kot so rešitev v primeru začasnega nedelovanja sistema eJN, poenostavljeno poročanje o izvedenih 

okvirnih sporazumih, poenostavljeno pridobivanje dokazil o nekaznovanosti za ponudnike in diskrecijsko 

pravico naročnika, da izloči neobičajno nizke ponudbe. Razširjen je tudi nabor prekrškov in urejeno je zastaranje. 

Ukinjena so bila obvezna četrtletna poročila o izvajanju okvirnih sporazumov.

V letu 2021 je bila dopolnjena tudi Uredba o zelenem javnem naročanju. Sprememba uredbe, ki je začela 

veljati 7. avgusta 2021, spodbuja energetsko učinkovita vozila za cestni prevoz, širi nabor stavb, za katere je pri 

projektiranju/gradnji treba zagotoviti 30 % lesa ali kot material uporabiti lesna tvoriva, dodaja pa tudi zahtevo po 

kupovanju zelenega stavbnega pohištva in protihrupnih cestnih ograj. 

DOSEGLI SMO DOGOVOR, DA BOMO ZNOTRAJ EU ŠE 
NAPREJ TELEFONIRALI KOT DOMA

Kot predsedujoči Svetu EU smo v pogajanjih z Evropskim parlamentom dosegli dogovor o »gostovanju kot 

doma« še za naslednjih deset let, do leta 2032. Državljani EU bomo tako med potovanjem v drugih državah EU 

še naprej opravljali klice, pošiljali kratka SMS-sporočila in uporabljali mobilne podatke enako kot v domačem 

omrežju, brez dodatnih stroškov. 

Doseženi dogovor je izjemno pomemben za milijone Evropejcev. Od leta 2017, ko je bila uveljavljena prva 

uredba o mobilnem gostovanju, smo državljani EU intenzivno koristili odpravo cen gostovanja in postavljenih 

pravil, znanih kot »gostovanje kot doma«. Ta politika je milijonom potrošnikov in podjetjem omogočila, da so 

v vsakdanjem življenju izkoristili prednosti enotnega digitalnega trga: da so imeli uporabniki med potovanjem 

znotraj EU dostop do mobilnih storitev brez dodatnih stroškov.
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ZAGOTAVLJALI SMO SISTEMSKO PODPORO RAZVOJU NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ

Iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij, kamor se stekajo sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili 

za financiranje splošnokoristnih namenov, financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, smo prek 

javnih razpisov financirali številne projekte in programe nevladnih organizacij. 

Na podlagi zadnjega Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje 

vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo bo 108 nevladnih organizacij v naslednjih treh letih prejelo 

več kot 4,5 milijona evrov. Konkretno to pomeni, da bodo NVO s pomočjo pridobljenih sredstev med drugim na primer 

razvile spletno platformo za izvedbo tekmovanj v znanju za mlade, delo z nadarjenimi in izobraževanje mentorjev, in 

sicer s koledarjem vseh tekmovanj in povezavami na posamezna tekmovanja. Za državljane bo razvita spletna stran 

za lažji in hitrejši dostop do informacij javnega značaja (digitalno generirani zahtevki). Razvita bo spletna aplikacija 

za prepoznavo osebnih stisk eSOS in pogovor s terapevtom. Vzpostavljen bo digitalni register varovalnih živil in 

nadgrajena brezplačna mobilna aplikacija VešKajJeš. Za košarkarske tekme bo vzpostavljen digitalni zapisnik – 

digitalizirana registracija tekem, delegiranje sodnikov ter preverjanje licenc trenerjev in pomožnih sodnikov. 

Prek dveh javnih pozivov za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih, sofinanciranih iz 

tujine, pa smo 107 nevladnim organizacijam dodelili še skoraj 3 milijone evrov in jim s tem zagotovili zahtevana 

sredstva lastne udeležbe ter omogočili izvedbo projektov, ki so v državo prinesli dodatnih 11 milijonov evrov. Ukrep 

omogoča uspešnejše prijave slovenskih NVO na razpise EU ter vključevanje, povezovanje in partnersko sodelovanje 

NVO v mednarodnih projektih. Gre za podporo projektom, kot je na primer projekt vzpostavitve tisoč km dolge 

kolesarske povezave od avstrijskega Gradca preko Slovenije in Hrvaške do Somborja v Srbiji.
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DRŽAVLJANOM SMO OMOGOČILI DOSTOPNEJŠE STORITVE TER 
IZBOLJŠALI PROSTORSKE POGOJE ZA ZAPOSLENE IN STRANKE

Gospodarno smo ravnali z nepremičninami, ki so v lasti ali upravljanju države – državne organe selimo iz najetih 

prostorov v lastne, upoštevaje načelo »več organov na istem mestu«. S tem smo izboljšali tudi dostopnost storitev 

uporabnikom. Investicije obsegajo poleg rednih vzdrževalnih del predvsem prenove in ureditve poslovnih 

prostorov, nakupe zgradb in stavbnega pohištva ter energetske sanacije objektov, vključno z ureditvijo dostopov 

za gibalno ovirane uporabnike. 

V letih 2020 in 2021 smo za tekoče in investicijsko vzdrževanje skupaj namenili 24 milijonov evrov, za boljše pogoje 

dela in boljšo dostopnost storitev pa smo opravili izboljšave na 249 objektih. Tako smo med drugim dokončno 

uredili prostore v Upravnem centru Koper, izvedli večje obnove in selitve objektov, v katerih poslujejo upravne 

enote Vrhnika (stara vojašnica), Postojna (palača Gregorčičev drevored) in Ljubljana (Linhartova), energetsko 

prenovili stavbo FURS v Novem mestu, kupili poslovne prostore za FURS v Novi Gorici ter prenovili objekt v Celju, 

v katerem delujejo inšpekcijske službe.

V teh mesecih, ko številnim državljanom poteče veljavnost osebnih dokumentov (osebne izkaznice in potni listi), 

hkrati pa se izteka rok, do katerega moramo zamenjati stara vozniška dovoljenja z novimi, smo se z načelnicami 

in načelniki dogovorili, da bodo na vseh 58 upravnih enotah po Sloveniji podaljšali uradne ure in vrata odprli tudi 

ob dodatnih dnevih. Vse to z namenom, da bi državljankam in državljanom omogočili čim hitrejšo obravnavo. 

Poleg tega smo upravnim enotam zagotovili tudi dodatno tehnično, kadrovsko in finančno pomoč.



PREDSEDOVANJE SVETU EVROPSKE UNIJE 2021





“V izjemno čast mi je, da sem lahko kot predsednik Strateškega sveta za digitalizacijo in prvi 

minister za digitalno preobrazbo postavil temelje za digitalni preboj Slovenije. Ključ našega 

uspeha vidim v sodelovanju in povezovanju, saj je digitalizacija ekipni šport, v katerem lahko 

zmagamo le, če igramo skupaj. Strateški svet za digitalizacijo, ki ga sestavlja 60 vrhunskih 

strokovnjakov, je lani aprila predstavil 40 ambicioznih ukrepov za digitalizacijo javne uprave, 

zdravstva, gospodarstva in izobraževanja. 

Veseli me, da bomo do konca tega mandata realizirali več kot polovico teh ukrepov. A to je 

šele začetek. Z ustanovitvijo vladne Službe za digitalno preobrazbo smo si zadali cilj, da se do 

konca tega desetletja povzpnemo med pet digitalno najnaprednejših evropskih držav. Naša 

ključna prioriteta je digitalna vključenost celotnega prebivalstva, zato smo letos sprejeli Zakon 

o spodbujanju digitalne vključenosti, ki prinaša brezplačne tečaje digitalnih veščin in digitalne 

bone v vrednosti 150 evrov za nakup računalniške opreme. Strateški svet je nedavno pripravil že 

novih 25 ukrepov, ki bodo prispevali k širokopasovni povezljivosti vse Slovenije, h krajšim čakalnim 

vrstam v zdravstvu in razcvetu zelenih tehnologij. 

Obenem smo sklenili vrsto partnerstev s svetovnimi digitalnimi prvaki, kot sta družbi Google in 

NVIDIA, pa tudi s Finsko in Izraelom. Ta partnerstva bodo pomembno prispevala k razvoju umetne 

inteligence, kibernetske varnosti in digitalne vključenosti. Ponosen sem tudi na vse uspehe, ki 

smo jih na področju evropskih digitalnih aktov dosegli med predsedovanjem Svetu EU. 

Srčno upam, da bo nova vlada nadaljevala s pospešenim uresničevanjem naše ambiciozne vizije 

za digitalno in moderno Slovenijo.”

SLUŽBA VLADE RS 
ZA DIGITALNO 
PREOBRAZBO

Mark Boris Andrijanič
minister 



USTANOVITEV SLUŽBE ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Z ustanovitvijo Službe vlade za digitalno preobrazbo julija 2021 leto smo začeli 

s koordiniranjem in izvajanjem prioritetnih ukrepov, ki jih je s ciljem pospešitve 

digitalne preobrazbe v Sloveniji predlagal Strateški svet za digitalizacijo. Naš 

glavni cilj je digitalna vključenost celotne družbe.

ZAKON O SPODBUJANJU DIGITALNE VKLJUČENOSTI

Predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti je Državni zbor RS 

potrdil konec februarja. Gre za prvi sistemski zakon, ki celovito ureja področje 

spodbujanja digitalnih veščin pri nas. Na podlagi tega zakona bomo lahko 

že letos zagnali največji program e-opismenjevanja v naši zgodovini. Ta 

bo sistemsko reševal digitalno nepismenost starejše populacije in krepil 

zanimanje mladih za tehniška znanja, še posebej na področju digitalnih 

veščin. Zakon prinaša brezplačne tečaje digitalnih veščin za osnovnošolce, 

dijake, študente in starejše od 55 let, prav tako pa uvaja digitalne bone v višini 

150 evrov za nakup računalniške opreme, ki jih bodo letos prejeli osnovnošolci 

v zadnji triadi, vsi dijaki in študenti. Do njih bodo upravičeni tudi starejši od 55 

let, ki se bodo udeležili subvencioniranih tečajev. Z ukrepi, ki jih predvideva ta 

zakon, želimo navdušiti mlade nad tehniškimi znanji in poklici prihodnosti, ki 

jih danes tako zelo primanjkuje. Zakon bo prav tako prispeval k digitalizaciji 

šolskega procesa, predvsem pa k odgovorni in varni rabi digitalnih tehnologij.

MEMORANDUM O SODELOVANJU Z DRUŽBO 
GOOGLE

K uspehu na poti digitalne preobrazbe Slovenije je prispeval tehnološki 

velikan Google, ki je 9. decembra podpisal memorandum o sodelovanju s 

Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Googlove podpore 

bo deležen slovenski raziskovalni ekosistem na področju umetne inteligence. 

Socialnemu podjetništvu bo olajšan dostop do kapitala, zagotovljena pa mu 

bo tudi druga podpora, kot so brezplačne izobraževalne delavnice, orodja 

in programi ter ciljno usmerjena posvetovanja za podjetnike, zaposlene in 

iskalce zaposlitve.

E-OSKRBA

Trenutno poteka javni razpis, na podlagi katerega bomo 5.000 državljanom 

omogočili storitve e-oskrbe. To pomeni, da bodo s pomočjo pametnih naprav 

deležni celovitega e-spremljanja. S tem bomo ublažili pritisk na domove 

starejših občanov, prav tako pa bomo uporabnikom zagotovili, da dlje časa 

živijo samostojno in varno v svojem domu. 
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Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je z družbo NVIDIA podpisala sporazum o partnerstvu 

na področju umetne inteligence, ki bo podpiral predvsem raziskave na področju naslavljanja izzivov in ukrepov za 

blaženje podnebnih sprememb. To partnerstvo bo v prvi vrsti pospešilo razvoj superračunalnika Vega, ki bo lahko 

tako še uspešneje podpiral prebojne raziskave na področju umetne inteligence in širše. Prav tako pomembno bo 

tudi vlaganje v Unescov mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco, ki deluje v okviru Instituta Jožef 

Stefan. Naše partnerstvo vključuje tudi brezplačne učne programe na področju umetne inteligence za slovenska 

zagonska podjetja in mlade. S tem želimo spodbuditi razvoj nove generacije vrhunskih slovenskih znanstvenikov, 

inovatorjev in podjetnikov.

SPORAZUM O PARTNERSKEM SODELOVANJU Z DRUŽBO NVIDIA

BIOMETRIČNA OSEBNA IZKAZNICA

Biometrična osebna izkaznica vsebuje čip, ki služi tudi kot sredstvo e-identifikacije in kot kvalificirano potrdilo. 

S tem poenostavljamo proces avtentifikacije in elektronskega podpisovanja. Na čipu sta zapisana biometrična 

podatka, in sicer podoba obraza in dva prstna odtisa. Prstna odtisa se odvzameta državljanom po 12. letu starosti. 

Čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in 

nizke ravni zanesljivosti). To velja za osebe od dopolnjenega 12. leta starosti. Državljanu to omogoča elektronsko 

identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje. Osebna izkaznica 

vsebuje QR-kodo (črtna koda v obliki abstraktnega črno-belega diagrama), ki omogoča preverjanje veljavnosti na 

portalu eUprava in s tem povečuje pravno varnost (veljavnost lahko preverjajo notarji, banke, zavarovalnice itd. v 

Sloveniji in tujini). Na novi osebni izkaznici naslov prebivališča posameznika vsebuje tudi pošto in poštno številko, 

dodan je še podatek o državi in kraju rojstva.



PILOTNI PROJEKT »SAMODEJNO PODNASLAVLJANJE TV-VSEBIN 
ZA GLUHE IN NAGLUŠNE«

Na podlagi tristranske pogodbe med Ministrstvom za kulturo, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter 

RTV Slovenija smo zagnali pilotni projekt samodejno podnaslavljanje televizijskih vsebin. V pilotni fazi se je 

preizkušalo delovanje aplikacijskega vmesnika, razvitega na FRI, ki bo govorjene TV-vsebine v realnem času 

pretvarjal v podnapise, kar pomeni, da bomo kmalu razveselili gluhe in naglušne s samodejnim podnaslavljanjem 

televizijskih programov in jim omogočili razumevanje televizijskih vsebin ter jim s tem olajšali njihova življenja. 

VIRTUALNO OKENCE 

S pilotnim projektom »virtualno okence upravnih enot« želimo preizkusiti rešitev, ki bo državljanom omogočila, 

da opravijo vrsto upravnih zadev kar prek videoklica z upravno enoto. Stranke se lahko na videoklic z uslužbencem 

upravne enote naročijo prek portala eUprava, izbrano storitev pa lahko opravijo od doma. V pilotni fazi bodo 

lahko državljani prek varne avdio-videopovezave v aplikaciji MS Teams dostopali do splošnih informacij, različnih 

potrdil iz evidenc in informacij o fazi postopka. 

MEMORANDUM O STRATEŠKEM SODELOVANJU S FINSKO

Minister Mark Boris Andrijanič in finska ministrica za IKT in lokalno samoupravo Sirpa Paatero sta podpisala 

sporazum o strateškem sodelovanju Slovenije in Finske na področju digitalne preobrazbe. Sporazum bo omogočil 

prenos dobrih praks na področju e-uprave in digitalne vključenosti v naše okolje. Na podlagi podpisanega 

sporazuma bosta Slovenija in Finska okrepili izmenjavo znanj in IKT-rešitev na področju e-uprave, digitalnih 

veščin in kibernetske varnosti. Prizadevali pa si bosta tudi za povečanje medsebojnih in drugih tehnoloških 

naložb ter okrepljeno sodelovanje med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami na področju umetne 

inteligence in zelenih tehnologij.
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“V dveh letih mandata smo na področju uporabe evropskih sredstev iz podpovprečnih napredovali 

med pet najboljših. Smo na četrtem mestu, prihodnje leto bomo med prvimi tremi. Sredstva smo 

namenili ljudem in gospodarstvu. Namenili smo jih konkretnim projektom na področjih zdravstva, 

oskrbe starejših, šolstva, znanosti, varovanja okolja in zagotavljanju čiste pitne vode, prometni 

in ostali infrastrukturi, podpori podjetjem in številnim konkretnim projektom in investicijam. 

Bistveno smo okrepili sredstva za projekte po občinah. Vse to se pozna na številnih področjih, 

saj Slovenija beleži rekordno gospodarsko rast in nizko brezposelnost. Pri načrtovanju porabe 

sredstev smo izhajali iz zavedanja, da evropska sredstva, četudi nepovratna, prihajajo od ljudi 

prek različnih davkov, zato jih je ljudem na različne načine treba tudi vrniti.

Predsednik Vlade RS Janez Janša je na srečanju voditeljev držav EU julija 2020 dosegel bistveno 

povečanje sredstev iz evropskih skladov za obdobje 2021–2027. Obseg se je povečal za več kot 

10 % glede na predlog iz leta 2018. V tem okviru so se tudi sredstva za zahodno kohezijsko regijo 

povečala skoraj za dvakrat oziroma za 350 milijonov evrov.

Slovenski Načrt za okrevanje in odpornost, potrjen 1. julija 2021, prinaša Sloveniji 2,5 milijarde evrov 

sredstev, od tega 1,8 milijarde evrov nepovratnih. Sredstva bodo usmerjena predvsem v krepitev 

zdravstvenega sistema in odpornosti, gospodarstvu, podpori mladim pri prvih zaposlitvah, 

raziskavam, razvoju, izobraževanju, oskrbi starejših, stanovanjski politiki, krepitvi mobilnosti, 

digitalni preobrazbi in zelenemu prehodu. 

Slovenija bo torej imela do leta 2030 na voljo toliko sredstev iz evropskih skladov kot še nikoli 

doslej. Skupni obseg sredstev, ki bodo na voljo iz različnih skladov, presega 10 milijard evrov. 

Izjemna priložnost za razvojni preboj Slovenije, a hkrati izjemna odgovornost za odločevalce, da 

bodo sredstva preudarno in učinkovito porabljena v dobro ljudi.”

SLUŽBA VLADE RS 
ZA RAZVOJ IN EVROPSKO 

KOHEZIJSKO POLITIKO

Zvone Černač
minister 



NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST – DODATNA 
FINANČNA SREDSTVA – 2,5 MILIJARDE EVROV

Slovenski Načrt za okrevanje in odpornost, potrjen 1. julija 2021, prinaša 
Sloveniji 2,5 milijarde evrov sredstev, od tega 1,8 milijarde nepovratnih. 
Sredstva bodo usmerjena predvsem v krepitev zdravstvenega sistema in 

odpornosti, gospodarstvu, podpori mladim pri prvih zaposlitvah, raziskavam, 

razvoju, izobraževanju, oskrbi starejših, stanovanjski politiki, krepitvi 

mobilnosti, digitalni preobrazbi in zelenemu prehodu (sistemi oskrbe in 

prečiščevanja voda, poplavna varnost ipd.).

Predsednik Vlade RS Janez Janša je na srečanju voditeljev države EU med 
17. in 21. julijem 2020 dosegel bistveno povečanje sredstev iz evropskih 
skladov za obdobje 2021–2027. Obseg se je povečal za dobrih 10 % glede na 

predlog iz leta 2018. Slovenija še nikoli v svoji zgodovini ni razpolagala s tako 

obsežnimi nepovratnimi sredstvi. 

REACT-EU – DODATNA FINANČNA SREDSTVA – 
270 MILIJONOV EVROV

V pomoč krepitvi sistemov in odpravi posledic covidne krize je Sloveniji 

Evropska komisija odobrila dodatna sredstva v okviru OP 2014–2020, ki bodo 

na voljo do konca leta 2023 v višini 270 milijonov evrov. Usmerjena so v 

prenovo javnih zdravstvenih objektov (UKC LJ, negovalne bolnišnice MB, 

LJ, MS, NM itd.), prenovo in novogradnje 18 domov za starejše, podporo 

izobraževanju in gospodarstvu.

SLOVENIJA BO DO LETA 2030 RAZPOLAGALA Z 
NAJVIŠJIM OBSEGOM SREDSTEV IZ EVROPSKIH 
SKLADOV DOSLEJ

OD MARCA 2020 DO KONCA APRILA 2022 JE BILO IZDANIH 320 ODLOČITEV 
O PODPORI V ZNESKU VEČ KOT 1,2 MILIJARDE EVROV (1.240.130,745 EVROV)

SLOVENIJA JE V SLABIH DVEH LETIH PODVOJILA 
INVESTIRANJE SREDSTEV IZ EVROPSKIH SKLADOV

Do marca 2020 je Slovenija počrpala komaj 36 % sredstev kohezijske politike 

za programsko obdobje 2014–2020, dve leti kasneje se bližamo 80 %. Bili smo 
pod povprečjem EU, napredovali smo med prvih pet. Smo na četrtem mestu 

po uporabi evropskih sredstev, prihodnje leto bomo med prvimi tremi. 
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“Pozitivni odzivi naših rojakov v zamejstvu in po svetu na delo Urada Vlade RS za Slovence v 

zamejstvu in po svetu potrjujejo, da smo v tem mandatu svoje delo opravili zelo dobro. Osebno 

se mi je zdelo zelo pomembno, da Slovencem zunaj matične domovine pokažemo, da nam je 

mar zanje in da so pomemben del našega narodnega telesa. Prav zato smo močno okrepili 

našo prisotnost med Slovenci v vseh štirih sosednjih državah, stike s Slovenci, ki živijo v različnih 

državah sveta, ter se potrudili, da smo jih, kolikor je bilo le mogoče, tudi osebno obiskali. Spet se je 

izkazalo, da je za naše rojake velikega pomena, da se matična domovina zanima zanje, za njihovo 

delo in njihove napore ohranjati slovensko identiteto, slovenski jezik in kulturo v okolju, kjer živijo. 

Ta povezanost je bila v težkih časih pandemije, ki je zelo zaznamovala slovenske skupnosti zunaj 

Slovenije, še toliko bolj dobrodošla in potrebna. 

Njihov zgled zvestobe slovenstvu je bila spodbuda tudi našemu uradu, da smo v dobrih dveh 

letih naredili pomembne premike na področju našega dela. Če jih omenim samo nekaj – skoraj 

20-odstotno povečanje proračunskih sredstev, namenjenih podpori dejavnostim slovenskih 

društev po svetu in avtohtoni slovenski narodni manjšini v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in 

Madžarskem, vključitev vsebin, povezanih s Slovenci v zamejstvu in po svetu, v pomembne 

strateške in pravne dokumente države, krepitev gospodarskega povezovanja med uspešnimi 

slovenskimi podjetniki in organizacijami v zamejstvu in po svetu, vzpostavitev sodobne spletne 

strani Slovenci.si, ki prinaša koristne informacije o Slovencih in za Slovence vseh treh Slovenij. 

Izzivov za v prihodnje seveda ne manjka, toda z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da so imeli 

Slovenci zunaj Slovenije v tem mandatu pomembno mesto pri skrbi za vsesplošen razvoj in 

prosperiteto naše države in našega naroda. “

URAD VLADE RS ZA 
SLOVENCE V ZAMEJSTVU 

IN PO SVETU

dr. Helena Jaklitsch
ministrica 



KREPITEV NEPOSREDNIH STIKOV S SLOVENCI V 
ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Za uspešno delo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (v 

nadaljevanju Urad) je ključno biti v stiku z rojaki, ki živijo zunaj matične 

domovine, bodisi v zamejstvu bodisi po svetu. Ti stiki so bili še toliko bolj 

pomembni prav v tem mandatu, ki ga je izredno zaznamovala pandemija 

covida. Ta je imela namreč izjemno velik vpliv na slovenske skupnosti v 

zamejstvu in po svetu. Skoraj čez noč so slovenska društva prenehala delovati, 

prav tako ni bilo mogoče izvajati dejavnosti, pomembnih za povezovanje 

Slovencev v zamejstvu in po svetu. V tistih najtežjih mesecih je bilo zato 

izjemno pomembno pokazati rojakom, da smo skupaj z njimi, da je z njimi 

njihova matična domovina in domovina njihovih prednikov. Prek številnih 

telefonskih in spletnih pogovorov je urad skrbel za povezanost in stalen stik z 

rojaki, kar so ti z veliko naklonjenostjo in hvaležnostjo sprejeli.

Urad je skrbel in v tem času imel stalne stike oziroma je te še okrepil s 

slovensko manjšino v vseh štirih sosednjih državah (Avstriji, Hrvaški, Italiji in 

na Madžarskem) ter s Slovenci, ki živijo po svetu, z njihovimi organizacijami 

in strukturami z namenom ohranjanja in krepitve narodnostne, jezikovne 

in kulturne identitete. S tem namenom sta urad in njegovo vodstvo ves čas 

spodbujala kulturno, prosvetno, gospodarsko, znanstveno, izobraževalno in 

vsakršno povezovanje z matično domovino.

V tem mandatu je bila posebna pozornost namenjena osebnim stikom s 

Slovenci v zamejstvu in po svetu. Ministrica je imela v tem obdobju več kot 

550 delovnih srečanj in obiskov, od tega več kot 300 srečanj na uradu in več 

kot 90 obiskov pri različnih slovenskih društvih, organizacijah, izobraževalnih 

ustanovah ter pri krovnih organizacijah v vseh štirih slovenskih manjšinah v 

Avstriji, Hrvaški, Italiji in na Madžarskem, številna delovna srečanja pa so bila 

opravljena prek spleta. Prav ti osebni stiki so bili med Slovenci v zamejstvu in 

med rojaki po svetu še posebej dobro sprejeti. Kot so sami velikokrat omenili, 

so v tem prepoznali zanimanje matične domovine za njihove stvarnosti in 

njihove skrbi ter izzive, s katerimi se srečujejo.

Ministrica je obiskala tudi slovenske skupnosti po svetu, in sicer na Zahodnem 

Balkanu (Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Hrvaška – Zadar, Split, 

Dubrovnik), v Evropi (Češka, Nemčija, Italija), Južni Ameriki (Argentina in 

Brazilija), Kanadi (Toronto, Ottawa, Vancouver) ter v Združenih državah Amerike 

(Cleveland, Pittsburgh, New York, Betlehem, Indianapolis, Milwaukee, Joliet in 

Lemont). Rojake v Franciji, v Merlebachu, je obiskal državni sekretar dr. Dejan 

Valentinčič. Ti obiski so bili namenjeni utrjevanju vezi med njimi in matično 

domovino, zahvali rojakom za njihovo izjemno vlogo pri mednarodnem 

priznanju in uveljavitvi mlade slovenske države pred tridesetimi leti, hkrati 

pa so bili pomembni kot spodbuda k vnovični oživitvi delovanja slovenskih 

društev po pandemiji. Tudi tu je treba te stike v prihodnje še okrepiti, saj 

prispevajo h krepitvi povezanosti s Slovenijo in zavedanja o slovenski identiteti. 
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 Krajša predstavitev posameznih obiskov pri Slovencih po svetu: 

• Obisk pri slovenski skupnosti na Bavarskem in Baden-Württembergu, Nemčija, 19. in 20. september 2020 
Ministrica se je sestala s predstavniki 11 slovenskih društev, s tremi slovenskimi izseljenskimi duhovniki, z dvema 

napotenima učiteljema slovenskega jezika ter obiskala prostore slovenskega društva in slovenske katoliške misije 

v Stuttgartu. Ob tem je štirim društvom in katoliški misiji podelila priznanja in zahvale Urada Vlade RS za Slovence 

v zamejstvu in po svetu ob okroglih jubilejih njihovega delovanja.

• Obisk pri slovenski skupnosti v Srbiji, 2. in 3. junij 2021
Ministrica se je srečala s predstavniki 14 slovenskih kulturnih društev in predsednikom nacionalnega sveta 

slovenske narodne manjšine v Srbiji ter se udeležila slovesnosti ob 20. obletnici slovenskega društva Sava v 

Beogradu. Srečala se je tudi z beograjskim nadškofom metropolitom msgr. mag. Stanislavom Hočevarjem ter 

srbsko ministrico za človekove in manjšinske pravice ter socialni dialog Gordano Čomić.

• Obisk pri slovenski skupnosti v Češki republiki, 10. in 11. junij 2021
Ministrica se je udeležila prireditve ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je bila 

namenjena slovenski skupnosti na Češkem. Srečala se je s predstavniki Društva Jožeta Plečnika in z učiteljico 

dopolnilnega pouka slovenščine ter z lektorico slovenskega jezika na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete 

Masarykove univerze v Brnu.

• Obisk pri slovenski skupnosti v Združenih državah Amerike, od 15. do 26. septembra 2021
Obisk je potekal predvsem v znamenju 30-letnice samostojnosti Republike Slovenije. Ministrica je obiskala 

slovenske rojake v Clevelandu, Pittsburghu, New Yorku, Betlehemu, Indianapolisu, Milwaukeeju ter Jolietu in 

Lemontu v bližini Chicaga. 

• Obisk pri slovenski skupnosti v Franciji, 21. oktober 2021
Državni sekretar dr. Dejan Valentinčič se je srečal s skupnostjo v Freyming-Merlebachu. 

• Obisk pri slovenski skupnosti v Argentini in Braziliji, od 8. do 17. oktobra 2021
Ministrica se je med obiskom v Argentini srečala s slovensko skupnostjo ter s predstavniki njenih društev in 

organizacij, obiskala šole, dom za ostarele, slovensko podjetje, se srečala s člani na novo ustanovljene Slovensko-

argentinske gospodarske zbornice, duhovniki, lektoricama, profesorico in učiteljicami slovenskega jezika ter 

mladimi. Poleg Buenos Airesa je obiskala tudi Bariloče in Mendozo, kjer sta dve večji slovenski skupnosti. V Braziliji 

se je srečala z dr. Štefanom Bogdanom Barenboim Šalejem, vodjo projekta Slovenske globalne poslovne povezave 

(SGBN), ter člani Zveze Slovencev v Braziliji, ki so se na vabilo odzvali v nepričakovano velikem številu.

• Obisk pri slovenski skupnosti na Hrvaškem in v Črni gori, od 26. do 28. novembra 2021
Ministrica je obiskala vsa tri slovenska društva v Dalmaciji: Slovensko kulturno društvo Triglav Split, Slovensko 

kulturno društvo Lipa Zadar, Slovensko kulturno društvo Lipa Dubrovnik in edino slovensko društvo v Črni gori 

Društvo Slovencev Vida Matjan Podgorica. Udeležila se je tudi prireditve ob 25. obletnici mešanega pevskega 

zbora Slovenskega kulturnega društva Triglav.

• Obisk državnega sekretarja dr. Dejana Valentinčiča pri slovenski skupnosti v Republiki Srbiji, 3. in 4. 
december 2021

• Obisk pri slovenski skupnosti v Bosni in Hercegovini, od 11. do 13. marca 2022
Ministrica je obiskala slovenska društva, ki delujejo v Prijedoru, Banja Luki in Kaknju, kjer se je srečala tudi s 

predstavniki slovenskih društev, ki delujeta v Zenici in Brezi, Sarajevu in Tuzli. 
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• Obisk pri slovenski skupnosti v Nemčiji, od 18. do 20. marca 2022
Ministrica se je srečala s predstavniki slovenskih društev, ki delujejo v Frankfurtu, Berlinu, Hildnu in Krefeldu. V 

Berlinu se je srečala tudi s člani društva VTIS (Društvo v tujini izobraženih Slovencev). V Willichu se je udeležila 

osrednjega vseslovenskega dogodka, namenjenega Slovencem, ki živijo v Severnem Porenju - Vestfalija, sestala 

pa se je tudi s predstavniki društva Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem.

• Obisk pri slovenski skupnosti v Kanadi, od 26. marca do 3. aprila 2022
Ministrica je obiskala slovensko skupnost v Torontu, Ottawi in Vancouvru. Tam se je srečala s člani slovenske 

skupnosti, s predstavniki Slovensko-kanadske gospodarske zbornice ter z nekaterimi uspešnimi podjetniki 

slovenskega rodu, duhovniki, ki skrbijo za Slovence v Kanadi, učiteljici v slovenski šoli.

Redne stike s slovenskimi društvi in strukturami v zamejstvu je treba v prihodnje še okrepiti, saj so pomembna in 

aktivna vez med matično domovino in Slovenci v zamejstvu, s čimer se krepi zavedanje o enotnem slovenskem 

narodnem, kulturnem, gospodarskem, izobraževalnem in športnem prostoru tudi znotraj Slovenije. Prav tako 

sta imela urad in njegovo vodstvo redne stike s predstavniki krovnih organizacij glede problematik, povezanih s 

slovensko narodno skupnostjo, kar je prav tako treba v prihodnje okrepiti, še posebej pred bilateralnimi srečanji 

s predstavniki oblasti v sosednjih državah. Pomembna so bila tudi srečanja na deželni ravni in z župani občin, v 

katerih živi slovenska manjšina. Na vseh teh srečanjih so bila zelo jasno poudarjena problematika varstva pravic 

slovenske manjšine in pričakovanja na tem področju, še posebej glede nerešenih vprašanj, povezanih s slovensko 

avtohtono narodno manjšino.

Med pomembnejšimi dosežki je treba omeniti tudi uspešen zaključek XVIII. zasedanja slovensko-madžarske 

mešane komisije za spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v 

Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski. Čeprav naj bi se mešana komisija sestajala letno, je 

bilo zadnje zasedanje zaradi epidemioloških in drugih okoliščin leta 2017. Kot predsednica slovenskega dela mešane 

komisije je zasedanju zelo uspešno sopredsedovala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena 

Jaklitsch. Slovenska stran je še posebej poudarila skrb za zagotovitev ustreznega izobraževanja v slovenskem 

jeziku v Porabju ter dvig ravni uporabe slovenskega jezika in vidne dvojezičnosti v Porabju na primerljivo raven 

s tisto, ki je zagotovljena za madžarsko narodno skupnost v Prekmurju. Zavzeli so se za večjo finančno podporo 

Radiu Monošter in investicijam. 

POVEČANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA PODPORO 
PROJEKTOV, NAMENJENIH SLOVENCEM ZUNAJ SLOVENIJE

V tem mandatu se je precej povečal proračun urada. S povečanjem sredstev v proračunu za Slovence v zamejstvu 

in po svetu smo lahko še dodatno podprli projekte, ki ohranjajo slovensko besedo in kulturo po svetu. Tako je bilo v 

sprejetem proračunu za leto 2020 zagotovljenih 9,5 milijona evrov sredstev, za leto 2021 so se sredstva povečala na 

10,2 milijona evrov, za leto 2022 na 10,7 milijona evrov ter za leto 2023 na 11,3 milijona evrov, kar je najvišji proračun 

urada, odkar deluje, povečanje v treh letih v primerjavi z letom 2020 pa pomeni skoraj 19 odstotkov. 

Urad je uspešno izvedel javna razpisa za finančno podporo avtohtoni slovenski narodni manjšini v zamejstvu in 

finančno podporo Slovencem po svetu. Zaradi negotovosti in omejitev v zvezi z epidemijo je bila v letih 2020 in 2021 

posebna pozornost namenjena vzdrževanju struktur slovenskih skupnosti, ki zaradi močno okrnjenih društvenih 

dejavnosti ponekod niso mogle zagotoviti sredstev za kritje osnovnih stroškov. Konec leta 2020 je Urad izvedel 

tudi Javni razpis za sofinanciranje organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je 

namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije in se nanaša na obdobje 2021-2023. S tem sta 

bila zagotovljena varnost in stabilnejše načrtovanje dela organizacij civilne družbe za daljše časovno obdobje. 
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PODPORA UKREPOM ZA VIŠANJE RAVNI ZNANJA SLOVENŠČINE V ZAMEJSTVU 
IN PRI ROJAKIH PO SVETU

Urad se zaveda izrednega pomena ohranjanja in krepitve slovenskega jezika, ki je pomembna podlaga za 

ohranjanje slovenske kulture, tradicije in identitete med rojaki zunaj matične domovine. V ta namen je namenil 

dodatna finančna sredstva za izmenjave, gostovanja, sodelovanje na poletnih šolah slovenskega jezika v 

Republiki Sloveniji, obšolske dejavnosti v zamejstvu, jezikovne tabore. V letu 2022 pa je na obeh razpisih posebna 

pozornost namenjena dejavnostim za utrjevanje in doseganje višje ravni znanja slovenskega jezika v zamejstvu oz. 

dejavnostim za utrjevanje in krepitev znanja slovenskega jezika Slovencev po svetu.

VKLJUČITEV VSEBIN, POVEZANIH S SLOVENCI V ZAMEJSTVU IN PO SVETU, V 
POMEMBNE PRAVNE IN STRATEŠKE DOKUMENTE

V tem mandatu je urad ves čas zasledoval pomemben cilj, in sicer da bi se vsebine, povezane s Slovenci zunaj 

matične domovine, vključile v strateške dokumente države in posameznih resorjev. Vključevanje teh vsebin v 

delokrog drugih ministrstev ima velik pomen, saj se tako res lahko oblikuje in krepi enoten slovenski kulturni in 

narodni prostor, hkrati pa se krepi zavedanje znotraj Slovenije o obstoju in pomenu tega enotnega prostora, prav 

tako pa tudi Slovencev po svetu. 

Tako so bile vsebine, povezane s področjem dela urada, med drugim vključene v Resolucijo o nacionalnem 

programu za kulturo 2022-2029. Tu je jasno opredeljen enoten slovenski narodni prostor, ki ne zavzema samo 

Slovenije v geografskem pomenu, temveč vključuje tudi slovensko zamejstvo. Prav tako so Slovenci zunaj matične 

domovine in njihove dejavnosti prepoznani in vključeni v Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, 

v Program spodbujanja investicij in internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, v Strategijo zunanje politike 

Republike Slovenije. Pomembna sprejeta novost so ločene kvote za vpis na fakultete za Slovence brez slovenskega 

državljanstva, ki jo je prinesel Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu. Promociji kakovostnega 

visokošolskega študija v Sloveniji med mladimi v zamejstvu in po svetu je bila prav tako namenjena velika 

pozornost. Na pobudo ministrice je bila prvič organizirana posebna predstavitev študija na slovenskih univerzah 

za mlade iz zamejstva in sveta, ki je požela izjemno zanimanje in se je v nadaljevanju tudi večkrat ponovila. 
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KREPITEV GOSPODARSKEGA POVEZOVANJA MED SLOVENSKIMI 
POSLOVNEŽI V ZAMEJSTVU, IZSELJENSTVU IN DOMOVINI

V zadnjih dveh letih je urad veliko pozornost namenil gospodarskemu povezovanju med uspešnimi slovenskimi 

poslovneži v zamejstvu, izseljenstvu in domovini. Na pobudo ministrice dr. Jaklitsch je potekalo več srečanj 

(virtualnih in v živo) na temo gospodarskega povezovanja s Slovenci po svetu in med njimi. Namen srečanj sta 

bili vzpostavitev in krepitev stika med predstavniki slovenskih gospodarskih zbornic in organizacij v zamejstvu 

in po svetu med seboj ter s pomembnimi gospodarskimi strukturami, kot so GZS, OPZ in Spirit, v Sloveniji, 

okrepili pa smo tudi sodelovanje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Urad je bil vključen v 

veliko dejavnosti za spodbujanje gospodarskega sodelovanja med zamejci in izseljenci ter Republiko Slovenijo. 

Pripravili smo več uspešnih srečanj s slovenskimi gospodarskimi zbornicami, ki delujejo po svetu, ter s 
slovenskimi gospodarskimi organizacijami v Sloveniji. V želji po spodbujanju gospodarskega povezovanja in 

sodelovanja s Slovenci po svetu in med njimi je Urad opravil vrsto srečanj na to tematiko. Poseben poudarek je bil 

na povezovanju oddaljenih gospodarskih zbornic in klubov, zato je Urad v začetku decembra 2021 gostil spletno 

srečanje predstavnikov pristojnih resorjev in organizacij ter predstavnikov slovenskih gospodarskih zbornic za 

Ameriko in Avstralijo. Znotraj krepitve gospodarske povezanosti je treba omeniti tudi dve uspešno izvedeni 

poslovni konferenci, ki sta potekali pod geslom Slovenska podjetnost kroži brez meja in katerih priprava je bila 

zaradi pandemije poseben izziv.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in ministrica dr. Jaklitsch sta podpisala za porabske Slovence zelo 

pomemben Program spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, 

in sicer v vrednosti 2,1 milijona evrov za tri leta. 

Urad prav tako tesno sodeluje s Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, pri čemer je bila v 

zadnjih dveh letih posebna pozornost namenjena temu, da bi bile perspektivi prijavitelji in strukture avtohtone 

slovenske narodne skupnosti s svojimi projektnimi predlogi tudi v novi finančni uspešni na razpisih čezmejnih 

EU-programov Interreg. 

POSEBNA SKRB NAMENJENA MLADIM

V zavedanju, kako pomembni so mladi pri ohranjanju in krepitvi slovenske manjšine pa tudi slovenskih skupnosti 

po svetu, je bila njim v tem mandatu posvečena še posebna pozornost. Povečale so se podpore, namenjene 

slovenski predšolski (jasli) in popoldanski oskrbi otrok na dvojezičnem območju. Pomen krepitve slovenskega 

jezika od jasli do univerze je ministrica poudarila v vseh svojih pogovorih. Tako je npr. opravila več pogovorov 

glede zagotavljanja dodatnih jasličnih oddelkov in širitve vrtčevskih zmogljivosti v Italiji, ki so obrodili sadove, 

saj je s tem šolskim letom odprt dodaten jaslični oddelek v Trstu, v vsaki od pokrajin pa po en vrtčevski oddelek 

za otroke od 2 do 3 let.

Okrepile so se podpore, namenjene projektom, ki jih izvajajo mladi ali so namenjene mladim (na področju 

kulture, športa idr., projektu M.A.J, ki je namenjen mladim od 17. do 30. leta starosti, ki zavestno gradijo svojo 

prihodnost v sklopu slovenskih zamejskih skupnosti v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem, štipendije za 

tečaje slovenskega jezika, jezikovnih šol). Prav za tečaje slovenskega jezika ter projekte, povezane s krepitvijo 

jezikovnih kompetenc predstavnikov slovenske manjšine in Slovencev po svetu, so v proračunu urada 

zagotovljena dodatna sredstva. V zadnjih dveh desetletjih je iz Slovenije odšlo veliko mladih in izobraženih ljudi, 

zaradi česar je urad intenziviral svoje delo na tem področju. Urad je okrepil tudi sodelovanje z Društvom v tujini 

izobraženih izobražencev in z Ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo. 
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Z namenom in ciljem učvrstitve in razvoja avtohtone slovenske narodne manjšine v Gorskem kotarju na Hrvaškem 

sta Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uspešno 

nadaljevala izvedbo projekta gradnje vzorčne turističnoizobraževalne kmetije Gorski kotar, ki se je začel leta 2017. 

Po več letih se je tako začela gradnja večnamenskega centra VTIK Gorski kotar. Poleg kmetijske in turistične 

dejavnosti bo namreč center tudi kulturno, izobraževalno in informativno središče Slovencev na Hrvaškem.

ZAČETEK GRADNJE VZORČNE 
TURISTIČNOIZOBRAŽEVALNE KMETIJE GORSKI KOTAR

VZPOSTAVITEV SODOBNE SPLETNE STRANI SLOVENCI.SI IN 
OKREPITEV PRISOTNOSTI NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

V zavedanju, kako pomembna je prisotnost na spletnih straneh in družbenih omrežjih, je urad v tem mandatu 

zelo okrepil področje odnosa z javnostmi. Društva v zamejstvu in po vsem svetu smo spodbudili, da urad sproti 

obveščajo o njihovih dejavnostih znotraj njihovih organizacij, novice o tem pa sproti objavljamo po različnih 

kanalih (na spletni strani urada, spletni strani Slovenci.si, FB, Instragramu). Urad je okrepil tudi svojo prisotnost 

na družbenih omrežjih, saj se zaveda prednosti takšnega neposrednega stika. Rojake zunaj Slovenije smo redno 

obveščali o informacijah zanje (razpisi, novosti, priložnosti v Sloveniji ipd.). Gre za pomembno nalogo urada, saj ta v 

odnosu do Slovencev zunaj domovine predstavlja Slovenijo. Po drugi strani pa je obveznost urada tudi ozaveščanje 

o rojakih v matični Sloveniji. S tem smo okrepili informiranost slovenske javnosti in vseh, ki spremljajo strani urada, 

o življenju in delu Slovencev v zamejstvu in po svetu. 

Prenovili in posodobili smo spletno stran Slovenci.si. Cilj portala je povezovanje in obveščanje Slovencev 

v zamejstvu, po svetu in tudi v matici. Prostor daje predvsem našim rojakom, da predstavijo utrinke iz svojih 

življenj in dejavnosti. V letu 2021 smo na tej spletni strani vsak teden predstavili rojaka, ki je pomembno prispeval 

k mednarodnemu priznanju in uveljavitvi Slovenije pred tridesetimi leti. 

V zadnjih dveh letih je urad močno okrepil področje ozaveščanja javnosti, tako znotraj Slovenije kot med Slovenci po 

svetu, kar je bilo med rojaki zunaj Slovenije zelo dobro sprejeto. To je razbrati tudi iz statistik obiska spletnih strani 

in družbenih omrežij, in to je treba še okrepiti. Uvedene so bile številne nove vsebine, tako na portalu Slovenci.si 

kot na družbenih omrežjih, poseben trud pa je bil vložen v povečanje poročanja s strani slovenskih skupnosti zunaj 

Slovenije. Tako prek družbenih omrežij ter prenovljene in posodobljene spletne strani Slovenci.si objavljamo novice 

o dogodkih, ki jih pripravljajo slovenska društva, združenja, organizacije v zamejstvu in po svetu. Zelo uspešna je 

bila vključitev Slovencev iz zamejstva in sveta v silvestrsko oddajo konec leta 2020, ki jo je pripravila RTV Slovenija v 

sodelovanju z Uradom. Ta si je prizadeval, da bi se poročanje o zamejskih in izseljenskih tematikah širilo v različne 

medije, še posebej pa v sklopu poročanja nacionalne televizije. V sklopu tega je ministrica opravila več pogovorov z 

vodstvom, pri tem pa posebej omenila pomen sodelovanja slovenske nacionalne televizije s slovenskimi uredništvi 

v sosednjih državah ter pomen oddaj, namenjenih predstavitvi dejavnosti Slovencev v zamejstvu in po svetu. 

Podprla je tudi prizadevanja za podaljšanje oddaje Rojaki na 25 minut, kar se je v začetku tega leta tudi zgodilo. 

USPEŠNO NADALJEVANJE REPATRIACIJE NAŠIH 
ROJAKOV IZ BOLIVARSKE REPUBLIKE VENEZUELE

Urad je tem obdobju uspešno izvajal repatriacijo Slovencev iz Venezuele. Vsak repatriiranec, ki pride v Slovenijo, 

ima zagotovljen tečaj slovenščine. Ravno poznavanje slovenskega jezika je eden od ključnih dejavnikov pri uspešni 

integraciji. Repatriirane družine in posamezniki živijo na različnih delih Slovenije. Tako se lažje, kot če bi stanovali 

na enem mestu in imeli stik le drug z drugim, vključujejo v lokalno okolje. 
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STRATEŠKI 
SVETI IN 
POSVETOVALNI 
SKUPINI

Strateški svet za debirokratizacijo



 STRATEŠKI SVETI IN POSVETOVALNI SKUPINI

Velika dodana vrednost in pomoč pri delu vlade v teh izjemno zahtevnih dveh letih so bili različni strateški 

sveti, ki so bili sestavljeni iz strokovnjakov in strokovnjakinj na različnih področjih, ki so strateško pomembna za 

dobro delovanje in prihodnost države. Tako so kot pomoč pri delovanju predsednika vlade in celotne vlade bili 

ustanovljeni strateški sveti s področja debirokratizacije, digitalizacije in socialne politike. V strateških svetih so 

bili zbrani poznavalci posameznih omenjenih področij.
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Strateški svet za debirokratizacijo 
(pod vodstvom Ivana Simiča)

Strateški svet za digitalizacijo 
(pod vodstvom Marka Borisa Andrijaniča)

Strateški svet za socialno politiko
(pod vodstvom Romane Tomc)

Strokovna skupina za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 
(pod vodstvom Mateje Logar)

Posvetovalna skupina za pomoč ministrstvom pri oblikovanju zakonskih paketov hitre finančne pomoči 
prebivalstvu za preprečitev in blažitev posledic epidemije
(pod vodstvom dr. Mateja Lahovnika)
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Strateški svet za digitalizacijo

Strateški svet za socialno politiko

Strokovna skupina za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

Posebno in dragoceno strokovno pomoč pri obvladovanju epidemije COVID-19 ter pri sprejemanju ukrepov 

za  zajezitev širjenja epidemije in blažitev posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo, sta predstavljali 

strokovna skupina za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, ki jo je sprva vodila dr. Bojana Beovič, nato 

pa Mateja Logar ter posvetovalna skupina za pomoč ministrstvom pri oblikovanju zakonskih paketov hitre 

finančne pomoči prebivalstvu in gospodarstvu za preprečitev in blažitev posledic epidemije pod vodstvom dr. 

Mateja Lahovnika.



PREGLED 
MEDNARODNIH 
AKTIVNOSTI
PREDSEDNIKA VLADE
JANEZA JANŠE

Janez Janšaanz

MANDAT 2020-2022





Datum Dogodek Kraj

16. marec 2020

17. marec 2020

27. marec 2020

9. april 2020

23. april 2020

23. april 2020

6. maj 2020

14. maj 2020

14. maj 2020

9. junij 2020

16. junij 2020

18. junij 2020

19. junij 2020

22. junij 2020

23. junij 2020

3. julij 2020

8. julij 2020

9. julij 2020

10. julij 2020

17. julij 2020

Telefonski pogovor s predsednico 
Evropske komisije Ursulo von der Leyen

Izredna videokonferenca Evropskega 
sveta 

Videokonferenca Evropskega sveta

Srečanje s predsednikom Furlanije 
Julijske Krajine Massimilianom Fedrigo 

Telefonski pogovor s predsednikom 
Evropskega sveta Charlesom Michelom

Videokonferenca Evropskega sveta

Videokonferenca Vrh EU-Zahodni 
Balkan

Telefonski pogovor s predsednico 
Evropske komisije Ursulo von der Leyen

Telefonski pogovor z generalnim 
sekretarjem Zveze Nato Jensom 
Stoltenbergom

Srečanje z veleposlaniki držav članic EU, 
Zahodnega Balkana in Turčije

Srečanje z veleposlaniki Višegrajske 
četverice

Videokonferenčno zasedanje voditeljev 
držav članic EU in držav Vzhodnega 
partnerstva 

Neformalno videokonferenčno 
zasedanje Evropskega sveta

Srečanje z apostolskim nuncijem Jean-
Marie Speichom

Videokonferenca z nemško kanclerko 
Angelo Merkel in predsednikom 
portugalske vlade Antoniom Costo

Srečanje z nemškim zunanjim 
ministrom Heikom Maasom

Virtualna konferenca z naslovom 
“Europe uncensored”

Delovni obisk v Bruslju - predsednik 
Evropskega sveta Charles Michel, 
generalni sekretar NATO Jens 
Stoltenberg, komisar Janez Lenarčič, 
predsednica Evropske komisije Ursula 
von der Leyen

Srečanje s predsednikom Vlade 
Republike Hrvaške Andrejem 
Plenkovićem

Izredno zasedanje Evropskega sveta 

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Bruselj

Ljubljana

Otočec

Bruselj

Srečanje s predsednikom Vlade 
Republike Hrvaške Andrejem 
Plenkovićem

Delovni obisk v Bruslju. Na fotografiji 
s predsednikom Evropskega sveta 
Charlesom Michelom

Predsednik vlade Janez Janša z 
generalnim sekretarjem Zveze Nato 
Jensom Stoltenbergom
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Kraj

Predsednik vlade Janez Janša je na obisku gostil 
državnega sekretarja Združenih držav Amerike 
Michaela Pompea

Datum Dogodek Kraj

20. julij 2020

13. avgust 2020

19. avgust 2020

26. avgust 2020

30. avgust 2020

31. avgust 2020

Videokonferenčni pogovor z generalnim 
sekretarjem OECD Angelom Gurrio

Obisk državnega sekretarja Združenih 
držav Amerike Mikea Pompea

Neformalno videokonferenčno 
zasedanje Evropskega sveta

Srečanje z novima nemškima 
veleposlanikoma v Sloveniji

Srečanje s srbskim predsednikom 
Aleksandrom Vučićem

Strateški forum Bled

Srečanje s poljskim predsednikom vlade 
Mateuszem Morawieckim

Srečanje s hrvaškim predsednikom 
vlade Andrejem Plenkovićem

Srečanje z bolgarskim predsednikom 
vlade  Bojkom Borissovom

Srečanje s češkim predsednikom vlade 
Andrejem Babišem

Srečanje z visokim predstavnikom EU za 
skupno zunanjo in obrambno politiko 
Josepom Borrellom

Srečanje s posebnim predstavnikom 
EU za dialog Beograd – Priština in 
druga regionalna vprašanja Miroslavom 
Lajčakom

Srečanje z madžarskim predsednikom 
vlade Viktorjem Orbánom

Ljubljana

Bled

Bled

Srečanje z visokim predstavnikom 
EU za skupno zunanjo in obrambno 
politiko Josepom Borrellom

Obisk državnega sekretarja Združenih 
držav Amerike Mikea Pompea



Blejski strateški forum 2020

Datum Dogodek Kraj

5. september 2020

8. september 2020

9. september 2020

18. september 2020

21. september 2020

1. oktober 2020

15. oktober 2020

22. oktober 2020

24. oktober 2020

18. november 2020

19. november 2020

8. december 2020

11. december 2020

14. december 2020

15. december 2020

6. januar 2021

13. januar 2021

22. januar 2021

29. januar 2021

29. januar 2021

Srečanje s francoskim zunanjim ministrom Jean-Yvesom Le Drianom

Delovni obisk zveznega kanclerja Republike Avstrije Sebastiana Kurza

Telefonski razgovor s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in 
predsedujočo Svetu EU nemško kanclerko Angelo Merkel

Srečanje z grškim zunanjim ministrom Nikosom Dendiasom

Srečanje s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasom Bachom

Izredno zasedanje Evropskega sveta 

Redno zasedanje Evropskega sveta

Videokonferenčni pogovor z nemško zvezno kanclerko Angelo Merkel

Delovno srečanje z albanskim predsednikom vlade Edijem Ramo

Srečanje z ministrom za finance Avstralije Mathiasom Cormannom

Neformalno videokonferenčno zasedanje Evropskega sveta

Uradni obisk v Izraelu

Zasedanje Evropskega sveta

Virtualno srečanje ob 60. obletnici podpisa konvencije OECD

Srečanje z veleposlaniki držav članic EU

V funkciji ministra za zdravje avdio-video konferenčni pogovor s tajvanskim ministrom za 
zdravje in blaginjo Shih-Chung Chenom

V funkciji ministra za zdravje neformalna videokonferenca ministrov za zdravje EU

Video zasedanje Evropskega sveta

Telefonski pogovor s predsednikom vlade Madžarske Viktorjem Orbanom

Telefonski pogovor s predsednikom vlade Slovaške Igorjem Matovičem

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Brdo pri Kranju

Brdo pri Kranju

Bled

Bruselj

Bruselj

Bruselj

Jeruzalem
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Delovni obisk zveznega kanclerja Republike Avstrije Sebastiana Kurza

Predsednik vlade Janez Janša na 
uradnem obisku v Izraelu
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Datum Dogodek Kraj

29. januar 2021

5. februar 2021

11. marec 2021

17. marec 2021

18. marec 2021

19. marec 2021

24. marec 2021

25. marec 2021

26. marec 2021

22. april 2021

29. april 2021

30. april 2021

3. maj 2021

4. maj 2021

7. maj 2021

8. maj 2021

10. maj 2021

17. maj 2021

24. maj 2021

24. in 25. maj 2021

26. maj 2021

Telefonski pogovor s predsednikom 
vlade Izraela Benjaminom 
Netanjahujem

Virtualni nagovor diplomatskemu zboru 

Srečanje z ministrico za zunanje zadeve 
Kraljevine Španije Arancho Gonzalez 
Layo

Srečanje s predsedniki vlad Češke, 
Bolgarije, Avstrije, Latvije in Hrvaške

Videokonferenčno srečanje z 
italijanskim senatorjem in vodjem Lige 
Matteom Salvinijem

Videokonferenca s predsednikom 
Evropskega sveta Charlesom Michelom

Videokonferenčno srečanje s 
predsednikom Evropskega sveta 
Charlesom Michelom

Videokonferenčno srečanje s 
predsednico Evropske komisije Ursulo 
von der Leyen

Videokonferenčno zasedanje 
Evropskega sveta

Delovni obisk na Poljskem

Srečanje s predsednikom Francoske 
republike Emmanuelom Macronom 

Srečanje z japonskim ministrom 
za zunanje zadeve Toshimitsujem 
Motegijem

Srečanje z vodjo beloruske opozicije 
Svetlano Tihanovsko

Srečanje z ministrom za zunanje 
zadeve Republike Turčije Mevlütom 
Çavuşoğlujem

Socialni vrh

Neformalno srečanje Evropskega sveta

Delovni obisk in Delfi ekonomski forum

Videokonferenčni pogovor z nemško 
kanclerko Angelo Merkel

Srečanje s predsednikom Vlade 
Slovaške Eduarodom Hegrom

Izredno zasedanje Evropskega sveta

Virtualno srečanje s predsednikom 
Evropskega parlamenta Davidom 
Sassolijem 

Ljubljana

Dunaj

Varšava

Pariz

Atene

Ljubljana

Bruselj

Delovni obisk na Poljskem. 
Srečanje s predsednikom vlade 
Morawieckim

Ljubljana

Ljubljana

Porto

Porto

Bruselj

Predsednik vlade je na Poljskem 
položil venec k spomeniku, 
posvečenemu domovinski armadi 
in Poljski podzemni državi in h 
grobnici neznanega vojaka
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Kraj

Srečanje s predsednikom Francoske republike 
Emmanuelom Macronom

Srečanje z vodjo beloruske opozicije 
Svetlano Tihanovsko

Socialni vrh v PortuDelfi ekonomski forum 2021

Predsednik vlade Janez Janša z grškim 
predsednikom vlade Kyriakosom Mitsotakisom 163 



Datum Dogodek Kraj

28. maj 2021

29. maj 2021

31. maj 2021

7. junij 2021

9. junij 2021

14. junij 2021

14. junij 2021

14. junij 2021

14. junij 2021

15. junij 2021

22. junij 2021

22. junij 2021

23. junij 2021

24. junij 2021

24. junij 2021

29. junij 2021

1. julij 2021

5. julij 2021

5. julij 2021

6. julij 2021

9. julij 2021

Srečanje s predsednikom vlade Črne 
gore Zdravkom Krivokapićem

Srečanje s predsednikom vlade Hrvaške 
Andrejem Plenkovićem

Srečanje s predsednikom Portugalske 
republike Marcelom Rebelom de Souso

Srečanje s podpredsednikom 
Evropske komisije in komisarjem za 
spodbujanje evropskega načina življenja 
Margaritisom Schinasom

Srečanje s predsednikom Švicarske 
konfederacije in ministrom za 
gospodarstvo, izobraževanje in raziskave 
Guyem Parmelinom

Srečanje s predsednikom Vlade 
Republike Severne Makedonije 
Zoranom Zaevom

Srečanje s predsednico Vlade Kraljevine 
Norveške Erno Solberg

Srečanje s predsednico Vlade Islandije 
Katrín Jakobsdóttir

Vrh zveze NATO

Srečanje z veleposlaniki držav članic G7

Srečanje s podpredsednico Evropskega 
parlamenta Roberto Metsolo

Srečanje s predsednikom Državnega 
zbora Republike Avstrije Wolfgangom 
Sobotko

Srečanje z ministrskim predsednikom 
nemške zvezne dežele Severno Porenje-
Vestfalija Arminom Laschetom

Srečanje s komisarjem za sosedstvo in 
širitev Olivérjem Várhelyijem

Zasedanje Evropskega sveta 

Delovno kosilo z veleposlaniki držav 
članic EU

Srečanje s kolegijem evropskih 
komisarjev ob začetku predsedovanja 
Slovenije Svetu EU

Videokonferenčno zasedanje 7. vrha 
Berlinskega procesa

Srečanje s predsednikom Evropskega 
računskega sodišča Klausom- 
Heinerjem Lehnejem

Predstavitev prioritet v Evropskem 
parlamentu 

Srečanje s predsedniki vlad držav 
Višegrajske skupine

Ljubljana

Zagreb

Bruselj

Srečanje s predsednikom Švicarske 
konfederacije in ministrom za 
gospodarstvo, izobraževanje in 
raziskave Guyem Parmelinom.

