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Evropska sredstva do leta 2029

Evropska kohezijska 
politika 2021-2027

3,2 milijarde EUR

NextGenerationEU

3 milijarde EU

Skupna kmetijska 
politika 2021-2027

1,6 milijarde EUR



Evropska kohezijska politika 2021-2027

• 718 milijonov EURKohezijski sklad

• 1,54 milijarde EUR
VZHODNA kohezijska regija: 1,17 milijarde EUR
ZAHODNA kohezijska regija: 368 milijonov EUR.

Evropski sklad za 
regionalni razvoj

• 706 milijonov EUR
VZHODNA kohezijska regija: 537 milijonov EUR
ZAHODNA kohezijska regija: 169 milijonov EUR 

Evropski socialni 
sklad+

• 253 milijonov EURSklad za pravični 
prehod

Vir: eu-skladi.si



Evropska kohezijska politika 2021-2027

Dolgotrajna oskrba in zdravstvo - 256 milijonov EUR

• Zagotavljanje podpornega okolja za razvoj in implementacijo 
novih storitev, produktov in modelov

• Krepitev socialno varstvenih storitev
• Strokovna podpora ter krepitev kadrovskega potenciala pri 

obvladovanju ključnih izzivov na področju dolgotrajne oskrbe in 
zdravstva

• Preventivne aktivnosti

Vir: eu-skladi.si



Sveženj NextGenerationEU

Mehanizem za okrevanje in odpornost
1,8 milijarde EUR nepovratnih in 705 milijonov EUR do leta 2026

React-EU
dodatnih 277 milijonov EUR za obdobje 2017-2020 

Sklad za pravični prehod
dodatnih 130 milijonov EUR za obdobje 2017-2020 

Razvoj podeželja
dodatnih 68 milijonov EUR za obdobje 2017-2020

Vir: eu-skladi.si



React-EU

Zdravstvo
Energetska obnova UKC LJ

Dodatne zmogljivosti 
negovalnih oddelkov 
oz. bolnišnic MB, LJ, NM in MS

Energetska prenova objektov 
Orhideja (URI Soča) in Vrtnica 
(SB Nova Gorica)

Oskrba starejših
18 novih oz. celovito 
prenovljenih enot po celi 
Sloveniji

Razpis za izvajanje storitev 
telemedicinske
obravnave za bolnike s 
kroničnimi boleznimi

Izobraževanje
Nakup sodobne 
informacijsko-
komunikacijske tehnologije 
za vzgojno-izobraževalne 
zavode

Vir: eu-skladi.si



Načrt za okrevanje in odpornost - NOO

2,5 milijarde EUR

Nepovratna sredstva Posojila

Z načrtovani ukrepi bomo do leta 2026 podprli 
dolgoročno trajnostno rast in naslovili izzive 
zelenega in digitalnega prehoda.

Skladno s trenutnim načrtom naj bi Slovenija iz 
Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF) 
koristila 1,8 milijarde EUR nepovratnih sredstev 
in okoli 705 milijonov EUR posojil. 



Zeleni prehod

↓

42,45 % sredstev

Vir fotografij: Pixabay

Digitalni prehod

↓

21,46 % sredstev



Stebri NOO

Zeleni prehod - 1,065 milijarde EUR

Digitalna preobrazba – 317 milijonov EUR 

Pametna, trajnostna in vključujoča rast - 737 milijonov  EUR

Zdravstvo in socialna varnost - 364 milijonov EUR



Komponenta Zdravstvo - Izvedbena struktura

Področje: Zdravstvo in socialna varnost

Komponenta 14: Zdravstvo

Ukrepi: Reforma in 4 naložbe

10 mejnikov in 4 cilji 

Projekti v Načrtu razvojnih 
programov



Udeleženci izvajanja NOO

• Vzpostavitev 
sistema.

• Upravljanje sredstev.
• Spremljanje 

doseganja mejnikov 
in ciljev ter porabe 
sredstev.

• Komunikacija z 
Evropsko komisijo.

• Odgovornost za 
doseganje mejnikov in 
ciljev.

• Finančno izvajanje.
• Zbiranje podatkov o 

izvajanju načrta.
• Poročanje URSOO.
• Izvajanje preverjanj.

• Priprava in 
izvajanje ukrepov.

• Doseganje 
mejnikov in ciljev.

• Zagotavljanje 
podatkov o 
končnih 
prejemnikih.

• Naročnik oziroma 
investitor.

• Prejemnik 
nepovratne 
finančne 
podpore.

KOORDINACIJSKI 
ORGAN

• Urad za 
okrevanje in 
odpornost 
(URSOO)

NOSILNI ORGAN

• Ministrstvo za 
zdravje

IZVAJALEC 
UKREPA

• Ministrstvo za 
zdravje

KONČNI 
PREJEMNIK

• Ministrstvo za 
zdravje

• Javni zavodi 



Ukrepi na področju zdravstva

KOMPONENTA  14: 

ZDRAVSTVO

Reforma 
zdravstva

Krepitev 
kompetenc 

kadrov v 
zdravstvu

Optimizacija 
dostopnosti 

zdravstva

Učinkovita 
obravnava 
nalezljivih 

bolezni

Digitalna 
preobrazba 
zdravstva 



C4K1 – Zdravstvo

Reforma zdravstvenega sistema 

• Zagotovitev kakovostnega, dostopnega, učinkovitega in finančno 
stabilnega zdravstvenega sistema 

• Spremembo zakonodajnega okvira v zdravstvenem sektorju in 
začetek veljavnosti prenovljenega Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju

MEJNIK 182 : Vzpostavitev 
neodvisnega organa za 
spremljanje in  obvladovanje 
kakovosti v zdravstvenem sistemu

Q4 2023

MEJNIK 183: Začetek veljavnosti 
sprememb Zakona o 
zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju

Q4 2024



C4K1 – Zdravstvo

Naložba: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za 
zagotavljanje kakovosti oskrbe 

• Razvoj in širitev kompetenc diplomiranih medicinskih 
sester in zdravnikov na primarni ravni 

• Predvidena sredstva NOO: 8,9 milijona evrov iz NOO

CILJ 184: Dodatne medicinske 
sestre, usposobljene za obravnavo 
bolnikov s kroničnimi boleznimi 
(175)

Q4 2025



C4K1 – Zdravstvo

Naložba: Digitalna preobrazba zdravstva
• Razširitev Registra podatkov o pacientih
• Uvedba centralne hrambe slikovnega gradiva
• Vzpostavitev nacionalne platforme za 

telemedicinske obravnave
• Nadgradnj sistema za elektronsko naročanje

eZdravje
• Predvidena sredstva NOO: 83 milijonov EUR



Digitalna preobrazba zdravstva

CILJ 186: Zdravstvene 
ustanove, ki uporabljajo 
centralno hrambo slikovnega 
gradiva (10 %)

MEJNIK 185: Oddaja naročila za 
nacionalni sistem telemedicine Q2 2023

Q4 2023

CILJ 187: Zdravstveni delavci, ki 
uporabljajo nacionalni sistem 
telemedicine (1500) Q4 2025



C4K1 – Zdravstvo

Naložba: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema

• Vzpostavitev mreže centrov za izvajanje postakutnih storitev

• Vzpostavitev specializiranega rehabilitacijskega centra in manjših 

rehabilitacijskih enot na primarni ravni v sklopu večjih zdravstvenih 

domov

• Predvidena sredstva NOO: 23 milijonov EUR

MEJNIK 188: Operativen in 
dograjen rehabilitacijski center z 
večjo zmogljivostjo 
(za 2800 bolnikov letno)

Q4 2024

CILJ 189: Krajši povprečni čas 
prihoda enote nujne medicinske 
pomoči (15 minut)

Q2 2025



C4K1 – Zdravstvo

Naložba: Učinkovita obravnava nalezljivih
bolezni
• Dograditev infekcijske klinike v UKC LJ in

gradnja nove infekcijske klinike v UKC MB

• Predvidena sredstva NOO: 110 milijonov EUR



Infekcijska klinika - UKC Ljubljana 

MEJNIK 191: Oddaja naročila za nakup 
opreme za Infekcijsko kliniko 
Ljubljana

MEJNIK 190: Oddaja naročila za 
gradnjo infekcijske klinike Ljubljana Q4 2023

Q2 2025

Q2 2026MEJNIK 192: Operativna Infekcijska 
klinka Ljubljana



Infekcijska klinika - UKC Maribor 

MEJNIK 194: Oddaja naročila za 
nakup opreme za Infekcijsko kliniko 
Maribor

MEJNIK 193: Oddaja naročila za 
izbor izvajalca za gradnjo Infekcijske 
klinike Maribor

Q4 2022

Q4 2024

Q2 2026MEJNIK 195: Operativna Infekcijska 
klinika Maribor



Finančni okvir načrta na področju zdravstva

PODROČJE/ KOMPONENTA/ 
UKREP 2021-2026 NAČRTOVANO

LETO 2022
OCENA PORABE 

LETO 2022

KOMPONENTA 14: ZDRAVSTVO 224.900.000  6.140.000  3.640.000  

Krepitev kompetenc kadrov v 
zdravstvu za zagotavljanje 
kakovosti oskrbe

8.900.000 1.600.000  1.050.000  

Digitalna preobrazba zdravstva
83.000.000 1.390.000  1.390.000  

Optimizacija dostopnosti 
zdravstvenega sistema 23.000.000 1.000.000  1.200.000  
Učinkovita obravnava nalezljivih 
bolezni 110.000.000 2.150.000  0,00  



TRENUTNO STANJE 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

2711-22-0006 
Digitalna 

transformacija 
zdravstva

2711-22-0021 UKC 
MB Novogradnja 
infekcijske klinike 

2711-22-0020 UKC LJ 
Dograditev 

infekcijske klinike 

Skupna vrednost:       
101,3 mio EUR

NOO: 83 mio EUR

Skupna vrednost: 
54,7 mio EUR

NOO: 40 mio EUR

Skupna vrednost: 
106,5 mio EUR

NOO: 70 mio EUR



Hvala za pozornost!

Več o Načrtu za okrevanje in odpornost na spletni strani:

www.noo.gov.si


