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PRIPRAVE NA KORIŠČENJE SREDSTEV VFO 
2021-2027 IN INSTRUMENTA NG EU 



Ključni dogodki 

13. marec prevzem mandata in dan pred tem razglasitev epidemije 
Covid-19. 

 

Preusmeritev cca 280 mio evrov v ukrepe za blaženje posledic 
pandemije Covid-19. 

 

Evropska komisija predlaga oblikovanje novega instrumenta za 
okrevanje, NextGenerationEU. Evropska unija bo z instrumentom 
„Next Generation EU“, vrednim 750 milijard evrov, in s ciljno 
usmerjenimi okrepitvami za dolgoročni proračun EU za obdobje 
2021–2027 povečala skupno finančno zmogljivost proračuna EU na 
1 824 milijard evrov. 

 



Instrumenti EU 

VFO 2014-2020 

1,9 mrd EUR (jun20) 

SVRK 

•Dodelitev vseh sredstev 

•Prerazporeditve na „ready 
to go“ projekte 

NG EU 

5,7 mrd EUR 

SVRK, MF, MZI, MGRT 

•React EU 

• JTF 

•RRF 

•Razvoj podeželja 

VFO in SKP 2021-2027 

2,9 mrd EUR; 1,6 mrd EUR 

SVRK, MKGP 

•Programiranje po ciljih 
politik in specifičnih ciljih 

•Nabor vsebin je 
pripravljen 

Nabor in spremljanje izvajanja pomembnih projektov / programov,  
ki bodo podprti v okviru posameznih instrumentov. 

 
KOORDINACIJA !!! 

SKUPAJ = 12,2 mrd evrov 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Junij 2020 Skupaj 

brez FI 0 0 116.701.471 213.538.596 300.725.448 344.254.457 107.229.430 1.082.449.402 

s FI 0 0 116.701.471 276.788.596 300.725.448 407.504.457 107.229.430 1.208.949.402 

VFO 21-27 + NG EU = nepovratna sredstva: 6,6 mrd evrov + posojila: 3,6 mrd evrov   



Kohezijska politika sredi leta 2020 

 
EKP 

Dokumenti 

VFO 2014-
2020 

Sprememba OP: 

Covid-19 (potrjena 
19.6.) in React EU 

 

NG EU 

Nacionalni načrt 
za okrevanje in 

odpornost 

VFO 2021-
2027 
Partnerski 
sporazum 

Program, z 
vsemi 

spremljajočimi 
dokumenti 



Delovna skupina #NGS1 za pripravo Nacionalnega načrta za 
okrevanje in odpornost ter pripravo nabora in spremljanja 
izvajanja pomembnih projektov / programov v okviru NG 
EU 

 

Predsednik vlade  

 

Ivan Simič 

Ministri: MGRT, MDDSZ, 
MOP, MF, MKGP, MZ, MZI, 

MZZ, MJU, MIZŠ 

 

- DS v KPV za koordinacijo 
mednarodnih in EU zadev 

- DS SVRK 

Namestnik – minister 
SVRK 

Seja: prvi četrtek v 
mesecu po redni seji 
vlade. 



Delovna skupina #NGS2 za pripravo Nacionalnega 
načrta za okrevanje in odpornost ter pripravo nabora 
in spremljanja izvajanja pomembnih projektov / 
programov v okviru NG EU 

  

DS SVRK 

 

Ključni kadri za črpanje EU 
sredstev: MGRT, MDDSZ, 

MOP, MF, MKGP, MZ, MZI, 
MZZ, MIZŠ, MK, MJU, MP, 
MORS, MNZ, SVZ, Urad za 
Slovence v zamejstvu in po 

svetu 

 

- DS v KPV za 
debirokratizacijo 

 

DS v KPV za koordinacijo 
mednarodnih in EU zadev 

Seja: enkrat tedensko 
ob torkih; priprava 
mesečnega poročila za 
vlado. 



Naloge delovnih skupin 

• Priprava Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. 

 

• Priprava nabora projektov / programov, ki bodo podprti v 
okviru instrumenta NG EU in njihovo spremljanje na sestanku 
po seji vlade enkrat mesečno. Upravičenost stroškov: 1. 2. 
2020. 

 

• Koordinacija vsebin / projektov / programov z VFO in SKP 2014-
2020 ter VFO in SKP 2021-2027, da ne bi prihajalo do 
prekrivanja.  

 

• Oblikovanje predlogov za odpravo birokratskih ovir. 

 

• Seznanitev z mesečnim napredkom pri črpanju evropskih 
sredstev. 



Ključne tri usmeritve EU pri pripravi VFO 
in NG EU 

ODPORNA ZELENA DIGITALNA 



Novi pogledi EK na razvoj EU po pandemiji 

 Velik poudarek na zdravstvenem sektorju: 

 Skupno, koordinirano ukrepanje v zdravstveni krizi (oprema, krizni centri, 
cepivo…) 

 Velika vlaganja v zdravstveno infrastrukturo 

 Velik poudarek na dolgotrajni oskrbi starejših 

 Vedno več govora o skupni zdravstveni politiki 

 

 Pomen samooskrbe  

      (medicinska oprema, zaščitne maske, hrana) 

 Določitev strateških panog  

      (farmacevtska, kemična…) 

 Odprava velikega zaostanka EU  

       na področju digitalizacije  

       (platformna ekonomija) 



Priprava Nacionalnega načrta za 
okrevanje in odpornost 
 

 

ki upošteva: 

 Priporočila državi EK 2020 (CSR) 

 Poročilo o državi 2020 – Evropska komisija 

 Poročilo o razvoju - UMAR 

 Ekonomski pregled za Slovenijo 2020 – OECD 

 Nacionalne strateške dokumente 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priprava Nacionalnega načrta za 
okrevanje in odpornost 

 
 Sprejet bo na ES s kvalificirano večino na predlog EK. 

