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Delovna skupina #NGS1

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

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.



Ključne tri usmeritve pri pripravi VFO in 
NG EU

ODPORNA ZELENA DIGITALNA



EK po pandemiji

▪ Velik pomen:

➢ Velika vlaganja v zdravstveno infrastrukturo

➢ Velik poudarek na dolgotrajni oskrbi starejših

Foto: Klemen Razinger



NOO – posojila
3,6 mlrd €

NOO - nepovratna sredstva 
1,6 mlrd €

React-EU

Večletni finančni okvir
2021-27

3,2 mlrd €

Skupna kmetijska politika 
1,6 mlrd €

Večletni finančni okvir 2014-20
1,5 mlrd €

Razpoložljiva sredstva do 2030 
cca. 12 mlrd €



Ključna razvojna področja Načrta za 
okrevanje in odpornost 

DIGITALNA PREOBRAZBA
K1 Digitalna preobrazba gospodarstva
K2 Digitalna preobrazba javnega sektorja 
in javne uprave

ZELENI PREHOD
K1  Obnovljivi viri energije in 
učinkovita raba energije
K2   Trajnostna prenova stavb
K3   Čisto in varno okolje 
K4   Trajnostna mobilnost
K5   Krožno gospodarstvo –
učinkovita raba virov

K4   Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na 
področju turizma in kulturne dediščine 
K5   Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo poklici 
prihodnosti
K6   Učinkovite javne institucije

ZDRAVSTVO IN SOCIALNA 
VARNOST
K1   Zdravstvo
K2   Socialna varnost in 
dolgotrajna oskrba
K3   Stanovanjska politika

PAMETNA, TRAJNOSTNA IN 
VKLJUČUJOČA RAST
K1   RRI – Raziskave, razvoj in 
inovacije
K2   Dvig produktivnosti, prijazno 
poslovno okolje za investitorje 
K3   Trg dela – ukrepi za 
zmanjševanje posledic negativnih 
strukturnih trendov 

588 mio €
nepovratnih

sredstev

648 mio € 
povratnih
sredstev

329 mio €
nepovratnih

sredstev

120 mio € 
povratnih
sredstev

876 mio €
nepovratnih

sredstev

279 mio € 
povratnih
sredstev

245 mio €
nepovratnih

sredstev

119 mio € 
povratnih
sredstev









Operativni program Evropske kohezijske politike 2021 -2027 – navezava ciljev politik in 
specifičnih ciljev na resorne politike

a) Skozi omogočitvene pogoje (strateške podlage resornih politik)

b) Skozi predloge ukrepov za izvajanje ciljev politik (pripravljen v sodelovanju z ministrstvi)

CP1: Pametnejša Evropa 
s spodbujanjem 

inovativne in pametne 
gospodarske 
preobrazbe:

a) RRI (raziskave, razvoj, 
inovacije);

b) Digitalno;

c) Podjetništvo (spodbujanje 
MSP, novi poslovni modeli);

d) Znanje, kompetence in 
veščine za S4.

CP2: Bolj zelena, 
nizkoogljična Evropa

a) Energetska učinkovitost;

b) Obnovljivi viri;

c) Pametni energetski 
sistemi;

d) Podnebne spremembe 
(tveganja);

e) Vodni viri;

f) Krožno gospodarstvo;

g) Biotska raznovrstnost;

h) Trajnostna urbana 
mobilnost.

CP3: Bolj povezana 
Evropa

a) Digitalna povezljivost;

b) TEN-T omrežje;

c) Trajnostna pametna; 

d) Mobilnost.

CP4: Bolj socialna 
Evropa z izvajanjem 
evropskega stebra 

socialnih pravic

a) Zaposlovanje;

b) Prilagajanje trgu dela, 
veščine;

c) Povečanje udeležbe na 
trgu dela;

d) Prilagajanje 
spremembam, aktivno 
staranje;

e) Infrastruktura za 
učinkovitejše zaposlovanje 
in socialne inovacije;

f) Vseživljenjsko učenje;

g) Infrastruktura za veščine;

h) Socialna vključenost;

i) Deinstitucionalizacija. 

CTN1, CTN2, 
CLLD, 

Dogovori za 
razvoj regij