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Bruselj

Bruselj

Bruselj

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Düsseldorf

Bruselj

Bruselj

Brdo pri Kranju

Brdo pri Kranju

Ljubljana

Strasbourg

Srečanje s predsednico Vlade 
Kraljevine Norveške Erno Solberg

Srečanje s predsednico Vlade 
Islandije Katrín Jakobsdóttir

Vrh zveze NATO. Na fotografiji z 
britanskim predsednikom vlade 
Borisom Johnsonom Ljubljana

164 



Kraj

Srečanje s kolegijem evropskih komisarjev ob začetku 
predsedovanja Slovenije Svetu EU



Datum Dogodek Kraj

15. julij 2021

16. julij 2021

16. julij 2021

16. avgust 2021

19. avgust 2021

24. avgust 2021

27. avgust 2021

31. avgust 2021

31. avgust 2021

1. september 2021

1. september 2021

1. september 2021

1. september 2021

1. september 2021

1. september 2021

2. september 2021

2. september 2021

Videokonferenčno zasedanje z ameriškim think tankom CEPA

Srečanje z direktorjem Urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo dr. Hansom 
Henrijem Klugejem 

Srečanje s predsedujočim Panevropski komisiji za zdravje in trajnostni razvoj pri Svetovni 
zdravstveni organizaciji Mariom Montijem

Telefonski pogovor s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem

Telefonski pogovor s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom

Delovno kosilo z deželno glavarko Spodnje Avstrije Johanno Mikl-Leitner

Delovno kosilo z delegacijo ameriških senatorjev

Srečanje s predsednikom Vlade Helenske republike Kyriakosom Mitsotakisom

Srečanje z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom

Blejski strateški forum

Srečanje s predsednikom Vlade Republike Poljske Mateuszem Morawieckim

Srečanje s predsednico Evropskih konzervativcev in reformistov Giorgio Meloni

Srečanje s predsednikom Vlade Republike Hrvaške Andrejem Plenkovićem

Srečanje s predsednico EBRD Odile Renaoud – Basso

Srečanje s predsednikom Vlade Slovaške republike Eduardom Hegerjem

Srečanje s Sviatlano Tihanovsko, voditeljico beloruske opozicije

Srečanje z nekdanjim članom Evropskega parlamenta Elmarjem Brokom

Ljubljana

Ljubljana

Bled

Ljubljana

Ljubljana

Bled

Bled

Bled

Bled

Bled

Bled

Bled

Bled

Bled
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Obisk Evropske komisije v Sloveniji ob začetku 
predsedovanja Slovenije Svetu EU

Predstavitev prioritet v Evropskem parlamentu



Datum Dogodek Kraj

2. september 2021

2. september 2021

3. september 2021

4. september 2021

9. september 2021

10. september 2021

10. september 2021

10. september 2021

15. september 2021

17. september 2021

23. september 2021

23. september 2021

29. september 2021

30. september 2021

1. oktober 2021

1. oktober 2021

5. oktober 2021

6. oktober 2021

13. oktober 2021

14. oktober 2021

Srečanje s predsednikom Evropskega 
sveta Charlesom Michelom

Srečanje s predsednikom Evropske 
investicijske banke Wernerjem 
Hoyerjem

Srečanje z ministrom za zunanje zadeve 
Republike Indije dr. Subrahmanyamom 
Jaishankarjem

Delovna večerja z visokim 
predstavnikom EU za skupno zunanjo in 
varnostno politiko Josepom Borrellom

Ekonomski forum na Poljskem

Srečanje s stalnimi predstavniki držav 
članic EU

Srečanje z izvršno direktorico 
Mednarodnega denarnega sklada 
Kristalino Georgievo

Srečanje z generalnim sekretarjem 
Organizacije za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) Mathiasom 
Cormannom

Srečanje ministrskih ekip Slovenije in 
Madžarske

8. vrh sredozemskih držav MED-7 

Demografski vrh

Srečanje s češkim ministrom za 
notranje zadeve Janom Hamáčkom

Srečanje s predsednikom Republike 
Latvije Egilsom Levitsem

Delovni obisk v Veliki Britaniji

Srečanje z vodilnimi predstavniki 
politične skupine v Evropskem 
parlamentu Identiteta in demokracija

Srečanje z izvršno podpredsednico 
Evropske komisije in komisarko za 
demokracijo in demografijo Dubravko 
Šuico

Neformalno zasedanje Evropskega 
sveta

Vrh EU – Zahodni Balkan

Videokonferenčno plenarno zasedanje 
Evropskega odbora regij

Srečanje s predsednico Slovaške 
republike Zuzano Čaputovo

Srečanje s predsednikom Evropske 
investicijske banke Wernerjem 
Hoyerjem

Srečanje ministrskih ekip Slovenije 
in Madžarske

Ekonomski forum na Poljskem

Bled

Bled

Ljubljana

Ljubljana

Karpacz

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Celje

Atene

Budimpešta

Bled

Ljubljana

London

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Demografski vrh v Budimpešti. Na 
fotografiji z nekdanjim ameriškim 
podpredsednikom Mikom Pencem.

Brdo

Ljubljana
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Kraj

Blejski strateški forum 2021

Srečanje s predsedniki vlad držav Višegrajske skupine



Vrh EU-MED v Atenah

Delovni obisk v Londonu



Neformalno zasedanje Evropskega sveta na Brdu pri Kranju

Novinarska konferenca predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta in 
predsednice Evropske komisije po Vrhu EU - Zahodni Balkan.



Datum Dogodek Kraj

18. oktober 2021

20. oktober 2021

21. oktober 2021

27. oktober 2021

28. oktober 2021

1. in 2. november 2021

1. november 2021

1. november 2021

1. november 2021

1. november 2021

1. november 2021

2. november 2021

2. november 2021

2. november 2021

2. november 2021

2. november 2021

4. november 2021

5. november 2021

9. november 2021

22. november 2021

24. november 2021

25. november 2021

25. in 26. november 2021

30. november 2021

3. december 2021

15. december 2021

16. december 2021

25. januar 2022

3. februar 2022

Virtualna mednarodna konferenca “Vlada po okrevanju – na prihodnost pripravljeni javni 
sektor

Videokonferenčni Tristranski socialni vrh

Zasedanje Evropskega sveta 

Srečanje s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom

Srečanje z evropskim komisarjem za pravosodje Didierjem Reyndersom

Podnebni vrh COP26

Srečanje z generalnim direktorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) 
Rafaelom Marianom Grossijem

Srečanje s predsednikom Hondurasa Juanom Orlandom Hernandezom

Srečanje s predsednikom vlade Avstralije Scottom Morrisonom

Srečanje s predsednikom vlade Izraela Naftalijem Bennettom

Srečanje s predsednikom vlade Poljske Mateuszem Morawieckim

Srečanje z generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom

Srečnje z monaškim knezom Albertom II.

Srečanje s predsednikom vlade Zelenortskih otokov Ulissesom Correia e Silvom

Srečanje s predsednikom norveške vlade Jonasom Gahrom Storejem

Srečanje s predsedujočim COP26 ministrom Alokom Sharmom

Srečanje z ministrom za zunanje zadeve Katarja, šejkom Mohammedom bin 
Abdulrahmanom bin Jassimom Al-Thanijem

Srečanje s predstavniki Komisije škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) in 
predstavniki Konference evropskih cerkva (CEC)

Videokonferenčno srečanje s predsednikom vlade Kambodže Hun Senom

Srečanje s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem

Srečanje s poljskim predsednikom vlade Mateuszom Morawieckim

Telefonski pogovor z nemško kanclerko Angelo Merkel

       Virtualni vrh Azijsko-evropskega srečanja (ASEM)

Videokonferenčni klic z avstrijskim kanclerjem Alexandrom Schallenbergom

Virtualni vrh Srednjeevropske pobude 

Vrh Vzhodnega partnerstva

Zasedanje Evropskega sveta 

Sprejem za diplomatski zbor

Srečanje z latvijskim ministrom za zunanje zadeve Edgarsom Rinkçvičsem

Glasgow

Bruselj

Bruselj

Bruselj

Ljubljana

Ljubljana

Otočec

Ljubljana

Bruselj

Brdo

Ljubljana
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COP26

Predsednik vlade Janez Janša z generalnim 
direktorjem Mednarodne agencije za jedrsko 
energijo (IAEA) Rafaelom Marianom Grossijem

Predsednik vlade Janez Janša s predsednikom 
vlade Indije Narendro Modijem

Predsednik vlade Janez Janša s predsednikom 
Vlade Avstralije Scottom Morrisonom

Predsednik vlade Janez Janša s predsednikom 
Republike Indonezije Jokom Vidodom

Predsednik vlade Janez Janša z izraelskim 
predsednikom vlade Naftalijem Bennettom

Predsednik vlade Janez Janša s predsednikom 
Republike Koreje Mun Dže In

Predsednik Zelenortskih otokov Ulisses Correia 
e Silva in predsednik vlade Janez Janša



Predsednik vlade Janez Janša z 
ukrajinskim predsednikom države 
Zelenskim

Predsednik vlade Janez Janša s 
predsednikom Hondurasa Juanom 
Orlandom Hernandezom

Predsednik vlade Janez Janša v Kijevu



Predsednik vlade Janša na 
neformalnem zasedanju Evropskega 
sveta v Versaillesu v Franciji



Predsednik vlade Janez Janša z ameriškim predsednikom Bidnom

Predsednik vlade Janez Janša s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola



Datum Dogodek Kraj

16. februar 2022

18. februar 2022

21. februar 2022

24. februar 2022

24. februar 2022

24. februar 2022

25. februar 2022

7. marec 2022

8. marec 2022

9. marec 2022

10. in 11. marec 2022

15. marec 2022

24. marec 2022

24. marec 2022

24. marec 2022

28. marec 2022

28. marec 2022

28. marec 2022

5. april 2022

6. april 2022

7. april 2022

7. april 2022

9. april 2022

9. april 2022

21. april 2022

5. maj 2022

16. maj 2022

30. in 31. maj 2022

Delovna večerja v organizaciji francoskega predsednika republike Emmanuela Macrona o 
razmerah v Sahelu

Vrh Evropska unija – Afriška unija

Srečanje s predsednikom madžarske vlade Viktorjem Orbanom

Izredno zasedanje Evropskega sveta 

Telefonski pogovor z ukrajinskim predsednikom vlade Denisom Šmihalom

Srečanje z novo veleposlanico ZDA Jamie Lindler Harpootlian

Krizno virtualno zasedanje voditeljev zveze Nato

Udeležba na virtualni okrogli mizi Mednarodnega republikanskega inštituta - IRI

Videokonferenčne priprave na neformalno zasedanje Evropskega sveta

Telefonski pogovor z avstralskim predsednikom vlade Scottom Morrisonom

Neformalno zasedanje Evropskega sveta

Obisk predsednikov vlad Slovenije, Poljske in Češke v Kijevu 

Izredno zasedanje voditeljev in voditeljic vlad in držav zveze NATO

Udeležba na virtualni konferenci Prihodnost nacionalnih držav v Evropi

Zasedanja Evropskega sveta 

Srečanje s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo

Srečanje s predsednikom Velike narodne skupščine Republike Turčije Mustafom 
Sentopom

Srečanje s predsednikom Vlade Republike Hrvaške Andrejem Plenkovićem

Telefonski pogovor z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom

Video pogovor na Harvard Kennedy School

Srečanje s saudskim ministrom za gospodarstvo in načrtovanje Faisal Al-Ibrahimom

Srečanje s posebnim odposlancem britanskega predsednika vlade za Zahodni Balkan 
Sirom Stuartom Peachem

Virtualna udeležba na Delfi ekonomskem forumu

Virtualna globalna donatorska kampanja “Podprimo Ukrajino”

Telefonski pogovor z državnim sekretarjem ZDA Antonyjem Blinknom

Mednarodna donatorska konferenca za Ukrajino 

Srečanje z emirjem Države Katar šejkom Tamimom bin Hamado Al Thanijem

Izredno zasedanje Evropskega sveta

Pariz

Bruselj

Lendava

Bruselj

Ljubljana

Kijev

Versailles

Bruselj

Bruselj

Ljubljana

Ljubljana

Zagreb

Ljubljana

Varšava

Bruselj

Ljubljana
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VLADA ZA 
ENAKOMEREN
REGIONALNI
RAZVOJ







Občine so središče razvoja Slovenije. Vlada RS je v preteklih dveh 
letih obiskala vse slovenske (statistične) regije in tako tudi na terenu 
izkazala podporo občinam in lokalnemu prebivalstvu. Zavedamo se 
namreč, da s spodbujanjem lokalnih razvojnih programov dolgoročno 
pomagamo k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja 
po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna, občinskih proračunov 
in različnih evropskih skladov so bili širom po Sloveniji sofinancirani 
številni projekti in programi. 

V minulem mandatu je vlada na občinski, medobčinski in nacionalni 
ravni namreč potrdila, načrtovala, začela izvajati ali dokončala več 
kot 2.300 projektov v skupni vrednost 12,5 milijarde evrov. 

Skenirajte kodo za dostop do 
spletne predstavitve vladnih 
projektov za razvoj občin. 

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/pregled-vladnih-projektov-za-razvoj-obcin/
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SEZNAM VLADNIH 
PROJEKTOV ZA 
RAZVOJ OBČIN

(2020 - 2022)



PROJEKT VREDNOST PROJEKTA OBČINA 
Novogradnja (nadomestna gradnja) doma 
starejših občanov v Kresnicah 

12.489.398,00   Ajdovščina 

Celovito hidravlično uravnoteženje 
vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk 

6.372.057,51   Ajdovščina 

Ureditev povirnega dela hudournika Grajšček na 
vplivnem območju plazu Slano Blato 

4.630.805,00   Ajdovščina 

Novogradnja objekta Policijske postaje 
Ajdovščina 

3.400.000,00   Ajdovščina 

Gradnja gimnastične dvorane v Osnovni šoli 
Danila Lokarja  

2.089.000,00   Ajdovščina 

Posodobitev pšeničnega mlina, upravičenci: 
Mlinotest živilska industrija d.d. 

1.488.888,00   Ajdovščina 

Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v 
poslovni coni Ajdovščina - Mirce/Pod Fructalom 

1.200.000,00   Ajdovščina 

Celovita energetska sanacija stavb Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina 

1.097.213,31   Ajdovščina 

Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije - 
revitalizacija območja starega mestnega jedra in 
oživljanje propadajoče stavbe ter ohranjanje 
etnološke dediščine pekarstva in mlinarstva na 
območju Vipavske doline 

741.166,75   Ajdovščina 

Dom starejših občanov: Hiša dobre volje 
Ajdovščina, dnevno varstvo 

676.000,00   Ajdovščina 

Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v 
poslovni coni Ajdovščina-Pod železnico 3  

645.060,40   Ajdovščina 

Sanacija obcestnih brežin in zalednega pobočja 
na cesti Ajdovščina – Predmeja od km 10.655 do 
10.885 in od 11.000 do 11.115 

640.051,00   Ajdovščina 

Obnova domačije na Planini v Občini Ajdovščina  200.000,00   Ajdovščina 

Obnova fasade na sodni stavbi na Gregorčičevi 
28, Ajdovščina 

100.000,00   Ajdovščina 

Ureditev pritoka Jovščka v Lokavcu 87.636,00   Ajdovščina 

Rekonstrukcija mostu čez Potok v Podkraju 81.819,00   Ajdovščina 

Sanacija ceste Vipava-Ajdovščina od km 6.490 do 
km 6.900 

80.819,00   Ajdovščina 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina (nakup 
knjižničnega gradiva) 

61.536,00   Ajdovščina 

Obnova vzhodnega obzidja Kastra 24.418,00   Ajdovščina 

Gradnja krožišča na Colu 874.774,00   Ajdovščina  

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije sklop številka 3 konzorcij 
Ajdovščina 

719.758,00   Ajdovščina, Divača, Hrpelje - 
Kozina, Sežana, Vipava 

Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste 
Ajdovščina - Lokavec 

1.335.594,00   Ajdovščina, Idrija 

Nabava radiološke informacijske podpore 
RIS/PACS za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra 

1.162.416,00   Ankaran 
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Prenova bolnišnične lekarne v Ortopedska 
bolnišnica Valdoltra 

994.757,83   Ankaran 

Ureditev priključka Železniška ceste na državni 
cesti Škofije – Lazaret  

674.122,44   Ankaran 

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za 
Ortopedsko bolnišnico Valdoltra 

361.785,00   Ankaran 

Sanacija 12 bungalovov v počitniškem naselju 
Debeli Rtič 

169.500,00   Ankaran 

Sanacija kanalizacije, meteorne vode in razvoda 
hladne sanitarne vode v počitniškem naselju 
Debeli Rtič 

128.000,00   Ankaran 

Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za 
Ortopedsko bolnišnico Valdoltra 

20.613,38   Ankaran 

Pridobitev I-STORMS spletnega orodja – 
Integrirane strategije upravljanja z viharji na 
morju 

1.400.000,00   Ankaran, Izola, Koper, Piran 

Odprava posledic škode zaradi neurij s poplavami 
na objektih vodne infrastrukture  decembra 2020 
na območju Jadranskih rek z morjem (obnova 
nasipov, mostov, itd.) 

650.000,00   Ankaran, Piran, Postojna, Ilirska 
Bistrica 

Ureditev regionalne ceste R2-438, odsek 1307 
Trate – Gornja Radgona od km 0,000 do km 6,140 
- od mejnega prehoda v naselju Trate skozi 
naselja Vratja vas, Podgorje, Stogovci in Žiberci. 

11.587.974,00   APAČE 

Ureditev ceste R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 
6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske 
povezave v občinah Apače in Gornja Radgona 

4.000.000,00   Apače 

Nov vrtec Stogovci 1.229.000,00   Apače 

Obnova vtočnega objekta na 11-mlinskem kanalu 502.682,14   Apače 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Apače 

11.064,00   Apače 

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Kulturnega 
doma Apače  

8.000,00   Apače 

Nakup opreme za Knjižnico Gornja Radgona  827,00   Apače 
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Prenova bolnišnične lekarne v Ortopedska 
bolnišnica Valdoltra 

994.757,83   Ankaran 

Ureditev priključka Železniška ceste na državni 
cesti Škofije – Lazaret  

674.122,44   Ankaran 

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za 
Ortopedsko bolnišnico Valdoltra 

361.785,00   Ankaran 

Sanacija 12 bungalovov v počitniškem naselju 
Debeli Rtič 

169.500,00   Ankaran 

Sanacija kanalizacije, meteorne vode in razvoda 
hladne sanitarne vode v počitniškem naselju 
Debeli Rtič 

128.000,00   Ankaran 

Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za 
Ortopedsko bolnišnico Valdoltra 

20.613,38   Ankaran 

Pridobitev I-STORMS spletnega orodja – 
Integrirane strategije upravljanja z viharji na 
morju 

1.400.000,00   Ankaran, Izola, Koper, Piran 

Odprava posledic škode zaradi neurij s poplavami 
na objektih vodne infrastrukture  decembra 2020 
na območju Jadranskih rek z morjem (obnova 
nasipov, mostov, itd.) 

650.000,00   Ankaran, Piran, Postojna, Ilirska 
Bistrica 

Ureditev regionalne ceste R2-438, odsek 1307 
Trate – Gornja Radgona od km 0,000 do km 6,140 
- od mejnega prehoda v naselju Trate skozi 
naselja Vratja vas, Podgorje, Stogovci in Žiberci. 

11.587.974,00   APAČE 

Ureditev ceste R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 
6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske 
povezave v občinah Apače in Gornja Radgona 

4.000.000,00   Apače 

Nov vrtec Stogovci 1.229.000,00   Apače 

Obnova vtočnega objekta na 11-mlinskem kanalu 502.682,14   Apače 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Apače 

11.064,00   Apače 

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Kulturnega 
doma Apače  

8.000,00   Apače 

Nakup opreme za Knjižnico Gornja Radgona  827,00   Apače 

WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja 
na javnih mestih  

15.000,00   Apače, Benedikt, Bistrica ob 
Sotli, Brezovica, Brežice, Cerkno, 
Cerkvenjak, Cirkulane, 
Črenšovci, Črna na Koroškem, 
Dobje, Dravograd, Duplek, 
Gornja Radgona, Grad, Hrpelje - 
Kozina, Ig, Ilirska Bistrica, 
Ivančna Gorica, Izola, Jesenice, 
Juršinci, Kamnik, Kanal, Kobilje, 
Kočevje, Komen, Koper, Kostel, 
Kranjska Gora, Krško, Kuzma, 
Laško, Lenart, Lendava, 
Ljutomer, Miklavž na Dravskem 
polju, Mislinja, Moravske Toplice, 
Muta, Novo mesto, Ormož, 
Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, 
Postojna, Prebold, Preddvor, 
Prevalje, Ptuj, Puconci, Rače - 
Fram, Radenci, Radlje ob Dravi, 
Ravne na Koroškem, Razkrižje, 
Ribnica na Pohorju, Rogaška 
Slatina, Rogašovci, Rogatec, 
Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, 
Slovenske Konjice, Sveta Trojica 
v Slov. goricah, Sveti Andraž v 
Slov. goricah, Sveti Jurij ob 
Ščavnici, Sveti Tomaž, Šentilj, 
Šentjernej, Škocjan, Škofljica, 
Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob 
Paki, Šmartno pri Litiji, Štore, 
Tišina, Trzin, Turnišče, Velike 
Lašče, Vitanje, Vodice, Vransko, 
Vrhnika, Vuzenica, Zagorje ob 
Savi, Zreče, Žirovnica 

Investicija v postavitev plastenjakov za 
hidroponsko pridelavo jagod in zelišč 

1.791.204,00   Beltinci 

Izgradnja dveh proizvodno skladiščnih objektov 
ter nakup tehnološke opreme 

399.990,00   Beltinci 

Rekonstrukcija in prizidava vrtca Beltinci 324.000,00   Beltinci 

Delna preureditev in razširitev Osnovne šole 
Benedikt 

945.000,00   Benedikt 

Sanacija plazu na cesti Benedikt - Sp. Ročica 142.802,00   Benedikt 

Vrtec in telovadnica z garažo Osnovne šole 
Bistrica ob Sotli 

5.100.000,00   Bistrica ob Sotli 

Neurje s poplavami 2019 - 22.junij 2019, plaz na 
občinski infrastrukturi 

37.427,00   Bistrica ob Sotli 
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Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije sklop številka 12 konzorcij 
Šmarje pri Jelšah 

2.989.320,00   Bistrica ob Sotli, Kozje, 
Podčetrtek, Rogaška Slatina, 
Rogatec, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Šmarje pri Jelšah 

Križišče Betin 2.732.583,62   Bled 

Nakup in postavitev sončne elektrarne 617.000,30   Bled 

Izgradnja in ureditev državne kolesarske 
povezave G2, pododsek Bled (Pristava) - Obrne 

257.712,00   Bled 

Obnova vozišča na cesti R1-209, odsek Bled - 
Soteska od km 1.720 do km 2.144 v dolžini 424 m 

227.755,00   Bled 

Digitalizacija kulturne dediščine v občini Bled;  111.750,00   Bled 

Blejski otok – razsvetljava 79.954,55   Bled 

Obnovitvena dela v Proštiji na Blejskem otoku  76.416,00   Bled 

Restavriranje in obnova zunanje fasade ter 
zunanjega in notranjega stavbnega pohištva v 
stavbi Bled - Puščava na Blejskem otoku 

50.625,00   Bled 

Sanacija plazu na Kupljeniku 46.580,00   Bled 

Konservatorsko – restavratorski posegi na 
neogotskem vhodnem kamnitem portalu ter 
vhodnih vratih in na zakristijski leseni opremi v 
cerkvi sveti Martin Bled 

40.000,00   Bled 

Kolesarska povezava Bled–Bohinjska Bistrica 17.859.263,00   Bled, Bohinj 

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih 
barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem - Mala 
barja 

1.968.133,24   Bled, Domžale, Trzin, Žirovnica 

Novogradnja vrtca ob Osnovni šoli Dr. Janeza 
Mencingerja 

5.661.000,00   Bohinj 

Izgradnja novega proizvodnega objekta s 
tehnološko in strojno opremo za proizvodnjo 
masivnega pohištva - Lip pohištvo d.o.o. 

5.516.622,00   Bohinj 

Rekonstrukcije ceste skozi naselje Bohinjska 
Češnjica, od km 0,705 do km 1,325 

2.193.505,00   Bohinj 

Energetska sanacija planinske koče Uskovnica 919.650,19   Bohinj 

Preplastitev vozišča na cesti Mrzli Studenec-
Jereka, od km 8,400 do km 9,160 in od km 10,570 
do km 11,500 

560.190,00   Bohinj 

Ureditev avtobusnega postajališča v Studorju ob 
državni cesti  Jereka – Jezero v km 3,220 

359.420,00   Bohinj 
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Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije sklop številka 12 konzorcij 
Šmarje pri Jelšah 

2.989.320,00   Bistrica ob Sotli, Kozje, 
Podčetrtek, Rogaška Slatina, 
Rogatec, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Šmarje pri Jelšah 

Križišče Betin 2.732.583,62   Bled 

Nakup in postavitev sončne elektrarne 617.000,30   Bled 

Izgradnja in ureditev državne kolesarske 
povezave G2, pododsek Bled (Pristava) - Obrne 

257.712,00   Bled 

Obnova vozišča na cesti R1-209, odsek Bled - 
Soteska od km 1.720 do km 2.144 v dolžini 424 m 

227.755,00   Bled 

Digitalizacija kulturne dediščine v občini Bled;  111.750,00   Bled 

Blejski otok – razsvetljava 79.954,55   Bled 

Obnovitvena dela v Proštiji na Blejskem otoku  76.416,00   Bled 

Restavriranje in obnova zunanje fasade ter 
zunanjega in notranjega stavbnega pohištva v 
stavbi Bled - Puščava na Blejskem otoku 

50.625,00   Bled 

Sanacija plazu na Kupljeniku 46.580,00   Bled 

Konservatorsko – restavratorski posegi na 
neogotskem vhodnem kamnitem portalu ter 
vhodnih vratih in na zakristijski leseni opremi v 
cerkvi sveti Martin Bled 

40.000,00   Bled 

Kolesarska povezava Bled–Bohinjska Bistrica 17.859.263,00   Bled, Bohinj 

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih 
barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem - Mala 
barja 

1.968.133,24   Bled, Domžale, Trzin, Žirovnica 

Novogradnja vrtca ob Osnovni šoli Dr. Janeza 
Mencingerja 

5.661.000,00   Bohinj 

Izgradnja novega proizvodnega objekta s 
tehnološko in strojno opremo za proizvodnjo 
masivnega pohištva - Lip pohištvo d.o.o. 

5.516.622,00   Bohinj 

Rekonstrukcije ceste skozi naselje Bohinjska 
Češnjica, od km 0,705 do km 1,325 

2.193.505,00   Bohinj 

Energetska sanacija planinske koče Uskovnica 919.650,19   Bohinj 

Preplastitev vozišča na cesti Mrzli Studenec-
Jereka, od km 8,400 do km 9,160 in od km 10,570 
do km 11,500 

560.190,00   Bohinj 

Ureditev avtobusnega postajališča v Studorju ob 
državni cesti  Jereka – Jezero v km 3,220 

359.420,00   Bohinj 

Obnova vozišča  Mrzli Studenec - Jereka od km 
9,465 do km 10,570 

254.707,00   Bohinj 

Inovacija kulturne dediščine in razvoj novih 
turističnih produktov v občini Bohinj 

111.750,00   Bohinj 

Obnova vozišča, odsek Mrzli studenec - Jereka od 
km 7,750 do km 8,200 

97.522,00   Bohinj 

Konservatorsko-restavratorski poseg na 
stranskem oltarju sv. Jurija v cerkvi sv. Marjete v 
Jereki v župniji Srednja vas v Bohinju 

26.000,00   Bohinj 

Vzdrževalna dela na objektih mlina in žage v Stari 
Fužini (odobrena sredstva na javnem razpisu za 
sofinanciranje) 

20.389,00   Bohinj 

Nadgradnja Kulturnega doma v Stari Fužini 11.000,00   Bohinj 

Izvedba energetskega pogodbeništva v vojašnici 
Boštjana Kekca v Bohinjski Beli in letalski bazi 
Brnik 

1.400.000,00   Bohinj, Cerklje na Gorenjskem 

Kolesarska povezava Borovnica - Breg 2.605.069,90   Borovnica 

Ureditev športnega parka 1. faza 92.259,00   Borovnica 

Tematski park in spominska pot Borovniškega 
viadukta 

90.501,87   Borovnica 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Vrhnika 

3.912,00   Borovnica 

Obnovitev mokrotnih habitatov in infrastrukture 
za interpretacijo ohranjanja narave in kulturne 
dediščine na Ljubljanskem barju 

4.126.451,00   Borovnica, Brezovica, Ig, 
Ljubljana, Log - Dragomer, 
Škofljica, Vrhnika 

Izgradnja športne dvorane v Bovcu 6.574.000,00   Bovec 

Dom starejših občanov Nova Gorica: gradnja 
enote v Bovcu 

6.153.000,00   Bovec 

Rekonstrukcija ceste Predel - Bovec od km 4.400 
do km 6.500 

4.712.912,00   Bovec 

Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste Predel - 
Bovec od km 11,448 do km 12,464 

3.795.665,68   Bovec 

Kolesarska povezava Bovec - Čezsoča 1.913.859,00   Bovec 

Ojačitev regionalne ceste  Žaga-Kobarid od km 
2,938 do km 4,798 

571.547,00   Bovec 

Nakup kmetijske mehanizacije 223.770,71   Bovec 

Digitalno inoviranje kulturne dediščine v Dolini 
Soče 

167.519,65   Bovec 

Obnova strehe na Matevževi domačiji v Trenti 20.981,00   Bovec 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Bovec 

14.720,00   Bovec 

Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v 
Triglavskem narodnem parku 

3.689.249,87   Bovec, Bohinj, Kranjska Gora, 
Bled, Tolmin, Kobarid, Gorje, 
Jesenice 

Popotresna obnova - potres 2004  (obdobje 2020-
2022) 

6.900.000,00   Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija, 
Cerkno 
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Zagotavljanje poplavne varnosti od Ločice do 
Letuša 

3.847.597,00   Braslovče 

Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Braslovče 1.408.000,00   Braslovče 

Rekonstrukcija mostu čez Savinjo (CE0082) z 
ureditvijo križišč  na km 3,335 - Letuš 

967.450,00   Braslovče 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...), neurje s poplavami 
2020 - 29.-30.julij 2020 

251.069,00   Braslovče 

Ureditev ceste skozi Male Braslovče 218.291,00   Braslovče 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije sklop številka 11 konzorcij 
Celje 

2.278.240,00   Braslovče, Celje, Dobrna, 
Polzela, Prebold, Šmartno ob 
Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, 
Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec 

Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 1. sklop 6.216.922,00   Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko, Žalec 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Savinje - občine Braslovče, Polzela in Žalec 

1.050.578,06   Braslovče, Polzela, Žalec 

Prestavitev regionalne ceste Solkan-Gonjače 
(mimo naselja Kojsko) – 2.Faza - 2.etapa  

2.558.007,00   Brda 

Prva faza prestavitve regionalne ceste  Solkan-
Gonjače z izgradnjo krožišča Kojsko v km 9,700 

1.698.530,00   Brda 

Prva etapa 2. faze prestavitve regionalne ceste  
Solkan - Gonjače z izgradnjo križišča za vas 
Brestje 

1.555.888,00   Brda 

Nova enota vrtca Dobrovo  1.420.000,00   Brda 

Kolesarska povezava Nova Gorica-Italija-Vipolže-
Dobrovo 

1.325.599,00   Brda 

Ureditev vinske kleti in prostorov za trženje, 
Posestvo Mihar, Neblo v Goriških Brdih 

1.076.548,00   Brda 

Ureditev nove poslovne cone Dobrovo 923.615,00   Brda 

Ureditev ceste Gonjače - Dobrovo od km 4,000 
do km 4,620 skozi Dobrovo 

873.800,46   Brda 

Gradnja vinske kleti z nastanitvijo; upravičenec: 
Stojan Ščurek 

828.769,00   Brda 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Brda  

304.900,00   Brda 

Obnova Gradu Dobrovo 198.330,00   Brda 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Ljubljanice 

10.888.446,32   Brezovica 

Prizidek Osnovne šole Preserje 1.569.000,00   Brezovica 

Ureditev ceste Podpeč – Ig skozi Jezero 1.156.539,00   Brezovica 

Celovita energetska prenova Energetska Sanacija 
stavb v lasti občine Brezovica 

846.258,00   Brezovica 

Preureditev križišča " Apnenica "na cesti  Vrhnika 
- Podpeč na km 15.752 

257.079,00   Brezovica 
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Zagotavljanje poplavne varnosti od Ločice do 
Letuša 

3.847.597,00   Braslovče 

Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Braslovče 1.408.000,00   Braslovče 

Rekonstrukcija mostu čez Savinjo (CE0082) z 
ureditvijo križišč  na km 3,335 - Letuš 

967.450,00   Braslovče 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...), neurje s poplavami 
2020 - 29.-30.julij 2020 

251.069,00   Braslovče 

Ureditev ceste skozi Male Braslovče 218.291,00   Braslovče 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije sklop številka 11 konzorcij 
Celje 

2.278.240,00   Braslovče, Celje, Dobrna, 
Polzela, Prebold, Šmartno ob 
Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, 
Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec 

Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 1. sklop 6.216.922,00   Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko, Žalec 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Savinje - občine Braslovče, Polzela in Žalec 

1.050.578,06   Braslovče, Polzela, Žalec 

Prestavitev regionalne ceste Solkan-Gonjače 
(mimo naselja Kojsko) – 2.Faza - 2.etapa  

2.558.007,00   Brda 

Prva faza prestavitve regionalne ceste  Solkan-
Gonjače z izgradnjo krožišča Kojsko v km 9,700 

1.698.530,00   Brda 

Prva etapa 2. faze prestavitve regionalne ceste  
Solkan - Gonjače z izgradnjo križišča za vas 
Brestje 

1.555.888,00   Brda 

Nova enota vrtca Dobrovo  1.420.000,00   Brda 

Kolesarska povezava Nova Gorica-Italija-Vipolže-
Dobrovo 

1.325.599,00   Brda 

Ureditev vinske kleti in prostorov za trženje, 
Posestvo Mihar, Neblo v Goriških Brdih 

1.076.548,00   Brda 

Ureditev nove poslovne cone Dobrovo 923.615,00   Brda 

Ureditev ceste Gonjače - Dobrovo od km 4,000 
do km 4,620 skozi Dobrovo 

873.800,46   Brda 

Gradnja vinske kleti z nastanitvijo; upravičenec: 
Stojan Ščurek 

828.769,00   Brda 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Brda  

304.900,00   Brda 

Obnova Gradu Dobrovo 198.330,00   Brda 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Ljubljanice 

10.888.446,32   Brezovica 

Prizidek Osnovne šole Preserje 1.569.000,00   Brezovica 

Ureditev ceste Podpeč – Ig skozi Jezero 1.156.539,00   Brezovica 

Celovita energetska prenova Energetska Sanacija 
stavb v lasti občine Brezovica 

846.258,00   Brezovica 

Preureditev križišča " Apnenica "na cesti  Vrhnika 
- Podpeč na km 15.752 

257.079,00   Brezovica 

Ureditev ceste  Podpeč – Rakitna od km 0.00 do 
km 0.090 z navezavo na preurejeno križišče 
»Apnenica« 

97.273,00   Brezovica 

Obnova vozišča, cesta  Podpeč - Rakitna, od km 
1.190 do km 1.312 

71.254,00   Brezovica 

Nadgradnja železniške proge Ljubljana-Brezovica 67.610.000,00   Brezovica, Ljubljana 

Zaključek I. faze posodobitve vojaškega letališča 
Cerklje ob Krki 

72.500.000,00   Brežice 

Sofinanciranje investicije »Tovarna prihodnosti 
TPV Brezina« - velikoserijska proizvodnja 
strukturnih sklopov podvozja in karoserije s 
funkcijo podpore in zaščite električnega pogona 
za prvo gradnjo v vozila višjega cenovnega 
razreda 

31.000.000,00   Brežice 

TPV - Gradnja novega proizvodnega objekta, 
nakup opreme 

31.000.000,00   Brežice 

Nov most čez Savo in 1. etapa obvoznice Brežice 18.764.469,00   Brežice 

Sofinanciranje  povečanja proizvodnih kapacitet v 
Narayan PE - Slovenska vas 

6.307.500,00   Brežice 

Celovita energetska prenova objektov v vojašnici 
Jerneja Molana Cerklje ob Krki 

4.500.000,00   Brežice 

Fotonapetostna elektrarna na deponiji 
sedimentov D3 HE Brežice s kabelskimi vodi 

4.491.285,68   Brežice 

Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste 
Krška vas - Čatež ob Savi, od km 10,500 do km 
12,125 

4.148.235,06   Brežice 

Odkup prostorov Upravne enote Brežice - 
finančni leasing 

3.500.000,00   Brežice 

Kolesarska povezava ob cesti Brežice-Krška vas in 
Brežice-Čatež ob Savi 

3.340.545,00   Brežice 

Energetska prenova sodne stavbe v Brežicah 
vključno z izgradnjo dvigala 

3.100.000,00   Brežice 

Kolesarska povezava ob cesti  Brežice-Dobova 2.860.056,00   Brežice 

Gradnja vrtca Dobova 1.907.176,00   Brežice 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

1.443.365,00   Brežice 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

1.443.365,00   Brežice 

Dokončanje del v Splošni bolnišnici Brežice za 
potrebe centralne intenzivne terapije, 
anesteziološke službe in radiološkega oddelka 

1.438.976,00   Brežice 

Rekonstrukcija ceste Čatež ob Savi - Mokrice 
skozi naselje Podgračeno 

1.419.660,00   Brežice 

Preplastitev ceste Mokrice - Obrežje - Slovenska 
vas od 1,500km do 2,687 ter izgradnja hodnika za 
pešce od 1,504 do 2,645 km 

1.029.225,00   Brežice 
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Sofinanciranje investicij lokalne javne 
infrastrukture - projekti: obnova lokalne ceste do 
križišča v Dolenji Pirošici, obnova lokalne ceste 
Cerklje – Črešnjice in izgradnja pločnika, obnova 
odseka lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska 
vas, modernizacija javne poti Skopice ter nakup 
opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih 
društev 

740.000,00   Brežice 

Prenova bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici 
Brežice 

705.495,00   Brežice 

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za SB 
Brežice 

327.798,00   Brežice 

Sanacija plazu - podor na javni poti Slovenska vas 
- Filipač 

270.000,00   Brežice 

Nakup RTG aparata za SB Brežice 269.437,00   Brežice 

Sofinanciranje razvoja inovativnega turističnega 
produkta SMART SPORT CAMPS 

211.500,00   Brežice 

Vzpostavitev bivalne enote za osebe z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju v okviru dogovora 
za razvoj regij 

175.000,00   Brežice 

Sofinanciranje razvoja integralnega turističnega 
produkta Honey Paradise v okviru Term Paradius 

91.999,00   Brežice 

Knjižnica Brežice (nakup knjižničnega gradiva) 53.680,00   Brežice 

Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za 
SB Brežice 

51.411,22   Brežice 

Konservatorsko-restavratorski poseg na glavnem 
oltarju v cerkvi sv. Antona v župniji Bizeljsko 

19.648,00   Brežice 

Vzdrževalna dela na gospodarskem poslopju 
Banove domačije v Občini Brežice 

18.469,00   Brežice 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma 

7.352,00   Brežice 

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v 
občinah Brežice in Bistrica ob Sotli 

8.055.378,09   Brežice, Bistrica ob Sotli 

Izgradnja gospodarskega središča Phoenix v 
Posavju Feniks ( 1. faza) 

35.000.000,00   Brežice, Krško 

 Sofinanciranje širitve dejavnosti (nakup zemljišča 
in gradnja novega objekta na lokaciji Brnik), 
ELAPHE - Domovanje inovacij  

36.095.039,87   Brnik, Cerklje na Gorenjskem 

Prizidava vrtca Cankova 1.449.000,00   Cankova 

Projekt Energetski izzivi na Goričkem / ENIG  52.510,12   Cankova 

Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje 
na Goričkem 

1.785.353,00   Cankova, Dobrovnik, Gornji 
Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, 
Kuzma, Moravske Toplice, 
Puconci, Rogašovci, Šalovci 
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Sofinanciranje investicij lokalne javne 
infrastrukture - projekti: obnova lokalne ceste do 
križišča v Dolenji Pirošici, obnova lokalne ceste 
Cerklje – Črešnjice in izgradnja pločnika, obnova 
odseka lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska 
vas, modernizacija javne poti Skopice ter nakup 
opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih 
društev 

740.000,00   Brežice 

Prenova bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici 
Brežice 

705.495,00   Brežice 

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za SB 
Brežice 

327.798,00   Brežice 

Sanacija plazu - podor na javni poti Slovenska vas 
- Filipač 

270.000,00   Brežice 

Nakup RTG aparata za SB Brežice 269.437,00   Brežice 

Sofinanciranje razvoja inovativnega turističnega 
produkta SMART SPORT CAMPS 

211.500,00   Brežice 

Vzpostavitev bivalne enote za osebe z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju v okviru dogovora 
za razvoj regij 

175.000,00   Brežice 

Sofinanciranje razvoja integralnega turističnega 
produkta Honey Paradise v okviru Term Paradius 

91.999,00   Brežice 

Knjižnica Brežice (nakup knjižničnega gradiva) 53.680,00   Brežice 

Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za 
SB Brežice 

51.411,22   Brežice 

Konservatorsko-restavratorski poseg na glavnem 
oltarju v cerkvi sv. Antona v župniji Bizeljsko 

19.648,00   Brežice 

Vzdrževalna dela na gospodarskem poslopju 
Banove domačije v Občini Brežice 

18.469,00   Brežice 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma 

7.352,00   Brežice 

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v 
občinah Brežice in Bistrica ob Sotli 

8.055.378,09   Brežice, Bistrica ob Sotli 

Izgradnja gospodarskega središča Phoenix v 
Posavju Feniks ( 1. faza) 

35.000.000,00   Brežice, Krško 

 Sofinanciranje širitve dejavnosti (nakup zemljišča 
in gradnja novega objekta na lokaciji Brnik), 
ELAPHE - Domovanje inovacij  

36.095.039,87   Brnik, Cerklje na Gorenjskem 

Prizidava vrtca Cankova 1.449.000,00   Cankova 

Projekt Energetski izzivi na Goričkem / ENIG  52.510,12   Cankova 

Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje 
na Goričkem 

1.785.353,00   Cankova, Dobrovnik, Gornji 
Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, 
Kuzma, Moravske Toplice, 
Puconci, Rogašovci, Šalovci 

Izgradnja infrastrukture in vzdrževanje 
digitalnega radijskega sistema državnih organov 
RS po standardu TETRA za obdobje 8 let 

14.943.779,00   cela Slovenija 

Ustanovitev specializirana enote avtocestne 
policije Celje 

11,2 milijona za celotno 
Slovenijo 

Celje 

Nadomestna novogradnja Splošne bolnišnice 
Celje 

117.942.191,00   Celje 

Gradnja stanovanjske soseske Dečkovo naselje - 
DN 10 Celje 

16.600.000,00   Celje 

Začetek gradnje severnega dela 3. razvojne osi 
(sklop Gaberke) 

9.599.055,00   Celje 

Sanacija nezakonitega odlagališča Bukovžlak  8.000.000,00   Celje 

Sofinanciranje  nakupa strojev in opreme, Hermi - 
Industrijsko-poslovni objekt Hermi 4  

6.276.200,00   Celje 

Energetska sanacija Splošne bolnišnice Celje 6.074.261,00   Celje 

Sofinanciranje izgradnje in opreme poslovnega 
objekta Eurokovinar 

5.412.600,00   Celje 

Sofinanciranje selitve obstoječe proizvodnje na 
novo lokacijo ter povečanje kapacitet, investicija v 
novo tehnološko opremo, FTA 

3.962.594,00   Celje 

Energetska sanacija objektov Policijske uprave 
Celje 

3.800.000,00   Celje 

Generator Celje , odprava degradacije območja - 
obnova, rekonstrukcija, sprememba 
namembnosti in energetska sanacija javne 
zgradbe  

3.640.270,00   Celje 

Nadomestni ukrepi zaradi neizgradnje suhega 
zadrževalnika Levec 

3.500.000,00   Celje 

Nakup prostorov na Prešernovi 18, Celje in sicer 
za potrebe pravosodnih organov v Celju  

3.500.000,00   Celje 

Prenova prostorov na Ljubljanski 1a za potrebe 
pravosodnih organov v Celju in vzpostavitev 
Centralnega dokumentacijskega sistema 

3.300.000,00   Celje 

Zagotovitev večje poplavne varnosti na porečju 
Savinje v Celju - nasip Medlog 

3.113.122,00   Celje 

Sanacija vrtcev v Celju 3.000.000,00   Celje 

Dozidava jedilnice in učilnic k Srednji zdravstveni 
in kozmetični šoli Celje 

2.964.049,00   Celje 

Preureditev petih etaž in izgradnja dvigala Doma 
ob Savinji Celje 

2.892.788,38   Celje 

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za 
Splošno bolnišnico Celje 

2.801.202,00   Celje 

Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni 
občini Celje 
 
  

2.461.122,00   Celje 
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Center za varstvo in delo Golovec: novogradnja 
bivalne enote in dnevno varstvenega centra 

2.334.000,00   Celje 

Nakup in prenova prostorov za inšpektorate v 
Celju, na naslovu Kidričeva ulica 24 B 

2.100.000,00   Celje 

Ureditev objektov in tehnološka posodobitev 
proizvodnje v obratu svežega mesa in obratu za 
predelavo mesa - Celjske mesnine d.o.o. 

2.035.102,00   Celje 

Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Hudinja 1.840.000,00   Celje 

Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC 
priključek Celje vzhod 

1.773.133,00   Celje 

Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo 
infrastrukture za kolesarje in pešce 

1.650.112,00   Celje 

Ureditev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč 
na cesti Bukovžlak - Teharje, od km 0,680 do km 
2,125 

1.350.432,00   Celje 

Rekonstrukcija in prizidava Doma ob Savinji Celje 
z namenom zagotovitve enote za začasne 
namestitve 

1.338.000,00   Celje 

Projekt Upravljanje mobilnosti v Mestni občini 
Celje 

1.291.105,00   Celje 

Prenova prostorov na Prešernovi 18, Celje za 
potrebe pravosodnih organov v Celju  

1.000.000,00   Celje 

Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih 
Mestne občine Celje 

895.092,82   Celje 

Prenova bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici 
Celje 

859.978,00   Celje 

Projekt deinstitucionalizacije Centra za varstvo in 
delo Golovec 

655.664,80   Celje 

Osrednja knjižnica Celje (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

606.638,00   Celje 

Izgradnja kovinske nadstrešnice na Policijski 
upravi Celje  

400.000,00   Celje 

Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za 
SB Celje 

324.208,22   Celje 

Izgradnja sončne elektrarne MFE Penca 1 274.861,18   Celje 

Izgradnja sončne elektrarne MFE Penca 2 256.250,00   Celje 

Izgradnja dvigala ob sodni stavbi v Celju z 
arheološkimi raziskavami 

239.000,00   Celje 

Projekt "Experience Celje"  212.850,00   Celje 

Podpora razvoju unikatnih turističnih doživetij z 
uporabo XR tehnologij in vključevanjem 
digitalizacije kulturne dediščine mesta Celje ter 
izboljšanje kompetenc turističnega in 
gostinskega kadra 

189.850,00   Celje 

Začasna ureditev krožnega križišča Slance 156.959,00   Celje 

Dograditev objekta Enote vodnikov službenih 
psov Celje 

145.000,00   Celje 

Infrastruktura za kolesarje in pešce 140.644,20   Celje 
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Center za varstvo in delo Golovec: novogradnja 
bivalne enote in dnevno varstvenega centra 

2.334.000,00   Celje 

Nakup in prenova prostorov za inšpektorate v 
Celju, na naslovu Kidričeva ulica 24 B 

2.100.000,00   Celje 

Ureditev objektov in tehnološka posodobitev 
proizvodnje v obratu svežega mesa in obratu za 
predelavo mesa - Celjske mesnine d.o.o. 

