Alternativni model Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost
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podpreti vizijo Slovenije, da se prebije med najboljše
države na svetu. Prednostno gre za kriterije kakovosti
življenja, sreče, socialne enakosti in napredovanja, pa tudi
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V stranki zato razvijamo poglobljen mednarodni
benchmarking, kjer preučujemo politike najuspešnejših
držav, da s pomočjo najboljših zgledov pri upravljanju in
najrazvitejšimi državami sveta.
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PR I M E RJAVA VL A D N E G A
I N A LT E R N A T I V N E G A P R I S T O P A
KLJUČNE INFORMACIJE
VLADNI
PRISTOP

218

4

P R O J E KT O V I N
PROGRAMOV

RAZVOJNE
PRIORITETE

Načrtovanje za doseganje
strateških razvojnih ciljev
Slovenije

Upoštevanje priporočil
Evropske komisije za
Slovenijo (CSR - Country
Speciﬁc Recommendations).

1 5 MRD

33,5 %

SKUPNA
VREDNOST

DELEŽ V BDP
SLOVENIJE

Vključevanje vseh možnih
in razpoložljivih razvojnih virov
v načrtovanje projektov

Vključevanje deležnikov
(regije, lokalne skupnosti,
univerze, gospodarstvo,
civilna družba)

A LT E R N A T I V N I
PRISTOP

Povratni viri
za okrevanje in
odpornost
Finančne institucije

VIRI FINANCIRANJA

(Evropska banka za
obnovo in razvoj,
Evropska investicijska
banka in druge)

Nepovratni viri
za okrevanje in
odpornost
Sredstva iz evropskih
virov za okrevanje in
odpornost zaradi
epidemije

Lastni viri
Kohezijska
sredstva

Naložbena sredstva
investitorjev, ki se
ﬁnancirajo iz povratnega
ﬁnančnega toka

Večletni ﬁnančni okvir
EU 2014 - 2020 in
2021 - 2027

Proračun
Proračunska sredstva
Republike Slovenije
(vključno z ZZZS)

Lastni viri
Naložbena sredstva
investitorjev, ki se
ﬁnancirajo iz
povratnega
ﬁnančnega toka

ČETRTI STEBER

RAZVOJ
ZA EVROPSKO SLOVENIJO,
UTEMELJENO NA ZNANJU,
I N O V A T I V N O S T I I N K U LT U R I

Proračun
Proračunska sredstva
Republike Slovenije

Povratni viri
za okrevanje in
odpornost
Sredstva iz evropskih
virov za okrevanje in
odpornost zaradi
epidemije

Kohezijska
sredstva
Večletni ﬁnančni
okvir EU 2014-2020
in 2021-2027

1 , 5 MRD
SKUPNA VREDNOST
STEBRA

3,37 %
DELEŽ V BDP
SLOVENIJE

Nepovratni viri za
okrevanje in odpornost
Sredstva iz evropskih virov za
okrevanje in odpornost zaradi
epidemije

Povečevanje dodane vrednosti
in produktivnosti gospodarstva

P R O J E KT I
Digitalizacija in debirokratizacija

§ Projekti za internacionalizacijo, povezovanje,
inovativnosti in R+R v podjetjih, še posebej v

Povečanje inovativnosti in
uvajanje novih tehnologij

§ Digitalni upravni postopki za podjetja in ljudi,
digitalna identiteta za vse državljane.

§ Poenostavitve birokratskih postopkov.
§ Povečanje javnih vlaganj v raziskave in razvoj na
raven 1% BDP in nova organiziranost
raziskovalnega in inovacijskega ekosistema.

§ Povečanje sredstev za raziskovalne razvojne
projekte, še posebej za mlade raziskovalce.

§ Nastanek centrov raziskovalne infrastrukture za
dostop do raziskovalnih tehnologij in opreme.

§ Nadaljnja krepitev programov za vračanje mladih
raziskovalcev v Slovenijo in za povečanje
njihovega števila v raziskovalnih organizacijah in v

§ Informativni izračuni za uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev.

§ Digitalno opismenjevanje in kompetence
prebivalstva, s poudarkom na starejših.

§ Digitalne volitve in e-demokracija z uvajanjem
novih participativnih metod pri odločanju.

§ Nov sistem digitalnega javnega naročanja.

Kultura in mediji

gospodarstvu.

§ Gradnja Nacionalne in univerzitetne knjižnice 2.
§ Regionalni raziskovalni industrijski center za
povezovanje gospodarstva in tehnologij.

§ Ustanovitev Tehnološke in inovacijske agencije.
Celoten seznam projektov je vsebovan v tabelarnem pregledu.

mikro, malih in srednjih podjetij.

§ Ustanovitev sklada za inovativno podjetništvo in
prehod v industrijo 4.0 in 5.0.

§ Podpora ženskemu podjetništvu, spodbujanje
zadružništva in socialnega podjetništva.

§ Spodbujanje šesturnega delavnika.
§ Nacionalni program vlaganj v nove tehnologije.
§ Razvoj inteligentnega turizma, ozelenitev
turistične ponudbe.

§ Projekti trajnostne preobrazbe kmetijstva
(semenska banka, javna zavarovalnica za
kmetijsko škodo, povečanje pridelave sadja in
zelenjave, povečanje produktivne sposobnosti in
produktne predelave, ustanovitev lestnih

§ Razvoj digitalne kulture.
§ Novogradnje in obnove kulturnih institucij.
§ Podpora ljubiteljski kulturi.
§ Nova medijska zakonodaja.

centrov...).

Proračun

TRETJI STEBER

Proračunska sredstva
Republike Slovenije

ZELENO IN
D I G I TA L N O
Z E L E N A I N D I G I TA L N A
PREOBRAZBA SLOVENIJE

Kohezijska
sredstva
Večletni ﬁnančni okvir
EU 2014 - 2020 in
2021 - 2027

Lastni viri
Naložbena sredstva
investitorjev, ki se
ﬁnancirajo iz
povratnega
ﬁnančnega toka

Nepovratni viri
za okrevanje in
odpornost
Sredstva iz evropskih
virov za okrevanje in
odpornost zaradi
epidemije

1 0 , 4 MRD
SKUPNA VREDNOST
STEBRA

23,37 %
DELEŽ V BDP
SLOVENIJE

Povratni viri
za okrevanje in
odpornost
Sredstva iz evropskih virov
za okrevanje in odpornost
zaradi epidemije

Digitalizacija
P R O J E KT I
Upravljanje podnebne krize

§ Zagotavljanje prenosnih računalnikov in dostopa

§ Sprejem zakona o podnebni politiki in določitev

§ Izgradnja pametnih omrežjih v mestih in vaseh.

do interneta za vse učence in dijake.

Okoljsko in podnebno partnerstvo
in krožno gospodarstvo
§ Uveljavitev ustavne pravice do čiste pitne vode z
implementacijskim zakonom, nujno reševanje
dostopa in razvoj monitoringa kakovosti.

§ Dvig okoljskih standardov za sosežig odpadkov,
prepoved frackinga, zaveza proti krčenju

cilja ogljične nevtralnosti do leta 2050 in
zmanjšanja emisij CO2 za vsaj 50 % do leta 2030,

§ Energetska in protipotresna sanacija javnih in
zasebnih, individualnih, večstanovanjskih in

§ Izraba sončne in vetrne energije na obstoječih
stavbah in na degradiranih območjih, hranilniki in
spodbude za prehod iz trdih kuriv.

organizacij za izvajanje demokratičnega in
civilnega nadzora ter zagovorništva.

§ Celovita prenova upravljanja, ponovne uporabe,
predelave in sosežiga odpadkov ter čiščenja
odpadnih voda.

§ Sanacija okoljskih žarišč.

§ Spodbude za uvajanje zelenih tehnologij v
industrijo, zelena pliniﬁkacija, shranjevanje
energije in razvoj novih tehnologij.

§ Hidroelektrarne na Srednji Savi in projekti malih
hidroelektrarn, črpalne hidroelektrarne, plinsko
parne elektrarne.

§ Zakon o zapiranju Premogovnika Velenje.
§ Podlage za odločitve o prihodnosti jedrske
energije.

Celoten seznam projektov je vsebovan v tabelarnem pregledu.

Mobilnost

industrijskih stavb ter kulturne dediščine.

zavarovanih naravnih območjih, spodbujanje

§ Izboljšanje položaja okoljevarstvenih nevladnih

izgradnji 5G omrežja po celotni Sloveniji.

sprejem dolgoročne podnebne strategije.

projektov renaturacije za izboljšanje stanja
biodiverzitete.

§ Izgradnja širokopasovnih povezav in podpora

§ Spodbujanje javnega potniškega prometa in
prehod javnega prometa na OVE.

§ Projekti trajnostne mobilnosti (kolesarjenje,
storitve mobilnosti, umirjanje prometa,

§ Modernizacija železniškega omreža (drugi tir,
dvojni tir, drugi zastavljeni projekti, posodobitev
železniškega prometa v ljubljanski urbani regiji).

§ Priprava hitre potniške železnice Maribor Ljubljana - Koper.

Lastni viri
Naložbena sredstva
investitorjev, ki se
ﬁnancirajo iz
povratnega
ﬁnančnega toka

DRUGI STEBER

SOLIDARNOST
ZMANJŠANJE NEENAKOSTI
ZA PRIHODNOST VSEH GENERACIJ

1 , 6 9 MRD

Povratni viri
za okrevanje in
odpornost
Sredstva iz evropskih
virov za okrevanje in
odpornost zaradi
epidemije

Proračun

SKUPNA VREDNOST
STEBRA

Nepovratni viri
za okrevanje in
odpornost

3,78 %

Sredstva iz evropskih
virov za okrevanje in
odpornost zaradi
epidemije

DELEŽ V BDP
SLOVENIJE

Proračunska sredstva
Republike Slovenije
(vključno z ZZZS)

Kohezijska
sredstva
Večletni ﬁnančni okvir
EU 2014 - 2020 in
2021 - 2027

Uvajanje minimalnega
temeljnega dohodka
P R O J E KT I

Sistemske rešitve za izgradnjo novih
javnih najemnih stanovanj za mlade,
domov za starejše in vrtcev ter šol

§ Digitalizacija in debirokratizacija postopkov
uveljavljanja storitev iz javnih sredstev,
avtomatični izračun letnih pravic.

Vzpostavitev sistema dolgotrajne
oskrbe in modernizacija storitev
oskrbe in pomoči za starejše

§ Preoblikovanje stanovanjskega sklada in njegova
združitev s stanovanjskim delom DUTB.

§ Izgradnja novih 1000 javnih najemnih stanovanj
in v obdobju 2022 - 2026 projekt 3000 javnih

§ Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, uvedba
novega univerzalnega socialnega zavarovanja ob

najemnih stanovanj.

§ Izgradnja 4 novih študentskih domov v Ljubljani,

hkratnem ukinjanju dopolnilnega zdravstvenega

Mariboru, Kopru in Novi Gorici in v obdobju 2022 -

zavarovanja.

2026 še 8 domov za študente v univerzitetnih

§ Aktiviranje potrebnih kadrov v sistemu
socialnega varstva.

§ Izgradnja novih DSO za zagotovitev 1.500 novih
postelj in prenova obstoječih DSO (3.000 postelj).

§ Gradnja stanovanjskih skupnosti za
medgeneracijsko sobivanje in izgradnje 150
oskrbovanih stanovanj.

središčih.

(klic na daljavo, senzorji ob padcu in poškodbi...).

šol z energetsko in protipotresno sanacijo vrtcev,
osnovnih in srednjih šol.

Odprava zaostanka zaradi
neusklajevanja pokojnin
§ Odprava zaostanka neusklajevanja pokojnin v
višini 3,6 % v letu 2021.

§ Ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin.
Celoten seznam projektov je vsebovan v tabelarnem pregledu.

zastavljenega minimalnega dohodka iz dela ali
socialne pomoči.

§ Pomoč pri socialnih posledicah epidemije:
pomoč socialno izključenim, starejšim, nasilje v
družini, varne hiše...

§ Krepitev kapacitet in storitev socialnovarstvenih
zavodov na področju duševnega zdravja in
psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom.

§ Podpora občinam pri gradnji in obnovi vrtcev in

§ Digitalne storitve pomoči in oskrbe za starejše
§ Brezplačni mestni javni prevozi za upokojence.

§ Solidarnostna dajatev za vse, ki ne dosegajo

Ukinjanje prekarnih oblik dela
§ Okrepitev inšpekcijskega nadzora z novimi kadri,
digitalizacijo in kompetencami zaposlenih.

§ Projekt ukrepov za odpravo prekarnosti.
§ Sprememba koncepta javnih del za odpravo
plačnega in socialnega dumpinga.

§ Projekt trajnega skrajšanja polnega delovnega
časa.

Proračun
Proračunska sredstva
Republike Slovenije
(vključno z ZZZS)

PRVI STEBER

Z D R AVJ E

Nepovratni viri
za okrevanje in
odpornost

FINANČNA IN ORGANIZACIJSKA
O K R E PI T EV JAVN E G A Z D R AVSTVA

Sredstva iz evropskih
virov za okrevanje in
odpornost zaradi
epidemije

1 , 3 6 MRD
SKUPNA VREDNOST
STEBRA

3,06 %
DELEŽ V BDP
SLOVENIJE

Kohezijska sredstva
Večletni ﬁnančni okvir
EU 2014 - 2020 in
2021 - 2027

P R O J E KT I

Urgentno povečanje kapacitet
v javnem zdravstvu za oskrbo bolnikov
in odpravo zaostankov
§ Prilagoditev bolnišničnih kapacitet s 1000
dodatnimi postelji, od tega 100 intenzivne nege.

§ Dodatna tehnična oprema za bolnišnice in DSO
(oprema sob, prezračevanje, oprema intenzivne
oskrbe).

§ Projekt kadrovske okrepitve bolnišnic in DSO.
§ Mobilne paliativne ekipe.
§ Pospešeno zmanjšanje zaostankov in čakalnih
dob v javnem zdravstvu s povečanjem programov
javnih zdravstvenih zavodov na primarni,
sekundarni in terciarni ravni.

§ Ustreznejše nagrajevanje zdravstvenih delavcev.

Finančna krepitev javnega zdravstvenega
sistema s postopnim dvigom deleža BDP

18-mesečni program naložb
v modernizacijo javnega
zdravstvenega sistema

§ Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

§ Priprava dolgoročnega strateškega programa

§ Digitalizacija javnega zdravstva.

s prenosom v obvezno.

posodobitev javne zdravstvene infrastrukture.

§ Ureditev nujne medicinske pomoči in
helikopterske nujne medicinske pomoči.

§ Projekt izgradnje mreže negovalnih bolnišnic.
§ Infekcijska klinika v Ljubljani (dograditev) in v
Mariboru (nadomestna gradnja).

§ Projekt diagnostičnega centra v UKC Ljubljana in
Maribor, nov oddelek za gastroenterologijo v
Ljubljani in nov oddelek za pljučne bolezni v
Mariboru.

§ Projekt celostne infrastrukturne prenove
bolnišnic, klinik in oddelkov v javnem zdravstvu.

§ E-diagnostika.
§ Vzpostavljanje metrike za zagotavljanje kakovosti
oskrbe, varstva in tehnologij.

§ Povečevanje kompetenc zdravstvenega kadra na
primarni ravni, pri obravnavi v skupnosti in na
področju duševnega zdravja, brezplačno
izobraževanje slovenskega jezika za zdravnike iz
tujine.

§ Nadgradnja mreže zdravstvenih domov in
zdravstvenih postaj, novogradnja geriatrične
bolnišnice, nova mestna in regijska bolnišnica v
Ljubljani.

§ Univerzalna zdravstvena oskrba - obvezno
zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe.

Celoten seznam projektov je vsebovan v tabelarnem pregledu.

POZIV
§ JAVNA RAZGRNITEV NACIONALNEGA NAČRTA ZA
OKREVANJE IN ODPORNOST (UMIK OZNAKE INTERNO)
§ JAVNA RAZPRAVA O NAČRTU
§ NUJNA VKLJUČENOST REGIJ, LOKALNIH SKUPNOSTI,
UNIVERZ, GOSPODARSTVA IN CIVILNE DRUŽBE

N AČ RTOVA N J E
RAZVOJNEGA
DESETLETJA
Alternativni model
Nacionalnega načrta
za okrevanje in odpornost

Alternativni model je nastal v sodelovanju
partnerjev Koalicije ustavnega loka.

