
 
 

Povzetek glavnih aktivnosti v postopku priprave Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) 

 

NOO bo zagotovil obsežno finančno podporo reformam / strukturnim spremembam in naložbam, 

s ciljem ublažiti gospodarski in socialni učinek pandemije koronavirusa ter narediti gospodarstvo 

bolj trajnostno, odporno in bolje pripravljeno na izzive, ki jih predstavljajo zeleni in digitalni prehod. 

 

Namen NOO-jev je državam članicam pomagati pri reševanju izzivov, opredeljenih v evropskem 

semestru, na področjih, kot so konkurenčnost, produktivnost, okoljska trajnost, izobraževanje in 

spretnosti, zdravje, zaposlovanje ter ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. NOO-ji bodo 

zagotovili ustrezen poudarek naložb in reform, ki temeljijo na zelenem in digitalnem prehodu, da 

bi pomagali ustvarjati delovna mesta in trajnostno rast ter izboljšali odpornost Unije. Pri tem pa je 

pomembno, da EK prisluhne različnim potrebam držav članic, ki same najbolje vedo, kateri ukrepi 

bodo v posamezni državi najbolj učinkovito pripomogli v procesu okrevanja in zagotavljanja 

odpornosti. 

 

Časovnica priprave nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) 

 

21. julij 2020 Voditelji držav članic so na Evropskem svetu sprejeli dogovor glede 

Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in Instrumenta za 

okrevanje. Slovenija bo do leta 2029 upravičena do okvirno 9,8 milijarde 

evrov, od tega gre za 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 3,2 

milijarde evrov posojil. 

V okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« bo Slovenija 

lahko izkoristila okvirno 5,3 milijard evrov, od tega je 3,2 milijard evrov 

posojil in 2,1 milijarde evrov nepovratnih sredstev. 

24. julij 2020 Vlada RS je sprejela sklep glede časovnice in aktivnosti priprave 

Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za 

koriščenje sredstev iz naslova instrumenta »Next Generation EU«. S tem 

namenom sta bili oblikovani dve delovni skupini. Prvo (#NGS1) vodi 

predsednik vlade, drugo na operativni ravni (#NGS2) pa državna 

sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

(SVRK). V okviru delovne skupine #NGS2 so bile zaradi bolj učinkovite 

koordinacije dela pri pripravi NOO ustanovljene podskupine po 

posameznih razvojnih stebrih oz. vsebinskih področjih.  

20. avgust 2020 Posvet v organizaciji KPV z župani in direktorji RRA. 

27. avgust 2020 Vlada RS je na redni seji obravnavala in potrdila izhodišča za pripravo 

NOO, ki so opredelila okvirne vsebine oziroma razvojne prioritete.  

17. september 2020 Evropska komisija (EK) je objavila konkretnejša navodila (predlogo za 

pripravo dokumenta). 

18. september 2020 Posvet z župani v organizaciji Državnega sveta. 

24. september 2020 Potekala je prva videokonferenca z EK, na kateri so sodelovali SVRK, 

ministrstva, Kabinet predsednika vlade ter SPBR. Evropska komisija je 

predstavila normativne podlage za pripravo načrtov za okrevanje in 

odpornost. SVRK je na kratko predstavila osnutek dokumenta in zastavila 

številna vprašanja v zvezi z njegovo pripravo. 

1. oktober 2020 Osnutek NOO je bil obravnavan na delovni skupini #NGS1. 

8. oktober 2020 Osnutek NOO je bil obravnavan in potrjen na seji Vlade RS.  



19. oktober 2020  Osnutek NOO je bil predložen v neformalno usklajevanje na EK 

(pogajanja z DG ECFIN oz. Projektno skupino za okrevanje in odpornost). 

13. november 2020  Seja Ekonomsko - socialnega sveta. 

25. november 2020 Spletni strokovni posvet "Kje bodo sredstva v 2021-2027?" - več kot 1300 

udeležencev, večinoma gospodarstvenikov. 

23. - 27. november 

2020 

Sestanki s socialnimi partnerji po področjih. 

25. november 2020 Sestanek z nevladnimi organizacijami. 

november in 

december 2020 

Virtualni posveti z vsemi sveti in regionalnimi sveti 12 razvojnih regij - 452 

udeležencev. 

11. december 2020  Seja Ekonomsko - socialnega sveta. 

23. december 2020 2. obravnava osnutka NOO na Vladi RS in predložitev v obravnavo na 

Odbor za Evropske zadeve.  

15. januar 2021 Razprava z Združenjem mestnih občin Slovenije. 

29. januar 2021 Odbor za Evropske zadeve  – Razprava o NOO. 