2.035.102,00   Celje 

Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Hudinja 1.840.000,00   Celje 

Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC 
priključek Celje vzhod 

1.773.133,00   Celje 

Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo 
infrastrukture za kolesarje in pešce 

1.650.112,00   Celje 

Ureditev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč 
na cesti Bukovžlak - Teharje, od km 0,680 do km 
2,125 

1.350.432,00   Celje 

Rekonstrukcija in prizidava Doma ob Savinji Celje 
z namenom zagotovitve enote za začasne 
namestitve 

1.338.000,00   Celje 

Projekt Upravljanje mobilnosti v Mestni občini 
Celje 

1.291.105,00   Celje 

Prenova prostorov na Prešernovi 18, Celje za 
potrebe pravosodnih organov v Celju  

1.000.000,00   Celje 

Prenova stanovanj na nerevitaliziranih območjih 
Mestne občine Celje 

895.092,82   Celje 

Prenova bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici 
Celje 

859.978,00   Celje 

Projekt deinstitucionalizacije Centra za varstvo in 
delo Golovec 

655.664,80   Celje 

Osrednja knjižnica Celje (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

606.638,00   Celje 

Izgradnja kovinske nadstrešnice na Policijski 
upravi Celje  

400.000,00   Celje 

Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za 
SB Celje 

324.208,22   Celje 

Izgradnja sončne elektrarne MFE Penca 1 274.861,18   Celje 

Izgradnja sončne elektrarne MFE Penca 2 256.250,00   Celje 

Izgradnja dvigala ob sodni stavbi v Celju z 
arheološkimi raziskavami 

239.000,00   Celje 

Projekt "Experience Celje"  212.850,00   Celje 

Podpora razvoju unikatnih turističnih doživetij z 
uporabo XR tehnologij in vključevanjem 
digitalizacije kulturne dediščine mesta Celje ter 
izboljšanje kompetenc turističnega in 
gostinskega kadra 

189.850,00   Celje 

Začasna ureditev krožnega križišča Slance 156.959,00   Celje 

Dograditev objekta Enote vodnikov službenih 
psov Celje 

145.000,00   Celje 

Infrastruktura za kolesarje in pešce 140.644,20   Celje 

Sončna elektrarna MFE PILIH BETON 129,58 kW 129.350,00   Celje 

Fotohiša Pelikan v Celju, sanacija strehe, 
notranjosti in stavbnega pohištva 

100.000,00   Celje 

Investicijsko vzdrževalna dela na javni kulturni 
infrastrukturi 

94.296,00   Celje 

Ureditev prostorov ter dobava in montaža 
arhivskih regalov za pravosodne organe v Celju 

80.000,00   Celje 

Stari grad Celje - vzdrževalna dela Romanskega 
palacija  

61.919,00   Celje 

Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-
Celje 

282.401.831,00   Celje, Laško 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav poletje 2020 - Savinja 

755.250,00   Celje, Laško,  Šentjur,  Šmartno 
ob Paki, Žalec 

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v porečju Savinje 

11.108.848,31   Celje, Štore in Vojnik 

Kolesarska povezava Celje – Štore – Šentjur 3.387.259,00   Celje, Štore, Šentjur 

Izgradnja kolesarske povezave Celje - Žalec  1.594.011,00   Celje, Žalec 

Nadgradnja železniške proge št. 31 Celje -Velenje 96.373.366,00   Celje, Žalec, Polzela, Šmartno ob 
Paki, Šoštanj, Velenje 

Nakup dveh patruljno izvidniških helikopterjev  22.000.000,00   Cerklje na Gorenjskem 

Nakup večnamenskega transportnega 
helikopterja AW169 

14.999.260,00   Cerklje na Gorenjskem 

Preureditev križišča Cerklje na Gorenjskem 600.009,00   Cerklje na Gorenjskem 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

214.200,00   Cerklje na Gorenjskem 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

214.200,00   Cerklje na Gorenjskem 

Restavriranje stranskih oltarjev sv. Jožeta in Sv. 
Vincencija Fererskega v cerkvi Marijinega 
oznanjenja v Občini Cerklje na Gorenjskem  

40.000,00   Cerklje na Gorenjskem 

Dom Taber - koncesija za 48 dodatnih postelj   Cerklje na Gorenjskem 

Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. 
sklop 

14.600.000,00   Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, 
Komenda, Kranj, Vodice 

Rekonstrukcija državne ceste Cerknica–Bloška 
Polica 

2.227.679,00   Cerknica 

Alpod d.o.o., Dizajnirana talna obloga iz lesa 1.000.000,00   Cerknica 

Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica - 
Dolenje Jezero 

835.000,00   Cerknica 

Ureditev ceste skozi Rakek – železniška postaja – 
2. etapa 

699.904,00   Cerknica 

Varstveno delovni center DC Postojna, 
vzpostavitev stanovanjske skupine v Cerknici 

270.000,00   Cerknica 

Rekonstrukcija mostu čez Martinjščico v 
Martinjaku 

109.845,00   Cerknica 

Center za mlade in počitniški program 49.651,41   Cerknica 

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

48.324,00   Cerknica 
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Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Cerknica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Cerknica 

Izboljšanje stanja naravovarstveno 
najpomembnejših delov travišč in barjanskih 
površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem 
polju 

5.788.141,00   Cerknica, Logatec, Postojna 

Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša - 
Želin (5.odsek)  

1.193.936,00   Cerkno 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Cerkno 

881.895,00   Cerkno 

Sanacija zidu in obnova ceste »Dolenji Novaki« na 
cesti Novaki-Cerkno od km 4,750 do km 4,880 

487.416,34   Cerkno 

Projekt dviga kompetenc vodilne turistične 
destinacije Cerkno 

111.750,00   Cerkno 

Menjava strešne kritine na cerkvi sv. Katarine v 
Otaležu v župniji Cerkno 

25.085,00   Cerkno 

Restavriranje glavnega oltarja v cerkvi sv. Janeza 
Krstnika v Šebreljah v župniji Cerkno 

14.009,00   Cerkno 

Menjava strešne kritine na cerkvi sv. Lenarta 
Bukovo v župniji Cerkno 

8.601,00   Cerkno 

Izvedba podpornih zidov na lokalne ceste Likarica 
- Rebro - Godovič zaradi popolne zapore državne 
ceste 

350.244,00   Cerkno, Idrija 

Sanacija usada na cesti Pečnik (Marof) - Žiri na 
km 3,800 

337.695,00   Cerkno, Idrija 

Celovita energetska prenova stavbe Osnovne šole 
Cerkvenjak-Vitomarci  

540.098,00   Cerkvenjak 

Sanacija brežine pri gradu Borl 3.200.000,00   Cirkulane 

Obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl 2.000.000,00   Cirkulane 

Sanacija brežine, zidu in terase gradu Borl na 
cesti Spuhlja - Zavrč od km 8,880 do km 9,950 

1.659.446,00   Cirkulane 

Most čez Dravo v Borlu 1.400.000,00   Cirkulane 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav novembra 2019 - plaz Gradišča 

506.135,00   Cirkulane 

Protipoplavni ukrepi Drave v Dolanah 493.954,00   Cirkulane 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...)  in sanacija plazu kot 
posledica neurja s poplavami dne 7. julija 2019 

440.000,00   Cirkulane 

Sanacija plazu Paradiž na občinski infrastrukturi 
zaradi poplav julija 2019 

144.573,00   Cirkulane 

Ureditev Parka dediščine za ohranjanje kulturno - 
etnografske dediščine 

66.000,00   Cirkulane 

Posodobitev Kulturne dvorane v Občini Cirkulane 19.542,00   Cirkulane 
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Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Cerknica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Cerknica 

Izboljšanje stanja naravovarstveno 
najpomembnejših delov travišč in barjanskih 
površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem 
polju 

5.788.141,00   Cerknica, Logatec, Postojna 

Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša - 
Želin (5.odsek)  

1.193.936,00   Cerkno 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Cerkno 

881.895,00   Cerkno 

Sanacija zidu in obnova ceste »Dolenji Novaki« na 
cesti Novaki-Cerkno od km 4,750 do km 4,880 

487.416,34   Cerkno 

Projekt dviga kompetenc vodilne turistične 
destinacije Cerkno 

111.750,00   Cerkno 

Menjava strešne kritine na cerkvi sv. Katarine v 
Otaležu v župniji Cerkno 

25.085,00   Cerkno 

Restavriranje glavnega oltarja v cerkvi sv. Janeza 
Krstnika v Šebreljah v župniji Cerkno 

14.009,00   Cerkno 

Menjava strešne kritine na cerkvi sv. Lenarta 
Bukovo v župniji Cerkno 
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voda, športnih igrišč, cest...)  in sanacija plazu kot 
posledica neurja s poplavami dne 7. julija 2019 

440.000,00   Cirkulane 
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Novogradnja vrtca na Srednji Bistrici 2.200.000,00   Črenšovci 

Nakup objekta in vzpostavitev nove enote v 
domu starejših občanov Rakičan, enota Črenšovci 

1.969.000,00   Črenšovci 

Ureditev sobe za kulturne vsebine v Občini 
Črenšovci 

25.261,00   Črenšovci 

Zamenjava dotrajane lesene konstrukcije za 
zvonove z novo v cerkvi v Črenšovcih 

7.024,15   Črenšovci 

Južna kolesarska povezava v Občini Beltinci in 
Občini Črenšovci  

1.079.656,00   Črenšovci, Beltinci 

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v porečju Meže 

3.791.797,00   Črna na Koroškem 

Gradnja bivalne enote v Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo Črna na Koroškem: 

2.920.000,00   Črna na Koroškem 

Rekonstrukcija Osnovne šole Črna na Koroškem  936.379,55   Črna na Koroškem 

Sanacija mostu Pravhart zaradi neurje s 
poplavami oktobra 2018  

460.753,00   Črna na Koroškem 

Energetska sanacija Doma na Smrekovcu 360.321,36   Črna na Koroškem 

Sanacija plazov po poplavah na lokalnih cestah v 
Občini Črna na Koroškem 

340.000,00   Črna na Koroškem 

Nakup zemljišča za potrebe Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem 

327.000,00   Črna na Koroškem 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav aprila 2017 

137.000,00   Črna na Koroškem 

Neurje s poplavami 2018 (okt), plazovi na občinski 
infrastrukturi, sanacija plazu 

94.405,00   Črna na Koroškem 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav poletje 2019 - Drava 

540.500,00   Črna na Koroškem,   Dravograd,  
Makole, Majšperk, Mežica, 
Mislinja, Muta,  Prevalje, Slovenj 
Gradec, Vuzenica 

Sanacija objektov vodne infrastrukture na 
območju porečja Drave 

3.400.000,00   Črna na Koroškem,  Dravograd, 
Duplek, Hoče - Slivnica, Lenart, 
Lovrenc na Pohorju, Mežica, 
Mislinja, Muta, Oplotnica, 
Ormož, Pesnica, Podvelka, 
Prevalje, Ptuj, Radlje ob Dravi, 
Ravne na Koroškem, Ruše, 
Selnica ob Dravi, Slovenska 
Bistrica,  Starše, Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, Vuzenica 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav poletje 2020 – Drava 

452.100,00   Črna na Koroškem,  Mežica, 
Prevalje, Slovenj Gradec,  
Vuzenica 
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Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovne 
šole Loka Črnomelj 

12.125.452,50   Črnomelj 

Sofinanciranje uvedbe programa sistemskih 
merilnih in stikalnih rešitev za eMobility in 
industrijo WM3M4 in IMPACT, Iskra d.o.o. 

4.065.000,00   Črnomelj 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Kolpe - Občina Črnomelj 

3.563.466,49   Črnomelj 

Dograditev Osnovne šole Dragatuš 3.159.100,00   Črnomelj 

Rekonstrukcija in preureditev trakta A v Domu 
starejših Črnomelj 

1.363.229,40   Črnomelj 

Rekonstrukcija ceste  Dolenjci – Adlešiči – Žuniči 
od km 4.900 in km 8.700 

1.138.835,00   Črnomelj 

Regionalna kolesarska povezava Črnomelj - 
Kanižarica 

906.200,00   Črnomelj 

Prizidek k centralni stavbi za potrebe delavnice 
Varstveno delovnega centra Črnomelj 

860.000,00   Črnomelj 

Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na 
cesti Brezovica-Kanižarica od km 16.200 do km 
17.075 

579.802,00   Črnomelj 

Projekt spodbud za stroje za sečnjo, zgibne 
prikoličarje, vključno s kombiniranim strojem za 
sečnjo in prevoz 

387.131,00   Črnomelj 

Razvoj turističnih produktov in digitalizacija 
kulturne dediščine v Beli krajini.  

286.950,00   Črnomelj 

Ureditev zunanjščine župnijske cerkve sv. Petra v 
župniji Črnomelj 

84.905,00   Črnomelj 

Obnova gradu Črnomelj 75.138,08   Črnomelj 

Knjižnica Črnomelj (nakup knjižničnega gradiva 
in druge naloge) 

43.119,00   Črnomelj 

Obnove Hiše Deskova vas 21 v Občini Črnomelj 38.376,00   Črnomelj 

Restavriranje dekorativnih in figuralnih poslikav iz 
17. stoletja v cerkvici Svetega Mihaela v Damlju v 
župniji Vinica 

26.300,00   Črnomelj 

Obnova Stoničevega gradu v Črnomlju 22.622,00   Črnomelj 

Sanacijska dela na delu dvorca Turn pri 
Dragatušu v Občini Črnomelj 

16.351,00   Črnomelj 

Obnovitvena dela na Plutovem skednju 11.514,00   Črnomelj 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Črnomelj 

Sofinanciranje izgradnja novega kanalizacijskega 
priključka za Okrajno sodišče v Črnomlju - 
sofinanciranje 

7.000,00   Črnomelj 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Črnomelj 

2.998,00   Črnomelj 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Črnomelj 
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  Črnomelj 

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za 
zagotavljanje trajnostne mobilnosti na relaciji 
Trate - Lenart - Ptuj: Destrnik - Ptuj , sklop B 
Janežovci - Drstelja 

735.419,00   Destrnik 

Obnova in oprema Volkmerjevega doma kulture 
v Občini Destrnik 

42.052,00   Destrnik 

Dom starejših Destrnik - koncesija za 120 postelj   Destrnik 

Dozidava Osnovne šole Divača 3.550.000,00   Divača 

Sanacija plazu »REBERNICE-I« na cesti Razdrto – 
Manče 

829.215,00   Divača 

Nakup zemljišča za potrebe zavoda Dom na 
Krasu 

146.000,00   Divača 

Obnova domačije Škocjan 7 v Divači  55.570,00   Divača 

Obnova cerkve sv. Kancijana na Barki v župniji 
Vreme 

15.756,00   Divača 

Restavriranje fasade cerkve sv. Helene v Gradišču 
pri Divači 

10.731,00   Divača 

Sanacija podzemnega zbiralnika kapnice ob 
objektu Matavun 8 v Divači 

8.361,00   Divača 

Sanacija stropa v glavni ladji cerkve Sv. Kancijana 
v župniji Divača 

3.106,00   Divača 

Nadgradnja železniške proge Divača-Sežana-
državna meja 

198.500.876,00   Divača, Sežana 

Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in 
ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in 
vrst na območju Nature 2000 "Kras" 

3.225.413,07   Divača, Sežana, Koper, Hrpelje-
Kozina, Komen 

Nadomestna gradnja objektov čez Dobjanski 
potok na cesti R2-424 v Loki 

711.539,00   Dobje 

Opremljanje industrijske cone Dobje 557.077,33   Dobje 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi Neurja s 
poplavami 7.julija 2019 

44.397,00   Dobje 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije sklop številka 13 - konzorcij 
Laško 

1.258.600,00   Dobje, Laško, Štore 

Sanacija vozišča na cesti Dežno-Črnolica, od km 
4,825 do km 5,100, od km 5,775 do 5,895 in od km 
6,045 do km 6,380 

96.970,00   Dobje, Šentjur 

Nakup treh stanovanj in obnova zavoda Prizme 
Ponikve 

288.500,00   Dobrepolje 

Modernizacija Kočevske proge 3. faza 20.610.009,00   Dobrepolje, Grosuplje, Kočevje, 
Ribnica, Velike Lašče 

Gradnja bivalne enote Zeleni gozd CUDV Dobrna 1.096.937,57   Dobrna 

Rekonstrukcija krožnega križišča v Dobrni na 
regionalni cesti odcep v Dobrno 

589.157,00   Dobrna 

Projekt stanovanjskih skupin v CUDV Dobrna 542.017,50   Dobrna 
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Neurje s poplavami 2020 - 3.-6.avg 2020, plaz na 
občinski infrastrukturi, sanacija plazu 

472.744,00   Dobrna 

Projekt stanovanjske skupine CUDV Dobrna 316.856,97   Dobrna 

Digitalizacija kulturne dediščine v občini Dobrna 149.914,65   Dobrna 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav poletje 2019 - Savinja 

602.000,00   Dobrna, Laško, Mislinja, Prebold, 
Rogatec, Slovenj Gradec, Vitanje 

Izgradnja regionalne kolesarske povezave odsek 
Velenje - Dobrna in odsek Velenje - Mozirje  

1.040.574,00   Dobrna, Velenje, Mozirje, 
Šmartno ob Paki, Šoštanj 

Rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec - Dobrova 
1.in 2. faza 

2.108.212,00   Dobrova - Polhov Gradec 

Modernizacija ceste  Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi 
most) Briše od km 0,730 do km 2,556 

1.335.838,00   Dobrova - Polhov Gradec 

Sanacija plaz pri Osnovni šoli Polhov Gradec 287.713,00   Dobrova - Polhov Gradec 

Projekt vodnega zajetja in vodnjaka Polhograjske 
graščine 

8.062,00   Dobrova - Polhov Gradec 

Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov 
Gradec – Dobrova 3. in 4. faza 

1.955.922,98   Dobrova-Polhov Gradec 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav 2019 - srednja Sava 

774.000,00   Dobrova-Polhov Gradec, 
Hrastnik, Ivančna Gorica, 
Mengeš, Osilnica, Trbovlje, 
Zagorje ob Savi 

Ureditev kmetijsko-poslovne cone Dobrovnik - II. 
Faza 

1.076.039,00   Dobrovnik 

Sanacija pregrade pri Bukovniškem jezeru 550.000,00   Dobrovnik 

Projekt Inovativen koncept energetskih pristopov 63.527,39   Dobrovnik 

Kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava  477.030,00   Dobrovnik, Turnišče, Lendava 

Ureditev državne ceste Šentjakob – Ribče ob 
naselju Senožeti (ureditev pločnika, preplastitev 
vozišča, itd.) 

1.989.487,00   Dol pri Ljubljani 

Ureditev križišča Videm na cesti Šentjakob – 
Ribče 

716.102,00   Dol pri Ljubljani 

Obnova vozišča na cesti Šentjakob - Ribče od km 
2,500 do 3,500 

304.585,00   Dol pri Ljubljani 

Dozidava objekta vrtca na Osnovni šoli Dolenjske 
Toplice 

4.358.000,00   Dolenjske Toplice 

Rekonstrukcija regionalne ceste Vavta vas – 
Dolenjske Toplice – Podturn, od km 5,384 do km 
6,224 z izgradnjo hodnika za pešce 

704.454,75   Dolenjske Toplice 

Gradnja nadomestnega mostu čez Črmošnjico v 
Podturnu  

409.732,00   Dolenjske Toplice 

Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski v 
Občini Dolenjske Toplice 

58.800,00   Dolenjske Toplice 

Rekonstrukcija železniške postaje Domžale 15.138.081,00   Domžale 

Regionalna kolesarska povezava v občini 
Domžale 

3.785.091,00   Domžale 

206 



Neurje s poplavami 2020 - 3.-6.avg 2020, plaz na 
občinski infrastrukturi, sanacija plazu 

472.744,00   Dobrna 

Projekt stanovanjske skupine CUDV Dobrna 316.856,97   Dobrna 

Digitalizacija kulturne dediščine v občini Dobrna 149.914,65   Dobrna 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav poletje 2019 - Savinja 

602.000,00   Dobrna, Laško, Mislinja, Prebold, 
Rogatec, Slovenj Gradec, Vitanje 

Izgradnja regionalne kolesarske povezave odsek 
Velenje - Dobrna in odsek Velenje - Mozirje  

1.040.574,00   Dobrna, Velenje, Mozirje, 
Šmartno ob Paki, Šoštanj 

Rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec - Dobrova 
1.in 2. faza 

2.108.212,00   Dobrova - Polhov Gradec 

Modernizacija ceste  Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi 
most) Briše od km 0,730 do km 2,556 

1.335.838,00   Dobrova - Polhov Gradec 

Sanacija plaz pri Osnovni šoli Polhov Gradec 287.713,00   Dobrova - Polhov Gradec 

Projekt vodnega zajetja in vodnjaka Polhograjske 
graščine 

8.062,00   Dobrova - Polhov Gradec 

Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov 
Gradec – Dobrova 3. in 4. faza 

1.955.922,98   Dobrova-Polhov Gradec 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav 2019 - srednja Sava 

774.000,00   Dobrova-Polhov Gradec, 
Hrastnik, Ivančna Gorica, 
Mengeš, Osilnica, Trbovlje, 
Zagorje ob Savi 

Ureditev kmetijsko-poslovne cone Dobrovnik - II. 
Faza 

1.076.039,00   Dobrovnik 

Sanacija pregrade pri Bukovniškem jezeru 550.000,00   Dobrovnik 

Projekt Inovativen koncept energetskih pristopov 63.527,39   Dobrovnik 

Kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava  477.030,00   Dobrovnik, Turnišče, Lendava 

Ureditev državne ceste Šentjakob – Ribče ob 
naselju Senožeti (ureditev pločnika, preplastitev 
vozišča, itd.) 

1.989.487,00   Dol pri Ljubljani 

Ureditev križišča Videm na cesti Šentjakob – 
Ribče 

716.102,00   Dol pri Ljubljani 

Obnova vozišča na cesti Šentjakob - Ribče od km 
2,500 do 3,500 

304.585,00   Dol pri Ljubljani 

Dozidava objekta vrtca na Osnovni šoli Dolenjske 
Toplice 

4.358.000,00   Dolenjske Toplice 

Rekonstrukcija regionalne ceste Vavta vas – 
Dolenjske Toplice – Podturn, od km 5,384 do km 
6,224 z izgradnjo hodnika za pešce 

704.454,75   Dolenjske Toplice 

Gradnja nadomestnega mostu čez Črmošnjico v 
Podturnu  

409.732,00   Dolenjske Toplice 

Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski v 
Občini Dolenjske Toplice 

58.800,00   Dolenjske Toplice 

Rekonstrukcija železniške postaje Domžale 15.138.081,00   Domžale 
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Domžale 

3.785.091,00   Domžale 

Sofinanciranje nakupa novih strojev in 
modernizacija proizvodnega procesa, Plastenka 
d.o.o. 

3.542.702,63   Domžale 

Preureditev jedilnice na Osnovni šoli Rodica 1.238.000,00   Domžale 

Knjižnica Domžale (nakup knjižničnega gradiva) 121.809,00   Domžale 

Sanacija strehe na objektu Okrajnega državnega 
tožilstva Domžale in Okrajnega sodišča Domžale 

4.000,00   Domžale 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture na 
območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 
2017, nov. 2017) za leto 2021 

985.000,00   Domžale, Hrastnik, Kamnik, 
Litija, Trbovlje, Zagorje ob Savi 

Nadgradnja proge Lj. Šiška-Kamnik Graben - 
1.etapa (DPN) 

243.660.000,00   Domžale, Kamnik, Ljubljana, 
Trzin 

Izgradnja kuhinje in preureditev prostorov za 
mladostnike z motnjo v razvoju in hudimi 
vedenjskimi težavami 

2.037.000,00   Dornava 

Dornava – oranžerija 829.379,22   Dornava 

Dornava – obnova kapele 119.448,00   Dornava 

Začetek gradnje severnega dela 3. razvojne osi 
(sklop Jenina) 

47.842.831,00   Dravograd 

Sofinanciranje povečanja proizvodne kapacitete 
žaganja oblega lesa iz sedanjih 50.000 m3 na 
100.000 m3, z namenom ohranitve »zelenih« 
delovnih mest, povečanja dodane vrednosti lesa 
in posredno spodbuda razvoja spremljajočih 
dejavnosti, Lesoteka d.o.o. 

15.259.733,00   Dravograd 

Vzpostavitev žage v Otiškem vrhu 15.249.733,00   Dravograd 

Sofinanciranje postavitve proizvodne hale z 
opremo, Innoduler 

11.440.800,00   Dravograd 

Prizidek in rekonstrukcija Koroškega doma 
starostnikov - enota Črneče 

5.565.384,00   Dravograd 

Izgradnja Poslovne cone Otiški vrh 2.083.018,00   Dravograd 

Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - 
Dravograd (aglomeracija Vič) 

855.187,06   Dravograd 

Rekonstrukcija OŠ Neznanih talcev (I. FAZA) 436.000,00   Dravograd 

Ureditev nadomestnih parkirišč v sklopu projekta 
URED G1-1/0240 Skozi Dravograd 

326.891,00   Dravograd 

Projekt dviga kompetenc in razvoj turistične 
ponudbe vodilne destinacije Koroška 

286.900,00   Dravograd 

Bukovska ledenica - revitalizacija edinstvenega 
objekta na Slovenskem 

59.900,19   Dravograd 

Knjižnica Dravograd (nakup knjižničnega gradiva 
in druge naloge) 

26.013,00   Dravograd 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Dravograd 

Projekt Medi koroška ajda: Potencial čebelarstva 
in koroške ajde za ustvarjanje novih dejavnosti in 
prihodkov na koroškem podeželju 

4.529,41   Dravograd 
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Zavod sv. Eme Šentjanž - koncesija za 18 
dodatnih postelj 

  Dravograd 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Dravograd 

Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - 
območje Meže z Mislinjo 

33.950.280,98   Dravograd, Mežica, Prevalje,  
Ravne na Koroškem 

Ureditev ceste Poljana–Štriker (ob G2-112/1255 od 
km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 
0,000 do km 1,190) 

6.294.358,85   Dravograd, Mežica, Prevalje, 
Ravne na Koroškem, Slovenj 
Gradec, Črna na Koroškem 

Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3.sklop 49.876.642,18   Dravograd, Muta, Vuzenica, 
Radlje ob Dravi, Podvelka 

Kolesarska povezava med Dravogradom in 
Ravnami na Koroškem, odseka Dravograd-Otiški 
Vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje 

1.409.716,00   Dravograd, Ravne na Koroškem 

Gradnja enote Doma Danice Vogrinec v Dupleku 6.653.640,02   Duplek 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Drave - Občina Duplek 

2.535.316,97   Duplek 

Rekonstrukcija in prizidava vrtca Spodnji Duplek 2.341.000,00   Duplek 

Ureditev območja avtobusnega postajališča 
»Zgornja Korena« in 3-krakega križišča 

370.273,00   Duplek 

Obnova gradu Vurberk 56.659,00   Duplek 

Projekt Učimo se v naravi 45.234,73   Duplek 

Celovita energetska prenova javnih objektov v 
lasti Občine Duplek in Občine Hajdina  

1.782.755,00   Duplek, Hajdina 

Mala sončna elektrarna STRAMEX 401.570,00   Fram 

Postavitev pontonskega mostu C200 v lasti 
URSZR v občini Gorenja vas - Poljane 
(zagotavljanja obvoza pri rekonstrukciji lokalne 
ceste) 

financirano v okviru 
rednih usposabljanj SV 

Gorenja vas - Poljane 

Sanacija zidov in brežin na cesti Trebija-Sovodenj 4.625.383,00   Gorenja vas - Poljane 

Prizidek vrtca Agata Poljane 2.356.052,22   Gorenja vas - Poljane 

Projekt Dnevni center Hiša Generacij, Center 
slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka 

1.445.000,00   Gorenja vas - Poljane 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav v februarju 2019 

1.100.000,00   Gorenja vas - Poljane 

Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v 
Gorenji vasi 

907.339,00   Gorenja vas - Poljane 

Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo križišča 
Poljane v Gorenji vasi 

467.766,00   Gorenja vas - Poljane 

Ureditev prireditvenega prostora Tisočletne 
Poljane v Občini Gorenja vas Poljane 

325.273,00   Gorenja vas - Poljane 

Obnovitvena dela Visoške domačije 191.138,00   Gorenja vas - Poljane 

Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega 
vozila za Zdravstveni dom Gorenja vas - Polane 

51.345,00   Gorenja vas - Poljane 

Restavriranje dveh stranskih oltarjev sv. Brikcija 
na Četeni Ravni 

26.840,00   Gorenja vas - Poljane 
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Zavod sv. Eme Šentjanž - koncesija za 18 
dodatnih postelj 
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Sanacija zidov in brežin na cesti Trebija-Sovodenj 4.625.383,00   Gorenja vas - Poljane 

Prizidek vrtca Agata Poljane 2.356.052,22   Gorenja vas - Poljane 

Projekt Dnevni center Hiša Generacij, Center 
slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka 

1.445.000,00   Gorenja vas - Poljane 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav v februarju 2019 

1.100.000,00   Gorenja vas - Poljane 

Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v 
Gorenji vasi 

907.339,00   Gorenja vas - Poljane 

Izvedba gradbenih del za rekonstrukcijo križišča 
Poljane v Gorenji vasi 

467.766,00   Gorenja vas - Poljane 

Ureditev prireditvenega prostora Tisočletne 
Poljane v Občini Gorenja vas Poljane 

325.273,00   Gorenja vas - Poljane 

Obnovitvena dela Visoške domačije 191.138,00   Gorenja vas - Poljane 

Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega 
vozila za Zdravstveni dom Gorenja vas - Polane 

51.345,00   Gorenja vas - Poljane 

Restavriranje dveh stranskih oltarjev sv. Brikcija 
na Četeni Ravni 

26.840,00   Gorenja vas - Poljane 

Konservatorsko - restavratorski posegi na oltarni 
sliki Janeza Wolfa in banderski sliki Janeza Šubica 
v župniji Trata - Gorenja vas 

6.075,00   Gorenja vas - Poljane 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Gorenje vas - Poljane 

1.946,00   Gorenja vas - Poljane 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Gorenja vas - Poljane 

1.800,00   Gorenja vas - Poljane 

Sanacija vozišča na cesti Škofja Loka - Gorenja vas 
na treh pododsekih 

823.245,00   Gorenja vas - Poljane, Škofja 
Loka 

Preplastitev ceste na odseku 1375 Žiri-Trebija od 
km 4,000 do 4,850 

567.271,60   Gorenja vas - Poljane, Žiri 

Postavitev rastlinjaka 15.089,26   Gorenja vas-Poljane 

Sanacija vozišča na cesti Škofja Loka-Gorenja vas 1.167.940,59   Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka 

Ureditev križišča »Moškanjci« na glavni cesti 
Spuhlja-Ormož z lokalno cesto za Moškanjce 

968.126,00   Gorišnica 

Lokalni namakalni sistem v občini Gorišnica 919.869,00   Gorišnica 

Projekt dveh stanovanjskih skupin v ZUDV 
Dornava - lokacija Gorišnica 

554.001,74   Gorišnica 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Zgornje Save - Občina Gorje 

1.014.034,38   Gorje 

Obnova ceste Grabonoš - Spodnji Ivanjci 6.810.050,00   Gornja Radgona 

Izgradnja športne dvorane ob osnovni šoli 4.771.000,00   Gornja Radgona 

goMURra - Čezmejni načrt za inovativno 
trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje 
obvladovanja poplavne ogroženosti 

2.849.700,00   Gornja Radgona 

Investicija v opremo in proizvodnjo mesnih 
izdelkov; upravičenec: Panvita, mesna industrija 
Radgona d.d. 

1.865.274,00   Gornja Radgona 

Rekonstrukcija visokovodnega nasipa v Gornji 
Radgoni 

1.837.340,00   Gornja Radgona 

Izgradnja krožišča v centru mesta Gornja 
Radgona 

793.134,00   Gornja Radgona 

Izgradnja krožišča 581.324,08   Gornja Radgona 

Kolesarske poti Gornja Radgona 1. faza 308.172,00   Gornja Radgona 

Sanacija sanitarij in izgradnjo sanitarij za invalide 
na Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni 

100.000,00   Gornja Radgona 

Javni Zavod Knjižnica Gornja Radgona (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

62.388,00   Gornja Radgona 

Projekt Radgonski simboli 54.836,46   Gornja Radgona 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Gornja Radgona 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Gornja Radgona 

Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza 10.925.333,00   Gornja Radgona, Apače, Sveti 
Jurij ob Ščavnici 
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Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Gornji Grad 

788.160,00   Gornji Grad 

Obnova kupole, zamenjava dotrajanih oken in 
beljenje fasade na katedrali sv. Mohorja in 
Fortunata v Gornjem Gradu  

129.927,00   Gornji Grad 

Center starejših Gornji Grad - koncesija za 48 
dodatnih postelj 

  Gornji Grad 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture na 
območju porečja Savinje (neurje s poplavami 
april 2017, 2018, 2019) za leto 2021 

1.795.000,00   Gornji Grad, Laško, Prebold, 
Rogatec, Solčava, Šmartno ob 
Paki, Vojnik, Vransko 

Novogradnja in posodobitev na prašičerejski 
kmetiji Vukanič 

501.062,00   Gornji Petrovci 

Projekt Skrito Goričko: po neodkritih poteh 
Goričkega 

163.220,08   Gornji Petrovci 

Zelena rezidenca - Obnova obrambnega stolpa 
“Štekl" in parka ter vzpostavitev "umetniške 
rezidence"  

146.976,27   Gornji Petrovci 

Vzdrževalna dela na kmetijskem poslopju 
Motovilci 12, Grad  

7.994,00   Grad 

Nadgradnja železniške postaje Grosuplje 25.172.061,00   Grosuplje 

Sofinanciranje izgradnje in opremljanja 
proizvodnih obratov GA1 in GA2, Gabriel 
Aluminium 

15.756.000,00   Grosuplje 

Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi 
naselji 

8.865.594,00   Grosuplje 

Novogradnja Policijske postaje Grosuplje v okviru 
občinskega centra  

2.600.000,00   Grosuplje 

Rekonstrukcija dela objekta Doma starejših 
občanov Grosuplje 

1.124.335,75   Grosuplje 

Dograditev regionalne ceste R3-646 Škofljica - 
Šmarje - Sap 

1.121.494,00   Grosuplje 

Ureditev potoka Bičje 939.734,00   Grosuplje 

Obnova notranjosti Kulturnega doma Grosuplje 159.822,00   Grosuplje 

Koščakov hrib – ureditev in revitalizacija 127.721,85   Grosuplje 

Mestna knjižnica Grosuplje (nakup knjižničnega 
gradiva) 

84.563,00   Grosuplje 

Tabor nad Cerovim, Turistično društvo Tabor - Št. 
Jurij, zamenjava kritine 

19.380,00   Grosuplje 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Grosuplje 

978,00   Grosuplje 

Nadgradnja proge Ivančna Gorica-Grosuplje-
Ljubljana -1.etapa (DPN) 

545.628.351,00   Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Ljubljana, Škofljica 

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode - 
Občina Hajdina 

1.086.493,67   Hajdina 

Rekonstrukcija podstrešja Osnovne šole Hajdina 464.000,00   Hajdina 
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gradiva) 

84.563,00   Grosuplje 

Tabor nad Cerovim, Turistično društvo Tabor - Št. 
Jurij, zamenjava kritine 

19.380,00   Grosuplje 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Grosuplje 

978,00   Grosuplje 

Nadgradnja proge Ivančna Gorica-Grosuplje-
Ljubljana -1.etapa (DPN) 

545.628.351,00   Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Ljubljana, Škofljica 

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode - 
Občina Hajdina 

1.086.493,67   Hajdina 

Rekonstrukcija podstrešja Osnovne šole Hajdina 464.000,00   Hajdina 

Preureditev trikrakega križišča na cesti Hajdina 
(Mariborska cesta - Gomile)  v krožno križišče  

304.297,00   Hajdina 

Konzervatorsko restavratorski posegi na ostenju 
starega gotskega prezbiterija v cerkvi sv. Martina 
na Zgornji Hajdini 

8.000,00   Hajdina 

Dom starejših Hajdina - koncesija za 150 postelj   Hajdina 

Rekonstrukcija ceste Slov. Bistrica - Hajdina  7.533.023,00   Hajdina, Kidričevo 

Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče 4.290.000,00   Hoče - Slivnica 

Novogradnja Policijske postaje Rače na področju 
občine Hoče Slivnica 

3.472.728,00   Hoče - Slivnica 

Južna cestna povezava IC 11 912.914,00   Hoče - Slivnica 

Ureditev kolesarske steze ob državni cesti R2-
450/1404  in ob občinski cesti 380113  (odsek 4) 

325.902,00   Hoče - Slivnica 

Ureditev prostorov za medgeneracijsko druženje 52.430,04   Hoče - Slivnica 

Projekt E-kolesarjenje na Pohorju 50.524,49   Hoče - Slivnica 

Prenova turističnih atrakcij na Pohorju 48.529,90   Hoče - Slivnica 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Drave v Občini Hoče-Slivnica 

7.237.436,58   Hoče - Slivnica 

Sprostitveno rekreacijski park Rogoza 60.287,12   Hoče - Slivnica 

Dom starejših Hoče - koncesija za 150 postelj   Hoče - Slivnica 

Prizidek k vrtcu Horjul 1.100.000,00   Horjul 

Konservatorsko-restavratorski posegi na stenskih 
poslikavah cerkve sv. Jošta v župniji Šentjošt nad 
Horjulom 

28.711,00   Horjul 

Restavriranje stranskega oltarja sv. Antona 
Puščavnika v Župniji Šentjošt nad Horjulom 

25.646,00   Horjul 

Avtomatizacija, digitalizacija in dekarbonizacija 
operacij Steklarne Hrastnik z umestitvijo nove 
hibridne B - peči 

37.738.661,00   Hrastnik 

Sofinanciranje investicije »Širitev embalažnega 
programa« podjetja Steklarna Hrastnik d.o.o., 
rekonstrukcija peči za taljenje stekla in izgradnjo 
nove kisikove peči, nabava in montaža 3 novih 
steklarskih strojev ter celovito sanacijo ostalih 
inštalacij 

30.000.000,00   Hrastnik 

Nadomestna gradnja objekta za 150 uporabnikov 
v Domu starejših občanov Hrastnik 

13.700.000,00   Hrastnik 

Ureditev infrastrukture Obrtno industrijske cona 
Steklarna - TKI Hrastnik  

4.026.000,00   Hrastnik 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Save 

2.826.917,41   Hrastnik 

Ureditev regionalne ceste  Trbovlje – Hrastnik 
(Rinaldo - Hrastnik) 

969.681,00   Hrastnik 
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Razširitev in poglobitev podvoza do območja 
Dirmajerjev hrib 

644.616,00   Hrastnik 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

444.900,00   Hrastnik 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

444.900,00   Hrastnik 

Sanacija plazu Marno zaradi neurje s poplavami 
leta 2020 

144.922,00   Hrastnik 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav decembra 2017 

136.335,00   Hrastnik 

Sanacija plazu na lokalni cesti Podkraj - Radeče 75.425,00   Hrastnik 

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (nakup 
knjižničnega gradiva) 

25.212,00   Hrastnik 

Obnova Mlakarjevega stanovanja 22.244,00   Hrastnik 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Hrastnik 

2.207,00   Hrastnik 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav poletje 2020 - srednja Sava 

1.135.350,00   Hrastnik, Ivančna Gorica, 
Kamnik, Komenda,  Litija, 
Moravče, Trbovlje 

Izvedba nadvoza Rodik s povezovalnimi cestami 791.265,00   Hrpelje - Kozina 

Izgradnja vrtca Materija  650.000,00   Hrpelje - Kozina 

Gradnja prostorov za obravnavo in namestitev 
migrantov na Policijski postaji za izravnalne 
ukrepe Koper 

321.000,00   Hrpelje - Kozina 

Energetska sanacija Tumove koče na Slavniku 188.472,24   Hrpelje - Kozina 

Ureditev Glinščice in levega pritoka 154.474,00   Hrpelje - Kozina 

Saridov potok in potok Ločica, sanacija vodotoka 126.159,00   Hrpelje - Kozina 

Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko 
stezo Mokraška vas - Spodnja Idrija 

10.364.030,81   Idrija 

Rekonstrukcija ceste  Dolenja Trebuša - Spodnja 
Idrija od km 19.500 do km 20.500 

2.362.760,00   Idrija 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Idrija  

1.496.520,00   Idrija 

Sanacija ravne strehe telovadnice Gimnazije 
Jurija Vege Idrija.  

266.880,00   Idrija 

Policijska postaja Idrija - sanacija pločevinaste 
strehe  

114.000,00   Idrija 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (nakup 
knjižničnega gradiva) 

44.644,00   Idrija 

Jožefov jašek - izvedba vzdrževalnih del v Občini 
Idrija 

43.815,00   Idrija 

Nakup opreme za filmsko gledališče Idrija 42.232,00   Idrija 

Zaključek obnove lesene plastike v Cerkvi 
Svetega Tomaža na Vrsniku v župniji Ledine  

37.900,00   Idrija 

Obnova kulturnega spomenika domačija 
Šturmajce v Občini Idrija  

29.091,00   Idrija 

Celostna obnova domačije Za Lamovjem 27.083,00   Idrija 
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Razširitev in poglobitev podvoza do območja 
Dirmajerjev hrib 

644.616,00   Hrastnik 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

444.900,00   Hrastnik 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

444.900,00   Hrastnik 

Sanacija plazu Marno zaradi neurje s poplavami 
leta 2020 

144.922,00   Hrastnik 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav decembra 2017 

136.335,00   Hrastnik 

Sanacija plazu na lokalni cesti Podkraj - Radeče 75.425,00   Hrastnik 

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (nakup 
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Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Hrastnik 

2.207,00   Hrastnik 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav poletje 2020 - srednja Sava 

1.135.350,00   Hrastnik, Ivančna Gorica, 
Kamnik, Komenda,  Litija, 
Moravče, Trbovlje 

Izvedba nadvoza Rodik s povezovalnimi cestami 791.265,00   Hrpelje - Kozina 

Izgradnja vrtca Materija  650.000,00   Hrpelje - Kozina 

Gradnja prostorov za obravnavo in namestitev 
migrantov na Policijski postaji za izravnalne 
ukrepe Koper 

321.000,00   Hrpelje - Kozina 

Energetska sanacija Tumove koče na Slavniku 188.472,24   Hrpelje - Kozina 

Ureditev Glinščice in levega pritoka 154.474,00   Hrpelje - Kozina 

Saridov potok in potok Ločica, sanacija vodotoka 126.159,00   Hrpelje - Kozina 

Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko 
stezo Mokraška vas - Spodnja Idrija 

10.364.030,81   Idrija 

Rekonstrukcija ceste  Dolenja Trebuša - Spodnja 
Idrija od km 19.500 do km 20.500 

2.362.760,00   Idrija 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Idrija  

1.496.520,00   Idrija 

Sanacija ravne strehe telovadnice Gimnazije 
Jurija Vege Idrija.  

266.880,00   Idrija 

Policijska postaja Idrija - sanacija pločevinaste 
strehe  

114.000,00   Idrija 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (nakup 
knjižničnega gradiva) 

44.644,00   Idrija 

Jožefov jašek - izvedba vzdrževalnih del v Občini 
Idrija 

43.815,00   Idrija 

Nakup opreme za filmsko gledališče Idrija 42.232,00   Idrija 

Zaključek obnove lesene plastike v Cerkvi 
Svetega Tomaža na Vrsniku v župniji Ledine  

37.900,00   Idrija 

Obnova kulturnega spomenika domačija 
Šturmajce v Občini Idrija  

29.091,00   Idrija 

Celostna obnova domačije Za Lamovjem 27.083,00   Idrija 

Obnova strehe na hiši slikarja Jurija Tavčarja v 
Idriji  

21.092,00   Idrija 

Obnova kotlovnice v objektu Okrajnega sodišča v 
Idriji- sofinanciranje 

15.000,00   Idrija 

Sanacija vlage, ureditev drenaže ob objektu in 
odvodnjavanje Rudarske hiše, Mestni muzej Idrija  

9.107,00   Idrija 

Bolnica Franja – sanacija strehe barake za 
ranjence, Mestni muzej Idrija 

7.302,00   Idrija 

Obnova domačije v Občini Idrija 5.500,00   Idrija 

Projekt oživljanje klekljarske dediščine Čipke 
Idrija (Društvo Klekljaric Idrijske Čipke) 

3.990,60   Idrija 

Komplet videokonferenčne in pripadajoče 
opreme za malo razpravno dvorano na Okrajnem 
sodišču Idrija 

3.974,00   Idrija 

Reševanje prostorske problematike Zavoda za 
prestajanje kazni zapora Ig 

43.800.000,00   Ig 

Gradnja prizidka k vrtcu 844.000,00   Ig 

Ureditev državne ceste R3-642m odsek 1360  698.425,43   Ig 

Preureditev prostorov v enoti Češnja CUDV Draga 
na Igu 

518.775,00   Ig 

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine 
kolišč na Ljubljanskem barju  

438.000,00   Ig 

Dom starejših Ig - koncesija za 150 postelj   Ig 

Energetska sanacija dveh javnih stavb v lasti 
Občine Ilirska Bistrica 

2.457.586,01   Ilirska Bistrica 

Prizidek in telovadnica Osnovne šole Dragotina 
Ketteja 

8.794.000,00   Ilirska Bistrica 

Rekonstrukcija dveh traktov Doma starejših 
občanov Ilirska Bistrica 

6.534.140,63   Ilirska Bistrica 

Vzdrževalna dela na pehotnem strelišču Bač 4.100.000,00   Ilirska Bistrica 

Sanacija opuščenega odlagališča Globovnik 2.500.000,00   Ilirska Bistrica 

Gradbena dela za dve krožišči in novo 
povezovalno cesto (Tankovska ) 

2.319.446,00   Ilirska Bistrica 

Sanacija ceste Podgrad - Ilirska Bistrica od km 
2,192 do km 2,860 

759.617,59   Ilirska Bistrica 

Rekonstrukcija podvoza v Dobropolju pri Ilirski 
Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste na 
območju podvoza  

314.817,30   Ilirska Bistrica 

Obnova ceste Ilirska Bistrica - Novokračine od km 
7,250 do 7,965 in izvedba pločnika med 
naseljema Trpčane in Kuteževo 

206.214,00   Ilirska Bistrica 

Sanacija poškodb, zaustavitev propadanja in 
zaščita ogroženega državnega spomenika 
Knežak - Domačija Knežak  

162.282,00   Ilirska Bistrica 

Vzpostavitev objekta za potrebe izvajanja 
dejavnosti akvakulture (Namenjen lažji 
proizvodnji, izobraževanju obiskovalcev ter 
prodaji izdelkov) 

82.999,97   Ilirska Bistrica 
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Obnova gradu Prem 51.260,00   Ilirska Bistrica 

Sofinanciranje projekta izgradnje območja za 
izven letališke pristanke 

15.500,00   Ilirska Bistrica 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav poletje 2020 - Jadran 

12.350,00   Ilirska Bistrica 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Ilirska Bistrica 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Ilirska Bistrica 

2.895,00   Ilirska Bistrica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Ilirska Bistrica 

Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik 23.056.915,00   Ilirska Bistrica, Divača, Hrpelje - 
Kozina 

Novogradnja Centra za zdravljenje bolezni otrok 
Šentvid pri Stični 

6.366.403,84   Ivančna Gorica 

Odprtje Središča inovativnih tehnologij APILAB – 
Hiša Kranjske čebele 

3.480.576,97   Ivančna Gorica 

Zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško 
progo v Ivančni Gorici 

3.166.568,00   Ivančna Gorica 

Novogradnja Policijske postaje Ivančna Gorica 2.500.000,00   Ivančna Gorica 

Izgradnja novega vrtca v Šentvidu pri Stični 2.398.000,00   Ivančna Gorica 

Gradnja kolesarskih povezav na območju Občine 
Ivančna gorica  

2.023.259,00   Ivančna Gorica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Ivančna Gorica 

548.600,00   Ivančna Gorica 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za CZBO Šentvid pri Stični 

34.383,00   Ivančna Gorica 

Konservatorsko-restavratorski posegi na baročnih 
poslikavah fasade objekta Mestni trg 3 v Višnji 
Gori 

33.833,04   Ivančna Gorica 

Zamenjava oken v Cistercijanski opatiji Stična 26.761,00   Ivančna Gorica 

Pogodba z Zdravstevnim domom Ivančna Gorica 
o sofinanciranju nabave medicinske opreme v 
okviru operacije »COVID-19« 

25.015,21   Ivančna Gorica 

Obnova sanitarij in ureditev ogrevanja za objekt 
na Jurčičevi domačiji 

20.755,00   Ivančna Gorica 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Ivančna Gorica 

1.734,00   Ivančna Gorica 

Novogradnja Policijske uprave Koper  14.600.000,00   Izola 

Novogradnja Policijske postaje Izola 3.792.062,00   Izola 

Sanacija požara v Univerzitetnem kampusu 
Livade Univerze na Primorskem in oprema 
prostorov   

3.215.791,20   Izola 

Obnova ribiškega pristanišča - Izola II. faza 
(severni del) 

2.400.000,00   Izola 

Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo 
infrastrukturo 

1.885.383,00   Izola 
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Sofinanciranje projekta izgradnje območja za 
izven letališke pristanke 
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Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
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8.256,00   Ilirska Bistrica 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Ilirska Bistrica 

2.895,00   Ilirska Bistrica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Ilirska Bistrica 

Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik 23.056.915,00   Ilirska Bistrica, Divača, Hrpelje - 
Kozina 

Novogradnja Centra za zdravljenje bolezni otrok 
Šentvid pri Stični 

6.366.403,84   Ivančna Gorica 

Odprtje Središča inovativnih tehnologij APILAB – 
Hiša Kranjske čebele 

3.480.576,97   Ivančna Gorica 

Zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško 
progo v Ivančni Gorici 

3.166.568,00   Ivančna Gorica 

Novogradnja Policijske postaje Ivančna Gorica 2.500.000,00   Ivančna Gorica 

Izgradnja novega vrtca v Šentvidu pri Stični 2.398.000,00   Ivančna Gorica 

Gradnja kolesarskih povezav na območju Občine 
Ivančna gorica  

2.023.259,00   Ivančna Gorica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Ivančna Gorica 

548.600,00   Ivančna Gorica 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za CZBO Šentvid pri Stični 

34.383,00   Ivančna Gorica 

Konservatorsko-restavratorski posegi na baročnih 
poslikavah fasade objekta Mestni trg 3 v Višnji 
Gori 

33.833,04   Ivančna Gorica 

Zamenjava oken v Cistercijanski opatiji Stična 26.761,00   Ivančna Gorica 

Pogodba z Zdravstevnim domom Ivančna Gorica 
o sofinanciranju nabave medicinske opreme v 
okviru operacije »COVID-19« 

25.015,21   Ivančna Gorica 

Obnova sanitarij in ureditev ogrevanja za objekt 
na Jurčičevi domačiji 

20.755,00   Ivančna Gorica 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Ivančna Gorica 

1.734,00   Ivančna Gorica 

Novogradnja Policijske uprave Koper  14.600.000,00   Izola 

Novogradnja Policijske postaje Izola 3.792.062,00   Izola 

Sanacija požara v Univerzitetnem kampusu 
Livade Univerze na Primorskem in oprema 
prostorov   

3.215.791,20   Izola 

Obnova ribiškega pristanišča - Izola II. faza 
(severni del) 

2.400.000,00   Izola 

Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo 
infrastrukturo 

1.885.383,00   Izola 

Vzdrževanje objekta Vila Napoli Portorož, 
zagotavljanje dnevnega varstva in začasnih 
namestitev v Domu upokojencev Izola 

1.414.000,00   Izola 

Energetska sanacija srednje ekonomske, 
storitvene in gradbene šole Kranj - objekt B in 
objekt srednje šole Izola.  

1.366.590,00   Izola 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Splošno bolnišnico Izola 

1.042.590,00   Izola 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Izola 

293.420,00   Izola 

Projekt Izola - digitalni otok 111.750,00   Izola 

Vzpostavitev kreativnega inkubatorja v Luciji in 
računalniške učilnice v Srednji šoli v Izoli  

76.387,60   Izola 

Mestna knjižnica Izola (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

73.319,00   Izola 

Naložba namenjena nakupu opreme za 
pasterizacijo in vakuumsko pakiranje školjk in 
transportnega vozila; Prosub podvodni servis 
d.o.o.  

70.188,00   Izola 

Konservatorsko-restavratorska dela v 
Arheološkem parku Simonov zaliv  

39.120,00   Izola 

Energetska sanacija pokopališkega objekta 
Blejska Dobrava 

544.055,40   Jesenice 

Gradnja 2. cevi predora Karavanke  120.200.000,00   Jesenice 

Nadgradnja železniške postaje Jesenice 81.179.861,40   Jesenice 

Obnova železniškega predora Karavanke 79.314.226,00   Jesenice 

Prenova objektov srednje šole Jesenice 15.821.800,00   Jesenice 

Energetska sanacija treh stavb v Splošni 
bolnišnici Jesenice 

7.100.828,10   Jesenice 

Energetska prenova sodne stavb na Jesenicah 
vključno z izgradnjo dvigala in nabavo opreme 

6.000.000,00   Jesenice 

Gradnja objekta ''E'' Doma upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice 

3.499.000,00   Jesenice 

Požarna sanacija dveh stavb v Splošni bolnišnici 
Jesenice 

2.826.289,65   Jesenice 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
zgornje Save - Občina Jesenice 

2.354.826,15   Jesenice 

Izgradnja prizidka za ureditev enot intenzivne 
terapije v Splošni bolnišnici Jesenice  

2.313.230,00   Jesenice 

Ureditve regionalne ceste Hrušica – Javornik od 
km 2,550 do km 2,968 

1.477.740,00   Jesenice 

Energetska sanacija doma starejših občanov 
Jesenice 

1.430.791,71   Jesenice 

Rekonstrukcija nadvoza  čez železniško progo na 
Jesenicah 

1.186.383,00   Jesenice 

Prenova bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici 
Jesenice 

1.182.813,00   Jesenice 
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Izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni 
coni Jesenice - 2. faza 

1.150.049,32   Jesenice 

Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija 
prometne infrastrukture 

1.070.115,28   Jesenice 

Ureditev telovadnice Osnovne šole Poldeta 
Stražišarja 

850.000,00   Jesenice 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Splošno bolnišnico Jesenice 

702.656,00   Jesenice 

Sanacija plazu Prihodi 278.357,00   Jesenice 

Izgradnja sončne elektrarne SE DAMATECH 178.802,76   Jesenice 

Energetska sanacija objekta Hrušica 102.000,00   Jesenice 

Občinska knjižnica Jesenice (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

77.169,00   Jesenice 

Štefančevo znamenje: konservatorsko 
restavratorski posegi na stenskih poslikavah 

6.112,20   Jesenice 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

363.080,00   Jesenice, Gorje, Bohinj, Kranjska 
Gora, Radovljica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

363.080,00   Jesenice, Gorje, Bohinj, Kranjska 
Gora, Radovljica 

Nadgradnja železniške proge Kranj-Jesenice 166.000.000,00   Jesenice, Kranj, Radovljica, 
Žirovnica 

Prenova podružnice osnovne šole in vrtca Palček 
na Jezerskem 

1.815.000,00   Jezersko 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Jezersko 

3.787,00   Jezersko 

Rekonstrukcija mostu čez potok pri Dornavi  496.052,08   Juršinci 

Ureditev učilnic na podstrešju Osnovne šole 
Juršinci 

475.000,00   Juršinci 

Gradnja obvozne ceste ob mostu čez Branico v 
Grlincih 

92.555,17   Juršinci 

Izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo  18.444.000,00   Kamnik 

Regionalna kolesarska povezava Kamnik-
Mengeš-Trzin-Ljubljana  

3.823.272,00   Kamnik 

Gradnja prizidka k Domu starejših občanov 
Kamnik 

3.458.648,28   Kamnik 

Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik 1.917.706,00   Kamnik 

Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do 
Radomelj - 1. etapa 

1.700.000,00   Kamnik 

Kolesarska povezava Kamnik - Godič 1.099.631,00   Kamnik 

Nadgradnja železniškega postajališča oziroma 
nakladališča Kamnik Graben 

1.049.188,00   Kamnik 

Obnova vozišča ceste Stahovica-Črnivec od km 
0,750 do km 3,060 in od km 3,570 do km 3,850 

899.975,33   Kamnik 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

886.065,00   Kamnik 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

886.065,00   Kamnik 

216 



Izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni 
coni Jesenice - 2. faza 

1.150.049,32   Jesenice 

Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija 
prometne infrastrukture 

1.070.115,28   Jesenice 

Ureditev telovadnice Osnovne šole Poldeta 
Stražišarja 

850.000,00   Jesenice 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Splošno bolnišnico Jesenice 

702.656,00   Jesenice 

Sanacija plazu Prihodi 278.357,00   Jesenice 

Izgradnja sončne elektrarne SE DAMATECH 178.802,76   Jesenice 

Energetska sanacija objekta Hrušica 102.000,00   Jesenice 

Občinska knjižnica Jesenice (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

77.169,00   Jesenice 

Štefančevo znamenje: konservatorsko 
restavratorski posegi na stenskih poslikavah 

6.112,20   Jesenice 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

363.080,00   Jesenice, Gorje, Bohinj, Kranjska 
Gora, Radovljica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

363.080,00   Jesenice, Gorje, Bohinj, Kranjska 
Gora, Radovljica 

Nadgradnja železniške proge Kranj-Jesenice 166.000.000,00   Jesenice, Kranj, Radovljica, 
Žirovnica 

Prenova podružnice osnovne šole in vrtca Palček 
na Jezerskem 

1.815.000,00   Jezersko 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Jezersko 

3.787,00   Jezersko 

Rekonstrukcija mostu čez potok pri Dornavi  496.052,08   Juršinci 

Ureditev učilnic na podstrešju Osnovne šole 
Juršinci 

475.000,00   Juršinci 

Gradnja obvozne ceste ob mostu čez Branico v 
Grlincih 

92.555,17   Juršinci 

Izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo  18.444.000,00   Kamnik 

Regionalna kolesarska povezava Kamnik-
Mengeš-Trzin-Ljubljana  

3.823.272,00   Kamnik 

Gradnja prizidka k Domu starejših občanov 
Kamnik 

3.458.648,28   Kamnik 

Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik 1.917.706,00   Kamnik 

Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do 
Radomelj - 1. etapa 

1.700.000,00   Kamnik 

Kolesarska povezava Kamnik - Godič 1.099.631,00   Kamnik 

Nadgradnja železniškega postajališča oziroma 
nakladališča Kamnik Graben 

1.049.188,00   Kamnik 

Obnova vozišča ceste Stahovica-Črnivec od km 
0,750 do km 3,060 in od km 3,570 do km 3,850 

899.975,33   Kamnik 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

886.065,00   Kamnik 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

886.065,00   Kamnik 

Ureditev križišča v naselju Stahovica 445.057,00   Kamnik 

Rekonstrukcija hleva za plemenske svinje in 
pujske ter nakup kmetijske mehanizacije za 
Farme Ihan - KPM 

429.300,00   Kamnik 

Projekt nabave strojev za sečnjo, zgibnih 
prikoličarjev, vključno s kombiniranim strojem za 
sečnjo in prevoz, Meso Kamnik, mesna industrija 
d.d. 

381.973,00   Kamnik 

Rekonstrukcija mostu čez Kamniško Bistrico na 
cesti Stahovica – Kamniška Bistrica 

367.210,75   Kamnik 

Ojačitev regionalne ceste Moste - Duplica od km 
2,770 do km 4,050 

277.756,00   Kamnik 

Energetska obnova koče na Kamniškem sedlu 209.933,36   Kamnik 

Mesto v naročju planin: Digitalni prikaz 
velikoplaninske pastirske dediščine v mestu 

111.735,00   Kamnik 

Zamenjava odrske mehanizacije v Domu kulture 
Kamnik  

106.557,00   Kamnik 

Preplastitev ceste Kamnik-Ločica od km 0,000 do 
km 0,650 

95.091,00   Kamnik 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (nakup 
knjižničnega gradiva) 

77.162,00   Kamnik 

Sanacija plazu Špitalič zaradi neurja 30. avgusta 
2020 

74.112,00   Kamnik 

Sanacija zidov obrambnega hodnika na Starem 
gradu v Kamniku  

40.000,00   Kamnik 

Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do 
Radomelj - 2. etapa 

4.300.000,00   Kamnik, Domžale 

Celovita energetska prenova stavb v lasti občin 
Tržič, Kamnik in Preddvor 

1.942.006,00   Kamnik, Preddvor, Tržič 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Kanal  

516.000,00   Kanal 

Menjava strešne kritine z enako korčno na stolpu 
Galerije Rika Debenjaka 

6.823,00   Kanal ob Soči 

Nakup tehnične opreme v Kulturnem domu 
Deskle v Občini Kanal ob Soči 

3.730,00   Kanal ob Soči 

Sanacija gramozne jame Kidričevo 10.000.000,00   Kidričevo 

Izgradnja novega strelišča v Apačah  ter ureditev 
okolice obstoječega strelišča 

9.200.000,00   Kidričevo 

Gradnja obvoznice Kidričevo  8.905.451,00   Kidričevo 

Nova Obrtna cona Kidričevo 4.727.516,00   Kidričevo 

Vrtec Lovrenc na Dravskem polju 1.062.000,00   Kidričevo 

Projekt Farma za piščancem prijazno rejo 
perutnine Starošince; upravičenec: Peršuh, vzreja 
perutnine, trgovina in storitve d.o.o. 

1.000.000,00   Kidričevo 

Sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Apače 
- Trnovec in sofinanciranje nakupa novih gasilskih 
vozil 

110.000,00   Kidričevo 
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Ureditev ceste  Rače – Kungota – Kidričevo od km 
7.850 v dolžini 750 m 

86.277,00   Kidričevo 

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za 
zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem 
Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) 

8.782.477,00   Kidričevo, Ptuj, Majšperk, 
Hajdina 

Rekonstrukcija regionalne ceste Žaga - Kobarid 
od km 11,280 do km 11,920 

8.504.416,97   Kobarid 

Rekonstrukcija ceste  Livek - Livške Ravni -1. in 
2.faza  

2.910.417,00   Kobarid 

Rekonstrukcija ceste Staro selo - Breginj  1.720.270,00   Kobarid 

Ureditev ceste od Napoleonovega mostu do 
kampa Lazar od km 0,000 do km 0,900 

1.483.794,83   Kobarid 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture na 
območju porečja Soče (dec. 2017, okt. 2018, febr. 
2019) za leto 2021 

1.196.100,00   Kobarid 

Rekonstrukcija ceste Borjana - Robidišče  760.287,00   Kobarid 

Sanacija plazu na lokalni cesti Ladra-Krn-planina 
Kuhinja 

157.079,00   Kobarid 

Čiščenje prodnih zadrževalnikov ter sanacija 
pregrad nas vasjo Ladra na plazu velikega obsega 
Strug 

94.363,00   Kobarid 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami oktobra 2018 in februarja 2019  

75.392,00   Kobarid 

Notranja in zunanja obnova hiše Rozalija-faza 2, 
Robidišče 

15.575,00   Kobarid 

Obnova znamenja na Šarfovi ulici v Kobaridu  8.950,00   Kobarid 

Zamenjava strešne kritine in sanacija poškodb 
hiše Vida v Breginju 

5.500,00   Kobarid 

Prenova stavbe na Roški c. 20 v Kočevju 2.936.462,80   Kočevje 

 Sofinanciranje Modernizacije logističnih in 
proizvodnih zmogljivosti, Melamin 

12.200.000,00   Kočevje 

Izgradnja vrtca s skupno 16-imi oddelki 8.856.000,00   Kočevje 

Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje PN 
4.4. 

4.093.549,00   Kočevje 

Obnova objekta na Ljubljanski cesti 26, Kočevje 2.007.244,00   Kočevje 

Rekonstrukcija križišč glavne ceste G2-106 ter 
regionalne ceste R1-217/1208 z ureditvijo 
pločnikov v naselju Livold 

1.342.942,65   Kočevje 

Prizidava matičnega objekta (fizioterapija, 
jedilnica, dvigalo…) v Domu starejših občanov 
Kočevju 

895.000,00   Kočevje 

Izdelava preplastitve in sanacija vozišča na cesti 
Livold-Fara 

799.291,00   Kočevje 

Zamenjava obstoječega prezračevalnega sistema 
v objektu B v Sektorju za oskrbo Gotenica 

700.300,00   Kočevje 
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Ureditev ceste  Rače – Kungota – Kidričevo od km 
7.850 v dolžini 750 m 

86.277,00   Kidričevo 

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za 
zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem 
Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) 

8.782.477,00   Kidričevo, Ptuj, Majšperk, 
Hajdina 

Rekonstrukcija regionalne ceste Žaga - Kobarid 
od km 11,280 do km 11,920 

8.504.416,97   Kobarid 

Rekonstrukcija ceste  Livek - Livške Ravni -1. in 
2.faza  

2.910.417,00   Kobarid 

Rekonstrukcija ceste Staro selo - Breginj  1.720.270,00   Kobarid 

Ureditev ceste od Napoleonovega mostu do 
kampa Lazar od km 0,000 do km 0,900 

1.483.794,83   Kobarid 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture na 
območju porečja Soče (dec. 2017, okt. 2018, febr. 
2019) za leto 2021 

1.196.100,00   Kobarid 

Rekonstrukcija ceste Borjana - Robidišče  760.287,00   Kobarid 

Sanacija plazu na lokalni cesti Ladra-Krn-planina 
Kuhinja 

157.079,00   Kobarid 

Čiščenje prodnih zadrževalnikov ter sanacija 
pregrad nas vasjo Ladra na plazu velikega obsega 
Strug 

94.363,00   Kobarid 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami oktobra 2018 in februarja 2019  

75.392,00   Kobarid 

Notranja in zunanja obnova hiše Rozalija-faza 2, 
Robidišče 

15.575,00   Kobarid 

Obnova znamenja na Šarfovi ulici v Kobaridu  8.950,00   Kobarid 

Zamenjava strešne kritine in sanacija poškodb 
hiše Vida v Breginju 

5.500,00   Kobarid 

Prenova stavbe na Roški c. 20 v Kočevju 2.936.462,80   Kočevje 

 Sofinanciranje Modernizacije logističnih in 
proizvodnih zmogljivosti, Melamin 

12.200.000,00   Kočevje 

Izgradnja vrtca s skupno 16-imi oddelki 8.856.000,00   Kočevje 

Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje PN 
4.4. 

4.093.549,00   Kočevje 

Obnova objekta na Ljubljanski cesti 26, Kočevje 2.007.244,00   Kočevje 

Rekonstrukcija križišč glavne ceste G2-106 ter 
regionalne ceste R1-217/1208 z ureditvijo 
pločnikov v naselju Livold 

1.342.942,65   Kočevje 

Prizidava matičnega objekta (fizioterapija, 
jedilnica, dvigalo…) v Domu starejših občanov 
Kočevju 

895.000,00   Kočevje 

Izdelava preplastitve in sanacija vozišča na cesti 
Livold-Fara 

799.291,00   Kočevje 

Zamenjava obstoječega prezračevalnega sistema 
v objektu B v Sektorju za oskrbo Gotenica 

700.300,00   Kočevje 

V sklopu Dogovora za razvoj regij: vzpostavitev 
nastanitvene enote, ki bo omogočala osebam z 
motnjo v duševnem in telesnem razvoju bivanje v 
skupnosti 

445.000,00   Kočevje 

Novogradnja objekta št. 6 v Sektorju za oskrbo 
Gotenica  

360.000,00   Kočevje 

Rekonstrukcija kotlovnice, dveh toplotnih 
podpostaj, izgradnja požarnega voda in 
rekonstrukcija ogrevanja objekta vrtnarije v 
Sektorju za oskrbo Gotenica  

321.000,00   Kočevje 

Projekt Doživite skrivnostno Kočevsko v objemu 
gozdov in v digitalni obliki 

284.815,85   Kočevje 

Energetska sanacija stavbe Okrajnega sodišča v 
Kočevju s sanacijo radona ter prenova kleti in 
dvigala 

251.000,00   Kočevje 

Sanacija ogrevalnih jaškov v Sektorju za oskrbo 
Gotenica  

214.000,00   Kočevje 

Izgradnja dvigala v objektu Okrajnega sodišča v 
Kočevju - sofinanciranje 

80.000,00   Kočevje 

Knjižnica Kočevje (nakup knjižničnega gradiva in 
druge naloge) 

49.955,00   Kočevje 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Kočevje 

17.000,00   Kočevje 

Začetek pripravljalnih gradbenih del na prikritem 
vojnem grobišču Jama pod Macesnovo gorico v 
Kočevskem rogu.  

  Kočevje 

Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - 
Ribnica - Kočevje 

31.284.771,10   Kočevje, Sodražica, Ribnica 

Rekonstrukcija ceste Branik - Štanjel (železniški 
podvoz) 

1.082.126,00   Komen 

Dozidava in rekonstrukcija vrtca Štanjel 1.045.000,00   Komen 

Razširitev kuhinje v Osnovni šoli Komen 530.000,00   Komen 

Izgradnja dnevnega centra Komen v Domu za 
starejše občane Nova Gorica 

349.000,00   Komen 

Ureditev informacijskega središča NATURE 2000 
na Krasu 

172.000,00   Komen 

Medgeneracijski park Komen 113.273,75   Komen 

Obnova objekta domačije Maksa Fabianija v 
Kobdilju - obnova objekta Oranžerija  

76.219,00   Komen 

Obnova baročnega stopnišča na gradu Štanjel 40.000,00   Komen 

Restavriranje baročne slike "Abraham gosti tri 
angele" v župniji Štanjel 

17.048,00   Komen 

Vrt ob Vili Ferrari v Občini Komen, čiščenje in 
sanacijo kiparskih elementov 

13.443,00   Komen 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Komen 

7.711,00   Komen 
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Obnova kamnitega zidu Štanjel 5.435,00   Komen 

Projekt suhi zadrževalnik Tunjščica 3.975.855,00   Komenda 

Izgradnja SE IMP PUMPS 116.312,40   Komenda 

Dom starejših Komenda - koncesija za 68 postelj   Komenda 

Upravni center Koper - finančni leasing, 
preureditev prostorov in selitev 

17.600.000,00   Koper 

Novogradnja Osnovne šole Škofije v Občini Koper 15.920.000,00   Koper 

Ureditev Olimpijskega bazena Koper 8.201.860,64   Koper 

Projekt Parkirna hiša P+R Sonce 6.581.610,00   Koper 

Obnova in sanacija nekdanje Srednje tehniške 
šole v Kopru 

6.464.203,84   Koper 

Nakup patruljnega plovila - 2 kosa 5.000.000,00   Koper 

Obnova Osnovne šolo Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, 

4.707.163,00   Koper 

Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice 
in Žusterno 

4.519.948,00   Koper 

Novogradnja Postaje pomorske policije Koper 3.568.952,00   Koper 

Ureditev parka ob Semedelski promenadi v 
Kopru 

2.918.407,17   Koper 

Rekonstrukcija in prenova Obalnega doma 
upokojencev Koper 

2.745.876,73   Koper 

Gradnja podzemne parkirne hiše 2.700.000,00   Koper 

Obnova avtobusne postaje 2.487.260,00   Koper 

Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in 
upravljanje v kriznih situacijah na morju  

2.323.004,00   Koper 

Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru 1.769.984,41   Koper 

Rekonstrukcija ceste Bertoki – Gračišče od km 
8,850 do km 11,700 

1.697.185,45   Koper 

Modernizacija ceste  Gračišče – Brezovica od km 
0,900 do km 2,900 

1.394.239,76   Koper 

Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin 1.271.599,84   Koper 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Koper 

1.084.700,00   Koper 

Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti  
Loka-Podpeč-Rakitovec  

953.315,00   Koper 

Sanacija zemeljskih udorov in plazenja zaradi 
neurja na lokalnih cestah v MO Koper  

850.000,00   Koper 

Modernizacija ceste  Gračišče - Brezovica  806.818,00   Koper 

Obnova palače Baseggio Koper - Znanstveno-
raziskovalnega središča Koper 

799.884,92   Koper 

Umestitev dnevnega centra za osebe starejše od 
65 let v Domu starejših občanov Koper 

708.500,00   Koper 

Energetska prenova stavbe Dijaškega in 
študentskega doma Koper 

685.385,00   Koper 

Zagotovitev zaščite in ustavitev propadanja 
stavbe z nujnimi vzdrževalnimi deli na ostrešju in 
strehi Servitskega samostana v Kopru 

598.820,57   Koper 
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Obnova kamnitega zidu Štanjel 5.435,00   Komen 

Projekt suhi zadrževalnik Tunjščica 3.975.855,00   Komenda 

Izgradnja SE IMP PUMPS 116.312,40   Komenda 

Dom starejših Komenda - koncesija za 68 postelj   Komenda 

Upravni center Koper - finančni leasing, 
preureditev prostorov in selitev 

17.600.000,00   Koper 

Novogradnja Osnovne šole Škofije v Občini Koper 15.920.000,00   Koper 

Ureditev Olimpijskega bazena Koper 8.201.860,64   Koper 

Projekt Parkirna hiša P+R Sonce 6.581.610,00   Koper 

Obnova in sanacija nekdanje Srednje tehniške 
šole v Kopru 

6.464.203,84   Koper 

Nakup patruljnega plovila - 2 kosa 5.000.000,00   Koper 

Obnova Osnovne šolo Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, 

4.707.163,00   Koper 

Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice 
in Žusterno 

4.519.948,00   Koper 

Novogradnja Postaje pomorske policije Koper 3.568.952,00   Koper 

Ureditev parka ob Semedelski promenadi v 
Kopru 

2.918.407,17   Koper 

Rekonstrukcija in prenova Obalnega doma 
upokojencev Koper 

2.745.876,73   Koper 

Gradnja podzemne parkirne hiše 2.700.000,00   Koper 

Obnova avtobusne postaje 2.487.260,00   Koper 

Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in 
upravljanje v kriznih situacijah na morju  

2.323.004,00   Koper 

Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru 1.769.984,41   Koper 

Rekonstrukcija ceste Bertoki – Gračišče od km 
8,850 do km 11,700 

1.697.185,45   Koper 

Modernizacija ceste  Gračišče – Brezovica od km 
0,900 do km 2,900 

1.394.239,76   Koper 

Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin 1.271.599,84   Koper 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Koper 

1.084.700,00   Koper 

Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti  
Loka-Podpeč-Rakitovec  

953.315,00   Koper 

Sanacija zemeljskih udorov in plazenja zaradi 
neurja na lokalnih cestah v MO Koper  

850.000,00   Koper 

Modernizacija ceste  Gračišče - Brezovica  806.818,00   Koper 

Obnova palače Baseggio Koper - Znanstveno-
raziskovalnega središča Koper 

799.884,92   Koper 

Umestitev dnevnega centra za osebe starejše od 
65 let v Domu starejših občanov Koper 

708.500,00   Koper 

Energetska prenova stavbe Dijaškega in 
študentskega doma Koper 

685.385,00   Koper 

Zagotovitev zaščite in ustavitev propadanja 
stavbe z nujnimi vzdrževalnimi deli na ostrešju in 
strehi Servitskega samostana v Kopru 

598.820,57   Koper 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

577.835,00   Koper 

Prenova dela I. nadstropja doma starejših 
občanov Koper 

500.000,00   Koper 

Prenova stanovanj Javnega stanovanjskega 
sklada  MOK v starem mestnem jedru Kopra 

376.666,07   Koper 

Kolesarska in pešpot na delu Ulice Istrskega 
odreda v Kopru 

346.731,00   Koper 

Obnova mosta na Dragonji  325.000,00   Koper 

Ureditev namakalnega sistema in vodnih 
zbiralnikov Purissima 

215.922,00   Koper 

Sanacija strehe na kulturnem spomeniku - 
Servitski samostan v Kopru 

200.000,00   Koper 

Dokončanje obnove palače "Baseggio" 198.480,37   Koper 

Prometno-tehnični ukrepi za umirjanje prometa 
s poudarkom na motoristih v krivinah, na državni 
cesti Kastelec - Črni Kal 

190.875,00   Koper 

Ureditev prostorov ter dobava in montaža 
arhivskih regalov za pravosodne organe v Kopru 

165.000,00   Koper 

Ureditev obzidja ob Bastionu v Mestni občini 
Koper 

155.086,00   Koper 

Vzdrževanje študentskega doma Čebelnjak v 
Kopru 

126.088,83   Koper 

Ureditev arhiva  za potrebe ODT Koper 115.000,00   Koper 

Projekt digitalna preteklost Kopra 111.750,00   Koper 

Obnova in rekonstrukcija Verbove domačije v 
Podgorju pod Slavnikom  

62.085,00   Koper 

Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti 
Loka – Podpeč – Rakitovec v dolžini 110 m 

54.952,00   Koper 

Interventni poseg predelave sapnic tretjega 
manuala in žaluzijske omare orgel Kleuker v 
Občini Koper 

50.000,00   Koper 

Vzdrževalna dela obnove in prezentacije cerkve 
imenovane Rotunda sv. Elija v škofiji Koper 

32.531,00   Koper 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Koper 

8.827,00   Koper 

Center starejših Koper - koncesija za 214 postelj   Koper 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju 
Mestne Občine Koper in Občine Ankaran  

15.780.378,91   Koper, Ankaran 

Sanacija objektov vodne infrastrukture na 
območju Jadranskih rek z morjem (febr. 2019, 
nov. 2019) za leto 2021 

581.000,00   Koper, Divača, Pivka, Ilirska 
Bistrica 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav november 2019 - Jadran 

376.000,00   Koper, Piran,  Pivka, Ilirska 
Bistrica 

Danube Floodplain - Zmanjševanje poplavne 
ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih 
območij vzdolž Donave in pritokov 

278.810,00   Kostanjevica na Krki 
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Obnova lesenega mostu na južni strani otoka v 
Občini Kostanjevica na Krki  

200.000,00   Kostanjevica na Krki 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

176.600,00   Kostanjevica na Krki 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

176.600,00   Kostanjevica na Krki 

Konservatorsko-restavratorski posegi na kipu v 
parku Forma viva: Eisaku Tanaka, Japonski 
festival, 1961, Galerija Božidar Jakac 

35.310,00   Kostanjevica na Krki 

Rekonstrukcija državne ceste odsek 0265 Livold-
Fara od km 21,450 do km 21,510 in 0266 Fara-
Petrina, s krožiščem v Fari 

1.014.010,38   Kostel 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Kostel 

622.700,00   Kostel 

Zamenjava plinske peči na mejnem prehodu 
Petrina 

20.000,00   Kostel 

 Novogradnja enote Kozje v domu starejših 
občanov Šmarje pri Jelšah 

3.740.000,00   Kozje 

Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste 
Podsreda - Brestanica  

2.412.185,00   Kozje 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) in sanacija plazu 
zaradi neurja s poplavami 22. junija 2019 

460.000,00   Kozje 

Ureditev državnih kolesarskih povezav v Savinjski 
regiji: odsek Podsreda - Železno 

363.298,86   Kozje 

Sanacija občinske infrastrukture po neurju s 
poplavami 3.-6.avgust 2020  

259.995,00   Kozje 

Sanacija plazu Zagorje 119.158,00   Kozje 

Sanacija vozišča na cesti  Lesično-Podsreda 97.361,00   Kozje 

Sanacija plazu zaradi poplav 11.-13.decembra 2017 20.331,00   Kozje 

Obnova ometov v prezbiteriju in menjava 
stavbnega pohištva v prezbiteriju v Cerkvi Marije 
sedem žalosti na Gradišču nad Podsredo 

18.417,00   Kozje 

Izgradnja novega izolacijskega oddelka na Kliniki 
Golnik                                                             

42.402.150,00   Kranj 

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega 
in Sorškega polja – 2.sklop (2. faza) 

18.055.727,00   Kranj 

Novogradnja enote za 150 uporabnikov v Domu 
starejših občanov Kranj 

13.000.000,00   Kranj 

Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ 
Simon Jenko - PŠ Center" 

5.838.013,83   Kranj 

Energetska in statična sanacija Bolnišnice za 
ginekologijo in porodništvo Kranj 

4.903.495,00   Kranj 

Sofinanciranje širjenja programa Iskra d.o.o., 
Semič 

4.884.000,00   Kranj 
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Obnova lesenega mostu na južni strani otoka v 
Občini Kostanjevica na Krki  

200.000,00   Kostanjevica na Krki 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

176.600,00   Kostanjevica na Krki 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

176.600,00   Kostanjevica na Krki 

Konservatorsko-restavratorski posegi na kipu v 
parku Forma viva: Eisaku Tanaka, Japonski 
festival, 1961, Galerija Božidar Jakac 

35.310,00   Kostanjevica na Krki 

Rekonstrukcija državne ceste odsek 0265 Livold-
Fara od km 21,450 do km 21,510 in 0266 Fara-
Petrina, s krožiščem v Fari 

1.014.010,38   Kostel 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Kostel 

622.700,00   Kostel 

Zamenjava plinske peči na mejnem prehodu 
Petrina 

20.000,00   Kostel 

 Novogradnja enote Kozje v domu starejših 
občanov Šmarje pri Jelšah 

3.740.000,00   Kozje 

Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste 
Podsreda - Brestanica  

2.412.185,00   Kozje 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) in sanacija plazu 
zaradi neurja s poplavami 22. junija 2019 

460.000,00   Kozje 

Ureditev državnih kolesarskih povezav v Savinjski 
regiji: odsek Podsreda - Železno 

363.298,86   Kozje 

Sanacija občinske infrastrukture po neurju s 
poplavami 3.-6.avgust 2020  

259.995,00   Kozje 

Sanacija plazu Zagorje 119.158,00   Kozje 

Sanacija vozišča na cesti  Lesično-Podsreda 97.361,00   Kozje 

Sanacija plazu zaradi poplav 11.-13.decembra 2017 20.331,00   Kozje 

Obnova ometov v prezbiteriju in menjava 
stavbnega pohištva v prezbiteriju v Cerkvi Marije 
sedem žalosti na Gradišču nad Podsredo 

18.417,00   Kozje 

Izgradnja novega izolacijskega oddelka na Kliniki 
Golnik                                                             

42.402.150,00   Kranj 

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega 
in Sorškega polja – 2.sklop (2. faza) 

18.055.727,00   Kranj 

Novogradnja enote za 150 uporabnikov v Domu 
starejših občanov Kranj 

13.000.000,00   Kranj 

Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ 
Simon Jenko - PŠ Center" 

5.838.013,83   Kranj 

Energetska in statična sanacija Bolnišnice za 
ginekologijo in porodništvo Kranj 

4.903.495,00   Kranj 

Sofinanciranje širjenja programa Iskra d.o.o., 
Semič 

4.884.000,00   Kranj 

Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji 
Zlato polje v Kranju (športna dvorana, SČ Kranj, 
FOV Kranj, gimnazija, dijaški in študentski dom) 

4.472.709,00   Kranj 

Energetska sanacija objektov Policijske uprave 
Kranj 

3.000.000,00   Kranj 

Prizidek telovadnice Osnovne šole Staneta 
Žagarja  

2.847.632,20   Kranj 

Projekt podjetniški inkubator Kovačnica 2.460.409,00   Kranj 

Rekonstrukcija nadvoza čez železniško progo pri 
Orehku  

2.458.176,00   Kranj 

Ureditev povezave za kolesarje in pešce med 
naseljem Planina in poslovno cono Hrastje 

2.257.198,00   Kranj 

Kolesarska povezava 7: Obstoječe omrežje 
Koroška cesta (soseska Zlato polje pri Stošiču) – 
Železniška postaja Kranj 

2.209.016,00   Kranj 

Kolesarske povezave v Kranju 1-6 2.192.461,00   Kranj 

Rekonstrukcija in dozidava Osnovne šole in 
podružnične šole Kokrica (vrtec) 

2.105.000,00   Kranj 

Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 v MO Kranj 
(zmanjšanje socialne degradacije opuščenega 
objekta) 

1.905.653,02   Kranj 

Energetska prenova sodne stavb v Kranju 
vključno z izgradnjo dvigala 

1.800.000,00   Kranj 

Energetska sanacija Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano Kranj 

1.533.760,76   Kranj 

Postavitev javnih električnih polnilnic za avtobuse 
v Mestni občini Kranj 

1.165.905,20   Kranj 

Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda 
v Domu upokojencev Kranj 

1.040.500,00   Kranj 

Gradnja parkirišča P+R Zlato Polje 857.784,00   Kranj 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Kliniko Golnik 

766.584,00   Kranj 

Energetska prenova Šolskega centra Kranj 750.000,00   Kranj 

Energetska sanacija Srednje ekonomske, 
storitvene in gradbene šole Kranj - objekt B in 
objekt srednje šole Izola. 

562.646,00   Kranj 

Osrednja knjižnica Kranj (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

538.116,00   Kranj 

Ureditev površin za pešce in kolesarje med 
Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto 

448.073,00   Kranj 

Kolesarska povezava 10: Športni park Kranj - 
Avtobusna postaja Kranj 

436.778,00   Kranj 

Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, 
obveščanje uporabnikov mestnega prevoza in 
usmerjanje voznikov do parkirišč 

403.709,00   Kranj 

Kolesarska povezava Kokrica - Brdo - Predoslje 362.385,38   Kranj 

Semaforizacija križišča Struževo na državni cesti  
Polica – Kranj 

350.153,00   Kranj 
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V okviru projekta »Dnevno varstvo starejših – 
Planina« preureditev stavbe za izvajanje dnevnih 
oblik varstva za starejše 

350.000,00   Kranj 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Bolnišnica za ginekologijo in 
porodništvo Kranj 

128.460,00   Kranj 

Postavitev sončne elektrarne na objektu Iskratel 122.170,00   Kranj 

Projekt Dvig kompetenc in razvoj destinacije 
Kranj 

111.750,00   Kranj 

Obnova fasade zvonika cerkve sv. Kancijana v 
Kranju 

93.567,00   Kranj 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Kranj 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Kranj 

Projekt nakupa dveh službenih stanovanj v 
Kranju 

283.000,00   Kranj  

Izgradnja sistema javljanja požara s sistemom 
ozvočenja in sistema klica v sili za Okrožno 
sodišče v Kranju, Okrajno sodišče v Kranju, 
sistema javljanja požara za Okrajno sodišče v 
Škofji Loki, sistema klica v sili za Okrožno državno 
tožilstvo v Kranju 

100.000,00   Kranj, Škofja Loka 

Prizidek vrtca v Mojstrani 1.132.000,00   Kranjska Gora 

Rekonstrukcija depandanse Aljaževega doma v  
Vratih 
 
  

706.734,45   Kranjska Gora 

Energetska sanacija objektov Policijske postaje 
Kranjska Gora 

570.000,00   Kranjska Gora 

Obnova vozišča na cesti Kranjska Gora - Erika od 
km 0.037 do km 1.660 

557.098,00   Kranjska Gora 

Ureditev krožnega križišča v naselju Kranjska 
Gora 

362.354,00   Kranjska Gora 

Obnova počitniškega objekta Jalovec v Ratečah 350.000,00   Kranjska Gora 

Rekonstrukcija mostu čez Mlinco v Krajah 302.316,00   Kranjska Gora 

Sanacija vodozbirnega območja Jurež in ceste na 
Sr. Vrh zaradi neurja 30. avgusta 2020 

212.000,00   Kranjska Gora 

Sanacija posledic neurja s poplavami avgusta 
2019 

139.076,00   Kranjska Gora 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav novembra 2019 in oktobra 2018 

137.981,00   Kranjska Gora 

Digitalizacija kulturne dediščine v občini Kranjska 
Gora  

111.750,00   Kranjska Gora 

Postavitev varnostnih ograj ob kolesarski stezi 
Rateče – Planica ter sanacija škode zaradi 
meteorne vode 

97.000,00   Kranjska Gora 

Izvedba levega zavijalnega pasu na cesti Kraje - 
Hrušica 

87.516,00   Kranjska Gora 
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V okviru projekta »Dnevno varstvo starejših – 
Planina« preureditev stavbe za izvajanje dnevnih 
oblik varstva za starejše 

350.000,00   Kranj 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Bolnišnica za ginekologijo in 
porodništvo Kranj 

128.460,00   Kranj 

Postavitev sončne elektrarne na objektu Iskratel 122.170,00   Kranj 

Projekt Dvig kompetenc in razvoj destinacije 
Kranj 

111.750,00   Kranj 

Obnova fasade zvonika cerkve sv. Kancijana v 
Kranju 

93.567,00   Kranj 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Kranj 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Kranj 

Projekt nakupa dveh službenih stanovanj v 
Kranju 

283.000,00   Kranj  

Izgradnja sistema javljanja požara s sistemom 
ozvočenja in sistema klica v sili za Okrožno 
sodišče v Kranju, Okrajno sodišče v Kranju, 
sistema javljanja požara za Okrajno sodišče v 
Škofji Loki, sistema klica v sili za Okrožno državno 
tožilstvo v Kranju 

100.000,00   Kranj, Škofja Loka 

Prizidek vrtca v Mojstrani 1.132.000,00   Kranjska Gora 

Rekonstrukcija depandanse Aljaževega doma v  
Vratih 
 
  

706.734,45   Kranjska Gora 

Energetska sanacija objektov Policijske postaje 
Kranjska Gora 

570.000,00   Kranjska Gora 

Obnova vozišča na cesti Kranjska Gora - Erika od 
km 0.037 do km 1.660 

557.098,00   Kranjska Gora 

Ureditev krožnega križišča v naselju Kranjska 
Gora 

362.354,00   Kranjska Gora 

Obnova počitniškega objekta Jalovec v Ratečah 350.000,00   Kranjska Gora 

Rekonstrukcija mostu čez Mlinco v Krajah 302.316,00   Kranjska Gora 

Sanacija vodozbirnega območja Jurež in ceste na 
Sr. Vrh zaradi neurja 30. avgusta 2020 

212.000,00   Kranjska Gora 

Sanacija posledic neurja s poplavami avgusta 
2019 

139.076,00   Kranjska Gora 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav novembra 2019 in oktobra 2018 

137.981,00   Kranjska Gora 

Digitalizacija kulturne dediščine v občini Kranjska 
Gora  

111.750,00   Kranjska Gora 

Postavitev varnostnih ograj ob kolesarski stezi 
Rateče – Planica ter sanacija škode zaradi 
meteorne vode 

97.000,00   Kranjska Gora 

Izvedba levega zavijalnega pasu na cesti Kraje - 
Hrušica 

87.516,00   Kranjska Gora 

Vzdrževalna dela za sanacijo vlage na Pocarjevi 
domačiji, Zgornja Radovna, v Triglavskem 
narodnem parku 

20.833,00   Kranjska Gora 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Kranjska Gora 

756,00   Kranjska Gora 

Dom starejših Kranjska Gora - koncesija za 30 
dodatnih postelj 

  Kranjska Gora 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture na 
območju porečja zgornje Save (dec. 2017, 2018, 
febr. 2019) za leto 2021 

1.399.198,00   Kranjska Gora, Jesenice, Bohinj, 
Gorje, Tržič, Škofja Loka, 
Medvode  

Sanacija na objektih vodne infrastrukture na 
zgornji Savi zaradi poplav poleti in novembra 
2019  

163.000,00   Kranjska Gora, Preddvor 

Gradnja poljskih poti in ukinitev 7 nivojskih 
prehodov 

1.398.512,00   Križevci 

Rekonstrukcija ceste R2-439/1303 Križevci–
Žihlava od km 1,363 do km 4,045 z izgradnjo 
pločnika in AP 

4.812.363,54   Križevci, Ljutomer, Sv. Jurij ob 
Ščavnici 

Ustanovitev Specializirane enote avtocestne 
policije Novo mesto 

11,2 milijona za celotno 
Slovenijo 

Krško 

Nadgradnja železniške postaje Krško 25.050.000,00   Krško 

Sofinanciranje novogradnje Osnovne šole Veliki 
Podlog z vrtcem 

3.549.000,00   Krško 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
spodnje Save - Občina Krško 

2.242.463,92   Krško 

Rekonstrukcija in ureditev mansarde Doma 
starejših občanov Krško 

1.958.778,70   Krško 

Ureditev vozišča glavne ceste G1-5 odsek od 
krožišča Narpel do križišča pri pokopališču Krško 

1.916.648,58   Krško 

Kolesarska povezava Krško-Sotelsko-Brestanica 1.420.052,00   Krško 

Ureditev ceste v naselju Zdole, na regionalni cesti 
Pišece- Zgornja Pohanca-Krško 

1.230.292,00   Krško 

Ureditev bivšega objekta Policijske uprave Krško 
za potrebe specializirane enote za nadzor 
državne meje 

1.000.000,00   Krško 

Naložba v mehanizacijo, objekte in trajni nasad 742.526,42   Krško 

Prenova ostrešja gradu Štrajbarski turn 715.000,00   Krško 

Sanacija brežin z obnovitvijo odvodnjavanja in 
vozišča na cesti Šutna – Planina v Podbočju  

525.877,00   Krško 

Sanacija prostorov Upravne enote Krško na 
naslovu Cesta krških žrtev 14 

500.000,00   Krško 

Ureditev območja križišča na državni cesti 
Impoljca-Brestanica, odsek Brestanica-Krško in 
Podsreda-Brestanica - križišče Brestanica 

379.074,00   Krško 
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Čebelarski mozaik - ureditev atraktivnega 
regijskega čebelarskega centra z urbanima 
čebelnjakoma  

351.654,06   Krško 

Rekonstrukcija mostu čez Sušico pri Šutni 319.714,00   Krško 

Projekt E-Gradovi Posavja 286.950,00   Krško 

Projekt vzpostavitve dnevnega centra za starejše 
v okviru Dogovora za razvoj regij 

175.000,00   Krško 

Sanacija plazu Sotelsko 157.079,00   Krško 

Valvasorjeva knjižnica Krško (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

85.489,00   Krško 

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu 
Okrajnega sodišča Krško- sanacija zamakanja 
terase 

30.000,00   Krško 

Galerija Krško - vzdrževalna dela  16.561,00   Krško 

Obnova kotlovnice Bohoričeva za potrebe 
pravosodnih organov v Krškem - sofinanciranje 

15.000,00   Krško 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Krško 

6.433,00   Krško 

Dom starejših Krško - koncesija za 120 postelj   Krško 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav poletje 2019 - spodnja Sava 

26.000,00   Krško,   Sevnica 

Kolesarska povezava Krško-Kostanjevica na Krki 6.726.459,00   Krško, Kostanjevica na Krki 

Protihrupni ukrepi ob progi 33.700.000,00   Krško, Litija, Sevnica 

Nakup AVK opreme za  sodišča 1.600.000,00   Krško, Maribor, Nova Gorica, 
Novo mesto, Koper, Ljubljana, 
Celje, Kranj, Ptuj, Murska 
Sobota, Slovenj Gradec 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture na 
območju Spodnje Save (poplave 2016, avgust 
2019) za leto 2021 

395.000,00   Krško, Sevnica 

Poplave december 2017, odprava posledic poplav 
na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali 
fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) 

405.307,00   Kungota 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija 2020, most Gradiška II 

300.622,00   Kungota 

Sanacija plazu Ciringa na cesti Zg. Kungota - Plač 299.485,00   Kungota 

Izgradnja Koloparka Kungota 78.723,56   Kungota 

Kolesarska pot Kungota-Maribor  2.360.950,00   Kungota, Maribor 

Rekonstrukcija regionalne ceste R2-436 odsek 
1328 Počehova–Zg. Kungota od km 0,050 do km 
5,742 

2.255.272,48   KUNGOTA, 
 PESNICA 
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Čebelarski mozaik - ureditev atraktivnega 
regijskega čebelarskega centra z urbanima 
čebelnjakoma  

351.654,06   Krško 

Rekonstrukcija mostu čez Sušico pri Šutni 319.714,00   Krško 

Projekt E-Gradovi Posavja 286.950,00   Krško 

Projekt vzpostavitve dnevnega centra za starejše 
v okviru Dogovora za razvoj regij 

175.000,00   Krško 

Sanacija plazu Sotelsko 157.079,00   Krško 

Valvasorjeva knjižnica Krško (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

85.489,00   Krško 

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu 
Okrajnega sodišča Krško- sanacija zamakanja 
terase 

30.000,00   Krško 

Galerija Krško - vzdrževalna dela  16.561,00   Krško 

Obnova kotlovnice Bohoričeva za potrebe 
pravosodnih organov v Krškem - sofinanciranje 

15.000,00   Krško 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Krško 

6.433,00   Krško 

Dom starejših Krško - koncesija za 120 postelj   Krško 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav poletje 2019 - spodnja Sava 

26.000,00   Krško,   Sevnica 

Kolesarska povezava Krško-Kostanjevica na Krki 6.726.459,00   Krško, Kostanjevica na Krki 

Protihrupni ukrepi ob progi 33.700.000,00   Krško, Litija, Sevnica 

Nakup AVK opreme za  sodišča 1.600.000,00   Krško, Maribor, Nova Gorica, 
Novo mesto, Koper, Ljubljana, 
Celje, Kranj, Ptuj, Murska 
Sobota, Slovenj Gradec 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture na 
območju Spodnje Save (poplave 2016, avgust 
2019) za leto 2021 

395.000,00   Krško, Sevnica 

Poplave december 2017, odprava posledic poplav 
na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali 
fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) 

405.307,00   Kungota 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija 2020, most Gradiška II 

300.622,00   Kungota 

Sanacija plazu Ciringa na cesti Zg. Kungota - Plač 299.485,00   Kungota 

Izgradnja Koloparka Kungota 78.723,56   Kungota 

Kolesarska pot Kungota-Maribor  2.360.950,00   Kungota, Maribor 

Rekonstrukcija regionalne ceste R2-436 odsek 
1328 Počehova–Zg. Kungota od km 0,050 do km 
5,742 

2.255.272,48   KUNGOTA, 
 PESNICA 

Sanacija plazu in nasipnih brežin Dolič na cesti 
Petrovci-Kuzma  

934.404,00   Kuzma 

Dom Kuzma - dve koncesiji za 12 in 12 dodatnih 
postelj 

  Kuzma 

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v porečju Savinje - Občina Laško 

4.278.693,62   Laško 

Novogradnja Policijske postaje Laško 3.400.000,00   Laško 

Izgradnja šolske športne dvorane Rimske Toplice 2.616.000,00   Laško 

Sanacija plazu Stopce zaradi poplav novembra 
2019 

1.750.000,00   Laško 

Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 2. sklop 998.897,10   Laško 

Naložba v sadovnjake, opremo, namakanje; 
upravičenec: Aškerc Jaka 

462.536,00   Laško 

Energetska prenova Kulturnega centra Laško  356.106,00   Laško 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja junija, 
julija in avgusta  2019 

274.794,00   Laško 

Sončna elektrarna MFE MONTING SK 243,89 kW 229.552,69   Laško 

Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v 
Jurkloštru 

201.312,00   Laško 

Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v 
destinaciji Laško s poudarkom na digitalnem 
inoviranju kulturne dediščine 

191.300,00   Laško 

Sončna elektrarna MFE GRATEX 171,11 kW 140.310,20   Laško 

Sanacija plazov zaradi neurja s poplavami julija in 
novembra 2020 

63.054,00   Laško 

Knjižnica Laško (nakup knjižničnega gradiva in 
druge naloge) 

49.953,00   Laško 

Sanacija ostankov baročnega dvorca v 
kompleksu samostana Jurklošter v Občini Laško 

36.000,00   Laško 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami junija 2018  

21.746,00   Laško 

Oprema za STIK v Kulturnem centru Laško 21.099,00   Laško 

Dom starejših Laško - koncesija za 60 dodatnih 
postelj 

  Laško 

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v Občini Lenart 

5.647.718,00   Lenart 

Gradnja zunanjih bivalnih enot SVZ Hrastovec v 
Lenartu 

4.196.592,72   Lenart 

Dozidava Osnovne šole Lenart 3.192.000,00   Lenart 

Kolesarska povezava Lenart - Benedikt  1.779.134,00   Lenart 

Sanacija plazu »Trate« na cesti Trate – Most na 
Muri  

591.583,00   Lenart 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija 2020 

501.448,00   Lenart 
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Sanacija plazu Selce 175.082,00   Lenart 

Knjižnica Lenart (nakup knjižničnega gradiva in 
druge naloge) 

45.851,00   Lenart 

Celovita obnova cimprače v Občini Lenart 19.945,00   Lenart 

Nakup opreme za Kulturni dom Zavrh 9.447,00   Lenart 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče v Lenartu 
(skupaj z drugimi sodišči) 

3.974,00   Lenart 

Kolesarska povezava Lenart - Sv. Trojica - 
Cerkvenjak - Vitomarci - Trnovska vas  

4.345.703,00   Lenart , Sveta Trojica v 
Slovenskih Goricah, Cerkvenjak, 
Sveti  Andraž v Slovenskih 
Goricah, Trnovska vas 

Postavitev malih sončnih elektrarn TBP 3 in TBP 
parkirišče 

925.000,00   Lenart v Slovenskih goricah 

Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske 
Gorice: Jarenina - Lenart – Zg. Senarska 

7.304.996,00   Lenart, Pesnica, Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah 

Kolesarska povezava Lenart - Sv. Ana - Zg. 
Ščavnica (Trate)  

1.748.118,00   Lenart, Sveta Ana v Slovenskih 
Goricah 

Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda 
v Domu starejših Lendava 

4.087.692,00   Lendava 

Izgradnja nasipa Benica (Frisco) 2.995.195,19   Lendava 

Dograditev visokovodnega nasipa Gaberje 1.811.000,00   Lendava 

Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne 
ogroženosti - gradbeni ukrepi na porečju Mure - 
gradnja nasipa v Benici 

1.290.415,00   Lendava 

Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ 1.233.000,00   Lendava 

Izgradnja kolesarske povezave Lendava - 
Dobrovnik - Kobilje  

1.220.752,00   Lendava 

Gradnja nasipa v Benici 1.100.000,00   Lendava 

Sanacija objekta Okrajnega sodišča Lendava 650.000,00   Lendava 

Projekt dveh stanovanjskih skupin DSO Lendava  646.131,75   Lendava 

Gradnja dodatnih prostorov DSŠ Lendava 448.924,93   Lendava 

Razširitev industrijsko poslovne cone Lendava 318.350,37   Lendava 

Povračilo sredstev obmejnim občinam iz naslova 
Schengen-a 

251.843,00   Lendava 

Obnova Lendavskega gradu  200.000,00   Lendava 

Projekt Zipline Vinarium 174.916,25   Lendava 

Prenova prostorov v Lendavi 108.316,00   Lendava 

Center Radmožanci - opremljanje centra 103.160,00   Lendava 

Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega 
vozila za Zdravstveni dom Lendava 

73.350,00   Lendava 

Sanacija plazu pod Lendavskim gradom 72.278,00   Lendava 

Oprema Centra za zgodnjo obravnavo otrok 
Radmožanci 

50.000,00   Lendava 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Lendava 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Lendava 
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Postavitev malih sončnih elektrarn TBP 3 in TBP 
parkirišče 
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Ščavnica (Trate)  
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Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda 
v Domu starejših Lendava 

4.087.692,00   Lendava 

Izgradnja nasipa Benica (Frisco) 2.995.195,19   Lendava 

Dograditev visokovodnega nasipa Gaberje 1.811.000,00   Lendava 

Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne 
ogroženosti - gradbeni ukrepi na porečju Mure - 
gradnja nasipa v Benici 

1.290.415,00   Lendava 

Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ 1.233.000,00   Lendava 

Izgradnja kolesarske povezave Lendava - 
Dobrovnik - Kobilje  

1.220.752,00   Lendava 

Gradnja nasipa v Benici 1.100.000,00   Lendava 

Sanacija objekta Okrajnega sodišča Lendava 650.000,00   Lendava 

Projekt dveh stanovanjskih skupin DSO Lendava  646.131,75   Lendava 

Gradnja dodatnih prostorov DSŠ Lendava 448.924,93   Lendava 

Razširitev industrijsko poslovne cone Lendava 318.350,37   Lendava 

Povračilo sredstev obmejnim občinam iz naslova 
Schengen-a 

251.843,00   Lendava 

Obnova Lendavskega gradu  200.000,00   Lendava 

Projekt Zipline Vinarium 174.916,25   Lendava 

Prenova prostorov v Lendavi 108.316,00   Lendava 

Center Radmožanci - opremljanje centra 103.160,00   Lendava 

Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega 
vozila za Zdravstveni dom Lendava 

73.350,00   Lendava 

Sanacija plazu pod Lendavskim gradom 72.278,00   Lendava 

Oprema Centra za zgodnjo obravnavo otrok 
Radmožanci 

50.000,00   Lendava 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Lendava 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Lendava 

Knjižnica - Kulturni Center (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

170.041,00   Lendava  

Nakup in postavitev male sončne elektrarne LA & 
CO 136 kW 

119.680,00   Limbuš 

Knjižnica Makse Samsa (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

34.808,00   lirska Bistrica 

Ureditev železniške postaje Litija skupaj s 
parkiriščem, dodatnim tirom 

10.200.000,00   Litija 

Cesta Vače z ureditvijo prometne varnosti čez vas 4.537.468,60   Litija 

Projekt obvoznice Hotič 4.089.500,00   Litija 

Izgradnja nadomestnega vrtca Najdihojca  3.103.004,00   Litija 

Ureditev kolesarske poti od mesta Litija do 
naselja Pogonik 

3.040.446,00   Litija 

Sanacija ceste v Ribčah z ureditvijo avtobusnih 
postajališč 

2.679.229,00   Litija 

Pločnik s kolesarsko stezo od Ribč do Kresnic in 
ureditev z zavijalnimi pasovi v Kresnicah 

2.679.229,00   Litija 

Obvoznica Gabrovka, obvoznica Litija 2.159.496,00   Litija 

Sanacija plazu Kobiljek zaradi neurja s poplavami 
julija 2018 

1.390.000,00   Litija 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija 2018, julija 2019 

860.000,00   Litija 

Sanacija plazu na lokalni cesti Polšnik - Tepe 
(neurja s poplavami poleti 2020) 

471.395,18   Litija 

Odkup opreme DSO Tisje, enota Litija 
(Medgeneracijsko središče Šmelc) 

350.000,00   Litija 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav februar 2019 

346.031,00   Litija 

Ureditev križišča z avtobusnim postajališčem na 
Bregu 

280.242,73   Litija 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami julija 2018 

258.181,00   Litija 

Sanacija plazu Zapodje 224.508,00   Litija 

Energetska in osnovna prenova Planinskega 
doma Janče 

111.161,43   Litija 

Ureditev vetrolova in sanitarij v stavbi Okrajnega 
sodišča v Litiji 

104.000,00   Litija 

Knjižnica Litija (nakup knjižničnega gradiva) 47.461,00   Litija 

Projekt Aromaterapija in zelišča za zdravje in 
vitalnost domačega okolja (Dom starejših 
občanov Tisje in Društvo Lojtra) 

25.944,74   Litija 

Projekt Točka za starejše 24.457,85   Litija 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče v Litiji 
(skupaj z drugimi sodišči) 

3.974,00   Litija 
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Umeščanje brvi za kolesarje in pešce v 
neposredni bližini mosta v Litiji 

  Litija 

Projekt peš poti od Spodnjega Loga do Save, 
vključno z zavijalnim pasom 

  Litija 

Modernizacija odseka Ljubež v Lazih – Radeče  146.657,00   Litija, Radeče 

Sanacija brežin Šklendrovec nad cesto Litija-
Zagorje - galerija Šklendrovec 

5.336.115,94   Litija, Zagorje ob Savi 

Ukrepi na železniškem območju ljubljanskih 
postaj 

478.920.000,00   Ljubljana 

Izgradnja nove sodne stavbe v Ljubljani 180.000.000,00   Ljubljana 

Projekt ureditev Diagnostično terapevtskega 
servisa (1., 2. in 3. faza) v UKC Ljubljana 

112.716.754,81   Ljubljana 

Nadgradnja železniške postaje Ljubljana 111.000.000,00   Ljubljana 

Hella Saturnus - Gradnja logističnega centra in 
nakup opreme 

107.704.369,00   Ljubljana 

Dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana 106.502.080,00   Ljubljana 

UKC Ljubljana - Dokončanje projekta prizidek 
DTS  

85.627.981,40   Ljubljana 

Projekt ureditev Diagnostično terapevtskega 
servisa  (4. in 5. faza) v UKC Ljubljana 

83.000.000,00   Ljubljana 

Lek - Vzpostavitev nove poslovne enote 81.190.858,70   Ljubljana 

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani - 
projekt Kampus Vrazov trg (novogradnja) 

68.660.577,47   Ljubljana 

Izgradnja poslovne stavbe Parmova 33, Ljubljana 62.000.000,00   Ljubljana 

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani 
(novogradnja) 

57.312.035,00   Ljubljana 

Energetska sanacija Glavne stavbe – Hospital 
UKC Ljubljana 

51.293.157,34   Ljubljana 

UKC Ljubljana, revitalizacija Hospital 37.229.988,00   Ljubljana 

Izgradnja objekta ALUO Univerze v Ljubljani na 
Roški 

34.869.534,51   Ljubljana 

NUK Nacionalna univerzitetna knjižnica v 
Ljubljani: višina  vloženih finančnih sredstev za že 
izvedene aktivnosti glede reševanja prostorske 
problematike NUK od leta 2001 dalje, projekt je 
odprt za izvedbo aktivnosti do pričetka gradnje 
NUK II 

33.287.396,72   Ljubljana 

Energetska sanacija sedmih stavb UKC Ljubljana 33.106.613,72   Ljubljana 

Izgradnja Centra znanosti 29.906.991,17   Ljubljana 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - 
prenova stavbe Kazina na Kongresnem trgu 1 v 
Ljubljani z izgradnjo prizidka za potrebe izvajanja 
študijskih programov. 

29.488.376,75   Ljubljana 

Izgradnja objekta Biotehnološko stičišče 
Nacionalnega inštituta za biologijo - 1. faza 

28.546.193,00   Ljubljana 

Celovita prenova vojašnice Edvarda Peperka v 
Ljubljani 

28.400.000,00   Ljubljana 
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Umeščanje brvi za kolesarje in pešce v 
neposredni bližini mosta v Litiji 
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57.312.035,00   Ljubljana 

Energetska sanacija Glavne stavbe – Hospital 
UKC Ljubljana 

51.293.157,34   Ljubljana 

UKC Ljubljana, revitalizacija Hospital 37.229.988,00   Ljubljana 

Izgradnja objekta ALUO Univerze v Ljubljani na 
Roški 

34.869.534,51   Ljubljana 

NUK Nacionalna univerzitetna knjižnica v 
Ljubljani: višina  vloženih finančnih sredstev za že 
izvedene aktivnosti glede reševanja prostorske 
problematike NUK od leta 2001 dalje, projekt je 
odprt za izvedbo aktivnosti do pričetka gradnje 
NUK II 

33.287.396,72   Ljubljana 

Energetska sanacija sedmih stavb UKC Ljubljana 33.106.613,72   Ljubljana 

Izgradnja Centra znanosti 29.906.991,17   Ljubljana 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - 
prenova stavbe Kazina na Kongresnem trgu 1 v 
Ljubljani z izgradnjo prizidka za potrebe izvajanja 
študijskih programov. 

29.488.376,75   Ljubljana 

Izgradnja objekta Biotehnološko stičišče 
Nacionalnega inštituta za biologijo - 1. faza 

28.546.193,00   Ljubljana 

Celovita prenova vojašnice Edvarda Peperka v 
Ljubljani 

28.400.000,00   Ljubljana 

Celovita energetska sanacija in notranja prenova 
objektov v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, 
5 rok 

23.298.922,05   Ljubljana 

Projekt ureditve galerije Cukrarna 23.200.000,00   Ljubljana 

Novogradnja srednje šole za oblikovanje 
Ljubljana 

22.249.428,00   Ljubljana 

Nakup stavbe na Trubarjevi 3 ter ureditev 
prostorov na Aškerčevi cesti 5 za zagotovitev 
ustreznih prostorskih pogojev za delovanje 
AGRFT - Univerze v Ljubljani 

21.927.741,28   Ljubljana 

Razširitev Celovške ceste v Šentvidu v 
štiripasovnico 

17.288.989,00   Ljubljana 

Nabava medicinske opreme za UKC Ljubljana 17.238.320,00   Ljubljana 

Novogradnja Gimnazije Šentvid in telovadnice pri 
Osnovne šole  Šentvid 

16.503.916,00   Ljubljana 

Rekonstrukcija in dozidava objekta na Poljanski 
40 v Ljubljani za Arhiv RS in Muzej slovenske 
osamosvojitve 

15.716.950,00   Ljubljana 

Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske 
ceste 

14.430.786,00   Ljubljana 

Energetska sanacija stavb UKC Ljubljana po 
modelu javno-zasebnega partnerstva 

14.400.000,00   Ljubljana 

Novogradnja Logističnega centra Letališka 12.900.000,00   Ljubljana 

Novogradnja centra za Specialno enoto policije 
Šentvid 

11.600.000,00   Ljubljana 

Celovita energetska prenova objektov MOL (EOL-
3) 2021 

10.200.000,00   Ljubljana 

Energetska sanacija dveh stavb URI SOČA 8.813.101,00   Ljubljana 

Prenova Dunajska 104 in Kardeljeva ploščad 1 8.164.046,73   Ljubljana 

Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste v 4-
pasovnico med Bratislavsko cesto in vzhodno 
obvoznico vključno z ureditvijo peš in kolesarskih 
površin 

7.932.491,00   Ljubljana 

Aktivna protihrupna zaščita Lj. Polje in Lj. Zalog 7.149.243,00   Ljubljana 

Novogradnja Policijske postaje Ljubljana-Center  6.500.000,00   Ljubljana 

Nadgradnja in obnova objektov Doma starejših 
občanov Ljubljana Vič – Rudnik, enota Kolezija 

6.473.462,00   Ljubljana 

Ureditev kolesarske mreže v MOL - Tržaška cesta 6.419.329,00   Ljubljana 

UKC Ljubljana - Infekcijska klinika, 1. faza 6.258.600,00   Ljubljana 

Ureditev kolesarske mreže MOL s 
sofinanciranjem ESRR (CTN) na območju 
Dunajske ceste 

6.225.154,00   Ljubljana 

Prenova in ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana  
za potrebe epidemije COVID19 z 11 posteljami in 
mikrobiološkega laboratorija 

6.002.191,00   Ljubljana 

Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih 
kapacitet Negovalne bolnišnice v Ljubljani 

5.656.199,35   Ljubljana 
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Ureditev prostorov za Upravno enoto Ljubljana v 
objektu Linhartova 13 

5.400.000,00   Ljubljana 

Ureditev ekonomsko poslovne cone Zalog 5.271.449,31   Ljubljana 

Vzpostavitev dispečerskega centra zdravstva v 
UKC Ljubljana 

4.530.926,40   Ljubljana 

Izvedba ureditve pohlajevanja prostorov na sodni 
stavbi na Tavčarjevi 9 

4.300.000,00   Ljubljana 

Ureditev oddelka za COVID-19 bolnike v objektu 
Diagnostično terapevtskega servisa sever v UKC 
Ljubljana 

4.218.708,00   Ljubljana 

Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh 
cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni 
log 

3.966.288,00   Ljubljana 

2. faza obnove OŠ Riharda Jakopiča 3.716.000,00   Ljubljana 

Izgradnja nadomestnega objekta Kliničnega 
inštituta za medicino dela, prometa in športa 
UKC Ljubljana 

3.692.243,00   Ljubljana 

Požarna sanacija Onkološkega inštituta Ljubljana 3.670.858,00   Ljubljana 

Rekonstrukcija in energetska prenova dela 
objekta Srednja šola tehniških strok Šiška 

3.597.583,00   Ljubljana 

Sofinanciranje investiranja v opredmetena in 
neopredmetena osnovna sredstva, Better - 
Digitalna Zdravstvena Platforma  

3.560.834,00   Ljubljana 

Energetska sanacija objektov Dijaškega doma Vič 3.396.768,00   Ljubljana 

Energetska prenova stavbe Negovalna bolnišnica 
Ljubljana 

3.300.000,00   Ljubljana 

Dozidava in rekonstrukcija Gimnazije Bežigrad 3.204.568,96   Ljubljana 

Sanacija notranjega strelišča v Policijska 
akademija Tacen  

3.200.000,00   Ljubljana 

ZGN LJ - prenova in dozidava 3.044.018,00   Ljubljana 

Policijska postaja Bežigrad - rekonstrukcija, 
dozidava in delna sprememba namembnosti 

3.000.000,00   Ljubljana 

UKC Ljubljana - CAR-T zdravljenje  2.916.610,00   Ljubljana 

Energetska prenova stavbe Srednja zdravstvena 
šola Ljubljana 

2.401.841,00   Ljubljana 

Ureditev Katetrskega laboratorija Kliničnega 
oddelka za kardiologijo Interne klinike na UKC 
Ljubljana 

2.281.530,00   Ljubljana 

Telovadnica - Gimnazija Šiška 2.280.000,00   Ljubljana 

Ureditev Enote za intenzivno nego in terapijo 
novorojencev Ginekološke klinike UKC Ljubljana 

2.252.093,00   Ljubljana 

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za 
Onkološki inštitut Ljubljana 

2.217.579,00   Ljubljana 

Prenova obstoječega naselja Cesta španskih 
borcev 

2.195.955,00   Ljubljana 

Energetska sanacija Negovalne bolnišnice v 
Ljubljani 

2.146.355,00   Ljubljana 
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Ureditev prostorov za Upravno enoto Ljubljana v 
objektu Linhartova 13 

5.400.000,00   Ljubljana 

Ureditev ekonomsko poslovne cone Zalog 5.271.449,31   Ljubljana 

Vzpostavitev dispečerskega centra zdravstva v 
UKC Ljubljana 

4.530.926,40   Ljubljana 

Izvedba ureditve pohlajevanja prostorov na sodni 
stavbi na Tavčarjevi 9 

4.300.000,00   Ljubljana 

Ureditev oddelka za COVID-19 bolnike v objektu 
Diagnostično terapevtskega servisa sever v UKC 
Ljubljana 

4.218.708,00   Ljubljana 

Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh 
cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni 
log 

3.966.288,00   Ljubljana 

2. faza obnove OŠ Riharda Jakopiča 3.716.000,00   Ljubljana 

Izgradnja nadomestnega objekta Kliničnega 
inštituta za medicino dela, prometa in športa 
UKC Ljubljana 

3.692.243,00   Ljubljana 

Požarna sanacija Onkološkega inštituta Ljubljana 3.670.858,00   Ljubljana 

Rekonstrukcija in energetska prenova dela 
objekta Srednja šola tehniških strok Šiška 

3.597.583,00   Ljubljana 

Sofinanciranje investiranja v opredmetena in 
neopredmetena osnovna sredstva, Better - 
Digitalna Zdravstvena Platforma  

3.560.834,00   Ljubljana 

Energetska sanacija objektov Dijaškega doma Vič 3.396.768,00   Ljubljana 

Energetska prenova stavbe Negovalna bolnišnica 
Ljubljana 

3.300.000,00   Ljubljana 

Dozidava in rekonstrukcija Gimnazije Bežigrad 3.204.568,96   Ljubljana 

Sanacija notranjega strelišča v Policijska 
akademija Tacen  

3.200.000,00   Ljubljana 

ZGN LJ - prenova in dozidava 3.044.018,00   Ljubljana 

Policijska postaja Bežigrad - rekonstrukcija, 
dozidava in delna sprememba namembnosti 

3.000.000,00   Ljubljana 

UKC Ljubljana - CAR-T zdravljenje  2.916.610,00   Ljubljana 

Energetska prenova stavbe Srednja zdravstvena 
šola Ljubljana 

2.401.841,00   Ljubljana 

Ureditev Katetrskega laboratorija Kliničnega 
oddelka za kardiologijo Interne klinike na UKC 
Ljubljana 

2.281.530,00   Ljubljana 

Telovadnica - Gimnazija Šiška 2.280.000,00   Ljubljana 

Ureditev Enote za intenzivno nego in terapijo 
novorojencev Ginekološke klinike UKC Ljubljana 

2.252.093,00   Ljubljana 

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za 
Onkološki inštitut Ljubljana 

2.217.579,00   Ljubljana 

Prenova obstoječega naselja Cesta španskih 
borcev 

2.195.955,00   Ljubljana 

Energetska sanacija Negovalne bolnišnice v 
Ljubljani 

2.146.355,00   Ljubljana 

Preureditev dela objekta Doma starejših občanov 
Ljubljana Šiška 

1.968.718,28   Ljubljana 

Pridobitev 10 službenih stanovanj Ministrstva za 
javno upravo 

1.800.000,00   Ljubljana 

Energetska sanacija Dom starejših občanov 
Ljubljana-Moste -Polje 

1.800.000,00   Ljubljana 

UKC Ljubljana - Energetska sanacija ZVD  1.750.079,61   Ljubljana 

Energetska sanacija doma starejših občanov 
Moste Polje 

1.748.252,00   Ljubljana 

Rekonstrukcija Doma starejših občanov Ljubljana 
Bežigrad 

1.631.488,95   Ljubljana 

Prenova prostorov ARSO 1.600.000,00   Ljubljana 

Nakup zemljišča in gradnja nove bivalne enote v 
Ljubljani-Šmartno za Varstveno delovni center 
Tončke Hočevar  

1.481.000,00   Ljubljana 

Inštitut za novejšo zgodovino -umestitev v nove 
prostore 

1.422.125,00   Ljubljana 

Sanacija fasade in menjava oken na objektu 
Župančičeva 6, Ljubljana 

1.300.000,00   Ljubljana 

Nakup dveh robotov za protitumorna zdravila za 
Onkološki inštitut Ljubljana 

1.199.021,00   Ljubljana 

Nakup parnih sterilizatorjev za Lekarno v UKC 
Ljubljana 

1.195.600,00   Ljubljana 

Obnova endoskopirnic v UKC Ljubljana 1.157.780,00   Ljubljana 

Rekonstrukcija in nadzidava dela Doma starejših 
občanov Fužine 

1.130.206,00   Ljubljana 

Ureditev prostorov Nacionalnega centra za slepe 
in slabovidne na Očesni kiniki UKC Ljubljana 

1.083.980,57   Ljubljana 

UKC Ljubljana - zamenjava avtoklavov 1.064.925,00   Ljubljana 

Zavod RS za šolstvo - Obnova mansarde in kleti 1.038.265,30   Ljubljana 

Mestna knjižnica Ljubljana (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

1.026.502,00   Ljubljana 

Izgradnja SE SALONIT ANHOVO 2 1.017.702,00   Ljubljana 

Menjava oken na objektu Štefanova 1,3,5, 
Ljubljana 

1.000.000,00   Ljubljana 

Zamenjava ozvočenja v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma in prenova garderob 

999.500,00   Ljubljana 

Nabava CT naprave za Onkološki inštitut 
Ljubljana 

979.917,00   Ljubljana 

Posodobitev farme 908.272,00   Ljubljana 

Rekonstrukcija mostu čez Savo v Tacnu 785.210,00   Ljubljana 

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za 
NLZOH 

765.170,00   Ljubljana 

Celovita prenova objekta Hacquetova 19 - 
Kmetijski inštitut Slovenije 

728.846,62   Ljubljana 

Inventariziranje (popisovanje), digitalizacija, 
digitalna hramba in spletna dostopnost zbirke 
Studia Slovenica. 

