
Umestitev sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost

100 MIO
JP VIP
P4D

RRI COVID
Gorski centri

427 MIO
Sklada za 

okrevanje in 
odpornost

258,7 MIO 
sklad za 
pravični 
prehod

EKP 2021 –
2027

1000 mio

Evropska sredstva

Nacionalni Načrt 
za okrevanje in 

odpornost
1,8 mrd EUR 

nepovratnih in 
0,7 mrd EUR 

posojila 

UKREPI MGRT IZ 
NAČRTA ZA 

OKREVANJE IN 
ODPORNOST 
427 mio EUR 
nepovratnih 

sredstev



UKREPI MGRT
IZ NAČRTA ZA 
OKREVANJE IN 
ODPORNOST 

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST POD DOMENO MGRT

DIGIT
56,5 mio 

EUR

TURIZEM
80 mio 

EUR

ENERG. 
UČINK.

5 mio EUR

RRI
80 mio 

EUR
KROŽNO, 

LES
48 mio 

EUR

REFORME IN NALOŽBE MGRT - SKUPAJ 427 mio EUR NEPOVRATNIH SREDSTEV  

INVESTICIJE

157,5 mio 
EUR

od 2021 do 2026



• REFORME + NALOŽBE
• INTENZIVNA ČASOVNICA ČRPANJA
• POGODBE NAJKASNEJE DO LETA 2024, PORABA SREDSTEV DO 2026
• IZVEDLJIVOST PROJEKTOV
• MEJNIKI – NI ODPUSTKOV
• MSP + MALA PODJETJA
• VELIK POUDAREK NA INVESTICIJAH
• SHEME DRŽAVNIH POMOČI
• SODELOVANJE S PODJETJI 
• NAČELO „DO NO SIGNIFICANT HARM“
• ZELENI IN DIGITALNI PREHOD

OSNOVNE ZNAČILNOSTI



PODROČJE DIGITALNE TRANSFORMACIJE = 56,6 mio EUR

Tri naložbe:

Naložba 1:
JAVNI RAZPIS ZA 

DIGITALNO 
TRANSFORMACIJO 

PODJETIJ

Naložba 2:
JAVNO NAROČILO 

ZA IZDELAVO 
HIBRIDNEGA 

OBLAKA NA MGRT

Naložba 3:
ČEZMEJNI, 

VEČDRŽAVNI 
PROJEKTI

44 mio EUR 10 mio EUR2,5 mio EUR



PODROČJE RAZISKAV, RAZVOJA IN INOVACIJ = 80 mio EUR

KAJ 
ŽELIMO?

• Izboljšati upravljanje raziskovalno-inovacijskega okolja in njegovo učinkovitost, krepiti in povezovati 
celoten ekosistem

• Internacionalizirati slovensko znanje in inovacije, okrepiti znanja in spretnosti ter zagotoviti ustrezno 
podporno okolje za pomoč in usmerjanje prijaviteljev projektov na horizontalne EU RRI programe in za 
povečanje njihove uspešnosti v postopku prijav 

• Vlagati v raziskave, razvoj in inovacije, saj so le te ključni dejavnik produktivnosti in gospodarskega 
razvoja. Dodatno je zaradi COVID krize potrebno dodatno vplivati na nizke stopnje inovacij v MSP-jih 

• Pospešiti hiter prodor inovacij na trg, komercializacijo pametnih rešitev, ki odgovarjajo tudi na 
družbene izzive ter izzive dvojnega prehoda

• Doseči multiplikativne učinke javnih naložb v raziskave, razvoj in inovacij
• Zagotavljati večjo učinkovitost javnih naložb v RRI in ohranjati kontinuiteto teh vlaganj
• Doseči izboljšanje pri številnih kazalnikih Evropskega inovacijskega indeksa (EII) - padec  Slovenije v 

skupino zmernih inovatork je izhajal iz poslabšanja pri večini kazalnikov EII (kar 15 od 27)
• Povečati javnofinančne odhodke za raziskave in razvoj najmanj iz sedanjih 0,5 % na 1% BDP, saj se bo 

le tako zagotovilo večjo stabilnost financiranja in spodbudilo zasebna vlaganja v RRI, ki je nujno za dvig 
konkurenčnosti in dvig na lestvici inovativnosti



PODROČJE RAZISKAV, RAZVOJA IN INOVACIJ = 80 mio EUR

Dve naložbi:

Naložba 1:
JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE 

PROJEKTOV ZA 
SPODBUJANJE 

PODJETNIŠKIH RRI VLAGANJ 
NA LESTVICI TRL 6-8 

Naložba 2:
JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE 
INVESTICIJ V RRI -

DEMONSTRACIJSKE 
IN PILOTNE 
PROJEKTE

45 mio EUR 30 mio EUR



PODROČJE INVESTICIJ / DVIG PRODUKTIVNOST, PRIJAZNO OKOLJE ZA 
INVESTITORJE  = 157,5 mio EUR

KAJ 
ŽELIMO?