10. februar 2021 Redna mesečna posvetovanja z Vzhodno in Zahodno Kohezijsko regijo. 

12. februar 2021 

  

V veljavo stopi EU Uredba o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in 

odpornost. 

26. februar 2021 Odbor za Evropske zadeve  – Razprava o NOO. 

4. marec 2021 Izredna seja Državnega zbora RS – Razprava o NOO. 

4. marec 2021 Razprava s Skupnostjo občin Slovenije. 

10. in 16. marec 

2021 

Razprava s Združenjem občin Slovenije. 

12. marec 2021 Obravnava na seji Ekonomsko - socialnega sveta. 

26. marec 2021 Konferenca o osnutku nacionalnega NOO, ki jo je pripravil Stalni 

posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike 

Slovenije. 

1. april 2021 Okrogla miza CNVOS v seriji Kohezijskih četrtkov na temo evropske 

kohezijske politike. 

7. april 2021   Skupna seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in 

evropske zadeve, Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in 

regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov. 

21. april 2021 Srečanje s Strateškim svetom Vlade RS za digitalizacijo. 

22. april 2021 Izredna seja Državnega sveta - Mnenje k osnutku NOO. 

23. april 2021 Seja ekonomsko-socialnega sveta. 

 

Posvetovanja direktoratov Evropske komisije z ministrstvi po področjih 

 

Datum Sestanek 

November 2020  
12. november 2020  Tehnični sestanek z EK 1: Horizontalne zadeve 
17. november 2020  Tehnični sestanek z EK 2: Zdravstvo, Socialno varstvo in dolgotrajna 

oskrba, Trg dela, Izobraževanje 
19. november 2020  Tehnični sestanek z EK 3: Promet, Digitalizacija, Turizem in kultura 
24. november 2020  Tehnični sestanek z EK 4: Energetika, Okolje, Krožno gospodarstvo 
26. november 2020  Tehnični sestanek z EK 5: Finančni in fiskalni sistem, Debirokratizacija, 

Podjetništvo, R&I 
December 2020  
1. december 2020  High-level sestanek z visokimi predstavniki EK 
8. december 2020  Tehnični sestanek z EK 6: Mejniki in Stroškovniki 
17. december 2020 Tehnični sestanek z EK 7: Horizontalne zadeve, Državne pomoči 

(Nacionalni letalski prevoznik, SID banka) 
Januar 2021  
7. januar 2021 Tehnični sestanek z EK 8: Horizontalne zadeve 



Datum Sestanek 

12. januar 2021 Tehnični sestanek z EK 9: ločen sestanek glede pokojnin 
14. januar 2021 Tehnični sestanek z EK 10: Upravljanje, Revizije in kontrole, Finančni 

instrumenti  
15. januar 2021 Izobraževanje - Predstavitev EK čezmejnih projektov za podporo digitalni 

tranziciji 
19. januar 2021 Tehnični sestanek z EK 11: Dolgotrajna oskrba, Zdravstvo, Pokojnine 
21. januar 2021 Tehnični sestanek z EK 12: Povezljivost, Trajnostni in zeleni prehod 
22. januar 2021 Izobraževanje  – predstavitev novih navodil za pripravo NOO, ki jih je EK 

izdala 22. 1. 2021 
26. januar 2021 Tehnični sestanek z EK 13: Digitalna Slovenija, Turizem in kultura 
28. januar 2021 Tehnični sestanek z EK 14: Podporno okolje za podjetja, Finančni in 

fiskalni sistem, Zmanjševanje administrativnih ovir, Zdravstvo 
Februar 2021  
2. februar 2021 Tehnični sestanek z EK 15: Raziskave in inovacije, Digitalizacija 
4. februar 2021 Tehnični sestanek z EK 16: Pokojninski sistem, Trg dela in Izobraževanje 
9. februar 2021 Tehnični sestanek z EK 17: Mejniki in cilji digitalne transformacije v javni 

upravi, Razvoj dinamičnih e-storitev 
16. februar 2021 Izobraževanje - Sestanek z EK 18: Predstavitev principa brez škode 

DNSH 
19. februar 2021 High-level sestanek z visokimi predstavniki EK 
 
Marec 2021 

 

17. marec 2021 Tehnični sestanek z EK 19: Zdravstvo, dolgotrajna oskrba, socialna 
stanovanja 

18. marec 2021 Tehnični sestanek z EK 20: Horizontalna vprašanja: Izvajanje, Nadzor in 
revizija, 
Dolgotrajna oskrba, Stanovanjska politika, Digitalna komponenta 

19. marec 2021 Tehnični sestanek z EK 21: Izobraževanje, RDI - Mejniki in cilji, 
označevanje - intervencijske kode 