 V letu 2022 bodo Načrti revidirani in posodobljeni. Za leto 2023 
bo alokacija narejena 30. 6. 2022 na osnovi izgube BDP 2020-
2021. 

 Upravičenost stroškov: 1. 2. 2020 

 Vsebina vezana na specifična priporočila državam in prioritete 
kot so „digitalno“, „zeleno“, produktivnost, trg dela, 
izobraževanje in spretnosti, R&R, sociala, zdravje. 

 Sredstva bodo izplačana po tranšah glede na izvedbo mejnikov 
in ciljev; ob nedoseženih ciljnih vrednosti ne bo denarja. 

 



Časovnica priprave 
 

 Od avgusta dalje: neformalna komunikacija z EK. 

 27. 8. 2020: Načrt za okrevanje in odpornost - izhodišča 
obravnavana na seji vlade. 

 17. september: od EK smo dobili konkretnejša navodila (predloga). 

 8. oktober 2020: Osnutek NOO potrjen na seji Vlade RS. 

 15. oktober 2020: Osnutke NOO je možno neformalno predložiti 
EK; SLO ga je predložila 19. 10. 

 Do konca leta 2020 potrebujemo končno verzijo načrta, da se 
predloži v sprejemanje na EU (odobritev Svet EU – pogajanja z DG 
ECFIN oz. Projektno skupino za okrevanje in odpornost); potrditev 
na seji Vlade RS je predvidena 17. decembra. 

 1. januar 2021: Sprejem zakonodaje (RRF uredba), možna formalna 
predložitev NOO EK. 

 30. april 2021: Skrajni rok za predložitev NOO EK. 

 V letu 2022 bo potrebno dopolniti program, ker bo 30% sredstev 
razdeljenih šele takrat. 

  

 



Osnovni cilji NOO 



Obvezna kombinacija reform in investicij 
– dolgoročni učinek 
 

Primer 1: DOLGOTRAJNA OSKRBA 

Reforma: Reforma sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji – 
spremembe Zakona o dolgotrajni oskrbi. 

Investicija: Naložbe, ki bodo zmanjševale pritisk na sistem zdravstva in 
DO ter zagotovile kakovostne in varne obravnave oseb, ki potrebujejo 
DO; izgradnja namestitvenih kapacitet socialne infrastrukture (domovi 
za ostarele, negovalni domovi / bolnišnice).  

 

Primer 2: TRAJNOSTNA MOBILNOST 

Reforma: Prehod na okolju prijaznejše načine prometa oz. ozelenitev 
prometa.  

Investicije:  

 spodbujanje javnega potniškega prometa; 

 spodbujanje uporabe alternativnih goriv v prometu (polnilna 
infrastruktura in vozila) in 

 spodbujanje investicij v okolju prijazno, predvsem železniško 
infrastrukturo. 

 



Struktura dokumenta 

Vsako področje skupine reform in naložb mora slediti enotni 
strukturi: 

 Povezava področja na celostni sklop reform;  

 Predlogi reform in naložb; 

 Ocena vpliva na potencialno rast in okrevanje;  

 Ocena doprinosa k „zeleni“ in „digitalni“ tranziciji; 

 Povezava in skladnost z drugimi EU programi. 







Programiranje 2021-2027 

 Pogajanja z Evropsko komisijo potekajo 6 mesecev. 

 Ustanovljena je bila medresorska projektna skupina za pripravo 
programskih dokumentov in poenostavitve sistema izvajanja EKP.  

 Dokumenti, poslani na EK: Partnerski sporazum, Programi, sistem 
upravljanja, finančni instrumenti, teritorialni pristopi.  

 V juliju sestanki z resorji in partnerji. 

 Programiramo po šestih ciljih politik (pametna, zelena, povezana, 
socialna Evropa, Evropa bližje državljanom in prehod na brezogljično 
družbo). 

 Fokus, izvedljivost. 

 Kaj pričakujemo od regij. 

 Kombinacija z ostalimi viri. 

 









Razmejitev med RRF in VFO 

 
 Razmejitev poteka primarno glede na namen obeh politik – RRF 

reformne vsebine in vsebine za strukturne spremembe v 
ključnih razvojnih stebrih, OP – zmanjševanje razvojnih razlik in 
premagovanje razvojnih vrzeli za izboljšanje razvitosti.  

 Razmejitev poteka tudi glede na pridobljena priporočila EK za 
OP – predvsem pri nekaterih vsebinah, katerih iz kohezijske 
politike EK ne predvideva več omogočiti za financiranje v 
Sloveniji (npr. e-storitve v javni upravi – tukaj svetuje samo tiste 
e-storitve, ki so namenjene podjetjem in državljanom, zato je 
celotna na ravni storitev za državo skoraj v celoti prenesena v 
RRF, prav tako energetska sanacija javnih stavb,…). 

 Razmejitev poteka tudi glede na časovno izvedljivost ukrepov 
oziroma značaj ukrepov (ali so bolj dolgoročni/kratkoročni), saj 
se črpanje RRF zaključi v 2026, črpanje OP pa v 2029.  

 



Sklepi Evropskega Sveta 

  februar julij 

Manj razvite regije 75% 85% 

Regije v tranziciji 
(2021-2020 manj 
razvite regije) 

65% 70% 

Regije v tranziciji 55% 60% 

Razvite regije 40% 40% 

Kohezijski sklad 75% 85% 

Interreg 70% 80% 

  N+2 N+3 



HVALA ZA VAŠO POZORNOST! 

  