700.000,00   Ljubljana 
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Projekt posodobitve proizvodnje-mešalnica 
Ljubljana; upravičenec: Jata Emona d.o.o. 

609.332,00   Ljubljana 

Sanacija ogrevalnega sistema v objektu 
Kotnikova 5, Ljubljana 

600.000,00   Ljubljana 

Ureditev regionalne ceste Šentvid – Vodice, skozi 
Šmartno 

584.882,00   Ljubljana 

Prostorska ureditev območja Roška, s čemer bo 
omogočena rešitev prostorske problematike UL 
ALUO, SŠOF in ŠDL na tem območju 

512.747,86   Ljubljana 

Ureditev objekta Šmartinska 152, Ljubljana 500.000,00   Ljubljana 

Ureditev regionalne ceste Ljubljana (Šmartinska 
c.) - Šentjakob - padavinska kanalizacija 

499.110,29   Ljubljana 

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za URI 
SOČA 

483.524,02   Ljubljana 

Nadgradnja sistem digitalnega poslovanja 
Ustavnega sodišča RS - E.USRS  

481.900,00   Ljubljana 

Zagotovitev ustreznejših prostorskih in 
varnostnih pogojev za delovanje UL ALUO na 
lokacijah Dolenjska cesta 83 in Erjavčeva cesta 23 
v Ljubljani 

455.022,00   Ljubljana 

Investicijsko vzdrževalna dela na posameznih 
zunanjih delih sodne stavbe na Tavčarjevi 9  

447.000,00   Ljubljana 

Sanacija ogrevalno hladilnega sistema v objektu 
Šmartinska 55, Ljubljana 

400.000,00   Ljubljana 

Nakup parcele št. 447/7 Brinje I za uporabo 
objektov na Kardeljevi ploščadi 12 in 13 

382.000,00   Ljubljana 

Zamenjava vodovodnih cevi na ORL kliniki UKC 
Ljubljana 

354.725,00   Ljubljana 

Izvedba centralnega sistema pohlajevanja 
prostorov v objektu Trg OF 13, Ljubljana za 
potrebe Vrhovnega državnega tožilstva in 
Specializiranega državnega tožilstva 

301.000,00   Ljubljana 

Preureditev poslovnih prostorov MP/MF za 
Župančičevi 3 v Ljubljana 

300.000,00   Ljubljana 

Sofinanciranje operacije »The Slovenia Wonders - 
Čudesa Slovenije«. Rezultat operacije nov 
integralni turistični produkt. 

272.170,00   Ljubljana 

Nakup strežniške in sistemske opreme za NIJZ 269.498,00   Ljubljana 

Izgradnja povezovalne avle Srednje vzgojiteljske 
šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana 

267.105,00   Ljubljana 

Vzpostavitev sodobnega sistema za e-
izobraževanja in vzpostavitev sistema izvedbe 
digitalizacije izpitov v okviru Centra za 
izobraževanje v pravosodju   

205.473,79   Ljubljana 

Ograditev območja Policijske akademije Tacen 185.000,00   Ljubljana 

Vzdrževalna dela poslovnih objektov v Vrtu vseh 
svetih na Plečnikovih Žalah  

173.487,00   Ljubljana 
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Projekt posodobitve proizvodnje-mešalnica 
Ljubljana; upravičenec: Jata Emona d.o.o. 

609.332,00   Ljubljana 

Sanacija ogrevalnega sistema v objektu 
Kotnikova 5, Ljubljana 

600.000,00   Ljubljana 

Ureditev regionalne ceste Šentvid – Vodice, skozi 
Šmartno 

584.882,00   Ljubljana 

Prostorska ureditev območja Roška, s čemer bo 
omogočena rešitev prostorske problematike UL 
ALUO, SŠOF in ŠDL na tem območju 

512.747,86   Ljubljana 

Ureditev objekta Šmartinska 152, Ljubljana 500.000,00   Ljubljana 

Ureditev regionalne ceste Ljubljana (Šmartinska 
c.) - Šentjakob - padavinska kanalizacija 

499.110,29   Ljubljana 

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za URI 
SOČA 

483.524,02   Ljubljana 

Nadgradnja sistem digitalnega poslovanja 
Ustavnega sodišča RS - E.USRS  

481.900,00   Ljubljana 

Zagotovitev ustreznejših prostorskih in 
varnostnih pogojev za delovanje UL ALUO na 
lokacijah Dolenjska cesta 83 in Erjavčeva cesta 23 
v Ljubljani 

455.022,00   Ljubljana 

Investicijsko vzdrževalna dela na posameznih 
zunanjih delih sodne stavbe na Tavčarjevi 9  

447.000,00   Ljubljana 

Sanacija ogrevalno hladilnega sistema v objektu 
Šmartinska 55, Ljubljana 

400.000,00   Ljubljana 

Nakup parcele št. 447/7 Brinje I za uporabo 
objektov na Kardeljevi ploščadi 12 in 13 

382.000,00   Ljubljana 

Zamenjava vodovodnih cevi na ORL kliniki UKC 
Ljubljana 

354.725,00   Ljubljana 

Izvedba centralnega sistema pohlajevanja 
prostorov v objektu Trg OF 13, Ljubljana za 
potrebe Vrhovnega državnega tožilstva in 
Specializiranega državnega tožilstva 

301.000,00   Ljubljana 

Preureditev poslovnih prostorov MP/MF za 
Župančičevi 3 v Ljubljana 

300.000,00   Ljubljana 

Sofinanciranje operacije »The Slovenia Wonders - 
Čudesa Slovenije«. Rezultat operacije nov 
integralni turistični produkt. 

272.170,00   Ljubljana 

Nakup strežniške in sistemske opreme za NIJZ 269.498,00   Ljubljana 

Izgradnja povezovalne avle Srednje vzgojiteljske 
šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana 

267.105,00   Ljubljana 

Vzpostavitev sodobnega sistema za e-
izobraževanja in vzpostavitev sistema izvedbe 
digitalizacije izpitov v okviru Centra za 
izobraževanje v pravosodju   

205.473,79   Ljubljana 

Ograditev območja Policijske akademije Tacen 185.000,00   Ljubljana 

Vzdrževalna dela poslovnih objektov v Vrtu vseh 
svetih na Plečnikovih Žalah  

173.487,00   Ljubljana 

Digitalno inoviranje slovenske kulturne dediščine 
(Turizem Ljubljana) 

167.625,00   Ljubljana 

Obnova dveh dvigal in sanacija strehe na 
Specializiranem državnem tožilstvu RS, Trg OF 13 
- sofinanciranje 

160.000,00   Ljubljana 

 Projekt ureditve centralnega parkirišča v 
Policijski akademiji Tacen in sanacija zunanjega 
strelišča Policijske akademije 

150.000,00   Ljubljana 

Nakup parcele 386/25 Brinje I za uporabnike 
objektov Dunajska cesta 104 in Kardeljeva 
ploščad 1 in ureditev parkirnih prostorov 

144.018,00   Ljubljana 

Izvedba pohlajevanja objekta Vodnikova 43  127.000,00   Ljubljana 

Ograditev območja avtopoligona v Policijski 
akademiji Tacen  

120.000,00   Ljubljana 

Ureditev prostorov za obravnavo in namestitev 
migrantov na Policijski postaji Vič  

110.000,00   Ljubljana 

Konservatorsko-restavratorska obnova vrat in 
zidov na Vrhovnem sodišču RS ter izgradnja 
pristopne kontrole v 2. nadstropju Tavčarjeve 
ulice 9 

108.000,00   Ljubljana 

Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za 
Onkološki inštitut Ljubljana 

103.874,00   Ljubljana 

Sanacija balkonov na DOM3 v Policijska 
akademija Tacen 

98.000,00   Ljubljana 

Menjava zunanjega stavbnega pohištva na 
objektih v Policijski akademiji Tacen  

95.000,00   Ljubljana 

Projekt energetske sanacije objekta MNZ na 
Jeranovi ulici 14 

85.500,00   Ljubljana 

Izvedba gradbenih, obrtnih in instalacijskih del za 
ureditev prostorov v kletni etaži postaje 
prometne policije Ljubljana  

85.000,00   Ljubljana 

Izvedba prenove pohlajevalnega sistema v 
prostorih na Šubičevi ulici 2 – Državno 
odvetništvo in na Železni cesti 14 – Specializirano 
državno tožilstvo v Ljubljani 

85.000,00   Ljubljana 

Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za 
Psihiatrično kliniko Ljubljana 

83.693,55   Ljubljana 

Andragoški center Slovenije - nakup parkirnih 
mest 

80.000,00   Ljubljana 

Dokončanje meteorne kanalizacije na območju 
parkirišča Policijske akademije Tacen  

70.000,00   Ljubljana 

Sanacija strehe Doma duhovnih vaj v Ljubljani 67.159,41   Ljubljana 

Sanacija fasade, strehe in strelovoda na Šubičeva 
2, Ljubljana, kjer se nahaja Državno odvetništvo 
RS- sofinanciranje.  

65.000,00   Ljubljana 

Zamenjava pralnih strojev v pralnici Doma 
starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik  

55.205,00   Ljubljana 
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Sanacija tlaka v zvoniku, rekonstrukcija podlage 
konstrukcije zvonov, sanacija vidnega betona 
zvonika in sanacija poškodovanih stebrov 
predprostora vhoda v cerkev sv. Cirila in Metoda v 
župniji Ljubljana - Bežigrad 

50.000,00   Ljubljana 

Izvedba obnovitveno - ureditvenih del v prostorih 
Državno tožilski svet na Trgu OF 13 in Okrajnega 
sodišča na Malem trgu 6 v Ljubljani 

50.000,00   Ljubljana 

Dobava in montaže opreme nove sejne sobe za 
Državno tožilski svet 

46.000,00   Ljubljana 

Nakup zobozdravstvenega aparata v 
Zdravstvenem domu za študente 

40.610,00   Ljubljana 

Cerkev sv. Urha v Zavogljem v župniji Sostro, 
obnova oltarjev in prižnice 

40.000,00   Ljubljana 

Mislejev portal - zaščita kamnitega dela 
spomenika pred nadaljnjim propadanjem, 
restavriranje kamnitega portala, rekonstruiranje 
manjkajočih delov spomenika ter obnova in 
zaščita lesenih delov  

38.987,00   Ljubljana 

Mestni trg 14 - Pod Trančo, dokumentiranje in 
digitaliziranje stenskih in stropnih  poslikav 

38.442,00   Ljubljana 

Obnova strehe na Okrajnem in Višjem sodišču v 
Ljubljani, Miklošičevi 8a 

20.000,00   Ljubljana 

Sofinanciranje kulturnih projektov na področju 
nepremične kulturne dediščine v župniji 
Ljubljana - Sv. Jakob 

18.000,00   Ljubljana 

Ohranjanje ljubiteljskega gledališča in virov 
(Šentjakobsko Gledališče Ljubljana) 

15.070,21   Ljubljana 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ljubljana 
(skupaj z drugimi sodišči) 

3.974,00   Ljubljana 

Vpis Plečnikove dediščine v Ljubljani na UNESCO 
seznam svetovne kulturne in naravne dediščine 

  Ljubljana 

Projekt energetske sanacije policijskega objekta 
Vodnikova 43 

73.000,00   Ljubljana  

Barjansko kolesarsko omrežje - Občina Dobrova-
Polhov Gradec - faza 1 in 2  

5.652.285,00   Ljubljana, Dobrova - Polhov 
Gradec 

Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice 
(povečanje vrednosti projekta) 

67.800.000,00   Ljubljana, Dobrova-Polhov 
Gradec 

2. tir železniške proge Ljubljana – Jesenice – 
državna meja 

1.717.420.775,00   Ljubljana, Jesenice, Kranj, 
Radovljica, Lesce 

Energetska sanacija stavb Nacionalnega inštituta 
za Javno zdravje 

150.770,71   Ljubljana, Murska Sobota, Celje 

Ojačitev vozišča, cesta Trzin - Črnuče in odseka 
0795 Trzin - Črnuče 

1.018.430,00   Ljubljana, Trzin 

 Sofinanciranje širitve kapacitet podjetja 
Podkrižnik d.o.o 

2.539.953,16   Ljubno 

Krožno križišče Radmirje 894.593,21   Ljubno 
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Sanacija tlaka v zvoniku, rekonstrukcija podlage 
konstrukcije zvonov, sanacija vidnega betona 
zvonika in sanacija poškodovanih stebrov 
predprostora vhoda v cerkev sv. Cirila in Metoda v 
župniji Ljubljana - Bežigrad 

50.000,00   Ljubljana 

Izvedba obnovitveno - ureditvenih del v prostorih 
Državno tožilski svet na Trgu OF 13 in Okrajnega 
sodišča na Malem trgu 6 v Ljubljani 

50.000,00   Ljubljana 

Dobava in montaže opreme nove sejne sobe za 
Državno tožilski svet 

46.000,00   Ljubljana 

Nakup zobozdravstvenega aparata v 
Zdravstvenem domu za študente 

40.610,00   Ljubljana 

Cerkev sv. Urha v Zavogljem v župniji Sostro, 
obnova oltarjev in prižnice 

40.000,00   Ljubljana 

Mislejev portal - zaščita kamnitega dela 
spomenika pred nadaljnjim propadanjem, 
restavriranje kamnitega portala, rekonstruiranje 
manjkajočih delov spomenika ter obnova in 
zaščita lesenih delov  

38.987,00   Ljubljana 

Mestni trg 14 - Pod Trančo, dokumentiranje in 
digitaliziranje stenskih in stropnih  poslikav 

38.442,00   Ljubljana 

Obnova strehe na Okrajnem in Višjem sodišču v 
Ljubljani, Miklošičevi 8a 

20.000,00   Ljubljana 

Sofinanciranje kulturnih projektov na področju 
nepremične kulturne dediščine v župniji 
Ljubljana - Sv. Jakob 

18.000,00   Ljubljana 

Ohranjanje ljubiteljskega gledališča in virov 
(Šentjakobsko Gledališče Ljubljana) 

15.070,21   Ljubljana 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ljubljana 
(skupaj z drugimi sodišči) 

3.974,00   Ljubljana 

Vpis Plečnikove dediščine v Ljubljani na UNESCO 
seznam svetovne kulturne in naravne dediščine 

  Ljubljana 

Projekt energetske sanacije policijskega objekta 
Vodnikova 43 

73.000,00   Ljubljana  

Barjansko kolesarsko omrežje - Občina Dobrova-
Polhov Gradec - faza 1 in 2  

5.652.285,00   Ljubljana, Dobrova - Polhov 
Gradec 

Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice 
(povečanje vrednosti projekta) 

67.800.000,00   Ljubljana, Dobrova-Polhov 
Gradec 

2. tir železniške proge Ljubljana – Jesenice – 
državna meja 

1.717.420.775,00   Ljubljana, Jesenice, Kranj, 
Radovljica, Lesce 

Energetska sanacija stavb Nacionalnega inštituta 
za Javno zdravje 

150.770,71   Ljubljana, Murska Sobota, Celje 

Ojačitev vozišča, cesta Trzin - Črnuče in odseka 
0795 Trzin - Črnuče 

1.018.430,00   Ljubljana, Trzin 

 Sofinanciranje širitve kapacitet podjetja 
Podkrižnik d.o.o 

2.539.953,16   Ljubno 

Krožno križišče Radmirje 894.593,21   Ljubno 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Ljubno 

519.935,00   Ljubno 

Prenova Kulturnega doma Ljubno  200.000,00   Ljubno 

Projekt Prva pametna podeželska učilnica v 
Sloveniji 

173.066,38   Ljubno 

Prenova Zadružnega doma v Občini Ljubno 134.051,00   Ljubno 

Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine 
Ljutomer – 2. faza 

3.184.026,34   Ljutomer 

Gradnja rehabilitacijske centra v SVZ Lukavci 2.155.491,48   Ljutomer 

Izgradnja novega krožišča na mestu obstoječega 
križišča Prešernove ceste in ulice Slavka Osterca 

1.612.832,00   Ljutomer 

Novogradnja hleva za rejo plemenskih svinj; 
upravičenec: Ljutomerčan d.o.o. 

1.177.048,00   Ljutomer 

Preplastitev vozišča regionalne ceste Ljutomer - 
Savci - Ptuj 

1.164.570,00   Ljutomer 

Širitev poslovne cone Ljutomer 1.008.257,14   Ljutomer 

Prizidava vrtca Mala Nedelja 895.000,00   Ljutomer 

Rekonstrukcija-ureditev skladišča za žitarice in 
zelenjavo; upravičenec: Splošna kmetijska 
zadruga Ljutomer Križevci z. o. o. 

734.619,00   Ljutomer 

Sanacija plazu Radomerje zaradi neurja s 
poplavami julija 2020 

352.170,00   Ljutomer 

Obnova stavbe Okrajnega sodišča v Ljutomeru 163.000,00   Ljutomer 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami maja 2018 (maj) 

101.826,00   Ljutomer 

Splošna knjižnica Ljutomer (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

40.586,00   Ljutomer 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Ljutomer 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ljutomer 
(skupaj z drugimi sodišči) 

3.974,00   Ljutomer 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Ljutomer 

Uvoz na avtocesto pri Občini Log Dragomer 45.169.642,00   Log - Dragomer 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Ljubljanice - 3.sklop  

17.628.107,00   Log - Dragomer 

Prizidek otroškega vrtca Dragomer 396.000,00   Log - Dragomer 

Projekt Podaj roko - zagotavljanje prostorov za 
starejše in programov za varno in zdravo staranje  

214.845,12   Log - Dragomer 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav septembra 2010 

112.542,00   Log - Dragomer 

Nov Policijski center Logatec 8.200.000,00   Logatec 

Novogradnja enote vrtca Kurirček 2.110.000,00   Logatec 

InnoRenew CoE: nabava vrhunske raziskovalne 
opreme ter izgradnja požarnega laboratorija 

2.021.203,06   Logatec 
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Izgradnja dnevnega centra v Domu starejših 
občanov Logatec 

1.275.000,00   Logatec 

Zadrževalnik Črni potok,  zmanjšanje poplavne 
ogroženosti (zmanjšanje pretoka visokih voda) 

1.261.385,00   Logatec 

Ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in 
krožnega križišča Logatec - priključek Logatec  

855.173,00   Logatec 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Ljubljanice - Občina Logatec 

838.975,45   Logatec 

Gradbena dela za ureditev ceste Logatec-
Grčarevec na regionalni cesti  Kalce-Podplanina 

197.828,00   Logatec 

Nabava opreme za Narodni dom v Občini 
Logatec 

99.567,00   Logatec 

Sanacija vozišča na cesti  Rakek - Logatec 96.287,00   Logatec 

Knjižnica Logatec (nakup knjižničnega gradiva in 
druge naloge) 

43.832,00   Logatec 

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 
2.sklop 

14.454.966,21   Logatec, Postojna, Log - 
Dragomer, Brezovica, Škofljica 

Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob 
cesti Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do 5,240 in 
km 5,600 do 7,240 

1.939.807,00   Log-Dragomer 

Ureditev ceste Stari trg - Loški potok  1.029.223,00   Loška dolina 

Protiprašna zaščita makadamske ceste  Stari trg - 
Loški potok  

798.724,00   Loška dolina 

Rekonstrukcija mostu čez Mali Obrh  v Kozarišču 422.536,00   Loška dolina 

Zamenjava plinske peči na mejnem prehodu 
Babno Polje  

11.700,00   Loška dolina 

Gradnja Medgeneracijskega bivalnega objekta 
Loški Potok  

1.460.000,00   Loški Potok 

Rekonstrukcija ceste  Sodražica-Hrib 827.282,00   Loški Potok 

Rekonstrukcija ceste Hrib - Trava skozi 
Podpresko 

827.282,00   Loški Potok 

Izvedba gradbenih del za obnovo ceste  Hrib - 
Podplanina  

209.625,00   Loški Potok 

Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega 
vozila za Zdravstveni dom Loški Potok 

73.350,00   Loški Potok 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Loški Potok 

12.182,00   Loški Potok 

Rekonstrukcija ceste  Ruta - Lovrenc - Pesek 
skozi naselje Lovrenc na Pohorju 

2.986.278,00   Lovrenc na Pohorju 

Gradnja nadomestnega mostu čez Slepnico pri 
Lovrencu na Pohorju 

749.763,00   Lovrenc na Pohorju 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja avgusta 
2020 

276.134,00   Lovrenc na Pohorju 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav decembra 2017 in neurja avgusta 2020 

268.794,00   Lovrenc na Pohorju 
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Izgradnja dnevnega centra v Domu starejših 
občanov Logatec 

1.275.000,00   Logatec 

Zadrževalnik Črni potok,  zmanjšanje poplavne 
ogroženosti (zmanjšanje pretoka visokih voda) 

1.261.385,00   Logatec 

Ureditev ceste, izgradnja hodnika za pešce in 
krožnega križišča Logatec - priključek Logatec  

855.173,00   Logatec 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Ljubljanice - Občina Logatec 

838.975,45   Logatec 

Gradbena dela za ureditev ceste Logatec-
Grčarevec na regionalni cesti  Kalce-Podplanina 

197.828,00   Logatec 

Nabava opreme za Narodni dom v Občini 
Logatec 

99.567,00   Logatec 

Sanacija vozišča na cesti  Rakek - Logatec 96.287,00   Logatec 

Knjižnica Logatec (nakup knjižničnega gradiva in 
druge naloge) 

43.832,00   Logatec 

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 
2.sklop 

14.454.966,21   Logatec, Postojna, Log - 
Dragomer, Brezovica, Škofljica 

Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob 
cesti Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do 5,240 in 
km 5,600 do 7,240 

1.939.807,00   Log-Dragomer 

Ureditev ceste Stari trg - Loški potok  1.029.223,00   Loška dolina 

Protiprašna zaščita makadamske ceste  Stari trg - 
Loški potok  

798.724,00   Loška dolina 

Rekonstrukcija mostu čez Mali Obrh  v Kozarišču 422.536,00   Loška dolina 

Zamenjava plinske peči na mejnem prehodu 
Babno Polje  

11.700,00   Loška dolina 

Gradnja Medgeneracijskega bivalnega objekta 
Loški Potok  

1.460.000,00   Loški Potok 

Rekonstrukcija ceste  Sodražica-Hrib 827.282,00   Loški Potok 

Rekonstrukcija ceste Hrib - Trava skozi 
Podpresko 

827.282,00   Loški Potok 

Izvedba gradbenih del za obnovo ceste  Hrib - 
Podplanina  

209.625,00   Loški Potok 

Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega 
vozila za Zdravstveni dom Loški Potok 

73.350,00   Loški Potok 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Loški Potok 

12.182,00   Loški Potok 

Rekonstrukcija ceste  Ruta - Lovrenc - Pesek 
skozi naselje Lovrenc na Pohorju 

2.986.278,00   Lovrenc na Pohorju 

Gradnja nadomestnega mostu čez Slepnico pri 
Lovrencu na Pohorju 

749.763,00   Lovrenc na Pohorju 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja avgusta 
2020 

276.134,00   Lovrenc na Pohorju 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav decembra 2017 in neurja avgusta 2020 

268.794,00   Lovrenc na Pohorju 

Zamenjava kritine na zvoniku cerkve sv. Lovrenc 
na Pohorju 

21.800,00   Lovrenc na Pohorju 

Restavriranje velikega oltarja v cerkvi sv. Ignacija 
v župniji svetega Lovrenca na Pohorju 

18.578,00   Lovrenc na Pohorju 

Restavriranje stranskih oltarjev v križni cerkvi  
Lovrenc na Pohorju 

15.755,00   Lovrenc na Pohorju 

Izvedba ukrepov za zaščito pred padajočim 
kamenjem (zaledne/obcestne) na cesti Ruše–
Puščava od km 5,771 do km 6,027 (Falske pečine) 

339.856,01   Lovrenc na Pohorju, Ruše 

Izgradnja manjkajoče širokopasovne 
infrastrukture v Podravski regiji 

4.348.258,00   Lovrenc na Pohorju, Selnica ob 
Dravi, Sveti Tomaž, Videm, 
Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, 
Dornava, Hoče - Slivnica, 
Juršinci, Kungota, Majšperk, 
Makole, Oplotnica, Pesnica, 
Podlehnik, Poljčane, Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
Trnovska vas, Zavrč, Žetale, 
Sveta Ana, Šentilj, Maribor, 
Destrnik, Ruše, Slovenska 
Bistrica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Luče 

708.400,00   Luče 

Obnova vozišča na cesti Podlom – Kranjski Rak - 
Luče 

513.502,00   Luče 

Sanacija Koče na Loki pod Raduho 152.174,35   Luče 

Projekt obvoznica Luče 414.319,41   Luče  

Ustanovitev Specializirane enote avtocestne 
policije Ljubljana 

11,2 milijona za celotno 
Slovenijo 

Lukovica 

Razširitev Osnovne šole Brdo 6.874.000,00   Lukovica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Lukovica 

377.900,00   Lukovica 

Turistična destinacija Haloze - vzpostavitev 
enotne blagovne znamke, ki bo omogočala razvoj 
območja, vzpostavitev delovnih mest razvoj 
samooskrbne verige  

177.333,54   Majšperk 

Ureditev ceste in pločnika Stoperce - Grdina 1.600.000,00   Majšperk  

Ureditev ceste skozi Ptujsko goro  1.100.000,00   Majšperk  

Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja 
Drave - Dravinja s Polskavo 

18.278.485,00   Majšperk, Slovenske Konjice, 
Videm, Kidričevo, Slovenska 
Bistrica 

Ureditev regionalne ceste Poljčane - Majšperk 
skozi naselje Pečke 

1.116.045,00   Makole 

Rekonstrukcija objekta Osnovne šole Anice 
Černejeve Makole 

855.000,00   Makole 

Restavriranje glavnega oltarja in prižnice v cerkvi 
sv. Andreja v Makolah 

40.000,00   Makole 
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Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami julija 2019 

23.538,00   Makole 

Celovita prenova vojašnice generala Maistra v 
Mariboru 

73.200.000,00   Maribor 

UKC Maribor- širitev onkološke dejavnosti 56.570.168,00   Maribor 

Nadomestna novogradnja infekcijske klinike UKC 
Maribor, novogradnja 13.350 m2 in 57 postelj 

54.673.001,00   Maribor 

Študentski domovi Univerze v Mariboru - 
odplačevanje leasinga 

20.888.696,59   Maribor 

Nakup ali novogradnja objekta Policijske uprave 
Maribor in policijske postaje I Maribor 

20.000.000,00   Maribor 

Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna 
občina Maribor - DRR 

13.428.690,57   Maribor 

Rekonstrukcija in energetska sanacija objekta 
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor 

12.860.362,00   Maribor 

Center Rotovž – knjižnica, galerija, artkino 12.700.000,00   Maribor 

Novogradnja Cesta Proletarskih brigad - 
Limbuška: 1. etapa - gradbena dela 

11.454.217,00   Maribor 

Nakup medicinske opreme za UKC Maribor 11.436.774,00   Maribor 

Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih 
kapacitet Negovalne bolnišnice UKC Maribor 

8.935.966,77   Maribor 

Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti 6.051.561,28   Maribor 

Preureditev prostorov in obnovo stavbe v 
Mariboru, Trg Leona Štuklja 10 za potrebe 
pravosodnih organov v Mariboru 

5.500.000,00   Maribor 

Požarno varnostne sanacije v UKC Maribor 5.284.594,00   Maribor 

Obnova depandanse in telovadnice 
Študentskega doma Tyrševa 1 Univerze v 
Mariboru  

4.600.898,47   Maribor 

Prenova objekta Študentski dom 1 in objektov 
Depandansa s telovadnico (na Tyrševi ulici v 
Mariboru), Faza 2: Prenova objekta ŠD1 

4.581.722,87   Maribor 

Projekt izgradnje brvi Lent-Tabor 4.462.335,16   Maribor 

Energetska prenova objekta Srednje šole za 
gostinstvo in turizem Maribor na Cankarjevi 5  

4.100.000,00   Maribor 

Obnova obstoječih prostorov Študentskega 
doma 15 Univerze v Mariboru  

4.000.312,65   Maribor 

Preselitev oddelka za pljučne bolezni na lokacijo 
UKC Maribor 

3.965.722,91   Maribor 

Sofinanciranje obnove kuhinje in pralnice v domu 
starejših občanov Danice Vogrinec 

3.710.000,00   Maribor 

Energetska sanacija stavbe Medicinsko 
funkcionalnega trakta UKC Maribor 

3.705.268,42   Maribor 

Obnova promenade v Mestnem parku 3.620.012,26   Maribor 

Ureditev telovadnice Osnovne šole Franceta 
Prešerna 

3.169.000,00   Maribor 

UKC Maribor - Infekcijski oddelek, 1. faza 3.001.200,00   Maribor 

Energetska sanacija NLZOH, Maribor  2.396.649,00   Maribor 
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Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami julija 2019 

23.538,00   Makole 

Celovita prenova vojašnice generala Maistra v 
Mariboru 

73.200.000,00   Maribor 

UKC Maribor- širitev onkološke dejavnosti 56.570.168,00   Maribor 

Nadomestna novogradnja infekcijske klinike UKC 
Maribor, novogradnja 13.350 m2 in 57 postelj 

54.673.001,00   Maribor 

Študentski domovi Univerze v Mariboru - 
odplačevanje leasinga 

20.888.696,59   Maribor 

Nakup ali novogradnja objekta Policijske uprave 
Maribor in policijske postaje I Maribor 

20.000.000,00   Maribor 

Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Mestna 
občina Maribor - DRR 

13.428.690,57   Maribor 

Rekonstrukcija in energetska sanacija objekta 
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor 

12.860.362,00   Maribor 

Center Rotovž – knjižnica, galerija, artkino 12.700.000,00   Maribor 

Novogradnja Cesta Proletarskih brigad - 
Limbuška: 1. etapa - gradbena dela 

11.454.217,00   Maribor 

Nakup medicinske opreme za UKC Maribor 11.436.774,00   Maribor 

Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih 
kapacitet Negovalne bolnišnice UKC Maribor 

8.935.966,77   Maribor 

Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti 6.051.561,28   Maribor 

Preureditev prostorov in obnovo stavbe v 
Mariboru, Trg Leona Štuklja 10 za potrebe 
pravosodnih organov v Mariboru 

5.500.000,00   Maribor 

Požarno varnostne sanacije v UKC Maribor 5.284.594,00   Maribor 

Obnova depandanse in telovadnice 
Študentskega doma Tyrševa 1 Univerze v 
Mariboru  

4.600.898,47   Maribor 

Prenova objekta Študentski dom 1 in objektov 
Depandansa s telovadnico (na Tyrševi ulici v 
Mariboru), Faza 2: Prenova objekta ŠD1 

4.581.722,87   Maribor 

Projekt izgradnje brvi Lent-Tabor 4.462.335,16   Maribor 

Energetska prenova objekta Srednje šole za 
gostinstvo in turizem Maribor na Cankarjevi 5  

4.100.000,00   Maribor 

Obnova obstoječih prostorov Študentskega 
doma 15 Univerze v Mariboru  

4.000.312,65   Maribor 

Preselitev oddelka za pljučne bolezni na lokacijo 
UKC Maribor 

3.965.722,91   Maribor 

Sofinanciranje obnove kuhinje in pralnice v domu 
starejših občanov Danice Vogrinec 

3.710.000,00   Maribor 

Energetska sanacija stavbe Medicinsko 
funkcionalnega trakta UKC Maribor 

3.705.268,42   Maribor 

Obnova promenade v Mestnem parku 3.620.012,26   Maribor 

Ureditev telovadnice Osnovne šole Franceta 
Prešerna 

3.169.000,00   Maribor 

UKC Maribor - Infekcijski oddelek, 1. faza 3.001.200,00   Maribor 

Energetska sanacija NLZOH, Maribor  2.396.649,00   Maribor 

Preureditev pritličja Doma starejših občanov 
Tezno 

2.266.511,68   Maribor 

Celovita energetska obnova javnega objekta 
Prometna šola Maribor  

2.246.444,00   Maribor 

Preureditev poslovnih prostorov v Mariboru, Trg 
Leona Štuklja 12 

2.000.000,00   Maribor 

Ureditev kolesarske infrastrukture 1.639.152,00   Maribor 

Cesta K5-K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno 
(razširitev EPC) 

1.572.119,00   Maribor 

Gradnja prizidka za potrebe učilnic v enoti ZUDV 
Dornava v Mariboru 

1.551.430,50   Maribor 

Ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in 
najpomembnejše slovenske glasbene, baletne in 
plesne dediščine v Slovenskem narodnem 
gledališču Maribor 

1.500.000,00   Maribor 

Ureditev ceste v poslovni coni Pobrežje 1.357.913,00   Maribor 

Obnova vozišča na cesti  Ruta – MB(Koroški most) 1.238.482,00   Maribor 

Prenova kuhinje DD Lizike Jančar MB 1.118.135,99   Maribor 

Rekonstrukcija prostorov Enote za intenzivno 
nego in terapijo na Pediatrični kliniki UKC 
Maribor 

896.963,00   Maribor 

Projekt enota za zagotavljanje začasnih 
namestitev v Domu starejših občanov Tezno 

775.500,00   Maribor 

Zamenjava fasadnega stavbnega pohištva na 
sodni stavbi v Mariboru 

773.000,00   Maribor 

MSE INMOBIL Selnica ob Dravi 749.080,00   Maribor 

Mariborska knjižnica (nakup knjižničnega gradiva 
in druge naloge) 

675.741,00   Maribor 

Obnova Skate parka 629.051,00   Maribor 

Sanacija vodovoda in dotrajanih sanitarij na 
Okrožnem in Višjem sodišču v Mariboru. 

566.000,00   Maribor 

Adaptacija prostorov v Mariboru, ki so v uporabi 
MGRT in SVRK 

500.000,00   Maribor 

Novogradnja objekta za predelavo grozdja, ter 
skladiščenje, degustacijo in prodajo vina 

437.626,00   Maribor 

Projekt Cesta S-J-3 v Poslovno proizvodni coni 
Tezno (dograditev EPC) 

400.000,00   Maribor 

Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo 
cesto  

370.207,00   Maribor 

Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti  329.920,00   Maribor 

Nujna sanacija strehe objekta na naslovu Trg 
Leona Štuklja 10, Maribor 

310.000,00   Maribor 

Ureditev križišča »Melje« na državni cesti Meljska 
cesta 

299.774,00   Maribor 

Razvoj turistične ponudbe destinacije Maribor - 
Pohorje.  

286.950,00   Maribor 
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Sofinanciranje razvoja in promocije integralnega 
turističnega produkta Drava splash 

285.500,00   Maribor 

Izgradnja otoka za umirjanje prometa na državni 
cesti Maribor-Ptuj, odsek 1292 Maribor-Dvorjane, 
od km 4,762 do km 4,980 

265.272,70   Maribor 

Prenova prostorov laboratorijev Fakultete za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
Univerze v Mariboru 

233.296,98   Maribor 

Mala sončna elektrarna MARIFARM 216.800,00   Maribor 

Ureditev avtobusnih postajališč in nadstrešnic 205.638,00   Maribor 

Vzdrževalna dela na gradu Fala  191.954,00   Maribor 

Obnova sanitarij Srednje šole za trženje in dizajn 
Maribor 

173.922,00   Maribor 

Vzdrževalna dela na gradu Frajštajn (Freistein) - 
dvorec Spodnja Polskava  

142.515,00   Maribor 

Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu v 
Mariboru  

141.499,00   Maribor 

Statična sanacija stabilnosti stropne konstrukcije 
nad Viteško dvorano in obnova vzhodne fasade 
na Mariborskem gradu 

123.026,00   Maribor 

Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena 
Maribor - Sinagoga 

111.554,00   Maribor 

Sanacija zunanjega ometa in stavbnega pohištva 
na Domačiji Grušova 

95.128,65   Maribor 

Postavitev ograje in zapornice na Policijski postaji 
Maribor II in Postaji prometne policije  

92.000,00   Maribor 

Sanacija in obnova objekta Vila, Prešernova 31  85.812,00   Maribor 

PPVSPK Maribor - ureditev prostora za izpust 
psov na prosto (ograja, hortikulturna ureditev 
zunanjega prostora)  

55.000,00   Maribor 

Obnova strehe in ostrešja nad cerkveno ladjo in 
prezbiterijem mariborske stolne cerkve sv. 
Janeza Krstnika  

43.227,00   Maribor 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Maribor 

35.703,00   Maribor 

Nabava prenosne projekcijske opreme z digitalno 
kinematografsko reprodukcijo v Mariboru 

35.040,00   Maribor 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče v 
Mariboru (skupaj z drugimi sodišči) 

3.974,00   Maribor 

Nujna sanacija podpornih stebrov in podesta 
historičnega gospodarskega poslopja župnije Sv. 
Peter pri Mariboru 

1.380,00   Maribor 

Dom starejših Maribor - koncesija za 60 postelj   Maribor 

Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih 
tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – za 
Dravo, projekt Drava – Natura 2000, reka za 
prihodnost 

6.184.827,00   Maribor, Miklavž na Dravskem 
polju, Hajdina, Ormož, Starše, 
Duplek, Središče ob Dravi 
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Sofinanciranje razvoja in promocije integralnega 
turističnega produkta Drava splash 

285.500,00   Maribor 

Izgradnja otoka za umirjanje prometa na državni 
cesti Maribor-Ptuj, odsek 1292 Maribor-Dvorjane, 
od km 4,762 do km 4,980 

265.272,70   Maribor 

Prenova prostorov laboratorijev Fakultete za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
Univerze v Mariboru 

233.296,98   Maribor 

Mala sončna elektrarna MARIFARM 216.800,00   Maribor 

Ureditev avtobusnih postajališč in nadstrešnic 205.638,00   Maribor 

Vzdrževalna dela na gradu Fala  191.954,00   Maribor 

Obnova sanitarij Srednje šole za trženje in dizajn 
Maribor 

173.922,00   Maribor 

Vzdrževalna dela na gradu Frajštajn (Freistein) - 
dvorec Spodnja Polskava  

142.515,00   Maribor 

Vzdrževalna dela na Čeligijevem stolpu v 
Mariboru  

141.499,00   Maribor 

Statična sanacija stabilnosti stropne konstrukcije 
nad Viteško dvorano in obnova vzhodne fasade 
na Mariborskem gradu 

123.026,00   Maribor 

Sanacija vlage v spomeniku državnega pomena 
Maribor - Sinagoga 

111.554,00   Maribor 

Sanacija zunanjega ometa in stavbnega pohištva 
na Domačiji Grušova 

95.128,65   Maribor 

Postavitev ograje in zapornice na Policijski postaji 
Maribor II in Postaji prometne policije  

92.000,00   Maribor 

Sanacija in obnova objekta Vila, Prešernova 31  85.812,00   Maribor 

PPVSPK Maribor - ureditev prostora za izpust 
psov na prosto (ograja, hortikulturna ureditev 
zunanjega prostora)  

55.000,00   Maribor 

Obnova strehe in ostrešja nad cerkveno ladjo in 
prezbiterijem mariborske stolne cerkve sv. 
Janeza Krstnika  

43.227,00   Maribor 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Maribor 

35.703,00   Maribor 

Nabava prenosne projekcijske opreme z digitalno 
kinematografsko reprodukcijo v Mariboru 

35.040,00   Maribor 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče v 
Mariboru (skupaj z drugimi sodišči) 

3.974,00   Maribor 

Nujna sanacija podpornih stebrov in podesta 
historičnega gospodarskega poslopja župnije Sv. 
Peter pri Mariboru 

1.380,00   Maribor 

Dom starejših Maribor - koncesija za 60 postelj   Maribor 

Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih 
tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave – za 
Dravo, projekt Drava – Natura 2000, reka za 
prihodnost 

6.184.827,00   Maribor, Miklavž na Dravskem 
polju, Hajdina, Ormož, Starše, 
Duplek, Središče ob Dravi 

Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj 286.654.481,00   Maribor, Pesnica, Šentilj 

Nadgradnja železniške proge Maribor-Prevalje-
državna meja 

183.737.370,00   Maribor, Ruše, Lovrenc na 
Pohorju, Podvelka, Radlje, 
Vuzenica, Dravograd, Ravne na 
Koroškem, Prevalje 

Ureditev obrtne cone - IV. Faza 600.000,00   Markovci 

Rekonstrukcija korantove maske iz prve polovice 
20. stoletja 

3.938,52   Markovci 

Izgradnje steze za pešce in kolesarje ob državni 
cesti Spuhlja – Zavrč 

682.570,00   Markovci, Zavrč 

Kolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrče 2.227.448,00   Medvode 

Rekonstrukcija Osnovne šole Simona Jenka 1.216.000,00   Medvode 

Naložba v postavitev rastlinjaka s hidroponiko, 
namakalnega sistema, trajnih nasadov in 
mehanizacije; upravičenec: GSI GREEN, 
svetovanje in inženiring d.o.o. 

999.989,00   Medvode 

Agromelioracija na komasacijskem območju 
Smlednik 

864.944,01   Medvode 

Krožno križišče Smlednik na cesti Zbilje-Vodice  623.999,97   Medvode 

Obnova Kulturnega doma Medvode  251.496,00   Medvode 

Preplastitev ceste Medvode-Zbilje, od km 0,100 
do km 1.166 

96.485,00   Medvode 

Statična protipotresna zaščita cerkve sv. Marjete - 
Medvode v Župnija Preska 

48.030,00   Medvode 

Obnova fasade Cesta Komandanta Staneta 16, 18 
v Medvodah  

44.115,00   Medvode 

Knjižnica Medvode (nakup knjižničnega gradiva) 37.771,00   Medvode 

Obnova kašče na domačiji Pr' Lenart 2.596,00   Medvode 

Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš 4.313.000,00   Mengeš 

Veliki namakalni sistem KIS - Jablje 1; 
upravičenec: Kmetijski inštitut Slovenije 

780.600,00   Mengeš 

Ureditev nabrežja Drave  - Lent 8.913.259,27   Mestna občina Maribor 

Protipoplavna ureditev Potoka Potok 2.898.699,00   Mestna občina Nova Gorica 

Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda 
v Domu starejših občanov Metlika 

2.312.876,83   Metlika 

Ureditev ceste Metlika-Podzemelj, od km 2,670 
do km 4,140 in izgradnja pločnika in avtobusnega 
postajališča od km 2,670 do km 2,950 v naselju 
Primostek 

1.640.363,18   Metlika 

Rekonstrukcija mansarde za ureditev enote za 
demenco DSO Metlika 

1.580.553,24   Metlika 

Preplastitev in sanacija vozišča na cesti Novo 
mesto (Revoz)-Metlika 

1.127.852,00   Metlika 

Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe - Občina 
Metlika 

952.294,22   Metlika 

Prizidek k osnovni šoli Podzemelj 715.000,00   Metlika 

Rekonstrukcija vozišča na cesti  Štrekljevec-
Jugorje  

155.283,00   Metlika 
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Ljudska knjižnica Metlika (nakup knjižničnega 
gradiva) 

23.983,00   Metlika 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Metlika 

Dokončanje obnove notranjosti v cerkvi lurške 
Matere Božje v župniji Metlika 

8.000,00   Metlika 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Metlika 

Nadgradnja železniške proge št. 80 državna 
meja–Metlika–Ljubljana na Novo mesto (Birčna 
vas)–Ivančna Gorica (DPN) 

654.730.000,00   Metlika, Črnomelj, Novo mesto, 
Trebnje 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Meže - Mežica (izgradnja sekundarnih vodov) 

528.721,16   Mežica 

Sanacija plazu Lokovica zaradi neurja s 
poplavami julija 2020 

475.294,00   Mežica 

Energetska sanacija Koče v Grohotu pod Raduho 337.929,79   Mežica 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija 2020 

260.000,00   Mežica 

Mala sončna elektrarna MSE CABLEX-M 244.590,00   Mežica 

Poplave nov. 2019, Sanacija plazov na občinski 
infrastrukturi zaradi poplav oktobra 2018 in 
novembra 2019 

238.989,00   Mežica 

Sanacija muzeja Podzemlja Pece  39.939,00   Mežica 

Rekonstrukcija ceste Mežica -Črna na Koroškem 
od km 5.050 do km 10.900 

5.353.403,00   Mežica , Črna na Koroškem 

Sanacija Zgornje mežiške doline za leto 2021 2.500.000,00   Mežica, Črna na Koroškem 

Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob 
rekonstrukciji Ptujske ceste v Miklavžu na 
Dravskem Polju 

1.513.405,00   Miklavž na Dravskem polju 

Projekt Nočni nogometni turnir 61.323,10   Miklavž na Dravskem polju 

Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu 6.617.000,00   Miren - Kostanjevica 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Soče - Občina Miren-Kostanjevica 

657.539,42   Miren - Kostanjevica 

Ureditev krožišča na cesti Opatje Selo - Komen 481.011,00   Miren - Kostanjevica 

Protipoplavni zid Miren-Grabec 376.457,00   Miren - Kostanjevica 

Mirenski Grad med Krasom in Vipavo - oprema 
Samostana Lazaristov za vzpostavitev  učilnice v 
naravi  

73.833,10   Miren - Kostanjevica 

Beljenje cerkve v samostanu lazaristov na 
Mirenskem Gradu  

12.000,00   Miren - Kostanjevica 

Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke 
Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih 

2.900.000,00   Miren- Kostanjevica, Nova 
Gorica, Šempeter-Vrtojba in 
Postojna 

Sofinanciranje nove linije za polnjenje v 
steklenice in pločevinke, Dana d.o.o.  

5.430.465,38   Mirna 
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Ljudska knjižnica Metlika (nakup knjižničnega 
gradiva) 

23.983,00   Metlika 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Metlika 

Dokončanje obnove notranjosti v cerkvi lurške 
Matere Božje v župniji Metlika 

8.000,00   Metlika 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Metlika 

Nadgradnja železniške proge št. 80 državna 
meja–Metlika–Ljubljana na Novo mesto (Birčna 
vas)–Ivančna Gorica (DPN) 

654.730.000,00   Metlika, Črnomelj, Novo mesto, 
Trebnje 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Meže - Mežica (izgradnja sekundarnih vodov) 

528.721,16   Mežica 

Sanacija plazu Lokovica zaradi neurja s 
poplavami julija 2020 

475.294,00   Mežica 

Energetska sanacija Koče v Grohotu pod Raduho 337.929,79   Mežica 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija 2020 

260.000,00   Mežica 

Mala sončna elektrarna MSE CABLEX-M 244.590,00   Mežica 

Poplave nov. 2019, Sanacija plazov na občinski 
infrastrukturi zaradi poplav oktobra 2018 in 
novembra 2019 

238.989,00   Mežica 

Sanacija muzeja Podzemlja Pece  39.939,00   Mežica 

Rekonstrukcija ceste Mežica -Črna na Koroškem 
od km 5.050 do km 10.900 

5.353.403,00   Mežica , Črna na Koroškem 

Sanacija Zgornje mežiške doline za leto 2021 2.500.000,00   Mežica, Črna na Koroškem 

Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob 
rekonstrukciji Ptujske ceste v Miklavžu na 
Dravskem Polju 

1.513.405,00   Miklavž na Dravskem polju 

Projekt Nočni nogometni turnir 61.323,10   Miklavž na Dravskem polju 

Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu 6.617.000,00   Miren - Kostanjevica 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Soče - Občina Miren-Kostanjevica 

657.539,42   Miren - Kostanjevica 

Ureditev krožišča na cesti Opatje Selo - Komen 481.011,00   Miren - Kostanjevica 

Protipoplavni zid Miren-Grabec 376.457,00   Miren - Kostanjevica 

Mirenski Grad med Krasom in Vipavo - oprema 
Samostana Lazaristov za vzpostavitev  učilnice v 
naravi  

73.833,10   Miren - Kostanjevica 

Beljenje cerkve v samostanu lazaristov na 
Mirenskem Gradu  

12.000,00   Miren - Kostanjevica 

Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke 
Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih 

2.900.000,00   Miren- Kostanjevica, Nova 
Gorica, Šempeter-Vrtojba in 
Postojna 

Sofinanciranje nove linije za polnjenje v 
steklenice in pločevinke, Dana d.o.o.  

5.430.465,38   Mirna 

Gradnja novega vrtca Mirna 2.689.000,00   Mirna 

Naložba v ureditev kmetijskih objektov; 
upravičenec: Presad , d.o.o. 

376.964,00   Mirna 

Rekonstrukcija regionalne ceste Tihaboj - Mirna 
od km 10,000 do km 10,240 

177.182,36   Mirna 

Ureditev površin za pešce ob cesti R1-215/1162 
skozi Mirno 

92.464,00   Mirna 

Energetska prenova objekta FURS Novo Mestu 
na naslovu Kandijska cesta 21 

1.400.000,00   Mirna Peč 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

127.600,00   Mirna Peč 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

127.600,00   Mirna Peč 

Energetska sanacija objekta Grmovškov dom na 
Kopah 

988.359,00   Mislinja 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav november 2019 

439.910,00   Mislinja 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami junija, julija in novembra 2019 

396.938,00   Mislinja 

Preureditev prostorov za vrtec Slovenj Gradec 378.000,00   Mislinja 

Sanacija plazu na lokalni cesti Mislinja - Dovže 
zaradi neurja s poplavami avgusta 2020 

334.243,00   Mislinja 

Kulturni hram Mislinja- rekonstrukcija 
poslovnega objekta in vzpostavitev knjižnice  

183.652,95   Mislinja 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija 2019 

159.579,00   Mislinja 

Sanacija plazu »Movže« na cesti Slovenj Gradec - 
Gornji Dolič 

149.640,00   Mislinja 

Investicijsko vzdrževalna dela v Kulturnem domu 
Šentilj 

47.600,00   Mislinja 

Sanacija obzidja sv. Vid v Završah 37.523,00   Mislinja 

Obnova in zaščita historične fasade cerkev sv. 
Ahaca v Šentilju pod Turjakom 

37.318,00   Mislinja 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Mislinja 

5.104,00   Mislinja 

Dom starejših Mislinja - koncesija za 150 postelj   Mislinja 

Ureditev trikrakega križišča in para avtobusnih 
postajališč Dovže, na državni cesti  Slovenj 
Gradec-Zg. Dolič, odsek 1259, km 6.990do km 
7.318 

639.680,23   Mislinja, Slovenj Gradec 

Glavni trg - ureditev stanovanj 1.838.773,00   MO Novo mesto 

Gradnja poslovne cone Puščava-1. faza 548.704,32   Mokronog - Trebelno 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Mokronog 

8.800,00   Mokronog - Trebelno 
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Energetska Sanacija OŠ Jurija Vege 953.906,55   Moravče 

Dozidava in rekonstrukcija Osnovna šola Jurija 
Vege Moravče 

6.246.000,00   Moravče 

Rekonstrukcija kulturnega doma Moravč 947.771,00   Moravče 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Moravče 

458.800,00   Moravče 

Ureditev križišča ter para AP Drtija na državni 
cesti Želodnik – Drtija in Drtija – Izlake 

424.123,00   Moravče 

Grad Tuštanj pri Moravčah: obnovitvena dela 84.284,50   Moravče 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Moravče 

10.673,00   Moravče 

Prenos spretnosti izdelovanja rož iz krep papirja  4.550,00   Moravče 

Agromelioracija na komasacijskem območju v 
občini Moravske Toplice - Območje Martjanci - 
Noršinci  

1.183.827,00   Moravske Toplice 

Rekonstrukcija križišča v Moravskih toplicah 898.604,00   Moravske Toplice 

Rekonstrukcija Dvojezične osnovne šole 
Prosenjakovci 

858.000,00   Moravske Toplice 

Preplastitev regionalne ceste  Martjanci - 
Sebeborci od km 0,680 do 1,620 in od 2,290 do 
km 3,167 

773.994,00   Moravske Toplice 

Naložba v nakup opreme v hlev za goveje pitance 
in kmetijsko mehanizacijo; upravičenec: Agro 
Cigüt, kmetijstvo, storitve in trgovina, d.o.o.  

473.813,00   Moravske Toplice 

DigiKul - digitalno inoviranje kulturne dediščine 
Moravske Toplice 

286.950,00   Moravske Toplice 

Pozabljeni resursi - zmanjšanje količine odpadkov 
v okolju 

168.319,42   Moravske Toplice 

Zamenjava dotrajane slamnate strehe in 
dokončna ureditev kulturnega spomenika - 
Lončarska vas Filovci  

18.328,00   Moravske Toplice 

Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje - Občina 
Mozirje 

4.212.080,64   Mozirje 

Razširitev Osnovne šole Mozirje 1.639.000,00   Mozirje 

Razširitev vrtca Mozirje 1.568.000,00   Mozirje 

Obnova Planinskega doma Mozirska koča 971.486,00   Mozirje 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Mozirje  

897.875,00   Mozirje 

Ureditev krožnega križišča Soteska 484.094,00   Mozirje 

Izgradnja krožišča na križanju Radmirje – Mozirje 
in Savinjsko cesto 

353.171,00   Mozirje 

Obnova pogorelega Frischaufovega doma na 
Okrešlju 

325.445,13   Mozirje 

Sanacija plazu Dolsuha zaradi neurja s poplavami 
julija 2020 

261.291,00   Mozirje 

Sanacija plazu »Gorenjski klanec« na cesti  
Gorenje - Soteska  

226.593,00   Mozirje 
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Obnova Planinskega doma Mozirska koča 971.486,00   Mozirje 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Mozirje  

897.875,00   Mozirje 

Ureditev krožnega križišča Soteska 484.094,00   Mozirje 

Izgradnja krožišča na križanju Radmirje – Mozirje 
in Savinjsko cesto 

353.171,00   Mozirje 

Obnova pogorelega Frischaufovega doma na 
Okrešlju 

325.445,13   Mozirje 

Sanacija plazu Dolsuha zaradi neurja s poplavami 
julija 2020 

261.291,00   Mozirje 

Sanacija plazu »Gorenjski klanec« na cesti  
Gorenje - Soteska  

226.593,00   Mozirje 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami junija in  novembra 2019 

170.744,00   Mozirje 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami  junija in julija 2020 

148.868,00   Mozirje 

Osrednja knjižnica Mozirje (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

54.445,00   Mozirje 

Prenova matične enote Doma starejših Rakičan 12.309.958,00   Murska Sobota 

Telovadnica Srednje zdravstvene šole Murska 
Sobota 

5.957.714,00   Murska Sobota 

Prenova mestnega središča - 1. faza 5.551.665,00   Murska Sobota 

Projekt Vrata v Pomurje - Regijski promocijski 
center 

4.724.766,00   Murska Sobota 

Rekonstrukcija in dozidava stavbe Muralist za  
Pokrajinski arhiv Maribor – Enota za Prekmurje 

3.928.447,00   Murska Sobota 

Ureditev odseka za dializo v Splošni bolnišnici 
Murska Sobota 

2.988.316,80   Murska Sobota 

Urejanje kolesarskih povezav - 1. faza 2.960.524,00   Murska Sobota 

Soboško jezero - ureditev južnega dela 1.576.461,00   Murska Sobota 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Splošno bolnišnico Murska Sobota 

1.398.413,00   Murska Sobota 

Rekonstrukcija objekta Doma starejših občanov 
Rakičan v Murski Soboti za zagotavljanje začasnih 
namestitev 

1.358.000,00   Murska Sobota 

Severno obrtno industrijska cona – SOIC Murska 
Sobota – ureditev območja II. in delno III. Faze 

1.351.283,57   Murska Sobota 

Urejanje kolesarskih povezav - 2. faza  1.336.280,00   Murska Sobota 

Sanacija ravne strehe Ekonomske srednje šole 
Murska Sobota - reklamacija v času garancijske 
dobe z leasingodajalcem Monetic.  

1.147.916,00   Murska Sobota 

Izvedba agromelioracij na komasacijskem 
območju Satahovci 

704.361,63   Murska Sobota 

Bivalne skupnosti za ranljive skupine 517.150,51   Murska Sobota 

Sanacija kleti na Policijski postaji in PPP Murska 
Sobota 

480.000,00   Murska Sobota 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota 
(nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 

471.726,00   Murska Sobota 

Sanacija fasade Policijske uprave Murska Sobota 433.000,00   Murska Sobota 

Dograditev učilnic na Osnovni šoli IV. Murska 
Sobota 

393.000,00   Murska Sobota 

Rekonstrukcija kolesarske poti Murska Sobota - 
Rakičan - 1. faza  

276.850,00   Murska Sobota 

Projekt Začuti UTRIP območja LAS Goričko  254.549,12   Murska Sobota 

Sanacija dotrajane električne inštalacije v sodni 
stavbi Murska Sobota 

153.000,00   Murska Sobota 

Okoljski kažipot po Goričkem 40.091,51   Murska Sobota 

247 



Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota - 
vzdrževanja in obnova v Občini Murska Sobota 

27.188,00   Murska Sobota 

Prenova fasadnih elementov na Kantorjevi hiši 11.914,00   Murska Sobota 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Murska Sobota 

Projekt Nouvi zakon v sodobni prekmurščini  6.500,00   Murska Sobota 

Dom starejših Murska Sobota - koncesija za 120 
postelj 

  Murska Sobota 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Murska Sobota 

Ureditev negovalnega oddelka COVID-19 v 
Splošni Bolnišnici Murska Sobota 

8.988.260,00   Murska Sobota  

Obnova in razširitev internega oddelka v Splošni 
bolnišnici Murska Sobota 

2.486.970,00   Murska Sobota  

Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota–
Gederovci 
 (Rankovci) od km 3,650 do km 10,900 

9.513.798,34   MURSKA SOBOTA, 
TIŠINA 

Gradnja novega objekta in nakup opredmetenih 
osnovnih sredstev, Orodja Erhart Muta 

4.603.065,50   Muta 

Ureditev šolskega okoliša v vrtcu Muta 2.211.000,00   Muta 

Projekt posodobitve žagarskega obrata za 
primarno predelavo lesa, upravičenec: Predelava 
lesa, mizarstvo in žagarstvo Tine Vrhnjak s. p. 

553.819,00   Muta 

Infrastrukturna ureditev in dograditev 
industrijske cone Muta 

528.176,46   Muta 

Nadomestni most čez Bistriški jarek pri Bistrici 505.057,00   Muta 

Gradnja Dravske kolesarske poti na območju 
občine Muta - 2. faza z izgradnjo podvoza za 
kolesarje 

365.482,00   Muta 

Mala sončna elektrarna ARMATURE 358.500,00   Muta 

Gradnja Dravske kolesarske poti na območju 
občine Muta 

305.311,00   Muta 

Sanacija posledic neurja s poplavami avgusta 
2019 

158.000,00   Muta 

Sanacija muzeja v Občini Muta 116.232,00   Muta 

Sanacija plazu na občinski cesti Sp. Muta Gumpat 
- Breznik 

72.816,00   Muta 

Kolesarska povezava šolskega centra ter 
industrijske cone Muta z naseljema Muta in 
Vuzenica (odsek industrijska cona – 
Vuzenica/Muta) 

602.023,00   Muta, Vuzenica 

Ureditev kolesarske infrastrukture v občini Naklo 
v okviru vzpostavitve kolesarske trase »Kranj-
Naklo-Zadraga« 

379.498,00   Naklo 

Sofinanciranje investicije »Razvoj in proizvodnja 
nove generacije malih gospodinjskih aparatov 
Hardware+« podjetja BSH Hišni aparati Nazarje 
d.o.o. 

39.200.000,00   Nazarje 
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Sanacija plazu na občinski cesti Sp. Muta Gumpat 
- Breznik 

72.816,00   Muta 

Kolesarska povezava šolskega centra ter 
industrijske cone Muta z naseljema Muta in 
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602.023,00   Muta, Vuzenica 

Ureditev kolesarske infrastrukture v občini Naklo 
v okviru vzpostavitve kolesarske trase »Kranj-
Naklo-Zadraga« 

379.498,00   Naklo 

Sofinanciranje investicije »Razvoj in proizvodnja 
nove generacije malih gospodinjskih aparatov 
Hardware+« podjetja BSH Hišni aparati Nazarje 
d.o.o. 

39.200.000,00   Nazarje 

Sofinanciranje razvoja in proizvodnje nove 
generacije malih gospodinjskih aparatov 
Hardware+, BSH 

39.200.000,00   Nazarje 

Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina 286.949,90   Nazarje 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav novembra 2019 

165.482,00   Nazarje 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Nazarje  

114.900,00   Nazarje 

SB Nova Gorica - Energetska sanacija COVID-19  8.884.504,82   Nova Gorica 

Povezano kolesarsko omrežja Nove Gorice 6.639.205,00   Nova Gorica 

Novogradnja objekta za Zavod za invalidno 
mladino Stara Gora SB Nova Gorica 

6.552.977,39   Nova Gorica 

Energetska sanacija Šolskega centra Nova Gorica 6.100.000,00   Nova Gorica 

Optimizacija in aktiviranje površin športnega 
parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena 

6.100.000,00   Nova Gorica 

Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica 
- Kromberk 

5.925.737,52   Nova Gorica 

Nakup in ureditev poslovnih prostorov za FURS 
Nova Gorica - v EDA centru 

5.600.000,00   Nova Gorica 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Soče (aglomeracija Kromberk) 

4.468.914,90   Nova Gorica 

Izgradnja zunanjega amfiteatra SNG Nova Gorica 3.070.000,00   Nova Gorica 

GREVISLIN - Zelena infrastruktura, ohranjanje in 
izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih 
tipov ob rekah 

2.940.032,53   Nova Gorica 

Gradnja dnevnega centra in rekonstrukcija dela 
objekta Doma upokojencev Nova Gorica 

2.492.007,56   Nova Gorica 

Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo 
dostopa 

2.418.177,68   Nova Gorica 

Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče 1.922.000,00   Nova Gorica 

Dokončanje gradnje bivalne enote VDC Nova 
Gorica v Trnovem 

1.840.926,38   Nova Gorica 

Nabava RIS/PACS za Splošno bolnišnico Nova 
Gorica 

1.751.920,00   Nova Gorica 

Novogradnja dnevnega centra in začasnih 
namestitev v Domu upokojencev Gradišče 

1.346.000,00   Nova Gorica 

Gradnja novega vrtca Grgar 1.316.000,00   Nova Gorica 

Nabava CT naprave za Splošno bolnišnico Nova 
Gorica 

979.917,00   Nova Gorica 

Nakup medicinske in varovalne opreme ter 
odprtje oddelka  za COVID-19 za Splošno 
bolnišnico Nova Gorica 

939.837,00   Nova Gorica 

Modernizacija ceste  Predmeja – Lokve  936.649,00   Nova Gorica 

Sanacija ceste Plave-Solkan 929.752,00   Nova Gorica 

SB Nova Gorica - prenova bolnišnične lekarne 921.100,00   Nova Gorica 
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Ukrep trajnostne mobilnosti v Javnem potniškem 
prometu 

889.902,00   Nova Gorica 

Modernizacija ceste Predmeja - Lokve  880.007,00   Nova Gorica 

Modernizacija ceste  Lokve -Čepovan  813.785,00   Nova Gorica 

Zamenjava stavbnega pohištva na objektu Trg 
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 

797.178,00   Nova Gorica 

Policijska uprava Nova Gorica - zamenjava 
stavbnega pohištva 

640.000,00   Nova Gorica 

Goriška Knjižnica Franceta Bevka (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

542.566,00   Nova Gorica 

Ureditev fekalne kanalizacije v Splošni bolnišnici 
Nova Gorica 

505.080,00   Nova Gorica 

Širitev sistema izposoje koles GO2GO 486.839,00   Nova Gorica 

Projekt Medpostajna železniška odvisnost Nova 
Gorica-Gorica  

472.571,00   Nova Gorica 

Rekonstrukcija nadvoza preko železnice v 
Dornberku  

441.485,10   Nova Gorica 

Odvodnik Koren - zmanjšanje poplavne 
ogroženosti 

416.268,00   Nova Gorica 

Naložba v novo proizvodno skladiščno halo; 
upravičenec: Rokmar, izdelava strojev in 
preparatov za sladoled in slaščice d.o.o. 

403.162,00   Nova Gorica 

Projekt Rekonstrukcija skupnostnega centra 
Nova Gorica v okviru dogovora za razvoj regij 

350.000,00   Nova Gorica 

SB Nova gorica - COVID-19 oddelek  305.665,58   Nova Gorica 

Ureditev nabrežja Korn – ureditev pešpoti 233.716,00   Nova Gorica 

Zgodbe dediščine destinacije Nova Gorica in 
Vipavska dolina 

167.559,50   Nova Gorica 

Sanacija ogrevalnega in hladilnega sistema na 
objektu Okrajnega sodišča Nova Gorica, Rejčeva 
7 -sofinanciranje 

130.000,00   Nova Gorica 

Ureditev Negovalnega COVID-19 oddelka v 
Splošni bolnišnici Nova Gorica 

79.300,00   Nova Gorica 

Ureditev parkirišča ob sodni stavbi v Novi Gorici 60.000,00   Nova Gorica 

Ureditev večnamenskega športnega igrišča - 
igrišča za mlade in stare na  nad Prvačino 

53.558,24   Nova Gorica 

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za 
Kulturni dom Občine Nova Gorica 

45.132,00   Nova Gorica 

Kapela gradu Rihemberk - konservatorsko-
restavratorski posegi na kamniti dekorativni 
plastiki v Mestni občini Nova Gorica 

38.332,00   Nova Gorica 

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za 
Goriško knjižnico v Novi Gorici  

37.500,00   Nova Gorica 

Konservatorsko-restavratorski posegi na 
štukaturnem okrasju v ladji cerkve Gospodovega 
oznanjenja Mariji na Kostanjevici v Novi Gorici  

35.543,00   Nova Gorica 

Restavriranje srednjeveških fresk v cerkvi sv. 
Mihaela v Šmihelu 

16.417,00   Nova Gorica 
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Modernizacija ceste  Lokve -Čepovan  813.785,00   Nova Gorica 

Zamenjava stavbnega pohištva na objektu Trg 
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 

797.178,00   Nova Gorica 

Policijska uprava Nova Gorica - zamenjava 
stavbnega pohištva 

640.000,00   Nova Gorica 

Goriška Knjižnica Franceta Bevka (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

542.566,00   Nova Gorica 

Ureditev fekalne kanalizacije v Splošni bolnišnici 
Nova Gorica 

505.080,00   Nova Gorica 

Širitev sistema izposoje koles GO2GO 486.839,00   Nova Gorica 

Projekt Medpostajna železniška odvisnost Nova 
Gorica-Gorica  

472.571,00   Nova Gorica 

Rekonstrukcija nadvoza preko železnice v 
Dornberku  

441.485,10   Nova Gorica 

Odvodnik Koren - zmanjšanje poplavne 
ogroženosti 

416.268,00   Nova Gorica 

Naložba v novo proizvodno skladiščno halo; 
upravičenec: Rokmar, izdelava strojev in 
preparatov za sladoled in slaščice d.o.o. 

403.162,00   Nova Gorica 

Projekt Rekonstrukcija skupnostnega centra 
Nova Gorica v okviru dogovora za razvoj regij 

350.000,00   Nova Gorica 

SB Nova gorica - COVID-19 oddelek  305.665,58   Nova Gorica 

Ureditev nabrežja Korn – ureditev pešpoti 233.716,00   Nova Gorica 

Zgodbe dediščine destinacije Nova Gorica in 
Vipavska dolina 

167.559,50   Nova Gorica 

Sanacija ogrevalnega in hladilnega sistema na 
objektu Okrajnega sodišča Nova Gorica, Rejčeva 
7 -sofinanciranje 

130.000,00   Nova Gorica 

Ureditev Negovalnega COVID-19 oddelka v 
Splošni bolnišnici Nova Gorica 

79.300,00   Nova Gorica 

Ureditev parkirišča ob sodni stavbi v Novi Gorici 60.000,00   Nova Gorica 

Ureditev večnamenskega športnega igrišča - 
igrišča za mlade in stare na  nad Prvačino 

53.558,24   Nova Gorica 

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za 
Kulturni dom Občine Nova Gorica 

45.132,00   Nova Gorica 

Kapela gradu Rihemberk - konservatorsko-
restavratorski posegi na kamniti dekorativni 
plastiki v Mestni občini Nova Gorica 

38.332,00   Nova Gorica 

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za 
Goriško knjižnico v Novi Gorici  

37.500,00   Nova Gorica 

Konservatorsko-restavratorski posegi na 
štukaturnem okrasju v ladji cerkve Gospodovega 
oznanjenja Mariji na Kostanjevici v Novi Gorici  

35.543,00   Nova Gorica 

Restavriranje srednjeveških fresk v cerkvi sv. 
Mihaela v Šmihelu 

16.417,00   Nova Gorica 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma 

11.216,00   Nova Gorica 

Obnova fasade prezbiterija in zvonika cerkve sv. 
Petra v Vitovljah 

9.526,87   Nova Gorica 

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja 
ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski 
dolini  

3.337.144,00   Nova Gorica, Ajdovščina, Miren-
Kostanjevica, Vipava, Renče 
Vogrsko 

Izgradnja najemnih stanovanj Stanovanjskega 
sklada RS v Podbrezniku 

15.200.000,00   Novo mesto 

Ureditev prostorov za namen negovalne 
bolnišnice v Splošni bolnišnici novo Mesto in 
rekonstrukcija stavbe internega oddelka za 
dodatno 65 postelj 

9.814.192,80   Novo mesto 

Izgradnja novega Regionalnega središča za 
zaščito, reševanje in pomoč v Vojašnici Franca 
Uršiča v Novem Mestu 

9.000.000,00   Novo Mesto 

Energetska sanacija ginekološke zgradbe v 
Splošni bolnišnici Novo mesto ter objektov grad 
Mostek in grad Kamen.  

6.900.000,00   Novo mesto 

Ureditev ceste Straža in Vavta vas 6.871.416,00   Novo Mesto 

Ureditev Glavnega trga mesta (oživitev 
degradiranega območja s prenovo površin) 

6.871.274,00   Novo mesto 

Energetska prenova sodne stavb in stavbe 
Zavoda za prestajanje kazni zapora Novo mesto 
vključno z arheološkimi raziskavami, dograditvijo 
dvigala in dobavo opreme 

6.500.000,00   Novo mesto 

Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda 
v Domu starejših Novo mesto 

6.127.329,00   Novo mesto 

Most čez Krko v Novem mestu 5.662.181,00   Novo Mesto 

Ureditev Poslovno industrijske cone Cikava 3.573.761,04   Novo mesto 

Obnova vozišča na cesti G2-105, odsek 0256 Novo 
mesto(Revoz)- 
Metlika od km 21,270 do km 22,300 in od km 
23,540 do km 25,110 

3.367.123,37   NOVO MESTO 

Nadomestitev po požaru uničenih prostorov-Grm 
Novo Mesto  

3.107.129,00   Novo mesto 

Dozidava osnovne šole in vrtca Otočec 2.975.000,00   Novo mesto 

Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in 
Prešernov trg 

2.668.732,54   Novo mesto 

Energetska sanacija dveh stavb v Splošni 
bolnišnici Novo mesto 

2.606.293,00   Novo mesto 

Projekt dnevnega varstva in začasne namestitve 
v Domu starejših občanov Novo mesto 

2.452.000,00   Novo Mesto 

Projekt brv in kolesarska pot  Loka - Kandija 2.041.154,00   Novo mesto 

Celovita energetska prenova javnih objektov v 
lasti Mestne občine Novo mesto  

1.932.700,00   Novo mesto 

251 



Regionalna kolesarska povezava Novo mesto - 
Straža 

1.899.328,00   Novo mesto 

Projekt brv in kolesarska pot v Irči vasi 1.758.587,00   Novo mesto 

Novogradnja vinske kleti, naložba v trajne nasade 
in mehanizacijo, upravičenec: Colnar Janez 

1.700.541,00   Novo mesto 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Splošno bolnišnico Novo mesto 

1.656.799,00   Novo mesto 

Razširitev krožnega križišča DC G2-105/1511 in 
odseka 0257 ter R3-651 odsek 0399  za uvozni in 
izvozni zavijalni pas 

1.399.617,00   Novo mesto 

Kolesarska povezava Drska-Bršljin 1.280.341,00   Novo mesto 

Novogradnja vrtca Bršljin 1.161.007,50   Novo mesto 

Rekonstrukcija regionalne ceste Mirna Peč-Novo 
Mesto (Bučna vas) ob naselju Žabjak Brezje 

1.145.548,00   Novo mesto 

Ureditev ceste Soteska – Novo mesto v naselju 
Srebrniče 

1.130.656,49   Novo mesto 

Rekonstrukcija ceste in ureditev pločnika na 
Gaber-Uršna sela-Novo mesto 

1.089.923,00   Novo mesto 

Nabava CT naprave za Splošno bolnišnico Novo 
mesto 

979.917,00   Novo mesto 

Nakup poslovnih prostorov  v Novem Mestu za 
potrebe pravosodnih organov, ki so v najemu 

800.000,00   Novo mesto 

Naložba v trajne nasade in mehanizacijo; 
upravičenec: Colnar Janez 

742.973,00   Novo mesto 

UrbaNmakerspace - novo opremljene uporabne 
površin poslovne cone, namenjenih podjetniški 
dejavnosti 

592.768,30   Novo mesto 

Ureditev državne kolesarske povezave D8 - odsek 
Krka – Žihovo selo 

548.622,52   Novo mesto 

Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

497.033,00   Novo mesto 

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev 
drevored 

462.355,52   Novo mesto 

Digitalno inoviranje kulturne dediščine in 
krepitev kompetenc v turizmu na Dolenjskem 

314.569,50   Novo mesto 

Rekonstrukcija Šmihelska ceste v Novem mestu 
od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v 
Šmihelu 

301.345,00   Novo mesto 

Ureditev avtobusnega postajališča ob regionalni 
cesti  Gaber-Uršna sela-Novo  v naselju Birčna vas 

174.109,00   Novo mesto 

Nakup opreme za enoto delovnega centra Novo 
Mesto v okviru Centra za usposabljanje, delo in 
varstvo Draga 

52.000,00   Novo mesto 

24urna izposoja naročenega knjižnega gradiva iz 
Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu  

38.200,00   Novo mesto 

Sanacija Rotovža v Novem mestu  26.996,00   Novo mesto 

Projekt Vreteno se vrti v prihodnost  15.470,00   Novo mesto 
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Krka – Žihovo selo 

548.622,52   Novo mesto 

Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

497.033,00   Novo mesto 

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev 
drevored 

462.355,52   Novo mesto 

Digitalno inoviranje kulturne dediščine in 
krepitev kompetenc v turizmu na Dolenjskem 

314.569,50   Novo mesto 

Rekonstrukcija Šmihelska ceste v Novem mestu 
od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v 
Šmihelu 

301.345,00   Novo mesto 

Ureditev avtobusnega postajališča ob regionalni 
cesti  Gaber-Uršna sela-Novo  v naselju Birčna vas 

174.109,00   Novo mesto 

Nakup opreme za enoto delovnega centra Novo 
Mesto v okviru Centra za usposabljanje, delo in 
varstvo Draga 

52.000,00   Novo mesto 

24urna izposoja naročenega knjižnega gradiva iz 
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Sanacija Rotovža v Novem mestu  26.996,00   Novo mesto 

Projekt Vreteno se vrti v prihodnost  15.470,00   Novo mesto 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Novo Mesto 

Zahodna obvoznica Novo Mesto   NOVO MESTO 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Novo Mesto 

Prenova ceste v Sreberničah 1.360.000,00   Novo Mesto  

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na 
območju osrednje Dolenjske 

26.642.576,24   Novo mesto, Straža, Šentjernej, 
Škocjan, Šmarješke Toplice 

Projekt izgradnje Dnevnega center Odranci v 
okviru Doma starejših občanov Lendava 

561.000,00   Odranci 

Novogradnja podružnične Osnovne šole in vrtca 
na Prihovi 

2.256.000,00   Oplotnica 

Poseg v spomenik Malahorna- Slopno znamenje 4.496,00   Oplotnica 

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v porečju Drave (rekonstrukcija in nadgradnja 
čistilne naprave v Občini Ormož) 

3.326.360,39   Ormož 

Gradnja podhoda Pavlovci 2.547.250,00   Ormož 

Razširitev ekonomsko-poslovne cone Ormož 2.218.315,87   Ormož 

Energetska prenova javnih stavb v občini Ormož 1.826.385,00   Ormož 

Dograditev vrtca Podgorci 1.526.000,00   Ormož 

Preplastitev vozišča na cesti Stročja vas-Pavlovci 
od km 4,304 do km 6,457, od km 8,900 do km 
10,000 in od km 12,100 do km 12,690 

1.193.445,81   Ormož 

Celovita energetska prenova javnih objektov v 
lasti Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi 

1.071.842,00   Ormož 

Lokalni namakalni sistem v občini Ormož 864.446,00   Ormož 

Sofinanciranje projekta celovite energetske 
sanacije upravne stavbe na naslovu Ptujska cesta 
6, Ormož 

750.704,20   Ormož 

Sofinanciranje projekta celovite energetske 
sanacije upravne stavbe na naslovu Ptujska cesta 
6, Ormož  

750.704,20   Ormož 

Prestavitev postajališča Frankovci 606.312,00   Ormož 

Ureditev križišča, obnova ceste Ormož zahod - 
Ormož 

595.578,00   Ormož 

Rekonstrukcija hlevov za prašiče pitance; 
upravičenec: Jeruzalem Ormož d.o.o. 

454.724,00   Ormož 

Knjižnica Franca Ksavra Meška (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

45.498,00   Ormož 

Zamenjava talne obloge in stolov v Domu kulture 
Ormož 

40.820,00   Ormož 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Ormož 

11.437,00   Ormož 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ormož 
(več sodišč skupaj) 

3.974,00   Ormož 

Izgradnja priključka vzhodne obvoznice Ormož 1.086.466,44   Ormož 
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Zavarovanje prehodov Frankovci 2, Obrež 1 in 
Grabe 

2.067.383,00   Ormož, Središče ob Dravi 

Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. sklop  6.908.229,78   Ormož, Središče ob Dravi, Sveti 
Tomaž 

Dokončanje gradnje in vzpostavitev enote 
Osilnica v okviru Doma starejših občanov Šiška 

7.206.000,00   Osilnica 

Ojačitev vozišča na cest Bosljiva Loka - Osilnica 1.257.733,00   Osilnica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Osilnica  

384.660,00   Osilnica 

Sofinanciranje projekta Ohranimo bogastvo voda 
Osilniške doline 

113.627,10   Osilnica 

Tradicionalna izdelava rož iz krep papirja  1.800,00   Osilnica 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami maja 2018 

180.338,00   Pesnica 

Ureditev obstoječe vodne infrastrukture na 
območju solin Sečovlje in na vodotokih gorvodno 
od solin 

20.220.792,00   Piran 

Projekt vrtec v Luciji 13.073.000,00   Piran 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
(aglomeracija Lucija) 

2.362.463,85   Piran 

Univerza v Ljubljani - Sanacija in podaljšanje 
obstoječega pomola ter montaža opreme, 
potrebne za simulacijo sistema reševanja na 
odprtem morju 

2.299.858,72   Piran 

Rekonstrukcija ceste  Koper-Dragonja ob 
obmejnem prehodu Dragonja 

1.380.697,34   Piran 

Sanacija po neurju s poplavami poškodovanih 
občinskih cest in infrastrukture v Občini Piran 
(zaščita brežin, nasipov, itd.)  

410.000,00   Piran 

Posodobitve na kmetiji Perša 379.941,00   Piran 

Sanacija erodiranja klifa pod župniščem 322.722,00   Piran 

Sanacija hladilno-ogrevalnega sistema na 
objektu Univerze na Primorskem, Fakultete za 
turistične študije Turistica, Portorož 

253.844,00   Piran 

Obnova študentskega doma Korotan v Portorožu 243.022,71   Piran 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Piran  

202.500,00   Piran 

Sanacija skladišča soli Grando v Portorožu 200.000,00   Piran 

Odprava posledic poplav (plime) v Krajinskem 
parku soline (sanacija ceste, nasipa, itd.) 

152.660,00   Piran 

Sanacija kotlovnice Okrajno sodišče v Piranu 80.000,00   Piran 

Gledališče Tartini Piran: delna obnova objekta 79.040,00   Piran 

Mestna knjižnica Piran (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

75.492,00   Piran 

Sanacija stopnišča, tlaka in zidu pred župnijsko 
cerkvijo sv. Jurija v Piranu 

33.612,00   Piran 
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Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
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območju solin Sečovlje in na vodotokih gorvodno 
od solin 

20.220.792,00   Piran 

Projekt vrtec v Luciji 13.073.000,00   Piran 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
(aglomeracija Lucija) 

2.362.463,85   Piran 

Univerza v Ljubljani - Sanacija in podaljšanje 
obstoječega pomola ter montaža opreme, 
potrebne za simulacijo sistema reševanja na 
odprtem morju 

2.299.858,72   Piran 

Rekonstrukcija ceste  Koper-Dragonja ob 
obmejnem prehodu Dragonja 

1.380.697,34   Piran 

Sanacija po neurju s poplavami poškodovanih 
občinskih cest in infrastrukture v Občini Piran 
(zaščita brežin, nasipov, itd.)  

410.000,00   Piran 

Posodobitve na kmetiji Perša 379.941,00   Piran 

Sanacija erodiranja klifa pod župniščem 322.722,00   Piran 

Sanacija hladilno-ogrevalnega sistema na 
objektu Univerze na Primorskem, Fakultete za 
turistične študije Turistica, Portorož 

253.844,00   Piran 

Obnova študentskega doma Korotan v Portorožu 243.022,71   Piran 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Piran  

202.500,00   Piran 

Sanacija skladišča soli Grando v Portorožu 200.000,00   Piran 

Odprava posledic poplav (plime) v Krajinskem 
parku soline (sanacija ceste, nasipa, itd.) 

152.660,00   Piran 

Sanacija kotlovnice Okrajno sodišče v Piranu 80.000,00   Piran 

Gledališče Tartini Piran: delna obnova objekta 79.040,00   Piran 

Mestna knjižnica Piran (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

75.492,00   Piran 

Sanacija stopnišča, tlaka in zidu pred župnijsko 
cerkvijo sv. Jurija v Piranu 

33.612,00   Piran 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Piran 

6.804,00   Piran 

Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih 
tipov v Krajinskem parku Pivška presihajoča 
jezera 

2.965.520,00   Pivka 

Izgradnja inkubatorja za poslovne dejavnosti v 
Industrijski poslovni coni Neverke 

2.136.602,00   Pivka 

Poslovna infrastruktura v Industrijski poslovni 
coni Neverke 

1.066.158,86   Pivka 

Izgradnja dvorane Šmihel 561.000,00   Pivka 

Ojačitev vozišča na cesti Pivka - Ribnica 527.643,00   Pivka 

Sofinanciranje investicij lokalne javne 
infrastrukture - projekt: prenova ceste Parje – 
Juršče 

500.000,00   Pivka 

Izgradnja kolesarske poti ob cesti Selce - 
Petelinje 

457.923,00   Pivka 

Sofinanciranje delovanja Parka vojaške 
zgodovine Pivka (MORS) 

400.000,00   Pivka 

Razvoj turistične ponudbe destinacije Zeleni kras.   286.941,80   Pivka 

Odprava posledic poplav pri mostu Suhorje 
zaradi poplav februarja 2019 

246.674,00   Pivka 

Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela v 
kulturni dvorani Krpanovega doma v Občini 
Pivka 

190.000,00   Pivka 

Odprava posledic poplav pri mostu čez Stržen 
zaradi poplav februarja in oktobra 2018 

138.071,00   Pivka 

Kulturni dom Košana v Občini Pivka - zamenjava 
oken  

70.720,00   Pivka 

Sofinanciranje dejavnosti Parka vojaške 
zgodovine Pivka za leto 2020 in leto 2021 (MGRT) 

40.000,00   Pivka 

Konservatorsko-restavratorski poseg na 
zunanjosti cerkve Stara Sušica – Cerkev sv. Janeza 
Krstnika v župniji Košana 

15.710,00   Pivka 

Obnova cerkve sv. Nikolaja na Suhorju v župniji 
Košana 

8.459,00   Pivka 

Obnova kora v cerkvi sv. Martina na Šilentaboru v 
župniji Zagorje 

7.290,17   Pivka 

Dom starejših Pivka - koncesija za 64 postelj   Pivka 

Nove kapacitete v Domu starejših občanov 
Šmarje pri Jelšah, enota Podčetrtek 

3.500.000,00   Podčetrtek 

Sanacija plazov »Prelasko« na cesti Prelasko-
Buče-Kozje  

1.147.822,00   Podčetrtek 

Obnova in preplastitev vozišča Lesično-
Golobinjek z ureditvijo cestnega priključka in 
sanacijo plazu 

963.577,00   Podčetrtek 
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Prizidek vrtca k Osnovni šoli Pristava pri Mestinju 731.000,00   Podčetrtek 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) in sanacija plazu 
zaradi poplav junija in julija 2019 

264.625,00   Podčetrtek 

Nujna obnovitvena dela na gradu Podčetrtek 200.000,00   Podčetrtek 

Projekt KUL-DIGITAL Podčetrtek 191.300,00   Podčetrtek 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja avgusta 2020 

56.450,00   Podčetrtek 

Celovita energetska prenova javnih objektov v 
lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine 
Sveta Ana 

1.751.661,96   Podlehnik 

Rekonstrukcija in nadzidava vrtca in Osnovne 
šole Podlehnik 

542.000,00   Podlehnik 

Sanacija plazu Vaupetič na cesti Stanošina-
Sedlašek, zaradi neurij s poplavami poleti 2020 

503.000,00   Podlehnik 

Sanacija plazu na lokalni cesti Zg. Leskovec-Sp. 
Gruškovje-Podlehnik 

413.861,00   Podlehnik 

Sanacija plazov po poplavah na lokalni cestah v 
Občini Podlehnik (Dravinjski vrh - Majski vrh - 
Podlehnik) 

328.000,00   Podlehnik 

Naložba v vinogradniško dejavnost 271.939,99   Podlehnik 

Vzpostavitev Medgeneracijskega urbanega parka 73.138,73   Podlehnik 

Rekonstrukcija ceste Žetale - Rogatec 5.600.000,00   Podlehnik, Žetale, Rogatec 

Sanacije strehe na cerkvi sv. Ožbalta v župniji sv. 
Ožbalt ob Dravi 

12.061,00   Podvelka 

Rekonstrukcija regionalne ceste Ribnica – Brezno 2.294.540,00   Podvelka, Ribnica na Pohorju 

Dozidava in rekonstrukcija Doma dr. Jožeta 
Potrča v Poljčanah 

3.455.188,17   Poljčane 

Mala sončna elektrarna EUREL 345.000,00   Poljčane 

Rekonstrukcija državne ceste Poljčane - Podplat 
pri kamnolomu Poljčane 

209.900,00   Poljčane 

Obnova jugovzhodne fasade sv. Treh Kraljev v 
župniji Studenice 

44.449,00   Poljčane 

Izvedba drenaže cerkve Svete Lucije v župniji 
Studenice 

15.039,00   Poljčane 

Prizidek k Osnovni šoli Polzela 1.568.000,00   Polzela 

Ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 1.340.117,00   Polzela 

Novogradnja hleva za krave molznice s 
pripadajočo opremo, nakup kmetijske 
mehanizacije in mobilnega objekta za 
skladiščenje gnojevke, izgradnja objekta za 
skladiščenje kmetijskih pridelkov; upravičenec: 
Košec Tomaž 

740.571,00   Polzela 

Izgradnja komunalne opreme za degradirano 
območje Garant Polzela 

703.504,77   Polzela 

Sanacija plazu »Andraž« na cesti Velenje – Polzela 
– Dobrteša vas  

357.173,00   Polzela 
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Rekonstrukcija državne ceste Poljčane - Podplat 
pri kamnolomu Poljčane 

209.900,00   Poljčane 

Obnova jugovzhodne fasade sv. Treh Kraljev v 
župniji Studenice 

44.449,00   Poljčane 

Izvedba drenaže cerkve Svete Lucije v župniji 
Studenice 

15.039,00   Poljčane 

Prizidek k Osnovni šoli Polzela 1.568.000,00   Polzela 

Ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 1.340.117,00   Polzela 

Novogradnja hleva za krave molznice s 
pripadajočo opremo, nakup kmetijske 
mehanizacije in mobilnega objekta za 
skladiščenje gnojevke, izgradnja objekta za 
skladiščenje kmetijskih pridelkov; upravičenec: 
Košec Tomaž 

740.571,00   Polzela 

Izgradnja komunalne opreme za degradirano 
območje Garant Polzela 

703.504,77   Polzela 

Sanacija plazu »Andraž« na cesti Velenje – Polzela 
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357.173,00   Polzela 

Menjava kotla za ogrevanje in dvigala v Domu 
starejših občanov Polzela 

300.000,00   Polzela 

WACOM, projekt za izboljšanje meddržavnega, 
medsektorskega in medinstitucionalnega 
sodelovanja pri odzivanju na nesreče in poplave 
na reki Savi 

1.570.581,00   Porečje reke Save 

Ustanovitev uprave avtocestne policije 11,2 milijona za celotno 
Slovenijo 

Postojna 

Sofinanciranje investicije »Izgradnja novega 
poslovno-proizvodno-skladiščnega objekta v 
Postojni in nakup opreme« podjetja PET PAK 
d.o.o. v sklopu udejanja koncepta zelenega in 
krožnega gospodarstva. 

15.000.000,00   Postojna 

Prizidek osnovne šole Antona Globočnika 6.256.000,00   Postojna 

Celovita energetska prenova Objekta 14 v 
vojašnici BAČ, 3.rok 

5.639.187,43   Postojna 

Celovita energetska sanacija z notranjo prenovo 
upravno-nastanitvenega objekta v vojašnici 
barona Andreja Čehovina v Postojni 

4.900.000,00   Postojna 

Kolesarska pot Postojna - Hruševje - Grobišče - 
Zagon 

3.886.545,00   Postojna 

Ureditev prostorov za Upravno enoto Postojna, 
GURS in AJPES v stavbi Gregorčičev drevored 3 

2.700.000,00   Postojna 

Mrežni podjetniški inkubator Primorsko-
Notranjska regija - III. Faza 

1.467.781,16   Postojna 

Bolnišnica Postojna - Ureditev razmer za 
program OBMP 

1.196.820,00   Postojna 

Gradbena dela za izgradnjo krožišča Reška, Titova 
cesta v Postojni 

1.044.791,00   Postojna 

Prenova bolnišnične lekarne v Bolnišnici Postojna 897.898,93   Postojna 

Ograditev zunanjega igrišča z dostopnim 
hodnikom in nadstrešnico v Centru za tujce 
Postojna 

641.000,00   Postojna 

Naložba v skladišče za kmetijske proizvode in 
ureditev dvorišča; upravičenec: Angus, kmetijstvo 
in storitve, d.o.o. 

465.170,00   Postojna 

Ureditev ceste Postojna - Razdrto (Smrekce) 462.701,00   Postojna 

Prenova Vojkove koče na Nanosu 423.776,00   Postojna 

Naložba v trajne nasade, namakalni sistem in 
mehanizacijo; upravičenec: Grad Prestranek, 
turizem, kmetijstvo in storitve, d.d. 

379.352,00   Postojna 

Nakup poslovnih prostorov na Jenkovi 3 od 
Občine Postojna za potrebe Okrajnega sodišča v 
Postojni 

343.000,00   Postojna 

Prenova prostorov na Jenkovi 3, Postojna za 
potrebe Okrajnega sodišča v Postojni 

340.000,00   Postojna 

Naložba v mehanizacijo, opremo in trajni nasad 317.440,54   Postojna 

Vzdrževalna dela na Gradu Prestranek  200.000,00   Postojna 
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Angus d.o.o. - naložba v mehanizacijo, opremo in 
trajni nasad 

127.478,20   Postojna 

Ureditev sprehajalnih poti, počivališč in zbirališč v 
Primestnim gozdom z razgledom na Soviču 

126.941,96   Postojna 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Bolnišnico Postojna 

124.165,00   Postojna 

Revitalizacija grajskega parka Haasberg - 
ureditev parka  

81.074,13   Postojna 

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (nakup 
knjižničnega gradiva) 

52.369,00   Postojna 

Projekt ureditve parkirišča PP Postojna  50.000,00   Postojna 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Postojna 

Obnova kipov v cerkvi sv. Križa v župniji Planina 
pri Rakeku 

4.000,00   Postojna 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Postojna 

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1.sklop 42.379.999,87   Postojna, Pivka 

Delna rekonstrukcija in dozidava Osnovne šole 
Prebold 

1.990.000,00   Prebold 

Tehnološka posodobitev namakalnih naprav v 
Savinjski dolini - Kaplja vas, upravičenec: Društvo 
namakalnih naprav Kaplja vas;  

851.975,00   Prebold 

Razširitve hodnikov mostu čez Savinjo in na 
podvozu JP pri Šempetru in izgradnja hodnikov 
ob cesti R2-447/0288  

577.486,32   Prebold 

Ureditev križišča v Dolenji vasi na cesti Latkova 
vas - Trbovlje 

241.148,00   Prebold 

Sanacija posledic neurja s poplavami julija 2020 90.889,00   Prebold 

Športna dvorana s širitvijo OŠ Matije Valjavca 7.500.000,00   Preddvor 

Modernizacija državne ceste Sp. Jezersko - 
Preddvor in Preddvor – Kranj  

2.176.401,00   Preddvor 

Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti  
Preddvor - Kranj (Primskovo) - Tupaliče 

495.698,00   Preddvor 

Sanacija teras in balkonov, dvigala, kolektorjev v 
domu starejših občanov Preddvor 

446.151,66   Preddvor 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Preddvor  

372.810,00   Preddvor 

Energetska prenova Planinske koče na Sv. Jakob 77.676,81   Preddvor 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami junija 2019 

51.269,00   Preddvor 

Obnova strehe zvonika na cerkvi Sv. Lenarta na 
Bregu pri Preddvoru  

17.567,00   Preddvor 

Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 4. 
sklop  

3.044.817,59   Preddvor, Naklo 
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Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti  
Preddvor - Kranj (Primskovo) - Tupaliče 

495.698,00   Preddvor 

Sanacija teras in balkonov, dvigala, kolektorjev v 
domu starejših občanov Preddvor 

446.151,66   Preddvor 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Preddvor  

372.810,00   Preddvor 

Energetska prenova Planinske koče na Sv. Jakob 77.676,81   Preddvor 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
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51.269,00   Preddvor 

Obnova strehe zvonika na cerkvi Sv. Lenarta na 
Bregu pri Preddvoru  

17.567,00   Preddvor 

Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 4. 
sklop  

3.044.817,59   Preddvor, Naklo 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Meže: sklop 2 (Občina Prevalje) 

9.197.608,11   Prevalje 

Ureditev ceste G2-112/1255 Prevalje–Ravne z 
umestitvijo kolesarske steze in hodnikov  

4.613.860,95   PREVALJE 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami junija in julija 2019 

1.300.000,00   Prevalje 

Sanacija plazu  na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav junija in novembra 2019 

529.168,00   Prevalje 

Sanacija plazov na cesti Štopar-Šentanel zaradi 
neurja s poplavami julija 2020 

460.143,00   Prevalje 

Sanacija plazu Štopar - Šentanel III. faza, zaradi 
neurij s poplavami poleti 2020 

437.000,00   Prevalje 

Gradnja kolesarske povezave Prevalje-Poljana 422.793,00   Prevalje 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav avgusta 2020 

331.314,00   Prevalje 

Projekt deinstitucionalizacija zavoda, 
stanovanjske skupine v Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo Črna na Koroškem 

289.389,18   Prevalje 

Sanacija plazov Mikl - Šentanel 271.033,00   Prevalje 

Sanacija plazu na cesti Ober-Dolga Brda, zaradi 
neurij s poplavami poleti 2020 

219.000,00   Prevalje 

Drenaža pri cerkvi sv. Volbenka in sv. Ane v 
župniji Prevalje 

58.985,00   Prevalje 

Prilagoditev obstoječe infrastrukture in 
izboljšanje bivalnega standarda Doma 
upokojencev Ptuj 

14.294.061,00   Ptuj 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Drave  

12.246.221,95   Ptuj 

Energetska prenova stavb Šolskega centra Ptuj, 
Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj 

7.140.422,00   Ptuj 

Izgradnja Urgentnega centra v Splošni bolnišnici 
Ptuj 

6.583.952,95   Ptuj 

Ureditev mestne tržnice 5.794.414,00   Ptuj 

Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s 
pripadajočimi ulicami 

4.920.270,00   Ptuj 

Enota za zagotavljanje dnevnih oblik bivanja in 
začasnih namestitev v Domu upokojencev Ptuj 

2.784.000,00   Ptuj 

Prizidava z rekonstrukcijo Osnovne šole Mladika 2.137.000,00   Ptuj 

Sanacija fasade Upravne enote Ptuj 1.500.000,00   Ptuj 

SB Ptuj- prenova bolnišnične lekarne 1.463.567,90   Ptuj 

Ureditev Spominskega parka Ptuj 1.200.387,00   Ptuj 

Prenova prostorov na Vodnikovi 2, Ptuj za 
potrebe Okrožnega in Okrajnega sodišča na 
Ptuju 

1.000.000,00   Ptuj 

Nakup poslovne stavbe v Ptuju, Trstenjakova 
ulica 2 

971.000,00   Ptuj 
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Nakup prostorov na Vodnikovi 2, Ptuj za potrebe 
Okrožnega in okrajnega sodišča na Ptuju. 

936.000,00   Ptuj 

Ureditev površin za pešce in kolesarje na 
Gregorčičevem drevoredu  

637.605,00   Ptuj 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Splošno bolnišnico Ptuj 

604.472,29   Ptuj 

Projekt dveh stanovanjskih skupin v ZUDV 
Dornava - lokacija Podvinci 

554.001,74   Ptuj 

Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti  444.232,64   Ptuj 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 414.290,00   Ptuj 

Projekt stanovanjske skupine v ZUDV Dornava - 
lokacija Žabjak 

277.000,78   Ptuj 

Izvedba pohlajevanja in sanacija obstoječega 
ogrevanja na objektu Okrožnega sodišča na 
Ptuju 

276.000,00   Ptuj 

Izgradnja transformatorske postaje in nabava 
agregata za SB Ptuj  

275.216,00   Ptuj 

Izboljšanje konkurenčnosti in razvoj novih 
turističnih doživetij ob podpori tehnologije 
obogatene resničnosti v vodilni turistični 
destinaciji  

180.953,00   Ptuj 

Sanacija oken na Policijski postaji Ptuj  170.000,00   Ptuj 

Nakup in postavitev male sončne elektrarne 
KOBAN 133,2 kW 

131.883,30   Ptuj 

Projekt sanacije objekta Policijske postaje Ptuj 73.000,00   Ptuj 

Nakup rabljene opreme za potrebe Okrožnega in 
Okrajnega sodišča na Ptuju. 

66.500,00   Ptuj 

Konservatorsko restavratorski posegi na delu 
mestnega obzidja na Ptuju 

40.000,00   Ptuj 

Izvedba označitve državne kolesarske povezave 
D8 Poljčane - Ptuj 

27.986,07   Ptuj 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Ptuj 

4.824,00   Ptuj 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ptuj (več 
sodišč skupaj) 

3.974,00   Ptuj 

Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - 
Območje Ptujske Drave 

14.800.000,00   Ptuj, Duplek, Starše, Maribor 

Regionalna kolesarska povezava Ptuj – Juršinci 3.386.900,00   Ptuj, Juršinci 

Kolesarska povezava Ptuj - Markovci - Gorišnica 3.492.273,00   Ptuj, Markovci, Gorišnica 

Gradnja hitre ceste Ptuj - Ormož 70.967,47   Ptuj, Ormož, Gorišnica, Markovci  

Preplastitev ceste skozi naselji Gorica in Brezovci 2.929.067,00   Puconci 

Izgradnja vrtca Puconci  2.553.000,00   Puconci 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami maja 2018  

470.033,00   Puconci 

Naložba v posodobitev kmetijskega 
gospodarstva; upravičenec: Škraper Goran. 

417.375,00   Puconci 
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Nakup prostorov na Vodnikovi 2, Ptuj za potrebe 
Okrožnega in okrajnega sodišča na Ptuju. 

936.000,00   Ptuj 

Ureditev površin za pešce in kolesarje na 
Gregorčičevem drevoredu  

637.605,00   Ptuj 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Splošno bolnišnico Ptuj 

604.472,29   Ptuj 

Projekt dveh stanovanjskih skupin v ZUDV 
Dornava - lokacija Podvinci 

554.001,74   Ptuj 

Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti  444.232,64   Ptuj 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 414.290,00   Ptuj 

Projekt stanovanjske skupine v ZUDV Dornava - 
lokacija Žabjak 

277.000,78   Ptuj 

Izvedba pohlajevanja in sanacija obstoječega 
ogrevanja na objektu Okrožnega sodišča na 
Ptuju 

276.000,00   Ptuj 

Izgradnja transformatorske postaje in nabava 
agregata za SB Ptuj  

275.216,00   Ptuj 

Izboljšanje konkurenčnosti in razvoj novih 
turističnih doživetij ob podpori tehnologije 
obogatene resničnosti v vodilni turistični 
destinaciji  

180.953,00   Ptuj 

Sanacija oken na Policijski postaji Ptuj  170.000,00   Ptuj 

Nakup in postavitev male sončne elektrarne 
KOBAN 133,2 kW 

131.883,30   Ptuj 

Projekt sanacije objekta Policijske postaje Ptuj 73.000,00   Ptuj 

Nakup rabljene opreme za potrebe Okrožnega in 
Okrajnega sodišča na Ptuju. 

66.500,00   Ptuj 

Konservatorsko restavratorski posegi na delu 
mestnega obzidja na Ptuju 

40.000,00   Ptuj 

Izvedba označitve državne kolesarske povezave 
D8 Poljčane - Ptuj 

27.986,07   Ptuj 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Ptuj 

4.824,00   Ptuj 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ptuj (več 
sodišč skupaj) 

3.974,00   Ptuj 

Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - 
Območje Ptujske Drave 

14.800.000,00   Ptuj, Duplek, Starše, Maribor 

Regionalna kolesarska povezava Ptuj – Juršinci 3.386.900,00   Ptuj, Juršinci 

Kolesarska povezava Ptuj - Markovci - Gorišnica 3.492.273,00   Ptuj, Markovci, Gorišnica 

Gradnja hitre ceste Ptuj - Ormož 70.967,47   Ptuj, Ormož, Gorišnica, Markovci  

Preplastitev ceste skozi naselji Gorica in Brezovci 2.929.067,00   Puconci 

Izgradnja vrtca Puconci  2.553.000,00   Puconci 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami maja 2018  

470.033,00   Puconci 

Naložba v posodobitev kmetijskega 
gospodarstva; upravičenec: Škraper Goran. 

417.375,00   Puconci 

Novogradnja hleva za plemenske svinje in vzrejo; 
upravičenec: Mikola Milan 

396.846,00   Puconci 

Nadomestna gradnja prepusta preko 
Bodonskega potoka 

358.731,00   Puconci 

Obnova fasade in ureditev drenaže z 
odvodnjavanjem na Evangeličanski cerkvi 
Štefana Küzmiča v Bodoncih, Evangeličanska 
cerkvena občina Bodonci 

77.396,00   Puconci 

Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje - Občina 
Rače-Fram 

3.229.633,80   Rače - Fram 

Ureditev pločnika s kolesarsko stezo ob državni 
cesti Fram – Slovenska Bistrica od km 5.300 do 
km 6.250 

547.934,00   Rače - Fram 

Projekt Dobrote s srcem 57.131,86   Rače-Fram 

Energetska sanacija objektov Doma kulture In 
Zdravstvenega doma Radeče 

874.141,93   Radeče 

Rekonstrukcija ceste Zidani most - Radeče, od 
km 0,650 do km 1,880 

5.557.854,00   Radeče 

Investicija v proizvodno-skladiščni objekt; 
upravičenec: Baron International trgovina d.o.o.. 

1.098.375,00   Radeče 

Ureditev hodnika za pešce ob državni cesti G1-
5/0360 od km 0.260 do km 0.500 in ob lokalni 
cesti 342051 od km 0.000 do km 0.333 v naselju 
Radeče 

423.096,94   Radeče 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Radeče 

362.700,00   Radeče 

Gotska arhitektura cerkvenega kompleksa Svetih 
Treh kraljev na Brunku v župniji Radeče - izvedba 
odvodnjavanja in hidroizolacije 

37.237,00   Radeče 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči Zdravstvenega 
doma Radeče 

4.194,00   Radeče 

Dograditev telovadnice ob Osnovni šoli Kapela 2.928.000,00   Radenci 

Ureditev  Radenci - Petanjci od km 0+000 do km 
0+690, vključno z rekonstrukcijo obstoječega 
avtobusnega postajališča 

2.093.525,59   Radenci 

Okoslavci-Zadravčeva viničarija, popravilo objekta 
in stavbnega pohištva 

47.417,00   Radenci 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav poletje 2020 - Mura 

44.950,00   Radenci 

Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga 3.368.266,28   Radlje ob Dravi 

Prizidek k Vrtcu Radlje ob Dravi 919.000,00   Radlje ob Dravi 

Kolesarska povezava Radlje od Dravi z naseljem 
Vas 

783.537,00   Radlje ob Dravi 

Projekt deinstitucionalizacije zavoda - 
stanovanjske skupine v Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo Črna na Koroškem 

564.167,00   Radlje ob Dravi 
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Izgradnja Dravske kolesarske poti na odseku Zg. 
Vižinga – Vuhred (1. faza: Zg. Vižinga - Vodni park 
Radlje ob Dravi) 

353.867,00   Radlje ob Dravi 

Projekt Sanacija degradiranega območja 281.586,74   Radlje ob Dravi 

Obnova poškodovanih odsekov cest  Ribnica in 
Vuhred – HE Vuhred po rekonstrukciji mosta čez 
Dravo v Vuhredu 

229.451,00   Radlje ob Dravi 

Knjižnica Radlje Ob Dravi (nakup knjižničnega 
gradiva) 

45.298,00   Radlje ob Dravi 

Sanacija strehe gospodarskega objekta in 
izvedba drenaže Najstarejše hiše - Rožni dvor v 
Radljah ob Dravi 

12.500,00   Radlje ob Dravi 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Radlje ob Dravi 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Radlje ob Dravi 

Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naselji Vas, 
Brezno, Podvelka, Ožbalt in Vurmat - odsek Vas-
Brezno 

1.271.609,00   Radlje ob Dravi, Podvelka 

Sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih 
bazenov v letu 2021 - Kopališče Radovljica – 1. faza 

4.252.308,00   Radovljica 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
zgornje Save 

3.317.470,01   Radovljica 

Nadomestna gradnja nadvoza  preko železniške 
proge v Lescah 

2.921.688,00   Radovljica 

Projekt bivalna enota za starejše uporabnike v 
Centru za usposabljanje, delo in varstvo 
Radovljica 

2.606.000,00   Radovljica 

Kolesarske povezava 2: od upravnega središča 
Radovljica do naselja Lesce (železniška postaja) 

2.454.750,00   Radovljica 

Zagotovitev prostorov za vrtec Radovljica 2.445.000,00   Radovljica 

Rekonstrukcija dela objekta Doma dr. Janka 
Benedika Radovljica 

1.752.463,55   Radovljica 

Obnova vozišča Lipnica - Gobovce od km 1,170 do 
km 2,340 in od km 3,336 do km 4,020 

966.129,00   Radovljica 

Rekonstrukcija ceste in sanacija zidov ''Lancovo'' 
na cesti  Lesce – Kamna Gorica – Lipnica od km 
4,677 do km 5,034 

568.449,52   Radovljica 

Rekonstrukcija regionalne ceste Lesce - Kamna 
Gorica - Lipnica  

318.090,00   Radovljica 

Izgradnja sončne elektrarne SE ZOLK 2 264.845,46   Radovljica 

Izgradnja sončne elektrarne SE ZOLK 3 in SE 
ZOLK 4  

224.591,92   Radovljica 

Digitalizacija Krope in Radovljice 111.750,00   Radovljica 

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
(nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 

93.258,00   Radovljica 
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Izgradnja Dravske kolesarske poti na odseku Zg. 
Vižinga – Vuhred (1. faza: Zg. Vižinga - Vodni park 
Radlje ob Dravi) 

353.867,00   Radlje ob Dravi 

Projekt Sanacija degradiranega območja 281.586,74   Radlje ob Dravi 

Obnova poškodovanih odsekov cest  Ribnica in 
Vuhred – HE Vuhred po rekonstrukciji mosta čez 
Dravo v Vuhredu 

229.451,00   Radlje ob Dravi 

Knjižnica Radlje Ob Dravi (nakup knjižničnega 
gradiva) 

45.298,00   Radlje ob Dravi 

Sanacija strehe gospodarskega objekta in 
izvedba drenaže Najstarejše hiše - Rožni dvor v 
Radljah ob Dravi 

12.500,00   Radlje ob Dravi 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Radlje ob Dravi 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Radlje ob Dravi 

Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naselji Vas, 
Brezno, Podvelka, Ožbalt in Vurmat - odsek Vas-
Brezno 

1.271.609,00   Radlje ob Dravi, Podvelka 

Sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih 
bazenov v letu 2021 - Kopališče Radovljica – 1. faza 

4.252.308,00   Radovljica 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
zgornje Save 

3.317.470,01   Radovljica 

Nadomestna gradnja nadvoza  preko železniške 
proge v Lescah 

2.921.688,00   Radovljica 

Projekt bivalna enota za starejše uporabnike v 
Centru za usposabljanje, delo in varstvo 
Radovljica 

2.606.000,00   Radovljica 

Kolesarske povezava 2: od upravnega središča 
Radovljica do naselja Lesce (železniška postaja) 

2.454.750,00   Radovljica 

Zagotovitev prostorov za vrtec Radovljica 2.445.000,00   Radovljica 

Rekonstrukcija dela objekta Doma dr. Janka 
Benedika Radovljica 

1.752.463,55   Radovljica 

Obnova vozišča Lipnica - Gobovce od km 1,170 do 
km 2,340 in od km 3,336 do km 4,020 

966.129,00   Radovljica 

Rekonstrukcija ceste in sanacija zidov ''Lancovo'' 
na cesti  Lesce – Kamna Gorica – Lipnica od km 
4,677 do km 5,034 

568.449,52   Radovljica 

Rekonstrukcija regionalne ceste Lesce - Kamna 
Gorica - Lipnica  

318.090,00   Radovljica 

Izgradnja sončne elektrarne SE ZOLK 2 264.845,46   Radovljica 

Izgradnja sončne elektrarne SE ZOLK 3 in SE 
ZOLK 4  

224.591,92   Radovljica 

Digitalizacija Krope in Radovljice 111.750,00   Radovljica 

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
(nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 

93.258,00   Radovljica 

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za 
Linhartovo dvorano v Radovljici 

82.400,00   Radovljica 

Obnova Klinarjeve hiše v Kropi (1 faza) 65.372,23   Radovljica 

Rekonstrukcija poslovno-stanovanjskega objekta 
Zgoša 44 

54.200,00   Radovljica 

Muzeji Radovljiške občine - investicijsko 
vzdrževanje in nakup opreme 

26.266,00   Radovljica 

Postavitvi avtomatske cestne zapornice na 
parkirišču Okrajnega sodišča v Radovljici 

15.000,00   Radovljica 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Radovljica 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče V 
Radovljici (več sodišč skupaj) 

3.974,00   Radovljica 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Radovljica 

1.000,00   Radovljica 

Dom starejših Radovljica - koncesija za 144 postelj   Radovljica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Radovljica 

Gradnja centra starejših KO-RA, enota Ravne na 
Koroškem 

6.008.975,79   Ravne na Koroškem 

Novogradnja vrtca 3.273.000,00   Ravne na Koroškem 

Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja 
Koroška - MPIK 3 

1.571.750,00   Ravne na Koroškem 

Vzpostavitev Koroškega centra skupnostnih 
storitev KO-RA 

1.434.000,00   Ravne na Koroškem 

Gradnja javne komunalne infrastrukture za 
Poslovno cono Ravne 2019-2022 

1.102.890,00   Ravne na Koroškem 

Koroška osrednja knjižnica Dr. Franca Sušnika 
(nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 

392.727,00   Ravne na Koroškem 

Ureditev območja avtobusnega postajališča 
Sele/Dular ob državni cesti  Kotlje – Slovenj 
Gradec 

287.323,00   Ravne na Koroškem 

Energetska sanacija koče Dom na Uršlji gori 152.754,06   Ravne na Koroškem 

Sanacija plazu Pandev, Tolsti vrh, zaradi neurij s 
poplavami poleti 2020 

140.000,00   Ravne na Koroškem 

Sanacija plazu Strojna 139.439,00   Ravne na Koroškem 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav decembra 2017 

117.542,00   Ravne na Koroškem 

Ureditev muzeja v skednju ob Prežihovi bajti v 
Občini Ravne na Koroškem 

116.033,00   Ravne na Koroškem 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami oktobra 2018 

77.665,00   Ravne na Koroškem 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Ravne na Koroškem 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Ravne na Koroškem 
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Preplastitev regionalne ceste  Razkrižje-Stročja 
vas in  Stročja vas-Ljutomer  

1.553.749,00   Razkrižje 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Rečica ob Savinji  

678.590,00   Rečica ob Savinji 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija in avgusta 2020 

327.199,00   Rečica ob Savinji 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami junija 2018 

296.455,00   Rečica ob Savinji 

Rekonstrukcija ceste Radmirje - Mozirje, 1. faza 
ureditev območij avtobusnih postajališč v Sp. 
Rečici 

244.057,00   Rečica ob Savinji 

Rekonstrukcija in novogradnja z namenom 
hidravličnih izboljšav na vodnem viru Mrzlek za 
zagotovitev kvalitetnejše pitne vode in nemotene 
oskrbe s pitno vodo ter optimizacija 
vodovodnega sistema 

3.053.069,29   Renče - Vogrsko 

Dom starejših Renče - koncesija za dodatnih 19 
postelj 

  Renče-Vogrsko 

Ureditev glavne ceste G2-106 Žlebič–Kočevje od  
km 1,230 do km 2,350 skozi naselji Grič in Breg 

9.970.983,77   RIBNICA 

Sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih 
bazenov v letu 2021 

1.939.634,00   Ribnica 

Novogradnja prizidka k stavbi B - Osnovna šola 
Ribnica 

917.000,00   Ribnica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Ribnica  

478.105,00   Ribnica 

Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v 
Lepovčah 

362.331,66   Ribnica 

Cerkev sv. Jurija – Ortnek: obnovitvena dela 145.850,42   Ribnica 

Ureditev prehoda za pešce v km 4+787 na glavni 
cesti  Žlebič - Kočevje 

97.578,74   Ribnica 

Knjižnica Miklova Hiša 38.106,00   Ribnica 

Investicijsko vzdrževalna dela ter oprema 
prostorov v Rokodelskem centru Ribnica  

32.786,00   Ribnica 

Sanacija Ribniške koče na Pohorju 309.402,70   Ribnica na Pohorju 

Turistična destinacija Zahodnega Pohorja - 
vzpostavitev turistične ceste in oblikovanje nove 
turistične ponudbe  

171.550,33   Ribnica na Pohorju 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Ribnica na Pohorju 

18.688,00   Ribnica na Pohorju 

Razgledni stolp Kristal 4.048.275,26   Rogaška Slatina 

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
v porečju Sotle 

2.337.042,98   Rogaška Slatina 
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Preplastitev regionalne ceste  Razkrižje-Stročja 
vas in  Stročja vas-Ljutomer  

1.553.749,00   Razkrižje 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Rečica ob Savinji  

678.590,00   Rečica ob Savinji 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija in avgusta 2020 

327.199,00   Rečica ob Savinji 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami junija 2018 

296.455,00   Rečica ob Savinji 

Rekonstrukcija ceste Radmirje - Mozirje, 1. faza 
ureditev območij avtobusnih postajališč v Sp. 
Rečici 

244.057,00   Rečica ob Savinji 

Rekonstrukcija in novogradnja z namenom 
hidravličnih izboljšav na vodnem viru Mrzlek za 
zagotovitev kvalitetnejše pitne vode in nemotene 
oskrbe s pitno vodo ter optimizacija 
vodovodnega sistema 

3.053.069,29   Renče - Vogrsko 

Dom starejših Renče - koncesija za dodatnih 19 
postelj 

  Renče-Vogrsko 

Ureditev glavne ceste G2-106 Žlebič–Kočevje od  
km 1,230 do km 2,350 skozi naselji Grič in Breg 

9.970.983,77   RIBNICA 

Sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih 
bazenov v letu 2021 

1.939.634,00   Ribnica 

Novogradnja prizidka k stavbi B - Osnovna šola 
Ribnica 

917.000,00   Ribnica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Ribnica  

478.105,00   Ribnica 

Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v 
Lepovčah 

362.331,66   Ribnica 

Cerkev sv. Jurija – Ortnek: obnovitvena dela 145.850,42   Ribnica 

Ureditev prehoda za pešce v km 4+787 na glavni 
cesti  Žlebič - Kočevje 

97.578,74   Ribnica 

Knjižnica Miklova Hiša 38.106,00   Ribnica 

Investicijsko vzdrževalna dela ter oprema 
prostorov v Rokodelskem centru Ribnica  

32.786,00   Ribnica 

Sanacija Ribniške koče na Pohorju 309.402,70   Ribnica na Pohorju 

Turistična destinacija Zahodnega Pohorja - 
vzpostavitev turistične ceste in oblikovanje nove 
turistične ponudbe  

171.550,33   Ribnica na Pohorju 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Ribnica na Pohorju 

18.688,00   Ribnica na Pohorju 

Razgledni stolp Kristal 4.048.275,26   Rogaška Slatina 

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
v porečju Sotle 

2.337.042,98   Rogaška Slatina 

Ureditev glavne kolesarske povezave Spodnji 
Gabernik 

1.360.000,00   Rogaška Slatina 

Nova telovadnica pri Podružnični osnovni šoli Sv. 
Florijan 

827.000,00   Rogaška Slatina 

Projekt Razvoj turistične ponudbe in dvig 
kompetenc turističnih ponudnikov vodilne 
turistične destinacije Rogaška Slatina 

191.300,00   Rogaška Slatina 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami julija 2019 

118.187,00   Rogaška Slatina 

Sanacija plazu na lokalni cesti Sv. Florjan 111.918,00   Rogaška Slatina 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja avgusta 2020 

38.349,00   Rogaška Slatina 

Knjižnica Rogaška Slatina (nakup knjižničnega 
gradiva) 

36.307,00   Rogaška Slatina 

Dograditev pločnika ob cesti Cankova - Kuzma 
skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci  

1.518.118,00   Rogašovci 

Rekonstrukcija učnih prostorov v Osnovni šoli 
Sveti Jurij 

398.000,00   Rogašovci 

Posodobitev linije za predelavo, pakiranje mesa in 
opremo hladilnice; upravičenec: Perša Matej 

381.637,00   Rogašovci 

Nadgradnja vodovodnega sistema B 36.223.349,00   Rogašovci, Beltinci, Cankova, 
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, 
Kuzma, Moravske Toplice, 
Murska Sobota, Puconci, 
Šalovci, Tišina 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture na 
območju porečja Mure (avg. 2020, 2019) za leto 
2021 

214.350,00   Rogašovci, Kuzma, Moravske 
Toplice 

Izgradnja manjkajoče širokopasovne 
infrastrukture v Pomurski regiji 

1.632.925,00   Rogašovci, Murska Sobota, 
Cankovo, Apače, Lendava, 
Puconci, Sveti Jurij ob Ščavnici, 
Moravske Toplice, Šalovci, 
Gornja Radgona, Ljutomer 

Novogradnja Doma upokojencev Šmarje pri 
Jelšah – dislocirane enote Rogatec 

3.652.251,00   Rogatec 

Obvoznica Trškega jedra Rogatec 3.456.075,90   ROGATEC 

Novogradnja nizkoenergetskega vrtca Rogatec 2.253.000,00   Rogatec 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) in sanacija plazu 
zaradi neurja s poplavami julija 2019 

84.079,00   Rogatec 

Projekt Razvoj in trženje ponudbe območja 
Obsotelja in Kozjanskega-LOKALNO JE IN 
(gradnja razglednega stolpa Rogatec)  

74.945,19   Rogatec 

Projekt Zeleno doživetje 69.197,32   Rogatec 

Zaščita in prezentacija ostankov gornjega Gradu 
Rogatec 

39.822,00   Rogatec 

Obnova Kulturnega doma Rogatec  29.508,00   Rogatec 
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Izgradnja daljinske kolesarske povezave Šentjur-
Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec 

9.289.399,96   Rogatec, Šentjur, Šmarje pri 
Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec 

Nakup 98 parkirnih mest in finalizacija prostorov 
in selitev Upravne enote Ruše 

2.400.000,00   Ruše 

Mala sončna elektrarna ECOM Ruše 512.000,00   Ruše 

Ureditev trga v Rušah  424.000,00   Ruše 

Obnova streh, fasad in stavbnega pohištva na 
objektih, ki tvorijo kulturni spomenik domačije 
Korman, Ruta 3, Fala 

188.000,00   Ruše 

Obnova Doma kulture Ruše 177.973,00   Ruše 

Dom starejših Ruše - koncesija za 150 postelj   Ruše 

Izgradnja Dravske kolesarske poti na odseku 
Ruše - Maribor (pododsek 7 v Rušah in 5b v 
MOMB) 

674.638,00   Ruše, Maribor 

Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah 2.370.846,00   Ruše, Selnica ob Dravi 

Dravska kolesarska povezava na odseku HE Fala – 
Jabolčna pot  

144.094,00   Selnica ob Dravi 

Celostna obnova fasade na kulturnem 
spomeniku farne cerkve sv. Štefana v Semiču 

90.000,00   Semič 

Preplastitev regionalne ceste Gaber-Uršna sela-
Novo Mesto od km 2,200 do km 3,690 

500.966,00   Semič  

Nadgradnja železniške postaje Sevnica 28.130.000,00   Sevnica 

Most čez Savo na Logu 12.200.000,00   Sevnica 

 Sofinanciranje razvoja in proizvodnja 
polproizvodov - kompozitnih modularnih plošč, z 
namenom razširitve ponudbe izven dejavnosti 
opremljanja hotelov, Stilles d.o.o. 

5.440.331,00   Sevnica 

Projekt produktne diverzifikacije z izvedbo 
razvoja kompozitne modularne kombi plošče 

5.440.331,00   Sevnica 

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v 
Občini Sevnica 

4.265.421,45   Sevnica 

Nova Osnovna šola Ane Gale 2.914.000,00   Sevnica 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti v Sevnici 
(ureditev Sevnične)  

1.678.263,05   Sevnica 

Komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica 1.419.830,82   Sevnica 

Ureditev Vranjskega potoka  1.339.632,00   Sevnica 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti v Sevnici 
(ureditev Sevnične v Šmarju - 2. faza)  

1.250.000,00   Sevnica 

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 966.951,04   Sevnica 

Rekonstrukcija BE Mavrica v Domu upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca 

965.126,62   Sevnica 

Obnova prostorov za potrebe Okrajnega sodišča 
v Sevnici 

685.000,00   Sevnica 

Projekt stanovanjskih skupin v Domu 
upokojencev in oskrbovancev Impoljca  

559.220,20   Sevnica 

Novogradnja hleva za prašiče pitance in skladišča 
za krmo; upravičenec: Metelko Martin 

520.435,00   Sevnica 
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5.440.331,00   Sevnica 

Projekt produktne diverzifikacije z izvedbo 
razvoja kompozitne modularne kombi plošče 

5.440.331,00   Sevnica 

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v 
Občini Sevnica 

4.265.421,45   Sevnica 

Nova Osnovna šola Ane Gale 2.914.000,00   Sevnica 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti v Sevnici 
(ureditev Sevnične)  

1.678.263,05   Sevnica 

Komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica 1.419.830,82   Sevnica 

Ureditev Vranjskega potoka  1.339.632,00   Sevnica 

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti v Sevnici 
(ureditev Sevnične v Šmarju - 2. faza)  

1.250.000,00   Sevnica 

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 966.951,04   Sevnica 

Rekonstrukcija BE Mavrica v Domu upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca 

965.126,62   Sevnica 

Obnova prostorov za potrebe Okrajnega sodišča 
v Sevnici 

685.000,00   Sevnica 

Projekt stanovanjskih skupin v Domu 
upokojencev in oskrbovancev Impoljca  

559.220,20   Sevnica 

Novogradnja hleva za prašiče pitance in skladišča 
za krmo; upravičenec: Metelko Martin 

520.435,00   Sevnica 

Urejanje nivojskega prehoda pri signalu Gornje 
Brezovo 

516.200,00   Sevnica 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

492.000,00   Sevnica 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

492.000,00   Sevnica 

Sanacija in dograditev prezračevalnega sistema 
Doma starejših občanov Loka pri Zidanem Mostu 

480.000,00   Sevnica 

Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na cesti R3-
672, odsek 1338 Zavratec-Smednik 

460.461,00   Sevnica 

Preplastitev regionalne ceste Breg-Sevnica-
Brestanica od km 13,200 do km 14,400 

251.006,00   Sevnica 

Knjižnica Sevnica (nakup knjižničnega gradiva) 42.909,00   Sevnica 

Konservatorsko-restavratorski posegi na oltarju 
sv. Mihaela v cerkvi sv. Mihaela v Kompoljah v 
župniji Boštanj 

17.940,00   Sevnica 

Ureditev brivsko-frizerskega salona Kreutz 17.601,00   Sevnica 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Sevnica 

4.064,00   Sevnica 

Projekt ceste Loka - Račica 3.000.000,00   Sevnica  

Rekonstrukcija ceste Šentjanž-Glino 1.200.000,00   Sevnica  

Projekt rondo Šmarje 1.000.000,00   Sevnica  

Projekt krožišča "Hofer" v Radni 900.000,00   Sevnica  

Most čez Podvinski potok 300.000,00   Sevnica  

Sanacija nivojskih križanj Dolenji Boštanj in 
Dolenje Brezovo 

130.000,00   Sevnica  

Ustanovitev Specializirane enote avtocestne 
policije Koper 

11,2 milijona za celotno 
Slovenijo 

Sežana 

Novogradnja glasbene šole Sežana 3.593.000,00   Sežana 

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
na področju Krasa 

1.873.379,99   Sežana 

Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob 
cesti Štanjel-Dutovlje in Dutovlje-Sežana 

1.481.919,00   Sežana 

Naložba v  prizidek za soljenje, zorenje - sušenje, 
pakiranje in odpremo ter dokup opreme; 
Upravičenec: Pršutarna s'Krasa, proizvodnja 
pršuta in suhomesnatih izdelkov d.o.o. 

1.344.679,00   Sežana 

Gradnja gasilskega doma ter skladišč za potrebe 
Karitas in Rdečega križa ter servisnega objekta 
Centra za zaščito in reševanje Sežana. 

1.300.000,00   Sežana 

Ureditev prostorov za začasne namestitve in 
ureditev dnevnega centra  v Domu upokojencev 
Sežana ter objektu Resje 

787.000,00   Sežana 

Naložba v opremo Kras d.d. obrat Šepulje; 
upravičenec: KRAS mesnopredelovalna industrija 
d.o.o. 

559.764,00   Sežana 
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Sanacija fasade in ostrešja Okrajnega sodišča v 
Sežani 

424.000,00   Sežana 

Sanacija Koče na Kokoši 382.911,73   Sežana 

Ureditev krožnega križišča na cest Sežana - 
Fernetiči 

353.201,00   Sežana 

Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v 
vodilni turistični destinaciji Lipica in Škocjanske 
jame (Kras) 

167.624,99   Sežana 

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za 
bolnišnico Sežana 

148.691,00   Sežana 

Policijska postaja Sežana - rekonstrukcija 
kotlovnice 

122.000,00   Sežana 

Prekritje skrlate strehe na cerkvi 'Plešivica pri 
Sežani – Cerkev Marijinega Vnebovzetja' 

62.959,00   Sežana 

Kosovelova knjižnica Sežana (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

61.549,00   Sežana 

Projekt Poligon suhozidne gradnje in prenos 
znanj na mlade 

19.116,63   Sežana 

Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za 
bolnišnico Sežana 

18.192,00   Sežana 

Posodobitev lučnega sistema v galeriji 
Kosovelovega doma Sežana 

16.000,00   Sežana 

Tehnološka posodobitev sistema vračanja 
gradiva v Kosovelovi knjižnici Sežana ter nakup 
potrebne opreme  

13.745,00   Sežana 

Obnova kamnite in keramične plastike Vrta ob 
vili Mirasasso - Botaničnega vrta Sežana  

11.742,00   Sežana 

Regijske kolesarske povezave na Krasu – Projekt 
GEOMOB 

4.640.371,00   Sežana, Komen 

Sofinanciranje v primarno zdravstveno dejavnost 
(rekonstrukcije, novogradnje, satelitski urgentni 
centri, nujna medicinska pomoč, medicinska 
oprema) 

200.000.000,00   Slovenija 

Nakup prevoznih sredstev (vozil in helikopterjev), 
zaščitne opreme, posebnih tehničnih sredstev in 
ostale opreme za Policijo, kar je namenjeno 
zagotavljanju varnosti državljanov Republike 
Slovenije  

92.566.682,18   Slovenija 

Izgradnja sistemov za odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v aglomeracijah pod 2000 PE 
(NOO) 

54.000.000,00   Slovenija 

Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo 
manj kot 10.000 prebivalcev (NOO) 

53.700.000,00   Slovenija 

Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D) 
(vir: NOO in Podnebni sklad) 

48.210.000,00   Slovenija 

Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove 
generacije 

32.080.300,00   Slovenija 
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GEOMOB 

4.640.371,00   Sežana, Komen 

Sofinanciranje v primarno zdravstveno dejavnost 
(rekonstrukcije, novogradnje, satelitski urgentni 
centri, nujna medicinska pomoč, medicinska 
oprema) 

200.000.000,00   Slovenija 

Nakup prevoznih sredstev (vozil in helikopterjev), 
zaščitne opreme, posebnih tehničnih sredstev in 
ostale opreme za Policijo, kar je namenjeno 
zagotavljanju varnosti državljanov Republike 
Slovenije  

92.566.682,18   Slovenija 

Izgradnja sistemov za odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v aglomeracijah pod 2000 PE 
(NOO) 

54.000.000,00   Slovenija 

Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo 
manj kot 10.000 prebivalcev (NOO) 

53.700.000,00   Slovenija 

Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D) 
(vir: NOO in Podnebni sklad) 

48.210.000,00   Slovenija 

Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove 
generacije 

32.080.300,00   Slovenija 

Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog 
na področju zaščite, reševanja in pomoči ob 
poplavah 

28.050.000,00   Slovenija 

LIFE IP Care4Climate (spodbuditev izvajanja 
ukrepov z namenom zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov) 

27.000.000,00   Slovenija 

Dela na področju urejanja voda - dodatna dela v 
okviru javne službe 

25.000.000,00   Slovenija 

Program projektov eProstor 22.355.000,00   Slovenija 

Inovativen digitalen prostor za zelene investicije 19.000.000,00   Slovenija 

Projekt LIFE IP RESTART (spodbujanje recikliranja 
odpadkov v koristne proizvode in krožno 
gospodarstvo) 

17.334.818,00   Slovenija 

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje 
Nature 2000 v Sloveniji 

17.007.204,00   Slovenija 

Preveritev potresne odpornosti 21 stavb v lasti 
Republike Slovenije in upravljanju MJU na 
območju cele Slovenije in sanacija 

16.200.000,00   Slovenija 

E-vinjeta (15,68 mio €) (v vseh regijah, ki imajo 
avtocesto)  
Prepoved prehitevanja TV na omrežju AC/HC 

15.680.000,00   Slovenija 

Digitalne storitve za poslovne subjekte in 
državljane ter skupni sistemi za njihovo izgradnjo 
in izvajanje (storitveni portali s skupnimi 
funkcionalnimi gradniki) 

12.510.000,00   Slovenija 

Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v lasti 
RS s pomočjo energetskega vodenja 

12.000.000,00   Slovenija 

Razvoj novih dinamičnih e-storitev (SDG storitve; 
e-Osebna izkaznica, Mobilna e-identiteta, 
eSlovenija, mSlovenija)  

10.151.750,00   Slovenija 

Pametne tehnologije in podatkovni prostori  za 
upravljanje s podatki za pospeševanje digitalnih 
storitev  

9.000.000,00   Slovenija 

Sinica (nadgradnja sistema za spremljanje 
onesnaženosti zraka) 

6.296.000,00   Slovenija 

Modernizacija sistema podpore uporabnikom 5.695.055,00   Slovenija 

Učinkovito varovanje državne meje z Republiko 
Hrvaško  

5.400.000,00   Slovenija 

Ureditev dostopov za gibalno ovirane v stavbah v 
lasti RS in upravljanju MJU - cca. 29 objektov po 
celi Sloveniji 

5.000.000,00   Slovenija 

Postavitev ograje na meji z Republiko Hrvaško 
(40 km) 

4.500.000,00   Slovenija 

Slovenija častna gostja na Frankfurtskem 
knjižnem sejmu 2023 

4.500.000,00   Slovenija 

LIFE NarCis - naravovarstveni informacijski sistem 3.600.000,00   Slovenija 

Okrepitev in dvig kibernetske varnosti  3.579.000,00   Slovenija 
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Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno 
informacijske arhitekture in standardov v 
državno in javno informatiko (PIA) 

2.823.596,00   Slovenija 

Celovita informacijska podpora procesom varstva 
nepremične kulturne dediščine« (eDediščina) 

2.000.000,00   Slovenija 

Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije 
o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in 
obveščanje poplavno ogroženih subjektov na 
območju pomembnega vpliva poplav 

1.664.817,00   Slovenija 

CROSSRISK spletna platforma - Javna opozorila 
(zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne 
odeje) 

1.500.000,00   Slovenija 

Strokovno tehnična pomoč pri vzdrževanju 
prostorskih podatkovnih zbirk hidrografije in 
vodnih zemljišč ter razvoju sistema za njihovo 
vzdrževanje 2020-2021 

1.412.000,00   Slovenija 

Zamenjava odslužene in rabljene opreme IT po 
upravnih enotah in organih državne uprave 2021 

1.400.000,00   Slovenija 

(Dodatni) Nakup in implementacija 
videokonferenčne in pripadajoče avdio-video 
opreme za sodišča 

1.375.000,00   Slovenija 

Pilot MOP (Pilotni projekt za implementacijo 
prostorske in gradbene zakonodaje v letih 2021-
2022) 

1.300.000,00   Slovenija 

Razvoj novega informacijskega sistema 
Centralne kazenske evidence (CKE)  

1.058.569,60   Slovenija 

Razvoj novih tožilskih vpisnikov 908.788,98   Slovenija 

Centralizacija IT infrastrukture Državnega 
tožilstva na enotno lokacijo 

817.167,00   Slovenija 

Gospodar - centralna evidenca nepremičnin 800.000,00   Slovenija 

eNaročanje na upravne storitve 500.000,00   Slovenija 

Zelena sejna soba (VDT) 300.092,68   Slovenija 

Nadgradnja informacijskega sistema za delo 
notarjev 

240.035,00   Slovenija 

Digitalizacija in povezljivost Državnega 
odvetništva (Dodv) 

165.744,28   Slovenija 

Razvoj okolja za podporo vzpostavitve in izvajanja 
javne najemne službe v Sloveniji 2020-2021 

127.000,00   Slovenija 

Financiranje projekta "Zelena delovna mesta" 66.619,00   Slovenija 

Vzpostavitev dodatnih prijavnih služb za 
pridobitev mobilne identitete smsPASS 

  Slovenija 

Napredne rešitve za krepitev zaupanja v e-
poslovanje, SI-TRUST 

4.000.000,00   Slovenija  

3. razvojna os, sklop Jenina 37.400.000,00   Slovenj Gradec 

Novogradnja objekta Šolskega centra Slovenj 
Gradec 

15.611.656,00   Slovenj Gradec 

Sanacija degradiranega območja Mercator - 
gradnja zimskega bazena in urbanega parka 

8.615.336,67   Slovenj Gradec 
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Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno 
informacijske arhitekture in standardov v 
državno in javno informatiko (PIA) 

2.823.596,00   Slovenija 

Celovita informacijska podpora procesom varstva 
nepremične kulturne dediščine« (eDediščina) 

2.000.000,00   Slovenija 

Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije 
o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in 
obveščanje poplavno ogroženih subjektov na 
območju pomembnega vpliva poplav 

1.664.817,00   Slovenija 

CROSSRISK spletna platforma - Javna opozorila 
(zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne 
odeje) 

1.500.000,00   Slovenija 

Strokovno tehnična pomoč pri vzdrževanju 
prostorskih podatkovnih zbirk hidrografije in 
vodnih zemljišč ter razvoju sistema za njihovo 
vzdrževanje 2020-2021 

1.412.000,00   Slovenija 

Zamenjava odslužene in rabljene opreme IT po 
upravnih enotah in organih državne uprave 2021 

1.400.000,00   Slovenija 

(Dodatni) Nakup in implementacija 
videokonferenčne in pripadajoče avdio-video 
opreme za sodišča 

1.375.000,00   Slovenija 

Pilot MOP (Pilotni projekt za implementacijo 
prostorske in gradbene zakonodaje v letih 2021-
2022) 

1.300.000,00   Slovenija 

Razvoj novega informacijskega sistema 
Centralne kazenske evidence (CKE)  

1.058.569,60   Slovenija 

Razvoj novih tožilskih vpisnikov 908.788,98   Slovenija 

Centralizacija IT infrastrukture Državnega 
tožilstva na enotno lokacijo 

817.167,00   Slovenija 

Gospodar - centralna evidenca nepremičnin 800.000,00   Slovenija 

eNaročanje na upravne storitve 500.000,00   Slovenija 

Zelena sejna soba (VDT) 300.092,68   Slovenija 

Nadgradnja informacijskega sistema za delo 
notarjev 

240.035,00   Slovenija 

Digitalizacija in povezljivost Državnega 
odvetništva (Dodv) 

165.744,28   Slovenija 

Razvoj okolja za podporo vzpostavitve in izvajanja 
javne najemne službe v Sloveniji 2020-2021 

127.000,00   Slovenija 

Financiranje projekta "Zelena delovna mesta" 66.619,00   Slovenija 

Vzpostavitev dodatnih prijavnih služb za 
pridobitev mobilne identitete smsPASS 

  Slovenija 

Napredne rešitve za krepitev zaupanja v e-
poslovanje, SI-TRUST 

4.000.000,00   Slovenija  

3. razvojna os, sklop Jenina 37.400.000,00   Slovenj Gradec 

Novogradnja objekta Šolskega centra Slovenj 
Gradec 

15.611.656,00   Slovenj Gradec 

Sanacija degradiranega območja Mercator - 
gradnja zimskega bazena in urbanega parka 

8.615.336,67   Slovenj Gradec 

Izboljšanje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo v Mestni občini Slovenj 
Gradec 

4.580.124,56   Slovenj Gradec 

Blok neprofitnih stanovanj Polje 2.675.460,00   Slovenj Gradec 

Razširitev poslovne cone Pameče 3 2.351.100,00   Slovenj Gradec 

Prizidek in rekonstrukcija Tretje osnovne šole 
Slovenj Gradec 

1.853.000,00   Slovenj Gradec 

Rekonstrukcija ceste Slovenj Gradec – Mislinjska 
Dobrava, od km 1+600 do km 3+610 (Podgorje – 
Rogina) 

1.497.252,30   Slovenj Gradec 

Ureditev trajnostne mobilnosti v mestnem jedru 1.486.183,00   Slovenj Gradec 

Preplastitev vozišča ceste G1-4, odsek 1259 
Slovenj Gradec -Gornji Dolič od km 4,080 do km 
6,600 

1.206.517,55   Slovenj Gradec 

Projekt ureditve žagarskega obrata za pred 
industrijsko predelavo lesa, upravičenec: 
Lesarstvo Bricman, odkup, razrez in prodaja lesa 
d.o.o. 

1.004.877,40   Slovenj Gradec 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Splošno bolnišnico Slovenj Gradec 

847.018,00   Slovenj Gradec 

Sofinanciranje izgradnje kotlovnice na lesno 
biomaso  v Štibuhu 

725.248,00   Slovenj Gradec 

Prizidek in rekonstrukcija Osnovna šola Podgorje 659.000,00   Slovenj Gradec 

Projekt deinstitucionalizacije zavoda in projekt 
stanovanjskih skupin v Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo Črna na Koroškem  

561.479,00   Slovenj Gradec 

Izgradnja dvigala ob sodni stavbi v Slovenj 
Gradec 

550.000,00   Slovenj Gradec 

Sanacija plazu Zgornji Kunej - Rožej, 2. del, zaradi 
neurij s poplavami poleti 2020 

515.000,00   Slovenj Gradec 

Preplastitev vozišča ceste Gradec-Pungart od km 
10,700 do km 12,730 

407.892,00   Slovenj Gradec 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav november 2019 

367.397,00   Slovenj Gradec 

Rekonstrukcija mostu čez Barbaro v Slovenj 
Gradcu 

335.164,00   Slovenj Gradec 

Obnova Kulturnega doma Slovenj Gradec  196.737,00   Slovenj Gradec 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi na cestah zaradi neurja avgusta 
2020 

157.670,00   Slovenj Gradec 

Sanacija plazu Zgornji Kunej zaradi neurja s 
poplavami avgusta 2020 

121.331,00   Slovenj Gradec 

Energetska sanacija Planinske koče pod 
Kremžarjevim vrhom 

92.922,73   Slovenj Gradec 

Sanacija plazu pod Gmajno 88.243,00   Slovenj Gradec 
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Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) in sanacija plazu 
zaradi neurja s poplavami julija 2019 

74.670,00   Slovenj Gradec 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (nakup 
knjižničnega gradiva) 

52.606,00   Slovenj Gradec 

Menjava strehe na Černivnikovem kozolcu  11.320,00   Slovenj Gradec 

Razvoj jahalne infrastrukture za večjo socialno in 
medgeneracijsko vključenost 

10.922,03   Slovenj Gradec 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Slovenj Gradec 

Obnova fasade zvonika na cerkvi sv. Danijela na 
Razborju pri Slovenj Gradcu 

4.608,00   Slovenj Gradec 

Obnova portala vključno s sklepnikom v Mestni 
občini Slovenj Gradec 

4.233,00   Slovenj Gradec 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Slovenj Gradec 

Izgradnja sistema javljanja požara s sistemom 
ozvočenja in sistem klica v sili in sistema video 
nadzora z domofonom za Okrožno, Okrajno in 
Delovno sodišče v Slovenj Gradcu ter sistema 
klica v sili in sistema video nadzora z domofonom 
za Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 

103.000,00   Slovenj Gradec  

Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške 
postaje Pragersko 

88.915.194,00   Slovenska Bistrica 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Dravinje - Občina Slovenska Bistrica 

6.164.673,86   Slovenska Bistrica 

Izgradnja druge etape obvoznice Slovenska 
Bistrica 

4.467.035,00   Slovenska Bistrica 

Dozidava in rekonstrukcija objekta za povečanje 
kapacitet v domu starejših občanov Poljčane, 
enota Slovenska Bistrica 

4.224.000,00   Slovenska Bistrica 

Obnova dvorane Bistrica 3.642.000,00   Slovenska Bistrica 

Novogradnja hleva za krave molznice in ostalih 
objektov; upravičenec: Frešer Albina 

494.337,00   Slovenska Bistrica 

Ureditev območja križišča »Pod Jožefom« 302.747,00   Slovenska Bistrica 

Ureditev urbanih vrtov v Slovenski Bistrici 185.960,80   Slovenska Bistrica 

Vinogradniški dvorec Visole: obnovitvena dela 151.631,00   Slovenska Bistrica 

Zamenjava fasadnega ovoja ter stavbnega 
pohištva na Policijski postaji Slovenska Bistrica  

104.000,00   Slovenska Bistrica 

Knjižnica Josipa Vošnjaka (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

88.080,00   Slovenska Bistrica 

Restavriranje glavnega oltarja sv. Mihaela v 
župniji Črešnjevec 

39.665,00   Slovenska Bistrica 

Obnova vaških vodnjakov in perišča na 
Črešnjevcu 

24.886,11   Slovenska Bistrica 

Obnova kamnite strešne kritine na zvoniku 
cerkve sv. Jošta Vinarje 

20.242,52   Slovenska Bistrica 
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Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) in sanacija plazu 
zaradi neurja s poplavami julija 2019 

74.670,00   Slovenj Gradec 

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (nakup 
knjižničnega gradiva) 

52.606,00   Slovenj Gradec 

Menjava strehe na Černivnikovem kozolcu  11.320,00   Slovenj Gradec 

Razvoj jahalne infrastrukture za večjo socialno in 
medgeneracijsko vključenost 

10.922,03   Slovenj Gradec 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Slovenj Gradec 

Obnova fasade zvonika na cerkvi sv. Danijela na 
Razborju pri Slovenj Gradcu 

4.608,00   Slovenj Gradec 

Obnova portala vključno s sklepnikom v Mestni 
občini Slovenj Gradec 

4.233,00   Slovenj Gradec 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Slovenj Gradec 

Izgradnja sistema javljanja požara s sistemom 
ozvočenja in sistem klica v sili in sistema video 
nadzora z domofonom za Okrožno, Okrajno in 
Delovno sodišče v Slovenj Gradcu ter sistema 
klica v sili in sistema video nadzora z domofonom 
za Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 

103.000,00   Slovenj Gradec  

Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške 
postaje Pragersko 

88.915.194,00   Slovenska Bistrica 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Dravinje - Občina Slovenska Bistrica 

6.164.673,86   Slovenska Bistrica 

Izgradnja druge etape obvoznice Slovenska 
Bistrica 

4.467.035,00   Slovenska Bistrica 

Dozidava in rekonstrukcija objekta za povečanje 
kapacitet v domu starejših občanov Poljčane, 
enota Slovenska Bistrica 

4.224.000,00   Slovenska Bistrica 

Obnova dvorane Bistrica 3.642.000,00   Slovenska Bistrica 

Novogradnja hleva za krave molznice in ostalih 
objektov; upravičenec: Frešer Albina 

494.337,00   Slovenska Bistrica 

Ureditev območja križišča »Pod Jožefom« 302.747,00   Slovenska Bistrica 

Ureditev urbanih vrtov v Slovenski Bistrici 185.960,80   Slovenska Bistrica 

Vinogradniški dvorec Visole: obnovitvena dela 151.631,00   Slovenska Bistrica 

Zamenjava fasadnega ovoja ter stavbnega 
pohištva na Policijski postaji Slovenska Bistrica  

104.000,00   Slovenska Bistrica 

Knjižnica Josipa Vošnjaka (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

88.080,00   Slovenska Bistrica 

Restavriranje glavnega oltarja sv. Mihaela v 
župniji Črešnjevec 

39.665,00   Slovenska Bistrica 

Obnova vaških vodnjakov in perišča na 
Črešnjevcu 

24.886,11   Slovenska Bistrica 

Obnova kamnite strešne kritine na zvoniku 
cerkve sv. Jošta Vinarje 

20.242,52   Slovenska Bistrica 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Slovenska Bistrica 

14.647,00   Slovenska Bistrica 

Sofinanciranje izgradnje novega proizvodno-
poslovnega objekta ELPRO Križnič 

14.162.915,41   Slovenske konjice 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Dravinje - Občina Slovenske Konjice 

4.375.606,66   Slovenske Konjice 

Obvoznica Slovenske Konjice -Oplotnica 4.334.292,00   Slovenske Konjice 

KOSTROJ STROJEGRADNJA D.O.O. -  
Sofinanciranje investicij v nakup novih strojev za 
povečanje proizvodnih kapacitet in 
avtomatizacijo, Kostroj Strojegradnja d.o.o. 

3.885.818,05   Slovenske konjice 

 Železniška postaja Zbelovo 3.690.817,20   Slovenske Konjice 

Investicija v razvoj in izdelava namenskih 
gradnikov za izdelavo polproizvodov iz lesa, 
Razrez hlodovine Alojz Cugmajster s. p. 

3.630.000,00   Slovenske Konjice 

Rekonstrukcija ceste Žiče - Dramlje (od Kartuzije 
do Straže na Gori)  

2.804.186,00   Slovenske Konjice 

Statična sanacija in obnova Osnovne šole Pod 
goro 

2.390.000,00   Slovenske Konjice 

Rekonstrukcija cerkve sv. Janeza Krstnika v 
samostanu Žičke kartuzije  

2.065.493,00   Slovenske Konjice 

Gradnja bivalne enote v Varstveno delovnem 
centru Šentjur, enota Slovenske Konjice 

1.100.000,00   Slovenske Konjice 

Prizidava k Lambrechtovem domu za 
zagotavljanje začasnih namestitev 

848.000,00   Slovenske Konjice 

Gradnja pločnika Žiče 698.425,43   Slovenske Konjice 

Ureditev krožnega križišča na križanju Tepanje-
Žiče, Šentilj-Sermin, priključek Slovenske Konjice, 
priključek POC Tepanje 

667.114,00   Slovenske Konjice 

Obnova vozišča na cesti Tepanje - Žiče  448.733,00   Slovenske Konjice 

Obnova Kulturnega doma Loče  131.184,00   Slovenske Konjice 

Splošna knjižnica Slovenske Konjice (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

59.524,00   Slovenske Konjice 

Zamenjava toplotne podpostaje in ureditev 
ekološkega otoka na Okrajnem sodišču v 
Slovenskih Konjicah 

45.000,00   Slovenske Konjice 

Ureditev razpravne dvorane Okrajnega sodišča v 
Slovenskih konjicah v pritličju stavbe za gibalno 
ovirane osebe  

35.000,00   Slovenske Konjice 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Slovenske Konjice 

5.995,00   Slovenske Konjice 

Obnova vratnih kril in okna na pročelju fasade 
hiše Stari trg 22 

3.902,16   Slovenske Konjice 

Obnova Ceste skozi naselje Žiče   Slovenske Konjice 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Sodražica  

272.640,00   Sodražica 
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Sprehodi skozi naše trge - vzpostavitev treh 
urbanih središč  

112.048,90   Sodražica 

Rekonstrukcija ceste  Bloška Polica – Sodražica 
skozi Žimarice 

2.158.874,00   Sodražica  

Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na 
cesti Bloška Polica- Sodražica od km 11,600 do km 
12,700 

930.259,00   Sodražica  

Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na 
cesti Sodražica - Hrib od km 3,850 do km 4,850 

433.443,00   Sodražica  

Sanacija plazu "Solčavsko" 2.369.925,00   Solčava 

Telovadnica Solčava 1.259.000,00   Solčava 

Gradnja nadomestnega planinskega doma na 
Okrešlju 

1.050.501,57   Solčava 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav novembra 2019 

179.473,00   Solčava 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav aprila 2017 

61.030,00   Solčava 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Solčava 

14.849,00   Solčava 

Celovita energetska prenova javnih objektov v 
lasti Občine Starše, Občine Dornava in Občine 
Miklavž na Dravskem polju, 5 rok 

1.670.391,52   Starše 

Nova podružnična osnovna šola Marjeta 4.328.000,00   Starše 

Sanacija mostu čez kanal SD1 v Zlatoličju 919.771,00   Starše 

Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na 
cesti Miklavž - Hajdina od km 7,660 do 8,350 in od 
km 9,400 do km 10,600. 

888.300,00   Starše 

Izgradnja slačilnic s sanitarijami in tribune ŠP 
Starše 

202.708,02   Starše 

Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih 
tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave 

6.184.375,00   Starše, Duplek, Središče ob 
Dravi 

Dozidava vrtca Sveta Ana 499.000,00   Sveta Ana 

Ureditev hodnika za pešce in križišča na 
regionalni cesti R3-730/4104 ter dodatnih 
podpornih konstrukcij 

372.992,00   Sveta Ana 

Gradnja enote Doma Danice Vogrinec v Sveti Ani 5.008.807,72   Sveta Ana  

Novi nizkoenergetski vrtec Sveta Trojica 2.000.000,00   Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

Rekonstrukcijska dela na nosilni konstrukciji 
objekta MB0152 na R1-229/1286 na km 16,350 

460.188,00   Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

Sanacija mostu čez Pesnico v Senarski na cesti 
Rogoznica-Senarska  

307.723,00   Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

Sanacija plazu 'Brengova' na cest Sveta Trojica – 
Cogetinci – Spodnji Ivanjci  

301.053,00   Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

Ureditev krožnega križišča na obstoječem 
križišču med  Lenart - Gornja Radgona in Lenart - 
Sv. Trojica 

274.714,00   Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 
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Sprehodi skozi naše trge - vzpostavitev treh 
urbanih središč  

112.048,90   Sodražica 

Rekonstrukcija ceste  Bloška Polica – Sodražica 
skozi Žimarice 

2.158.874,00   Sodražica  

Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na 
cesti Bloška Polica- Sodražica od km 11,600 do km 
12,700 

930.259,00   Sodražica  

Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na 
cesti Sodražica - Hrib od km 3,850 do km 4,850 

433.443,00   Sodražica  

Sanacija plazu "Solčavsko" 2.369.925,00   Solčava 

Telovadnica Solčava 1.259.000,00   Solčava 

Gradnja nadomestnega planinskega doma na 
Okrešlju 

1.050.501,57   Solčava 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav novembra 2019 

179.473,00   Solčava 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav aprila 2017 

61.030,00   Solčava 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Solčava 

14.849,00   Solčava 

Celovita energetska prenova javnih objektov v 
lasti Občine Starše, Občine Dornava in Občine 
Miklavž na Dravskem polju, 5 rok 

1.670.391,52   Starše 

Nova podružnična osnovna šola Marjeta 4.328.000,00   Starše 

Sanacija mostu čez kanal SD1 v Zlatoličju 919.771,00   Starše 

Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na 
cesti Miklavž - Hajdina od km 7,660 do 8,350 in od 
km 9,400 do km 10,600. 

888.300,00   Starše 

Izgradnja slačilnic s sanitarijami in tribune ŠP 
Starše 

202.708,02   Starše 

Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih 
tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave 

6.184.375,00   Starše, Duplek, Središče ob 
Dravi 

Dozidava vrtca Sveta Ana 499.000,00   Sveta Ana 

Ureditev hodnika za pešce in križišča na 
regionalni cesti R3-730/4104 ter dodatnih 
podpornih konstrukcij 

372.992,00   Sveta Ana 

Gradnja enote Doma Danice Vogrinec v Sveti Ani 5.008.807,72   Sveta Ana  

Novi nizkoenergetski vrtec Sveta Trojica 2.000.000,00   Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

Rekonstrukcijska dela na nosilni konstrukciji 
objekta MB0152 na R1-229/1286 na km 16,350 

460.188,00   Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

Sanacija mostu čez Pesnico v Senarski na cesti 
Rogoznica-Senarska  

307.723,00   Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

Sanacija plazu 'Brengova' na cest Sveta Trojica – 
Cogetinci – Spodnji Ivanjci  

301.053,00   Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

Ureditev krožnega križišča na obstoječem 
križišču med  Lenart - Gornja Radgona in Lenart - 
Sv. Trojica 

274.714,00   Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

Obnova baročnega stopnišča in opornih zidov - 
cerkev in samostan sv. Trojica frančiškanskega 
samostana v Slovenskih Goricah 

93.000,00   Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

Naložba v sadjarsko dejavnost kmetije Šilec, 
upravičenec: Šilec Branko 

499.861,00   Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah 

Novogradnja hleva za bike pitance in izgradnja 
skladišč za krmo; upravičenec: Pučko Robert 

498.655,00   Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah 

Ureditev hleva za piščance, pripadajočih objektov 
in nakup mehanizacije; upravičenec: Braček Uroš 

416.413,00   Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah 

Novogradnja vrtca v občini Sveti Jurij ob Ščavnici 2.200.000,00   Sveti Jurij ob Ščavnici 

Posodobitve in novogradnje na kmetiji Lančič; 
upravičenec: Lančič Rok 

527.604,00   Sveti Jurij ob Ščavnici 

Sanacija usada na nasipni brežini na cesti Žihlava 
- Rogoznica 

95.580,00   Sveti Jurij ob Ščavnici 

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi 
poplav poletje 2019 - Mura 

2.500,00   Sveti Jurij ob Ščavnici, 
Rogašovci 

Preplastitev vozišča na cesti Sv. Jurij ob Ščavnici-
Cerkvenjak, od km 2,611 do 5,050 

921.421,63   Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveta 
Trojica, Cerkvenjak 

Dozidava vrtca pri Osnovni šoli Jožeta Hudalesa 1.258.000,00   Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

Ureditev varne šolske poti ter avtobusnih 
postajališč v naselju Jurovski Dol 

467.323,00   Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

Rekonstrukcija regionalne ceste Ljutomer - Savci 
- Ptuj  skozi naselje Sveti Tomaž 

879.979,65   Sveti Tomaž 

Ureditev regionalne ceste R1-232/1314, od km 
3,600 do km 5,350 skozi Šalovce 

2.395.945,90   ŠALOVCI 

Spodbujanje podjetništva na območju 
Krajinskega parka Goričko 

1.219.214,37   Šalovci 

Gradnja potniškega perona na železniški postaji 
Vrtojba 

235.268,00   Šempeter - Vrtojba 

Dom Vrtojba - koncesija za 150 postelj   Šempeter-Vrtojba 

Naložba v izgradnjo nove kisarne ter nakup 
opreme; Upravičenec: Jarc Klemen 

1.332.878,00   Šenčur 

Konservatorsko-restavratorski posegi na glavnem 
oltarju župnijske cerkve sv. Jurija v Šenčurju  

40.000,00   Šenčur 

Dom starejših Šenčur -koncesija za  157 postelj    Šenčur 

Ustanovitev specializirane enota avtocestne 
policije Maribor 

11,2 milijona za celotno 
Slovenijo 

Šentilj 

Sofinanciranje investicije »IMPULZ B« podjetja 
PALOMA PIS Sladki Vrh Šentilj.  Racionalizacija in 
modernizacija tovarne ter razširitev prodajnega 
nabora izdelkov iz papirja in skladiščnih 
kapacitet.  

44.200.000,00   Šentilj 

Rekonstrukcija križišča v Šentilju 1.587.842,00   Šentilj 

Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina 
Šentilj 

1.575.939,88   Šentilj 

Sanacija plazu »Trate 2« Trate - Most čez Muro 189.928,00   Šentilj 
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Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura 
Mura 

4.544.901,00   Šentilj, Apače, Gornja Radgona, 
Radenci, Tišina, Murska Sobota, 
Beltinci, Veržej, Ljutomer, 
Črenšovci, Razkrižje, Lendava 

Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi 
Košaki - Počehova 

2.638.236,49   Šentilj, Maribor, Benedikt, 
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, 
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah 

Sofinanciranje nabave nove tehnološke opreme 
za proizvodnjo lastnih razvitih produktov, Arex 

3.932.905,00   Šentjernej 

Odvajanje in čiščenje v porečju Krke 1.203.487,76   Šentjernej 

Cestna in komunalna infrastruktura v industrijsko 
storitveni coni sejmišče Šentjernej 

823.916,00   Šentjernej 

Naložba v mehanizacijo, objekte in trajni nasad 483.415,09   Šentjernej 

Šentjernejska učna pot - vzpostavitev učnih 
povezovalnih poti, počivališč in zbirališč 

233.592,88   Šentjernej 

Sanacija in obnova ometov ter oplesk pročelij 
kartuzijanskega samostana v Kartuziji Pleterje 

38.046,00   Šentjernej 

Dom starejših Šentjernej - koncesija za 150 postelj   Šentjernej 

Celovita energetska sanacija javnih objektov v 
lasti občine Šentjernej 

2.430.724,00   Šentjernej  

Rekonstrukcija ceste Dobruška vas-Šentjernej in 
ureditev hodnika za pešce 

1.964.261,00   Šentjernej  

Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi 
na cesti Dobruška vas-Šentjernej  

841.670,00   Šentjernej  

Rekonstrukcija križišča Maharovec na regionalni 
cesti Novo mesto - Šentjernej in lokalne ceste LC 
394011 

477.454,00   Šentjernej  

Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki  11.538.756,00   Šentjur 

Rekonstrukcija regionalne ceste Dole-Ponikva-
Loče za 3. in 4. fazo 

4.000.000,00   Šentjur 

Komunalno opremljanje industrijske cone 
Šentjur jug - 3 

3.898.288,65   Šentjur 

Novogradnja Policijske postaje Šentjur 3.100.000,00   Šentjur 

Rekonstrukcija ceste  Žiče – Dramlje (od Kartuzije 
do Straže na Gori) 

2.804.186,00   Šentjur 

Novogradnja POŠ Kalobje z vrtcem 2.500.000,00   Šentjur 

Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v 
Šentjurju - faza C 

2.263.545,00   Šentjur 

Hiša Gustav za zagotavljanje začasnih namestitev 
in dnevnega varstva v domu starejših občanov 
Šentjur 

1.466.000,00   Šentjur 

Ureditev regionalne ceste  Dole – Šentjur od km 
2,050 do km 2,490 (krožišče IKC) 

1.365.664,00   Šentjur 

Sanacija plazu na lokalni cesti Sp. Žegar-Hrastje 999.000,00   Šentjur 

Rekonstrukcija regionalne ceste Dole-Ponikva-
Loče  1. in 2. faza 

982.998,00   Šentjur 

Rekonstrukcija objekta Osnovne šole Slivnica 827.000,00   Šentjur 
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Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura 
Mura 

4.544.901,00   Šentilj, Apače, Gornja Radgona, 
Radenci, Tišina, Murska Sobota, 
Beltinci, Veržej, Ljutomer, 
Črenšovci, Razkrižje, Lendava 

Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi 
Košaki - Počehova 

2.638.236,49   Šentilj, Maribor, Benedikt, 
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, 
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah 

Sofinanciranje nabave nove tehnološke opreme 
za proizvodnjo lastnih razvitih produktov, Arex 

3.932.905,00   Šentjernej 

Odvajanje in čiščenje v porečju Krke 1.203.487,76   Šentjernej 

Cestna in komunalna infrastruktura v industrijsko 
storitveni coni sejmišče Šentjernej 

823.916,00   Šentjernej 

Naložba v mehanizacijo, objekte in trajni nasad 483.415,09   Šentjernej 

Šentjernejska učna pot - vzpostavitev učnih 
povezovalnih poti, počivališč in zbirališč 

233.592,88   Šentjernej 

Sanacija in obnova ometov ter oplesk pročelij 
kartuzijanskega samostana v Kartuziji Pleterje 

38.046,00   Šentjernej 

Dom starejših Šentjernej - koncesija za 150 postelj   Šentjernej 

Celovita energetska sanacija javnih objektov v 
lasti občine Šentjernej 

2.430.724,00   Šentjernej  

Rekonstrukcija ceste Dobruška vas-Šentjernej in 
ureditev hodnika za pešce 

1.964.261,00   Šentjernej  

Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi 
na cesti Dobruška vas-Šentjernej  

841.670,00   Šentjernej  

Rekonstrukcija križišča Maharovec na regionalni 
cesti Novo mesto - Šentjernej in lokalne ceste LC 
394011 

477.454,00   Šentjernej  

Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki  11.538.756,00   Šentjur 

Rekonstrukcija regionalne ceste Dole-Ponikva-
Loče za 3. in 4. fazo 

4.000.000,00   Šentjur 

Komunalno opremljanje industrijske cone 
Šentjur jug - 3 

3.898.288,65   Šentjur 

Novogradnja Policijske postaje Šentjur 3.100.000,00   Šentjur 

Rekonstrukcija ceste  Žiče – Dramlje (od Kartuzije 
do Straže na Gori) 

2.804.186,00   Šentjur 

Novogradnja POŠ Kalobje z vrtcem 2.500.000,00   Šentjur 

Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v 
Šentjurju - faza C 

2.263.545,00   Šentjur 

Hiša Gustav za zagotavljanje začasnih namestitev 
in dnevnega varstva v domu starejših občanov 
Šentjur 

1.466.000,00   Šentjur 

Ureditev regionalne ceste  Dole – Šentjur od km 
2,050 do km 2,490 (krožišče IKC) 

1.365.664,00   Šentjur 

Sanacija plazu na lokalni cesti Sp. Žegar-Hrastje 999.000,00   Šentjur 

Rekonstrukcija regionalne ceste Dole-Ponikva-
Loče  1. in 2. faza 

982.998,00   Šentjur 

Rekonstrukcija objekta Osnovne šole Slivnica 827.000,00   Šentjur 

Sanacija plazu Planina zaradi neurja s poplavami 
avgusta 2020 

495.000,00   Šentjur 

Izgradnja pločnika ob cesti R1 - 234 Dole - Šentjur 
km 1,320 do 2,050 

473.335,42   Šentjur 

Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično pri 
Stari Žagi 

382.846,00   Šentjur 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami junija 2018 

261.699,00   Šentjur 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami junija in julija 2019 

219.937,00   Šentjur 

Urejanje športnega parka Šentjur - 3. faza 207.399,21   Šentjur 

Ureditev prostorov za kulturne dejavnosti in 
glasbeno šolstvo v Občini Šentjur 

198.500,00   Šentjur 

Sanacija vozišča na cesti Dežno-Črnolica 95.102,00   Šentjur 

Investicijsko vzdrževalna dela v Kulturnem domu 
Gorica pri Slivnici 

63.840,00   Šentjur 

Obnova cerkve sv. Jakoba v Šentjurju 31.963,26   Šentjur 

Nakup in postavitev rastlinjaka s trdo kritino, 
namakalnega sistema in vodnega zbiralnika  

14.172,75   Šentjur 

Projekt Mreža podjetniških inkubatorjev – 
Poslovni objekt Aurea Gorica pri Slivnici 

1.271.444,78   Šentjur  

Energetska sanacija Doma na Resevni 80.037,74   Šentjur  

Knjižnica Šentjur (nakup knjižničnega gradiva) 49.567,00   Šentjur pri Celju 

Ureditev glavne kolesarske povezave R28 z 
navezavami Šentjur - Stopče 

5.320.596,00   Šentjur, Šmarje pri Jelšah, 
Rogaška Slatina, Rogatec 

Komunalno opremljanje Obrtno podjetniške 
cone Šentrupert 

950.342,33   Šentrupert 

Rekonstrukcija državne ceste Slovenska vas – 
Šentrupert 

891.122,00   Šentrupert 

Obnova zvonika župnijske cerkve Sv. Rupert v 
Šentrupertu  

196.047,00   Šentrupert 

Obnova letne ploščadi v Občini Šentrupert 47.707,00   Šentrupert 

Nujna vzdrževalna dela na objektu Vesela Gora - 
Barbova graščina v Občini Šentrupert 

31.704,00   Šentrupert 

Rekonstrukcija poškodovanega podaljška in 
obnova slamnate strehe na Lukatovem toplarju v 
muzeju Dežela kozolcev v Občini Šentrupert 

13.235,00   Šentrupert 

Prenova fasade na Boltetovem mlinu 7.873,00   Šentrupert 

Vzpostavitev nastanitvene enote, ki bo 
omogočala osebam z motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju bivanje v skupnosti v okviru 
Dogovora za razvoj regij 

614.082,18   Škocjan 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v občini Škocjan 

134.800,00   Škocjan 

Kolesarska povezava Škofja Loka - Virmaše 3.801.847,00   Škofja Loka 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
zgornje Sore - Občina Škofja Loka 

2.838.283,00   Škofja Loka 
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Rekonstrukcija in dozidava Osnovne šole Jela 
Janežiča 

1.700.000,00   Škofja Loka 

Ureditev državne ceste Škofja Loka – Jeprca v 
naselju Godešič  

1.077.087,00   Škofja Loka 

 Preureditev telovadnice v Varstveno delovnem 
centru Kranj, enota Škofja Loka 

341.400,00   Škofja Loka 

Nadaljevanje obnove visoške domačije v Visokem 
pri Poljanah 

192.100,00   Škofja Loka 

Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v 
vodilni turistični destinacij Škofja Loka (Poljanska 
in Selška dolina) in Idrija 

167.594,70   Škofja Loka 

Sofinanciranje rekonstrukcije lokalne ceste 
Strelišče - Crngrob.  

160.000,00   Škofja Loka 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (nakup 
knjižničnega gradiva) 

90.221,00   Škofja Loka 

Obnova kamnitega mostu v Občini Škofja Loka 64.660,00   Škofja Loka 

Cerkev sv. Petra v Bodovljah: konservatorsko-
restavratorski posegi na lesenih oltarjih 

33.600,00   Škofja Loka 

Obnova kostumografije Škofjeloškega pasijona 30.000,00   Škofja Loka 

Konservatorska - restavratorska dela na 
spomeniku Marijino znamenja na mestnem trgu 
v Škofji Loki  

23.916,00   Škofja Loka 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Škofja Loka 

Dom starejših Škofja Loka - koncesija za 156 
postelj 

  Škofja Loka 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Škofja Loka 

Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - 2. sklop 9.119.512,48   Škofja Loka, Gorenja vas - 
Poljane 

Energetska sanacija POŠ Kristan Vrh in 
Zdravstvena postaja Polzela 

1.046.124,51   Šmarje pri Jelšah 

 Sofinanciranje vzpostavitve pametne tovarne 
Vitli Krpan - širitev zmogljivosti gospodarske 
družbe 

14.144.600,00   Šmarje pri Jelšah 

Izvedba povezovalne ceste in ukinitev 8 AK NPr 2.623.276,00   Šmarje pri Jelšah 

Rekonstrukcija potoka izpod Barbare 1.159.564,00   Šmarje pri Jelšah 

Prizidek in prenova kuhinje Osnovne šole Šmarje 1.106.000,00   Šmarje pri Jelšah 

Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah 1.009.295,00   Šmarje pri Jelšah 

Rekonstrukcija ceste in hodniki za pešce v 
naselju Pečica  

674.377,00   Šmarje pri Jelšah 

Obnova vozišča državne ceste  Šentjur - Mestinje 550.111,00   Šmarje pri Jelšah 

Sanacija plazu Založnik zaradi neurja avgusta 
2020 

279.424,00   Šmarje pri Jelšah 

Sanacija plazu Žerdoner zaradi neurij s poplavami 
poleti 2019 

244.000,00   Šmarje pri Jelšah 
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Janežiča 

1.700.000,00   Škofja Loka 

Ureditev državne ceste Škofja Loka – Jeprca v 
naselju Godešič  

1.077.087,00   Škofja Loka 

 Preureditev telovadnice v Varstveno delovnem 
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Nadaljevanje obnove visoške domačije v Visokem 
pri Poljanah 
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Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v 
vodilni turistični destinacij Škofja Loka (Poljanska 
in Selška dolina) in Idrija 

167.594,70   Škofja Loka 

Sofinanciranje rekonstrukcije lokalne ceste 
Strelišče - Crngrob.  

160.000,00   Škofja Loka 
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knjižničnega gradiva) 

90.221,00   Škofja Loka 

Obnova kamnitega mostu v Občini Škofja Loka 64.660,00   Škofja Loka 

Cerkev sv. Petra v Bodovljah: konservatorsko-
restavratorski posegi na lesenih oltarjih 

33.600,00   Škofja Loka 

Obnova kostumografije Škofjeloškega pasijona 30.000,00   Škofja Loka 

Konservatorska - restavratorska dela na 
spomeniku Marijino znamenja na mestnem trgu 
v Škofji Loki  

23.916,00   Škofja Loka 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Škofja Loka 

Dom starejših Škofja Loka - koncesija za 156 
postelj 

  Škofja Loka 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Škofja Loka 

Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - 2. sklop 9.119.512,48   Škofja Loka, Gorenja vas - 
Poljane 

Energetska sanacija POŠ Kristan Vrh in 
Zdravstvena postaja Polzela 

1.046.124,51   Šmarje pri Jelšah 

 Sofinanciranje vzpostavitve pametne tovarne 
Vitli Krpan - širitev zmogljivosti gospodarske 
družbe 

14.144.600,00   Šmarje pri Jelšah 

Izvedba povezovalne ceste in ukinitev 8 AK NPr 2.623.276,00   Šmarje pri Jelšah 

Rekonstrukcija potoka izpod Barbare 1.159.564,00   Šmarje pri Jelšah 

Prizidek in prenova kuhinje Osnovne šole Šmarje 1.106.000,00   Šmarje pri Jelšah 

Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah 1.009.295,00   Šmarje pri Jelšah 

Rekonstrukcija ceste in hodniki za pešce v 
naselju Pečica  

674.377,00   Šmarje pri Jelšah 

Obnova vozišča državne ceste  Šentjur - Mestinje 550.111,00   Šmarje pri Jelšah 

Sanacija plazu Založnik zaradi neurja avgusta 
2020 

279.424,00   Šmarje pri Jelšah 

Sanacija plazu Žerdoner zaradi neurij s poplavami 
poleti 2019 

244.000,00   Šmarje pri Jelšah 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi in sanacija plazu zaradi neurja s 
poplavami junij 2019 

198.127,00   Šmarje pri Jelšah 

Sanacija plazu na lokalni cesti Sv. Štefan- Sodna 
vas 

160.702,00   Šmarje pri Jelšah 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami junij 2018 

141.577,00   Šmarje pri Jelšah 

Knjižnica Šmarje Pri Jelšah (nakup knjižničnega 
gradiva) 

47.544,00   Šmarje pri Jelšah 

Rekonstrukcija in obnova zvonika na cerkvi Mati 
dobrega sveta, prosi za nas v Završah v župniji 
Šentvid pri Grobelnem 

38.388,00   Šmarje pri Jelšah 

Obnova 11. kapelice Kalvarije v Šmarju pri Jelšah  34.497,00   Šmarje pri Jelšah 

Konservatorsko-restavratorski posegi na stenskih 
poslikavah v zvonici cerkve Marijinega 
vnebovzetja v Šmarju pri Jelšah 

30.052,00   Šmarje pri Jelšah 

Osnovna šola Šmarjeta - rekonstrukcija 2.478.000,00   Šmarješke Toplice 

Gradnja podhoda, ureditev peronske 
infrastrukture na železniški postaji Šmartno ob 
Paki in ureditev P+R  

2.481.146,71   Šmartno ob Paki 

Rekonstrukcija in prizidek k vrtcu v Šmartnem ob 
Paki 

2.104.000,00   Šmartno ob Paki 

 Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav decembra 2017 

77.471,00   Šmartno ob Paki 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) in sanacija plazu 
Gavce zaradi neurja s poplavami julija 2020 

65.576,00   Šmartno ob Paki 

Sanacija plazu Vrhovnik zaradi neurij s poplavami 
poleti 2020 

64.000,00   Šmartno ob Paki 

Sanacija odlagališča Rakovnik 6.000.000,00   Šmartno pri Litiji 

Izgradnja novega vrtca Šmartno pri Litiji  4.317.000,00   Šmartno pri Litiji 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

937.000,00   Šmartno pri Litiji 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

937.000,00   Šmartno pri Litiji 

Prenova enote "Grajske gospe"  Doma starejših 
Tisje za izboljšanje bivalnega standarda 

623.932,93   Šmartno pri Litiji 

Komunalna infrastruktura za OPPN 465.657,25   Šmartno pri Litiji 

Obnova razsvetljave in ozvočenja v Kulturnem 
domu Šmartno pri Litiji 

32.382,00   Šmartno pri Litiji 

Obnova prostorov v gradu Bogenšperk  10.268,00   Šmartno pri Litiji 

Prizidava k Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha 8.880.000,00   Šoštanj 

3. razvojna os, sklop Gaberke 8.480.000,00   Šoštanj 
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Rekonstrukcija in novogradnja kombiniranega 
hleva za krave molznice, mlado živino in prašiče 
pitance, novogradnja senika, objekta za 
shranjevanje krme, nakup mobilnega objekta za 
shranjevanje gnojevke in cisterne za gnojevko; 
upravičenec: Napotnik Jakob 

961.706,00   Šoštanj 

Sanacija plazu Lokovica na cesti Pesje-Gorenje 871.747,00   Šoštanj 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi in 
odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami junij in julij 2019 

650.000,00   Šoštanj 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Bolnišnico Topolščica 

255.042,00   Šoštanj 

Sanacija plazov na občinski infrastruktur zaradi 
neurja s poplavami junija in oktobra 2018 

250.300,00   Šoštanj 

Obnova vozišča državne ceste Šentvid - Šoštanj 
od km 12,640 do km 13,040 

201.442,00   Šoštanj 

Sanacija plazu Skorno in odprava posledic poplav 
na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali 
fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja 
s poplavami julij 2020 

180.013,00   Šoštanj 

Kavčnikova domačija (Domačija Zavodnje 43): 
obnovitvena dela 

16.660,91   Šoštanj 

Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob 
Paki-Mozirje (odsek Šoštanj-Mozirje) 

3.420.771,00   Šoštanj, Šmartno ob Paki, 
Mozirje 

Izgradnja športne dvorane Štore 4.000.000,00   Štore 

Dom starejših Štore - koncesija za 70 dodatnih 
postelj 

  Štore 

Ureditev državne ceste Štore – Svetina ( odsek 
Toplica)  

4.000.000,00   Štore  

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi zaradi neurja avgusta 2020 

31.538,00   Tabor 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami junija 2018 

15.259,00   Tabor 

Rekonstrukcija ceste Petanjci-Tišina skozi Tišino 3.249.711,36   Tišina 

Novogradnja in posodobitev na kmetiji Alojza 
Varga; upravičenec: Varga Alojz 

480.881,00   Tišina 

Projekt gradnje vadbenega centra Petanci 73.000,00   Tišina  

Nadgradnja dela železniške postaje Most na Soči 16.104.000,00   Tolmin 

Gradnja obvoznice Tolmin 9.499.203,00   Tolmin 

Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša – 
Želin (I. odsek) 

8.271.596,00   Tolmin 

Izgradnja obvoznice Volče 7.094.951,00   Tolmin 

Izgradnja obvoznice Most na Soči 6.221.725,00   Tolmin 

Gradbena dela za ureditev ceste Podbrdo-
Petrovo Brdo 

5.460.188,00   Tolmin 
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Rekonstrukcija in novogradnja kombiniranega 
hleva za krave molznice, mlado živino in prašiče 
pitance, novogradnja senika, objekta za 
shranjevanje krme, nakup mobilnega objekta za 
shranjevanje gnojevke in cisterne za gnojevko; 
upravičenec: Napotnik Jakob 

961.706,00   Šoštanj 

Sanacija plazu Lokovica na cesti Pesje-Gorenje 871.747,00   Šoštanj 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi in 
odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami junij in julij 2019 

650.000,00   Šoštanj 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Bolnišnico Topolščica 

255.042,00   Šoštanj 

Sanacija plazov na občinski infrastruktur zaradi 
neurja s poplavami junija in oktobra 2018 

250.300,00   Šoštanj 

Obnova vozišča državne ceste Šentvid - Šoštanj 
od km 12,640 do km 13,040 

201.442,00   Šoštanj 

Sanacija plazu Skorno in odprava posledic poplav 
na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali 
fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja 
s poplavami julij 2020 

180.013,00   Šoštanj 

Kavčnikova domačija (Domačija Zavodnje 43): 
obnovitvena dela 

16.660,91   Šoštanj 

Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob 
Paki-Mozirje (odsek Šoštanj-Mozirje) 

3.420.771,00   Šoštanj, Šmartno ob Paki, 
Mozirje 

Izgradnja športne dvorane Štore 4.000.000,00   Štore 

Dom starejših Štore - koncesija za 70 dodatnih 
postelj 

  Štore 

Ureditev državne ceste Štore – Svetina ( odsek 
Toplica)  

4.000.000,00   Štore  

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi zaradi neurja avgusta 2020 

31.538,00   Tabor 

Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami junija 2018 

15.259,00   Tabor 

Rekonstrukcija ceste Petanjci-Tišina skozi Tišino 3.249.711,36   Tišina 

Novogradnja in posodobitev na kmetiji Alojza 
Varga; upravičenec: Varga Alojz 

480.881,00   Tišina 

Projekt gradnje vadbenega centra Petanci 73.000,00   Tišina  

Nadgradnja dela železniške postaje Most na Soči 16.104.000,00   Tolmin 

Gradnja obvoznice Tolmin 9.499.203,00   Tolmin 

Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša – 
Želin (I. odsek) 

8.271.596,00   Tolmin 

Izgradnja obvoznice Volče 7.094.951,00   Tolmin 

Izgradnja obvoznice Most na Soči 6.221.725,00   Tolmin 

Gradbena dela za ureditev ceste Podbrdo-
Petrovo Brdo 

5.460.188,00   Tolmin 

Sanacija plazov »Grahovo - II. faza« na cesti 
Kneža-Podbrdo od km 4,045 do km 4,215 

4.723.037,47   Tolmin 

Novogradnja Policijske postaje Tolmin  3.000.000,00   Tolmin 

Energetska sanacija in adaptacija objekta Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti SOČA 

2.714.557,00   Tolmin 

Izgradnja kolesarske povezave D7 Modrej – 
Tolmin  

2.600.420,00   Tolmin 

Sanacija zalednih brežin na Dolenja Trebuša – 
Želin  

2.478.066,00   Tolmin 

Rekonstrukcija in nadzidava dela enote Doma 
upokojencev Podbrdo v enoti Petrovo Brdo 

2.474.206,00   Tolmin 

Sanacija plazov Grahovo na cesti Kneža - 
Podbrdo 

2.000.000,00   Tolmin 

Sanacija plazu Grahovo na cesti  Kneža–Podbrdo  
- dokončanje nujnih del zaradi splazitve 

1.065.069,00   Tolmin 

Razširitev hodnika mostu čez Tolminko v Tolminu 
na cesti Idrija-Tolmin  

1.005.297,00   Tolmin 

Sanacija zidov na cesti Kneža – Podbrdo - II. faza - 
ponovno 

891.199,00   Tolmin 

Gradbena dela za ureditev krožišča Rodne pri 
Tolminu 

651.611,00   Tolmin 

Rekonstrukcija mostu čez Knežo v Kneži 482.525,10   Tolmin 

Gradnja nadomestnega mostu čez Suho strugo 
pri Peršetih 

406.046,41   Tolmin 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

229.325,00   Tolmin 

Nova mehanizacija za gorsko kmetijo 221.349,10   Tolmin 

Sofinanciranje projekta »Pot miru v Posočju« za 
leta 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025 

150.000,00   Tolmin 

Izgradnja mosta čez reko Sočo na Mostu na Soči 109.835,61   Tolmin 

Sanacija usada na nasipni brežini na cesti 
Čepovan-Dolenja Trebuša  

61.982,00   Tolmin 

Prenos parcel na Občino Tolmin za namen 
izgradnje občinskega Centra zaščite in reševanja 

43.000,00   Tolmin 

Analiza potresne ogroženosti stavbe Okrajnega 
sodišča v Tolminu  

20.000,00   Tolmin 

Odvodnjavanje  zalednih vod - Dolenja Trebuša-
Želin (2. odsek - km 5.670) 

17.404,00   Tolmin 

Menjava strešne kritine v župniji Tolmin 15.634,00   Tolmin 

Projekt Izdelovanje cvetnonedeljskih butar v 
Baški grapi 

3.525,80   Tolmin 

Posodobitev Obrtno industrijske cone Nasipi 2.822.561,00   Trbovlje 

Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah 2.262.264,00   Trbovlje 

Projekt Zasavski podjetniški inkubator 2.050.109,83   Trbovlje 

Izvedba krožnega križišča Urgenca v Trbovljah 1.717.586,76   Trbovlje 

Sončna elektrarna Blate 1.432.663,47   Trbovlje 
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Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Save 

863.451,34   Trbovlje 

Prenova bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici 
Trbovlje 

786.803,65   Trbovlje 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Bolnišnico Trbovlje 

344.395,00   Trbovlje 

Ureditev križišča cest  Bevško-Trbovlje,  Latkova 
vas-Trbovlje in Trbovlje-Hrastnik  

70.683,00   Trbovlje 

Sofinanciranje ureditve novih sodobnejših 
prostorov regijskega centra za obveščanje.  

43.116,38   Trbovlje 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

40.703,00   Trbovlje 

Investicijsko vzdrževanje stavbe Delavski dom 
Trbovlje  

30.245,00   Trbovlje 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Trbovlje 

15.274,00   Trbovlje 

Konservatorsko restavratorska dela na kipih 
rudarjev na portalu občinske stavbe v Občini 
Trbovlje 

7.656,00   Trbovlje 

Nadzidava in preureditev Doma starejših 
občanov Trebnje 

5.015.371,60   Trebnje 

Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne 
šole 

4.148.000,00   Trebnje 

Novogradnja Policijske postaje Trebnje 3.000.000,00   Trebnje 

Ureditev centralnega krožnega križišča Trebnje 1.629.005,00   Trebnje 

Gradnja delavnice za enoto Trebnje v Varstveno 
delovnem centru Novo Mesto 

1.550.000,00   Trebnje 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Krke v Občini Trebnje 

1.497.649,02   Trebnje 

Naložba v novogradnjo objekta za predelavo in 
skladiščenje sadja in zelenjave; upravičenec: 
Skupina Posavje proizvodnja sadja in zelenjave 
d.o.o. 

1.038.269,00   Trebnje 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

1.026.500,00   Trebnje 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

1.026.500,00   Trebnje 

Gradnja dnevnega centra za Dom starejših 
občanov Trebnje 

849.000,00   Trebnje 

Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna - 
Mokronog 

700.990,00   Trebnje 

Energetska prenova stavbe Centra za 
izobraževanje in kulturo Trebnje  

538.701,00   Trebnje 

Dograditev pločnika za pešce ob cesti  Moravče-
Čatež v Štefanu pri Trebnjem 

324.008,00   Trebnje 
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Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Save 

863.451,34   Trbovlje 

Prenova bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici 
Trbovlje 

786.803,65   Trbovlje 

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme 
za COVID-19 za Bolnišnico Trbovlje 

344.395,00   Trbovlje 

Ureditev križišča cest  Bevško-Trbovlje,  Latkova 
vas-Trbovlje in Trbovlje-Hrastnik  

70.683,00   Trbovlje 

Sofinanciranje ureditve novih sodobnejših 
prostorov regijskega centra za obveščanje.  

43.116,38   Trbovlje 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

40.703,00   Trbovlje 

Investicijsko vzdrževanje stavbe Delavski dom 
Trbovlje  

30.245,00   Trbovlje 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Trbovlje 

15.274,00   Trbovlje 

Konservatorsko restavratorska dela na kipih 
rudarjev na portalu občinske stavbe v Občini 
Trbovlje 

7.656,00   Trbovlje 

Nadzidava in preureditev Doma starejših 
občanov Trebnje 

5.015.371,60   Trebnje 

Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne 
šole 

4.148.000,00   Trebnje 

Novogradnja Policijske postaje Trebnje 3.000.000,00   Trebnje 

Ureditev centralnega krožnega križišča Trebnje 1.629.005,00   Trebnje 

Gradnja delavnice za enoto Trebnje v Varstveno 
delovnem centru Novo Mesto 

1.550.000,00   Trebnje 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Krke v Občini Trebnje 

1.497.649,02   Trebnje 

Naložba v novogradnjo objekta za predelavo in 
skladiščenje sadja in zelenjave; upravičenec: 
Skupina Posavje proizvodnja sadja in zelenjave 
d.o.o. 

1.038.269,00   Trebnje 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

1.026.500,00   Trebnje 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

1.026.500,00   Trebnje 

Gradnja dnevnega centra za Dom starejših 
občanov Trebnje 

849.000,00   Trebnje 

Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna - 
Mokronog 

700.990,00   Trebnje 

Energetska prenova stavbe Centra za 
izobraževanje in kulturo Trebnje  

538.701,00   Trebnje 

Dograditev pločnika za pešce ob cesti  Moravče-
Čatež v Štefanu pri Trebnjem 

324.008,00   Trebnje 

Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje - Objekt 
»Grmada« 

200.000,00   Trebnje 

Projekt Oživitev življenja ob in v reki Temenici 151.070,13   Trebnje 

Karierni center za mlade Trebnje 127.506,57   Trebnje 

Knjižnica Pavla Golie Trebnje (nakup knjižničnega 
gradiva in druge naloge) 

58.062,00   Trebnje 

Sofinanciranje sanacije fasade ter ploščadi stavbe 
Okrajnega sodišča v Trebnjem 

50.000,00   Trebnje 

Ureditev kolesarske povezave ob državni cesti  
Rogoznica - Senarska med naselji Biš in Gočova 

472.097,00   Trnovska vas 

Projekt Center modrosti in vitalnosti - 
vzpostavitev prostora za starejše ter vsebin za 
varno in zdravo staranje  

70.906,11   Trzin 

Izobraževalno in športno središče Križe v Tržiču 11.164.000,00   Tržič 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
zgornje Save - Občina Tržič 

10.476.180,00   Tržič 

 Sofinanciranje izgradnje in opremljanje 
sodobnega poslovno-proizvodnega objekta, Intec 
MKD - Projekt investicija Loka 

6.107.512,00   Tržič 

Obnova občinske infrastrukture Dovžanova 
soteska-Jelendol zaradi neurja s poplavami 
oktobra 2018 

2.290.000,00   Tržič 

Rekonstrukcija mansarde doma starejših 
občanov Tržič 

900.000,00   Tržič 

Izgradnja enote za začasne namestitve v Domu 
starejših občanov Tržič 

884.500,00   Tržič 

Energetska obnova doma pod Storžičem 375.321,58   Tržič 

Energetska obnova Koče na Dobrči 279.529,14   Tržič 

Ureditev pločnika Goriče - Golnik ob državni cesti 
Tržič - Kokrica - Faza 2b 

203.958,00   Tržič 

Preplastitev ceste Bistrica (Tržič) - Zvirče od km 
2,880 do km 3,280 

97.421,00   Tržič 

Konservatorsko restavratorski posegi na glavnem 
oltarju cerkve sv. Križa v Križah  

38.220,00   Tržič 

Knjižnica Dr. Toneta Pretnarja (nakup 
knjižničnega gradiva) 

37.232,00   Tržič 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

8.256,00   Tržič 

Sanacija zvonika v župniji Križe 6.348,00   Tržič 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Tržič 

5.040,00   Tržič 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

  Tržič 

Izgradnja infrastrukture v Gospodarski coni 
Turnišče 

419.548,66   Turnišče 

Rekonstrukcija in dozidava objekta za vrtec 
Turnišče 

309.000,00   Turnišče 
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Izgradnja kolesarske poti ob cesti Renkovci-
Črenšovci od km 0,120 do km 0,605 in razširitev 
obstoječe kolesarske poti od km 0,615 do km 
0,780 

150.364,00   Turnišče 

Rekonstrukcija in prizidava doma za varstvo 
odraslih Velenje 

12.294.680,00   Velenje 

Celostne teritorialne naložbe - Prireditveni oder 
in prostor 

9.000.000,00   Velenje 

Sofinanciranje investicije »Povečanje proizvodnih 
zmogljivosti tovarne televizorjev« podjetja 
Hisense d.o.o. 

5.000.000,00   Velenje 

Celostne teritorialne naložbe - Revitalizacija 
starotrškega jedra 

3.000.000,00   Velenje 

Mestno kolesarsko omrežje - zahod 2.589.958,00   Velenje 

Celostne teritorialne naložbe - Stari trg 11, Velenje 1.600.000,00   Velenje 

Dozidava Centra za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje 

1.557.000,00   Velenje 

Gradnja bivalne enote v Varstveno delovnem 
centru SAŠA 

1.300.000,00   Velenje 

Gradnja kolesarske povezave Dobrna-Velenje 1.268.422,30   Velenje 

Obnova vozišča na cesti Pesje – Velenje, od km 
0,080 do km 1,000, v dolžini 920 m 

603.883,00   Velenje 

Mestno kolesarsko omrežje - center  602.793,00   Velenje 

CTN – Rekonstrukcija avtobusnih postajališč in 
postavitev nadstrešnic nad parkirišči e-koles MOV 

539.225,00   Velenje 

Projekt Šaleška dolina 4.0 286.950,00   Velenje 

Ureditev prostorov ter dobava in montaža 
arhivskih regalov za pravosodne organe v Velenju 

140.000,00   Velenje 

Sanacija opuščenega odlagališča Ležen 100.000,00   Velenje 

Knjižnica Velenje (nakup knjižničnega gradiva in 
druge naloge) 

89.247,00   Velenje 

Začasna ureditev križišča na cesti Črnova - Arja 
vas 

73.724,00   Velenje 

Ureditev prostorov za potrebe ODT Celje, ZO 
Velenje 

60.000,00   Velenje 

Avtomatizacija knjižnice Velenje  57.500,00   Velenje 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma 

8.603,00   Velenje 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Velenje 
(več sodišč skupaj) 

3.974,00   Velenje 

Kolesarska povezava Huda Luknja med Velenjem 
in Mislinjo 

15.708.116,75   Velenje, Mislinja 

Spodbujanje podjetništva v Naturi 2000 – 
Poslovna cona Vudin 

944.043,00   Velika Polana 

Dom Velika Polana - koncesija za 16 dodatnih 
postelj 

  Velika Polana 
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Izgradnja kolesarske poti ob cesti Renkovci-
Črenšovci od km 0,120 do km 0,605 in razširitev 
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9.000.000,00   Velenje 

Sofinanciranje investicije »Povečanje proizvodnih 
zmogljivosti tovarne televizorjev« podjetja 
Hisense d.o.o. 
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539.225,00   Velenje 

Projekt Šaleška dolina 4.0 286.950,00   Velenje 

Ureditev prostorov ter dobava in montaža 
arhivskih regalov za pravosodne organe v Velenju 

140.000,00   Velenje 

Sanacija opuščenega odlagališča Ležen 100.000,00   Velenje 

Knjižnica Velenje (nakup knjižničnega gradiva in 
druge naloge) 

89.247,00   Velenje 

Začasna ureditev križišča na cesti Črnova - Arja 
vas 

73.724,00   Velenje 

Ureditev prostorov za potrebe ODT Celje, ZO 
Velenje 

60.000,00   Velenje 

Avtomatizacija knjižnice Velenje  57.500,00   Velenje 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma 

8.603,00   Velenje 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Velenje 
(več sodišč skupaj) 

3.974,00   Velenje 

Kolesarska povezava Huda Luknja med Velenjem 
in Mislinjo 

15.708.116,75   Velenje, Mislinja 
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Poslovna cona Vudin 

944.043,00   Velika Polana 

Dom Velika Polana - koncesija za 16 dodatnih 
postelj 

  Velika Polana 

Kolesarska steza Lendava - Velika Polana - 
Črenšovci 

1.262.901,00   Velika Polana, Lendava, 
Črenšovci 

Novogradnja uporabnih in športnih površin za 
osnovno šolo in vrtec Turjak 

3.350.000,00   Velike Lašče 

Izvedba pločnika na cesti Rašica-Žlebič od km 
3,550-3,760 in od km 5,200-5,635 

154.009,00   Velike Lašče 

Preplastitev ceste Škofljica – Rašica, od km 11.330 
do km 12.075 

94.949,00   Velike Lašče 

Rekonstrukcija kozolca na Trubarjevi domačiji v 
Občina Velike Lašče 

10.677,00   Velike Lašče 

Projekt Božič z Okusom  7.056,00   Velike Lašče 

Izgradnja vrtca Veržej 1.803.000,00   Veržej 

Promocijsko informacijski center Natura 2000 97.804,10   Veržej 

Projekt VITALna in z naravo povezana Projekt 
STARost! 

67.566,24   Veržej 

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih 
enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma Veržej 

10.868,00   Veržej 

Širitev vrtca Videm pri Ptuju 1.749.000,00   Videm 

Celovita energetska prenova javnih objektov v 
lasti Občine Videm  

512.675,18   Videm 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami oktobra 2018 (Zgornja 
Pristava - Dežno) 

330.390,00   Videm 

Sanacija plazu Repišče zaradi neurja s poplavami 
avgusta 2020 

149.020,00   Videm 

Investicijsko vzdrževalna dela na Dravinji 130.000,00   Videm 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija 2019 (plaz Belavšek) 

98.317,00   Videm 

Ureditev ceste in pločnika skozi Zg. Leskovec 521.401,73   Videm  

Preplastitev ceste  Razdrto - Podnanos 2. in 3. 
etapa 

2.877.792,00   Vipava 

Ureditev reke Vipave na izvirih 1.868.225,00   Vipava 

Prizidek k otroškemu vrtcu v Vipavi 1.307.000,00   Vipava 

Ureditev reke Vipave - gorvodno od glavne ceste 920.987,00   Vipava 

Izvedba gradbenih del za ureditev ceste skozi 
Vipavo 

694.708,00   Vipava 

Sanacija vozišča ceste Razdrto-Manče od km 
9,660 do km 10,170 

97.313,00   Vipava 

Sanacija vozišča ceste Razdrto-Manče od km 
11,550 do km 12,030 

76.149,00   Vipava 

Konservatorsko-restavratorski posegi v Vipavi  29.000,00   Vipava 

Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju 
Vipave - I. faza 

7.828.021,00   Vipava, Šempeter Vrtojba, 
Renče-Vogrsko 
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Cesta Vitanje - Fužine 5.776.306,00   Vitanje 

Novogradnja vrtca Vitanje 1.930.000,00   Vitanje 

Krožišče Vitanje 653.108,00   Vitanje 

Cesta Stranice - krak Vitanje 1.100.000,00   Vitanje 

Večnamenska športna dvorana Vodice 7.000.000,00   Vodice 

Obvoznica Vodice 6.950.127,49   Vodice 

Cestna in komunalna infrastruktura Skaručna ( 
državna cesta, podpisan sporazum, v pripravi 
izvedba razpisa DRSI za izbor izvajalca gradnje 1,3 
km, 2023 -2024) 

5.608.488,00   Vodice 

Preplastitev državne ceste Hraše (Medvode) - 
Zapoge (Vodice) in ureditev hodnika za pešce 

1.546.588,00   Vodice, Medvode 

Gradnja vrtca Frankolovo 2.868.593,00   Vojnik 

Ureditev ceste skozi Šmarjeto pri Celju od km 
4,610 do km 5,606 

2.654.868,00   Vojnik 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami junija 2018 

185.055,00   Vojnik 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami avgusta 2020 

169.779,00   Vojnik 

Sanacija plazu Male zaradi neurja s poplavami 
avgusta 2020 

115.534,00   Vojnik 

Projekt Skozi učni vrt do podjetniških idej 59.454,59   Vojnik 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami 2019 

42.001,00   Vojnik 

Obnova slamnate strehe in vzdrževalnih del na 
"Borkovi domačiji, kašči" v Občini Vojnik 

7.713,00   Vojnik 

Sanacija plazu na javni poti Raposija, zaradi neurij 
s poplavami poleti 2020 

370.000,00   Vransko 

Ureditev dodatnih prostorov v vrtcu Vransko 107.000,00   Vransko 

Rekonstrukcija ceste Šentrupert-Ločica od km 
6,990 do km 7,170 z dograditvijo hodnika za 
pešce 

81.228,00   Vransko 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija 2019 

56.365,00   Vransko 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami 2018 

27.310,00   Vransko 

Vzdrževanje Kulturnega doma Vransko - 
Zamenjava odrskih zaves 

5.255,00   Vransko 

Ureditev prostorov za Upravno enoto Vrhnika in 
za arhiv Upravne enote Ljubljana v objektih stare 
vojašnice na Vrhniki 

4.700.000,00   Vrhnika 

Gradnja nove enote Doma upokojencev Vrhnika 
na Stari Vrhniki 

2.489.783,98   Vrhnika 
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Obnova slamnate strehe in vzdrževalnih del na 
"Borkovi domačiji, kašči" v Občini Vojnik 

7.713,00   Vojnik 

Sanacija plazu na javni poti Raposija, zaradi neurij 
s poplavami poleti 2020 

370.000,00   Vransko 

Ureditev dodatnih prostorov v vrtcu Vransko 107.000,00   Vransko 

Rekonstrukcija ceste Šentrupert-Ločica od km 
6,990 do km 7,170 z dograditvijo hodnika za 
pešce 

81.228,00   Vransko 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija 2019 

56.365,00   Vransko 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami 2018 

27.310,00   Vransko 

Vzdrževanje Kulturnega doma Vransko - 
Zamenjava odrskih zaves 

5.255,00   Vransko 

Ureditev prostorov za Upravno enoto Vrhnika in 
za arhiv Upravne enote Ljubljana v objektih stare 
vojašnice na Vrhniki 

4.700.000,00   Vrhnika 

Gradnja nove enote Doma upokojencev Vrhnika 
na Stari Vrhniki 

2.489.783,98   Vrhnika 

Ureditev južnega dela obvoznice Vrhnika (SKLOP 
2) 

2.356.873,97   VRHNIKA 

Enota za zagotavljanje dnevnih oblik varstva v 
Domu starejših občanov Vrhnika 

1.540.000,00   Vrhnika 

Ureditev južnega dela obvoznice Vrhnika (sklop 
S1) 

1.334.183,00   Vrhnika 

Nadomestna gradnja dveh mostov na: most čez 
Podlipščico in most čez Lahovko 

805.818,00   Vrhnika 

Prizidava osnovne šole Ivana Cankarja 496.000,00   Vrhnika 

Sanacija stavbe Okrajnega sodišča na Vrhniki  200.000,00   Vrhnika 

Arheološke točke na Vrhniki-Po sledeh 
preteklosti 

57.931,08   Vrhnika 

Cankarjeva Knjižnica Vrhnika (nakup 
knjižničnega gradiva in druge naloge) 

56.600,00   Vrhnika 

Barjansko kolesarsko omrežje - Občina Vrhnika 
(FAZA 1) in Občina Horjul (FAZA 1 in 2) 

1.600.000,00   Vrhnika, Horjul 

Dograditev in prenova Kulturno upravnega 
centra Vuzenica 

500.000,00   Vuzenica 

Nadomestna gradnja mostu čez Cerkovnik v 
Vuzenici  

473.096,51   Vuzenica 

Izgradnja sekundarnega voda za odvajanje 
odpadnih voda za industrijsko cono Vuzenica 

319.400,00   Vuzenica 

Rekonstrukcija regionalne ceste Trbonje-Vuhred 
od km 8,390 do km 10,140 in izgradnja hodnika za 
pešce v naselju Sv. Vid 

287.323,00   Vuzenica 

Sanacija plaza na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami avgusta 2019 

73.238,00   Vuzenica 

Kolesarska povezava Vuzenice z Muto 377.054,91   Vuzenica, Muta 

Avtomatizacija in digitalizacija proizvodnega 
procesa varovalk in odklopnikov v ETI-ju 

14.967.000,00   Zagorje ob Savi 

Kolesarska steza Zagorje - Orehovica 6.403.832,00   Zagorje ob Savi 

Rekonstrukcija Doma starejših občanov Polde 
Eberl-Jamski v Izlakah 

3.351.300,00   Zagorje ob Savi 

Rekonstrukcija in dozidava glasbene šole Zagorje 2.540.000,00   Zagorje ob Savi 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

1.377.300,00   Zagorje ob Savi 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

1.377.300,00   Zagorje ob Savi 

Ureditev Ekonomske poslovne cone Zagorje ob 
Savi 

989.445,46   Zagorje ob Savi 

Sanacija plazu Pušave zaradi neurja s poplavami 
avgusta 2020 

750.000,00   Zagorje ob Savi 

Prizidek k centralni enoti in ureditev mansarde 
Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi 

681.000,00   Zagorje ob Savi 
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Energetska prenova Osnovne šole Toneta 
Okrogarja  

670.102,00   Zagorje ob Savi 

Obnova odrske tehnike v Kulturnem centru 
Delavski dom v Zagorju ob Savi 

496.000,00   Zagorje ob Savi 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav decembra 2017 

330.127,00   Zagorje ob Savi 

Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec 310.829,00   Zagorje ob Savi 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami julija 2019 

242.016,00   Zagorje ob Savi 

Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega 
vozila za Zdravstveni dom Zagorje ob Savi 

58.680,00   Zagorje ob Savi 

Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje Ob Savi (nakup 
knjižničnega gradiva) 

37.335,00   Zagorje ob Savi 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami julija 2018 

36.334,00   Zagorje ob Savi 

Konservatorsko restavratorski poseg na lesenem 
poznobaročnem ohišju za Marijin kip v župniji 
Zagorje ob Savi 

10.180,00   Zagorje ob Savi 

Obnova kora v cerkvi sv. Martina na Šilentaboru v 
župniji Zagorje  

7.290,00   Zagorje ob Savi 

Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
neurja s poplavami avgusta 2020 (sanacija plazu 
Turški vrh, Drenovec) 

269.386,00   Zavrč 

 Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi 
poplav november 2019 (sanacija plazu Drenovec) 

231.754,00   Zavrč 

Vzdrževalna dela na Turškem potoku 150.000,00   Zavrč 

Navezovalna cesta Zavrč - Formin na hitro cesto 
Hajdina - Ormož  

20.000.000,00   Zavrč, Gorišnica 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Dravinje 

5.005.971,28   Zreče 

Ureditev ceste na Rogli 3.400.000,00   Zreče 

Prizidava in rekonstrukcija vrtca Zreče 1.940.000,00   Zreče 

Sanacija usadov cesta Rogla od km 13,000 do km 
14,000 

1.770.000,00   Zreče 

Ureditev ceste skozi Stranice  1.349.899,00   Zreče 

Gradnja ceste Zreče Mavhar 563.711,00   Zreče 

Projekt "Razstrupljanje v Turistični destinaciji 
Rogla Pohorje" 

286.950,00   Zreče 

Sanacija plazenja in obnova vozišča »Boharina« 
na cesti Pesek – Rogla - Zeče v km 5,975 

261.925,00   Zreče 

Ureditev območja avtobusnih postajališč "Beli 
potok Laznik" na državni cesti  Stranice – Višnja 
vas  

254.856,00   Zreče 

Vzdrževalna dela za ohranjanje 
kulturnovarstvenih sestavin - Cerkev sv. Neže na 
Brinjevi gori v župniji Zreče 

71.236,00   Zreče 
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261.925,00   Zreče 

Ureditev območja avtobusnih postajališč "Beli 
potok Laznik" na državni cesti  Stranice – Višnja 
vas  

254.856,00   Zreče 

Vzdrževalna dela za ohranjanje 
kulturnovarstvenih sestavin - Cerkev sv. Neže na 
Brinjevi gori v župniji Zreče 

71.236,00   Zreče 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (plaz Resnik 1) zaradi neurja s 
poplavami julija 2019 

66.212,00   Zreče 

Dom starejših Zreče - koncesija za 128 postelj   Zreče 

Sanacija usadov cesta Rogla od km 14,000 do km 
15,000 

  Zreče 

Regijska kolesarska pot Vojnik-Stranice-Zreče   Zreče 

Vizija Pohorje 2020 - Izboljšanje stanja traviščnih, 
vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter 
zagotavljanje mirnih con na Pohorju 

2.182.741,55   Zreče,  Mislinja 

Tehnološka posodobitev namakalnih naprav v 
Savinjski dolini, ki so namenjene več 
uporabnikom 

3.526.861,00   Žalec 

Razširitev Poslovna cona Arnovski gozd 2.958.812,09   Žalec 

Ureditev regionalne ceste  Žalec – Šempeter, 
pododsek skozi naselje Šempeter, od km 4,480 
do km 5,750 

1.967.257,00   Žalec 

Urejanje prehodov na progi št. 31 v občini Žalec 1.529.061,00   Žalec 

Investicija v napravo nasadov jablan, protitočnih 
mrež ter mehanizacije, ki ima izrazito okoljski 
učinek; upravičenec: Sadjarstvo Mirosan d.o.o. 

776.225,00   Žalec 

Rekonstrukcija križišča na žalski obvoznici na 
regionalni cesti R2-447/0287 v km 1,500, R2-
447/0367 v km 0,000 in R2-451/1448 v km 2,090 

666.694,00   Žalec 

Poslovna cona južno od železnice - II. faza 662.892,00   Žalec 

Nadzidava I. Osnovne šole Žalec 597.000,00   Žalec 

Sofinanciranje obnove mostu čez Savinjo na 
lokalni cesti Petrovče - Kasaze, zaradi neurij s 
poplavami poleti 2020 

574.000,00   Žalec 

Vzpostavitev enota za namen zagotavljanja 
dnevih oblik varstva za osebe starejše od 65 let v 
Posebnem socialno-varstvenem zavodu Nine 
Pokorn-Grmovje 

502.000,00   Žalec 

Nakup in postavitev sončne elektrarne 394.981,90   Žalec 

Ureditev prostorov ter dobava in montaža 
arhivskih regalov za sodišča v Žalcu 

300.000,00   Žalec 

Nakup tehnološke opreme za širitev dejavnosti; 
Upravičenec: Društvo namakalnih naprav Breg 
Roje 

221.713,00   Žalec 

Tehnološka posodobitev namakalnega sistema 
Gotovlje, ki je namenjen več uporabnikom 

215.922,00   Žalec 

Tehnološka posodobitev namakalnih naprav v 
Savinjski dolini - IHPS; Upravičenec: IHPS 

172.313,00   Žalec 

Pohlajevanje objekta Policijske postaje Žalec 110.000,00   Žalec 

Odprava posledic poplav na občinski 
infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih 
voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s 
poplavami julija 2020 

102.200,00   Žalec 
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Medobčinska splošna knjižnica Žalec (nakup 
knjižničnega gradiva) 

90.884,00   Žalec 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Žalec (več 
sodišč skupaj) 

3.974,00   Žalec 

Nakup opreme za Medobčinsko splošno knjižnico 
Žalec 

2.880,00   Žalec 

Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do 
kraja Dolenja vas) - zmanjševanje poplavne 
ogroženosti Železnikov 

34.304.077,17   Železniki 

Rekonstrukcija ceste Sorica - Podrošt in  Petrovo 
Brdo - Podrošt - Češnjica 

3.661.915,00   Železniki 

Ureditev regionalne ceste Rudno–Češnjica od km 
0,950 do km 1,600 

2.663.619,80   ŽELEZNIKI 

Kolesarska povezava Železniki–Selca 1.664.735,00   Železniki 

Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti 
Davča-Novaki in cesti Novaki-Cerkno 

1.093.677,00   Železniki 

Sanacija plazu in nasipne brežine »Lajše« na 
državni cesti Kropa – Rudno od km 8,953 do km 
9,116 

897.059,51   Železniki 

Sanacija plazu in padajočih kamnitih blokov v 
Železnikih 

640.000,00   Železniki 

Izgradnja dodatnih prostorov v Osnovni šoli 
Železniki 

624.000,00   Železniki 

Ureditev obojestranskega avtobusnega 
postajališča v naselju Rudno 

113.674,00   Železniki 

Energetska sanacija Krekove koče na Ratitovcu 76.791,25   Železniki 

Obnova spomenika žrtvam v Dolenji vasi 29.810,00   Železniki 

Obnova v poplavah 2007 poškodovanih 
cerkvenih klopi v župniji Železniki 

4.700,00   Železniki 

Obnova križa z razpelom ob župnijski cerkvi v 
Železnikih 

1.900,00   Železniki 

Plaz na JP Podpeč - Ledinca 94.027,00   Žetale 

Nakup tehnološke opreme in novogradnja 
objekta za predelavo mesa; Upravičenec: 
Mesarstvo Oblak 

3.835.872,00   Žiri 

Komunalno opremljanje v Poslovni coni Žiri 2.406.646,76   Žiri 

Obvoznica Žiri od km 20,400 do km 21,180 (1b 
faza) 

2.379.000,00   ŽIRI 

Gradbena dela za 1a fazo obvoznice Žiri 915.203,00   Žiri 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

588.163,00   Žiri 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

588.163,00   Žiri 

Ureditev nove kuhinje v Osnovni šoli Žiri 358.000,00   Žiri 

Obnova Auerspergove železarne Dvor 2.300.000,00   Žužemberk 

Izgradnja hodnika za pešce z rekonstrukcijo 
regionalne ceste Dvor - Soteska od  na območju 
naselja Dvor 

685.815,00   Žužemberk 

290 



Medobčinska splošna knjižnica Žalec (nakup 
knjižničnega gradiva) 

90.884,00   Žalec 

Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Žalec (več 
sodišč skupaj) 

3.974,00   Žalec 

Nakup opreme za Medobčinsko splošno knjižnico 
Žalec 

2.880,00   Žalec 

Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do 
kraja Dolenja vas) - zmanjševanje poplavne 
ogroženosti Železnikov 

34.304.077,17   Železniki 

Rekonstrukcija ceste Sorica - Podrošt in  Petrovo 
Brdo - Podrošt - Češnjica 

3.661.915,00   Železniki 

Ureditev regionalne ceste Rudno–Češnjica od km 
0,950 do km 1,600 

2.663.619,80   ŽELEZNIKI 

Kolesarska povezava Železniki–Selca 1.664.735,00   Železniki 

Sanacija poškodb brežin na 5 lokacijah na cesti 
Davča-Novaki in cesti Novaki-Cerkno 

1.093.677,00   Železniki 

Sanacija plazu in nasipne brežine »Lajše« na 
državni cesti Kropa – Rudno od km 8,953 do km 
9,116 

897.059,51   Železniki 

Sanacija plazu in padajočih kamnitih blokov v 
Železnikih 

640.000,00   Železniki 

Izgradnja dodatnih prostorov v Osnovni šoli 
Železniki 

624.000,00   Železniki 

Ureditev obojestranskega avtobusnega 
postajališča v naselju Rudno 

113.674,00   Železniki 

Energetska sanacija Krekove koče na Ratitovcu 76.791,25   Železniki 

Obnova spomenika žrtvam v Dolenji vasi 29.810,00   Železniki 

Obnova v poplavah 2007 poškodovanih 
cerkvenih klopi v župniji Železniki 

4.700,00   Železniki 

Obnova križa z razpelom ob župnijski cerkvi v 
Železnikih 

1.900,00   Železniki 

Plaz na JP Podpeč - Ledinca 94.027,00   Žetale 

Nakup tehnološke opreme in novogradnja 
objekta za predelavo mesa; Upravičenec: 
Mesarstvo Oblak 

3.835.872,00   Žiri 

Komunalno opremljanje v Poslovni coni Žiri 2.406.646,76   Žiri 

Obvoznica Žiri od km 20,400 do km 21,180 (1b 
faza) 

2.379.000,00   ŽIRI 

Gradbena dela za 1a fazo obvoznice Žiri 915.203,00   Žiri 

Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih 
državne uprave 

588.163,00   Žiri 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
naslednje generacije v državni upravi 

588.163,00   Žiri 

Ureditev nove kuhinje v Osnovni šoli Žiri 358.000,00   Žiri 

Obnova Auerspergove železarne Dvor 2.300.000,00   Žužemberk 

Izgradnja hodnika za pešce z rekonstrukcijo 
regionalne ceste Dvor - Soteska od  na območju 
naselja Dvor 

685.815,00   Žužemberk 

Konservatorsko-restavratorski posegi na stenskih 
poslikavah v cerkvi sv. Nikolaja v Žužemberku 

40.000,00   Žužemberk 
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GENERALNI SEKRETARIAT

Generalni sekretariat Vlade RS (v nadaljevanju: GSV) v skladu z Zakonom o Vladi Republike Slovenije, Poslovnikom 

Vlade Republike Slovenije in Odlokom o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije skrbi 

za pripravo sej vlade in izvrševanje njenih odločitev ter opravlja druge, zlasti koordinativne naloge v zvezi z 

organizacijo dela v vladi in vladnih službah.

GSV je redno zagotavljal strokovno in administrativno podporo delu vlade in njenim delovnim telesom. V tem 

obdobju je bilo sklicanih 123 rednih sej vlade, 378 dopisnih sej vlade in dve izredni seji vlade, 80 rednih in 23 

dopisnih sej Odbora za gospodarstvo, 79 rednih in 24 dopisnih sej Odbora za državno ureditev in javne zadeve 

ter 61 rednih in 43 dopisnih sej Komisije Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja. GSV je med drugim 

opravljal strokovno administrativne naloge za Ekonomsko-socialni svet – izvedenih je bilo enajst rednih sej in 

triizredne seje ESS.

GSV je zagotavljal operativnost delovanja informacijskega sistema vlade javnim uslužbencem GSV in številnim 

uporabnikom z ministrstev in vladnih služb. 

GSV je prav tako opravljal tudi naloge za potrebe Koordinacijskega odbora za državne proslave in prire-ditve. 

Sklicanih je bilo enajst rednih sej in tri dopisne seje Koordinacijskega odbora, organiziranih pa je bilo skupno 11 

državnih proslav.

V tem obdobju je treba poleg že omenjenega izpostaviti še:

• Vzpostavitev sistema za akreditacije in organizacijo dogodkov v državni upravi: aplikativna rešitev je 

bila razvita predvsem za podporo organizatorjem v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, nato pa se je 

prenesla v redno uporabo kot horizontalna storitev, ki je na voljo širši državni upravi. Med predsedovanjem 

je bilo število dogodkov močno zgoščeno, a se organizacijsko in izvedbeno niso razlikovali od tistih, ki se 

izvajajo zunaj tega obdobja. Ker je bilo treba med predsedovanjem zagotoviti visoko stopnjo zanesljivosti 

in odzivnosti, se je aplikacija izvajala na infrastrukturi Generalnega sekretariata vlade. Delovni procesi 

organizacije dogodkov, ki jih izvajajo Protokol Republike Slovenije in drugi državni organi, do zdaj niso bili 

polno informatizirani. Veliko dela je bilo zato treba opraviti ročno. Na najvišji ravni so to dogodki, ki morajo 

potekati brezhibno, saj lahko zapleti škodijo ugledu države na mednarodni ravni. Z avtomatizacijo postopkov 

je manj ročnega dela in logistične službe so razbremenjene administrativnih opravil, zato je možnost zapletov 

veliko manjša. Poleg uporabniške izkušnje je velik poudarek na varnostnih zahtevah. Posamezni moduli so 

javni in odprti, drugi, v katerih se obravnavajo občutljivi podatki, pa so del zaprtega okolja. Uporabniki so 

udeleženci, predstavniki medijev, policija in drugi sodelujoči pri organizaciji. Ker gre predvsem za podporo 

organizaciji večjih mednarodnih dogodkov, zasnova omogoča večjezično podporo, uporabo mobilnih 

naprav in povezavo s sistemom za varnostno preverjanje. Zagotovljena je tudi povezljivost z moduli, ki 

pokrivajo posebne vsebine posameznih državnih organov in sektorjev ter gostinske, prevozne, konferenčne 

in nastanitvene zmogljivosti. Storitev je z vidika digitalizacije in optimizacije procesov organiziranja najvišjih 

državnih (in drugih) dogodkov hkrati pomemben prispevek k digitalni preobrazbi javne uprave.

• Zaključek prenove gradu Brdo in obnove vile Podrožnik (primopredaja v letu 2020)

• Izvedba podzemnih prehodov pod Gregorčičevo in Erjavčevo ulico: izdelana kompletna dokumentacija 
ter pridobljena potrebna soglasja in gradbeni dovoljenji

• Obnova avdio-video sistemov v stavbah na Gregorčičevi 20, 25 in 27 (julij–november 2021)
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• Prenova avtomobilskega parka

• Pomoč pri vzpostavitvi Službe za digitalno preobrazbo, Urada za informacijsko varnost, Urada za demografijo 

in Urada za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme ter izvajanje 

podpornih nalog za omenjene službe oziroma urade

• Prenova podatkovnega centra GSV: s posodobitvijo podatkovnega centra GSV smo povečali zanesljivost, 

varnost in zmogljivost delovanja vladnega informacijskega sistema. V okviru projekta prenove so bile 

zamenjane zastarele komponente sistema. Gre za sistem, ključen za delovanje vlade in posledično države. 

Uporabljajo ga vsi državni organi, najpomembnejše storitve, ki se v tem okviru izvajajo, pa so odločevalski 

sistem vlade (sistem eSeje), vladna gradiva, EU-portal (sistem za podporo pri obravnavi zakonodajnih in 

drugih aktov Sveta EU (v soupravljanju z Ministrstvom za zunanje zadeve), lokalno omrežje vladnih služb 

(Kabinet predsednika vlade, GSV, Protokol), obveščanje javnosti o odločitvah vlade, upravljanje prevozov z 

vladnim letalom Falcon, varnostni sistemi (nadzor objektov vlade, pristopna kontrola). Infrastruktura se je 

uporabila tudi za izvedbo ključnih storitev logistične izvedbe predsedovanja Slovenije Svetu EU. Zanesljivost 

in varnost delovanja je zato pripomogla k uspešni izvedbi projekta predsedovanja Svetu EU in posledično 

povečanju ugleda države v mednarodnem okolju.

JGZ Brdo:

• Obnova Elegans hotela Brdo (pred pričetkom predsedovanja)

• Izvedba dogodkov PSEU 21 na lokacijah v uporabi JGZ Brdo

• Prevzem Vile Tartini v uporabo in doseženi rezultati z njenim poslovanjem

• Aktiven pristop k reševanju problematike zemljišč na območju posestva Brdo in doseženi rezultati

• Zelo dober poslovni izid v času epidemije kljub ohranjanju delovnih mest in nepriznavanju pravic do večine 

nadomestil iz protikoronskih zakonov

295 



Prilogi:

– Realizirani predpisi iz pristojnosti Državnega zbora in Vlade od 13. 3. 2022 do 16. 5. 2022

– Realizirani predpisi iz pristojnosti ministrstev od 13. 3. 2022 do 16. 5. 2022

Vsi realizirani DZ in VLA predpisi
od 13.3.2020 do 16.5.2022

Legenda statusov predpisov 

-

-

-

pomeni, da poteka obravnava oz. sprejemanje predpisa v skladu s programom

pomeni, da sprejemanje predpisa zamuja s programom predvidene roke in sicer na vladi, vladnih odborih oz. ministrstvu

pomeni, da sprejemanje predpisa sicer zamuja, vendar se je postopek obravnave že pričel vsaj na vladnih odborih

pomeni, da sprejemanje predpisa zamuja predvidene roke s programom, je pa že posredovan v Državni zbor (če gre za take vrste predpis)

+

*

*§

- **

pomeni, da je bil postopek zaključen, ne da bi bil predpis sprejet- #

SEZNAM SPREJETIH 
ZAKONSKIH PREDLOGOV 

IN PODZAKONSKIH 
PREDPISOV VLADE 

(13. 3. 2020 - 16. 5.2022)
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REALIZACIJA PREDPISOV

Vlada je v času od 13. 3. 2020 do 16. 5. 2022 sprejela 2870 predpisov, in sicer 234 predpisov iz pristojnosti Državnega 

zbora, 1324 predpisov iz pristojnosti Vlade in 1312 predpisov iz pristojnosti ministrstev. Med sprejetimi predpisi jih 

je bilo veliko začasne narave in ne veljajo več, saj so bili namenjeni obvladovanju epidemije covida-19 in njenih 

posledic za prebivlatvo in gospodarstvo. 

Hkrati je Vlada z Zakonom o debirokratizaciji razveljavila oziroma ukinila uporabo 223 zakonom in 
podzakonskim predpisom, izdanim na njihovi podlagi, vključno z 18 zveznimi jugoslovanskimi zakoni. 

Vsi sprejeti predpisi skupaj

DRŽAVNI ZBOR VLADA MINISTRSTVA SKUPAJ RAZVELJAVLJENI 
PREDPISI

MDDSZ 17 13 114 144 - 16

MF 54 56 170 280 - 92

MGRT 10 107 18 135 - 19

MZI 22 165 131 318

MIZŠ 13 64 139 216 - 4

MJU 10 64 40 114

MKGP 14 117 130 261 - 12

MK 4 81 24 109 - 3

MNZ 12 145 37 194 - 19

MO 7 16 20 43 - 4

MOP 12 134 44 190 - 20

MP 14 40 36 90 - 11

MZ 10 177 200 387 - 5

MZZ 32 102 3 137

MKGP, MF 1 1

UN 1 1

UVTP 3 3

GSV 20 20

KPV 1 3 4

SDP 2 2 4

UOIM 6 6

UKOM 1 1

SVZ 1 1

SVRK 5 5

SURS 86 86

BS 115 115

ARRS 3 3

ZPIZ, MDDSZ 1 1

ZdZS, MZ 1 1

SKUPAJ 234 1324 1312 2870
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