22. marec 2021 Tehnični sestanek z EK 22: Digitalizacija gospodarstva in družbe 
23. marec 2021 Tehnični sestanek z EK 23: Digitalna komponenta, Javna uprava, 

Izobraževanje, Horizontalno: Administrativni stroški 
24. marec 2021 Tehnični sestanek z EK 24: Turizem 
25. marec 2021 Tehnični sestanek z EK 25: Transport, okolje in krožno gospodarstvo 
25. marec 2021 Tehnični sestanek z EK 26: Trg dela 
29. marec 2021 Tehnični sestanek z EK 27: Produktivnost, Učinkovite institucije 
29. marec 2021 Tehnični sestanek z EK 28: C3 K2 Produktivnost, K3 Trg dela, K4 

Turizem, K6 Učinkovite javne ustanove 
30. marec 2021 Tehnični sestanek z EK 29: Mejniki in cilji (primeri za Izobraževanje, 

Digitalizacija javne uprave) 
30. marec 2021 Tehnični sestanek z EK 30: Stroški 
 
April 2021 

 

16. april 2021 High-level sestanek z visokimi predstavniki EK 
16. april 2021 
22. april 2021 

Tehnični sestanek z EK 31: Revizija in kontrole 
Tehnični sestanek z EK 32: OVE 

23. april 2021 
27. april 2021 

Tehnični sestanek z EK 33: Mejniki in cilji 
High-level sestanek z visokimi predstavniki EK 

 



Ključne aktivnosti 

 

V pripravo NOO so bila vključena vsa ministrstva in službe, ki so tudi pripravila vsebinske 

prispevke po posameznih razvojnih področjih. Vsa ministrstva so od decembra 2020 dalje na 

osnovi delovnih sestankov z uradniki EK po posameznih področjih pripravila cilje, mejnike in 

okvirni časovni razpored reform in naložb ter zelo natančne analize stroškov (»costing«).  

 

Posvetovanja z deležniki 

 

Javna posvetovanja z deležniki so se začela izvajati v avgustu 2020, intenzivno potekala 

novembra in decembra 2020 ter se nadaljevala marca in aprila 2021 (razvojne regije, kohezijski 

regiji, socialni partnerji, nevladne organizacije, podjetja idr.)  

- Predsednik Vlade RS Janez Janša se je 20. avgusta 2020 skupaj z ožjimi člani delovne 

skupine za načrtovanje porabe sredstev instrumenta »Next Generation EU« - #NGS1 

srečal z župani občin in direktorji 12 RRA (Regionalnih razvojnih agencij) v okviru 

združenja GIZ na posvetu o črpanju evropskih sredstev na Brdu pri Kranju.  

- SVRK je od avgusta 2020 izvedel številne posvete tudi z ostalo zainteresirano javnostjo: 

posamezne občine, AmCham Slovenija, CER – Center energetsko učinkovitih rešitev, 

Energetska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije idr. 

- 18. septembra 2020 je bilo v okviru Državnega sveta in SVRK organizirano srečanje z 12 

RRA in župani slovenskih občin na Brdu pri Kranju.  

- Zaradi epidemije covid so se izvedla posvetovanja preko videokonferenc z regionalnimi in 
lokalni partnerji, kjer so bili zastopani predstavniki svetov in razvojnega sveta Vzhodne 
kohezijske regije in Zahodne kohezijske regije. Člani so predstavniki gospodarstva, 
socialnih partnerjev, civilne družbe in nevladnih organizacij (datumi in število udeležencev 
so predstavljeni v spodnji tabeli). 

- Potekale so razprave na sejah Ekonomsko-socialnega sveta: 13. novembra, 11. 

decembra 2020 in 12. marca 2021. 

- 25. novembra 2020 je potekal spletni strokovni posvet »Kje bodo sredstva v 2021–

2027?«, na katerem sta sodelovala SVRK ter MGRT. Dogodek je spremljalo več kot 

1.300 udeležencev iz cele Slovenije, po večini podjetij. 

- Ločeni sestanki SVRK s socialnimi partnerji po posameznih področjih so potekali: 23., 

24., 26. in 27. novembra 2020 ter 18. februarja 2021 (posebni sestanki oz. 

videokonference, kjer so vsi resorji oz. koordinatorji predstavili vsebine Ekonomsko-

socialnemu svetu). 

- 25. novembra 2020 je bil izveden sestanek z Združenjem CNVOS in nekaterimi NVO. 

- V letu 2021 so se nadaljevala posvetovanja s predstavniki partnerjev, svetov in razvojnih 

svetov regij (redna mesečna srečanja oz.»webinarji«). 