• Okrepiti produktivnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva
• Krepiti in utrjevati položaj slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti
• Z javnimi investicijami mobilizirati dodatne zasebne investicije za ustvarjanje novih 

delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, ki bodo podpirale digitalno in zeleno 
preobrazbo v podjetjih in verigah vrednosti

• Več najboljše razpoložljive tehnologije in napredek na področju tehnološke 
zahtevnosti produktov in storitev 

• Usmerjati investicije v smeri doseganja ciljev razogljičenja
• Z razvojnimi ukrepi krepiti investicijsko aktivnost podjetij na obmejnih problemskih 

in ostalih depriviligiranih območjih Slovenije ter pospeševati razvoj območja in 
ohranitev delovnih mest

• Konsolidirati poslovne cone preko specializacije, osredotočanja na primerjalne in 
konkurenčne prednosti in preko oblikovanja inovativnih ekosistemov, ki bodo 
prispevali k povečevanju krepitvi lokalnih verig vrednosti, produktivnosti, 
konkurenčnosti, zelenemu ter digitalnemu prehodu



PODROČJE  INVESTICIJ / DVIG PRODUKTIVNOST, PRIJAZNO OKOLJE ZA 
INVESTITORJE  = 157,5 mio EUR

Naložba 1:
SUBVENCIJE V 

PODPORO 
INVESTICIJAM ZA 

VEČJO 
PRODUKTIVNOST, 
KONKURENČNOST, 

ODPORNOST IN 
DEKARBONIZACIJO 

GOSPODARSTVA TER 
ZA OHRANJANJE 
DELOVNIH MEST 

138,5 mio EUR

TRIJE JAVNI RAZPISI:
• Na podlagi Zakona o spodbujanju investicij = 88 mio EUR:

• Za večje investicije - to je nad 1 mio EUR v predelovalni dejavnosti, nad 0,5 
mio EUR v storitveni dejavnosti in nad 0,5 mio EUR v razvojno-raziskovalni 
dejavnosti 

• Upravičenci: Podjetja (MSP in velika)
• Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena 

sredstva 
• Shema: predvidoma regionalna shema ali MSP shema
• Izvajal bo SPIRIT, objava bo predvidoma Q2 2022 
• Predvidenih je cca. 59 projektov za podporo

• Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja =   20 
mio EUR 
• Za manjše investicije v razponu med min. 100.000,00 EUR in 300.000,00 EUR
• Upravičenci: MSP, praviloma prednost MSP-ji s sedežem na obmejnih 

problemskih območjih in na drugih problemskih območjih oz. na območjih, ki 
izkazujejo večje regionalne probleme v primerjavi z bolj razvitimi območji 
Slovenije – ohranitev delovnih mest, poleg rasti produktivnosti ob zelenem in 
digitalnem prehodu.



PODROČJE  INVESTICIJ / DVIG PRODUKTIVNOST, PRIJAZNO OKOLJE ZA 
INVESTITORJE  = 157,5 mio EUR

Naložba 1:
SUBVENCIJE V 

PODPORO 
INVESTICIJAM ZA 

VEČJO 
PRODUKTIVNOST, 
KONKURENČNOST, 

ODPORNOST IN 
DEKARBONIZACIJO 

GOSPODARSTVA TER 
ZA OHRANJANJE 
DELOVNIH MEST 

138,5 mio EUR

• Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena 
sredstva

• Shema: predvidoma de minimis shema
• Izvajal bo SPS, objava bo predvidoma Q1 2022 
• Predvidenih je cca. 200 projektov za podporo

• Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja           
=   30 mio EUR 
• Za vrednostno višje investicije v razponu med                                                         

min. 300.000,00 EUR in 1 mio EUR EUR
• Upravičenci: MSP, praviloma prednost MSP-ji s sedežem na obmejnih 

problemskih območjih in na drugih problemskih območjih oz. na območjih, ki 
izkazujejo večje regionalne probleme v primerjavi z bolj razvitimi območji 
Slovenije – ohranitev delovnih mest, poleg rasti produktivnosti ob zelenem in 
digitalnem prehodu.

• Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena 
sredstva 

• Shema: predvidoma regionalna shema ali MSP shema
• Izvajal bo predvidoma MGRT, objava bo predvidoma Q1 2022 
• Predvidenih je cca. 100 projektov za podporo

Izvajal bo: predvidoma 
MGRT



PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA = 80 mio EUR

KAJ 
ŽELIMO?

• Trajnostni razvoj slovenskega turizma - trdno pozicioniranje na mestu vodilne 
države na področju okolijske trajnosti

• Dvig dodane vrednosti v turizmu s preoblikovanjem v trajnostni turizem višje 
dodane vrednosti oz. butični turizem

• Zaustaviti trend naraščanja namestitvenih kapacitet z nizko dodano vrednostjo
• Izboljšati raven kakovosti doživetja turistov in s tem doseganje višjega cenovnega 

pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov 
• Zmanjšanje sezonskosti in geografske koncentracije turizma in krepitev celoletne 

turistične ponudbe v vseh turističnih makro destinacijah (regijah) Slovenije
• Povečanje kompetenc in usposobljenosti slovenskih turističnih ponudnikov 
• Izboljšati urejenost urejenosti, privlačnosti in dostopnost javne turistične 

infrastrukture
• Povečati uporabo naprednih digitalnih tehnologij z namenom personifikacije 

turistične ponudbe oziroma oblikovanje ponudbe po meri gostov
• Izboljšanje energetska učinkovitosti in trajnostne naravnanosti sektorja pri vseh 

virih – trend okolijsko zavednih gostov



PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA = 80 mio EUR

Dve naložbi:

Naložba 1:
TRAJNOSTNI RAZVOJ 

SLOVENSKE NASTANITVENE 
TURISTIČNE PONUDBE ZA 
DVIG DODANE VREDNOSTI 

TURIZMA 

Naložba 2:
TRAJNOSTNI RAZVOJ JAVNE 

IN SKUPNE TURISTIČNE 
INFRASTRUKTURE IN 

NARAVNIH ZNAMENITOSTI 
V TURISTIČNIH 
DESTINACIJAH 

69 mio EUR 10 mio EUR



PODROČJE KROŽNO GOSPODARSTVO = 48 mio EUR

KAJ 
ŽELIMO?

• Zgraditi kvalitetno podporno okolje in celoten ekosistem za spodbujanje področja 
krožnega za gospodarstvo kot center znanja oz. „one-stop-shop“ za podjetja in 
javno upravo

• Graditi kompetence in znanja, le-te prenašati v prakso
• Krepiti ozaveščanje o pomembnosti krožnih konceptov poslovanja in krožnega 

dizajniranja produktov in storitev
• Sistemsko kreirati krožne spodbude za podjetja in primerne pogoje ter merila, ki jih 

bomo uporabljali v ekosistemu razvojnih spodbud za podjetja
• Spremljati napredek, evalvirati politike in implementacijo ukrepov
• Kontekst naslavljanja gospodarstva na področju krožnih vsebin povezovati s širšim 

konceptom nacionalnega Strateškega projekta za razogljičenje
• V slovenski prostor prenašati dobre prakse iz tujine
• Povezovati deležnike in krepiti mrežo 
• S konkretnimi spodbudami v obdobju do leta 2026 sofinancirati konkretne projekte 

na terenu, ki so lahko potem lahko izgled dobre prakse na tem področju
• Krepiti dodano vrednost slovenskega lesa



PODROČJE KROŽNEGA GOSPODARSTVA = 48 mio EUR

Dve naložbi:

Naložba 1:
IZVAJANJE UKREPOV IZ 

NASLOVA PROGRAMA ZA 
KROŽNO GOSPODARSTVO 

Naložba 2:
JAVNI RAZPIS - VEČJA 
PREDELAVA LESA ZA 
HITREJŠI PREHOD V 

PODNEBNO NEVTRALNO 
DRUŽBO

20 mio EUR 28 mio EUR



PODROČJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI = 5 mio EUR

KAJ 
ŽELIMO?

• Povečanje deleža električne energije iz OVE – tudi lažje umeščanje, priključitev in obratovanje naprav za 
proizvodnjo električne energije v prostor (Vlada RS je leta 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in 
podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), katerega glavni cilj je doseči vsaj 27-odstotni delež OVE v končni 
rabi energije do leta 2030, od tega npr. vsaj 30-odstotni delež OVE v industriji),

• Zmanjšanje izgub na električnem omrežju 
• Povečati delež OVE v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja skladno z NEPN. Hkrati je treba odpraviti 

obstoječe ovire pri uvajanju OVE s ciljem revidirati svoj prispevek OVE 2030 v posodobitvi NEPN (2023/2024)
• Nižja uporaba fosilnih goriv v stavbah – večja uporaba in izkoristek daljinskih sistemov za ogrevanje  - vsak 

ponudnik toplotne energije viške ponudi v odkup sistemu daljinskega ogrevanja
• Bolj zmogljivo distribucijsko omrežje za električno energijo (pospešeno priključevanje toplotnih črpalk, 

pospeševanje e-mobilnosti, pospešena integracija oz. priklop naprav za proizvodnjo energije iz OVE). 
Omrežje se bo v ta namen nadgradilo z novimi transformatorskimi postajami in novim nizkonapetostnim 
omrežjem. V okviru NOO bo okrepljeno nizkonapetostno distribucijsko omrežje, z namenom večje 
integracije OVE na ozemlju Slovenije (IPE pa visokonapetostno povezovanje med državami članicami EU)

• Pospešitev izvedbe zrelih investicij (gradnja hidro- in geotermalnih elektrarn, v kolikor ne bo izvedljivih 
projektov pa sončne elektrarne na javnih stavbah)