- 10. februarja 2021 je potekalo posvetovanje z Vzhodno in Zahodno Kohezijsko regijo.  

- Januarja 2021 je bila razprava z Združenjem mestnih občin Slovenije. 

- Marca 2021 je bila izvedena razprava s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin 

Slovenije.  

- V marcu so se nadaljevala posvetovanja s predstavniki regionalnih, lokalnih, 

gospodarskih, socialnih partnerjev, civilne družbe in nevladnih organizacij. Srečanja so 

potekala tudi v aprilu. 

- CNVOS je 1. aprila 2021 organiziral okroglo mizo v seriji Kohezijskih četrtkov na temo 

evropske kohezijske politike.  

 

»Webinarji« po regijah in kohezijskih regijah (VKR in ZKR) 

Datum Regija ali KR Število udelež. 

3. november 2020 Pomurska 34 

5. november 2020 Podravska 26 

6. november 2020 Koroška 31 

6. november 2020 Savinjska 40 

https://www.gov.si/teme/obcine-v-stevilkah/
http://www.rra-giz.si/si/agencije
http://www.rra-giz.si/si/
http://www.rra-giz.si/si/agencije
https://vzhodna-slovenija.si/
https://vzhodna-slovenija.si/
https://zahodna-slovenija.si/
http://www.ess.si/
https://event.tiko-pro.si/strokovni-dogodek-kje-bodo-sredstva-v-2021-2027-posnetek-predavanj-1-dela
https://event.tiko-pro.si/strokovni-dogodek-kje-bodo-sredstva-v-2021-2027-posnetek-predavanj-1-dela
https://www.cnvos.si/
https://vzhodna-slovenija.si/
https://zahodna-slovenija.si/
https://www.zmos.si/
https://skupnostobcin.si/
http://www.zdruzenjeobcin.si/
http://www.zdruzenjeobcin.si/
https://vzhodna-slovenija.si/
https://zahodna-slovenija.si/


Datum Regija ali KR Število udelež. 

9. november 2020 Posavska 19 

9. november 2020 Zasavska 29 

10. november 2020 Jugovzhodna Slovenija 40 

12. november 2020 Osrednjeslovenska 55 

16. november 2020 Gorenjska 34 

17. november 2020 Obalno-kraška 24 

18. november 2020 Goriška 24 

18. november 2020 Primorsko-notranjska 15 

20. november 2020 Kohezijska regija Vzhodna Slovenija (ZKR) 48 

23. november 2020 Kohezijska regija Zahodna Slovenija (VKR) 33 

15. januar 2021 Združenje mestnih občin Slovenije 15 

10. februar 2021 Kohezijska regija Vzhodna Slovenija (ZKR) 15 

10. februar 2021 Kohezijska regija Zahodna Slovenija (VKR) 25 

4. marec  2021 

10 in 16. marec 2021 

Skupnost občin Slovenije  

Združenje občin Slovenije 

38 

95 

 Skupaj 640 

 

Od septembra do decembra 2020 so bile vsebine NOO in VFO 21-27 predstavljene več kot 

2.000 sodelujočim deležnikom. Teme, ki so bile najpogosteje izpostavljene, so naslednje: 

- Vsebine financiranja iz ReactEU, NOO, VFO 21-27. 

- Nameni uporabe sredstev JTF (Sklada za pravični prehod) in razširitev upravičenih regij. 

- Investicije, ki jih lokalne skupnosti in regije vidijo kot prioritetne. 

- Debirokratizacija in poenostavitve postopkov na področju črpanja evropskih sredstev. 

- Decentralizacija. 

 

V Državnem zboru RS je 4. marca 2021 potekala razprava – izredna seja o Načrtu za okrevanje 
in odpornost. Pred tem je bil NOO dvakrat obravnavan tudi na seji Odbora državnega zbora za 
zadeve EU, in sicer 29. januarja 2021 in 26. februarja 2021. 

 

Na Brdu pri Kranju je 26. marca 2021 potekala konferenca o osnutku nacionalnega NOO, ki jo je 

pripravil Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije. 

Konferenco je vodil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.  

 

7. aprila 2021 je potekala skupna seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in 

evropske zadeve, Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 

Interesne skupine lokalnih interesov.  

 

NOO je bil 21. aprila 2021 obravnavan na srečanju s Strateškim svetom za digitalizacijo. 

 

22. aprila 2021 je potekala izredna seja Državnega sveta in 23. aprila 2021 seja Ekonomsko-

socialnega sveta, kjer se je obravnavalo NOO. 

 

https://eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti
https://eu-skladi.si/sl/po-2020/priprava-programskih-dokumentov-1
https://eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti
https://eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti

