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Socialni demokrati 
v skladu s 4. odstavkom 6. člena in po postopku iz 21. člena Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) 
 
vlagamo 
 
zahtevo za umik tajnosti Predloga načrta za okrevanje in odpornost, ki je označen s stopnjo 
tajnosti INTERNO, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji seji 23. decembra 
2020, 
 
ker ne obstajajo zakoniti in stvarni razlogi, zaradi katerih bi bilo v skladu z Zakonom o tajnih 
podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) upravičeno 
navedene podatke označevati s stopnjo tajnosti. 
 
Obrazložitev: 
 
Predlog načrta za okrevanje in odpornost je dokument, ki sodi v pristojnost Vlade Republike 
Slovenije, ki bo v skladu s pravili Evropske unije osnova za črpanje povratnih in nepovratnih 
sredstev, ki jih Evropska unija državam članicam namenja za spodbujanje okrevanja in 
odpornosti zaradi vplivov epidemije, vključujoč potrebo po zeleni, digitalni in socialni preobrazbi. 
Svet Evropske unije in Evropski parlament sta v decembru 2020 dosegla začasni dogovor o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost ter uskladila besedilo Uredbe o vzpostavitvi za okrevanje 
in odpornost, ki naj bi jo Evropski parlament sprejel v februarju 2021. V skladu s predlogom 
uredbe in v skladu s političnimi smernicami, ki jih je Evropski svet sprejel med 17. in 21. julijem 
2020 v okviru dogovorov o večletnem finančnem okviru in svežnju za okrevanje, z nacionalnimi 
načrti za okrevanje in odpornost države članice opredelijo način porabe sredstev, ki jih Evropska 
unija državam članicam namenja za spodbujanje okrevanja v epidemiji in povečanja odpornosti 
proti tovrstnim šokom. 
 
V skladu s prvo točko 2. člena Zakona o tajnih podatkih je tajni podatek “dejstvo ali sredstvo z 
delovnega področja organa, ki se nanaša na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali 
obveščevalno in varnostno dejavnost države, ki ga je treba zaradi razlogov, določenih v tem 
zakonu, zavarovati pred nepoklicanimi osebami, in ki je v skladu s tem zakonom določeno 
označeno za tajno.” 
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V predmetnem aktu gre za oznako “INTERNO”, ki je v skladu s 13. členom Zakona o tajnih 
podatkih določena kot stopnja tajnosti, ki jo je dopustno določati za tajne podatke, katerih 
razkritje nepoklicani osebi bi lahko škodovalo delovanju ali izvajanju nalog organa, torej Vlade 
Republike Slovenije. Iz jasne klasifikacije stopenj tajnosti po navedenem zakonu je torej že 
izključeno, da bi šlo za tajni podatek, pri katerem bi razkritje ogrozilo vitalne interese države ali 
škodovalo varnosti ali interesom države. 
 
Vlada Republike Slovenije je v svojem sporočilu z dne 23. decembra 20201 navedla, da morajo v 
skladu z usmeritvijo Evropske komisije nacionalni načrti za okrevanje in odpornost “podpirati 
dolgoročne reforme in naložbe, zlasti v zelene in digitalne tehnologije, s trajnim učinkom na 
produktivnost in odpornost gospodarstva. Predvidene naložbe morajo zagotavljati odpornost 
zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe, blažiti socialno-ekonomske posledice 
epidemije COVID-19 in podpirati strateška vlaganja za zeleni in digitalni prehod.” Vlada v 
lastnem sporočilu tudi navaja, da bo Slovenija lahko do konca leta 2026 z izvedbo naložb 
uporabila “do 5,2 milijarde evrov, od tega do 1,6 milijarde nepovratnih sredstev in do 3,6 milijarde 
evrov povratnih sredstev. V prihodnjih mesecih se bo EK, ki s sredstvi Sklada za okrevanje in 
odpornost upravlja centralizirano, opredelila do reform in naložb v NOO ter potrdila naložbe do 
vrednosti razpoložljivih sredstev.” 

Že iz vladne argumentacije izhaja, da gre pri določanju načrta za okrevanje in odpornost za enega 
ključnih korakov za črpanje sredstev razpoložljive pomoči v višini do 5,2 milijarde evrov, ki so zaradi 
visoke stopnje prizadetosti Slovenije izjemnega pomena za spodbuditev okrevanja in oblikovanje 
odpornejšega gospodarstva, zdravstvenih in socialnih sistemov. Kot izhaja iz navedka, bo načrt za 
okrevanje in odpornost podlaga za določitev in potrditev naložb do vrednosti razpoložljivih 
sredstev. Pri tem vlada v istem sporočilu navaja tudi, da bodo “v načrt za okrevanje in odpornost 
vključeni strateški državni projekti, medtem ko bodo ostali projekti lokalnih skupnosti, podjetij in 
drugih upravičencev po večini izbrani na javnih razpisih oziroma preko drugih ukrepov.” To 
pomeni, da se bo z načrtom za okrevanje in odpornost, ki ga sprejme vlada in ga potrdi Evropska 
komisija, dokončno določila poraba vsaj tistega dela sredstev, ki je rezerviran za “ključne strateške 
državne projekte”. 

Po našem trdnem prepričanju gre za vsebine, ki morajo biti v skladu z načelom javnosti in 
transparentnosti predmet javne razprave v Republiki Sloveniji. Nedopustno bi bilo, da država 
določa porabo sredstev, namenjenih za okrevanje in odpornost, z aktom, do katerega javnosti 
nima pravice dostopati, presojati odločitve ali o njih soodločati po uveljavljenih postopkih za 
sodelovanje državljank in državljanov pri javnih zadevah. Naj navedemo, da lahko obseg 
razpoložljivih sredstev primerjamo z vrednostjo polovice državnega proračuna, torej za izjemno 
velik in pomemben obseg sredstev, kjer zaradi narave postopka obstoji vrsta tveganj, na primer 
transparentnost načrtovanja, preprečevanje korupcijskih tveganj in smotrnost porabe javnih 
sredstev. Način okrevanja slovenske družbe, javnih sistemov in gospodarstva ter način izgradnje 
odpornosti na prihodnje šoke je stvar strateškega pomena, kjer mora biti vključena javnost, pri 
tem pa sodelovati tudi vsi poglavitni deležniki, začenši z organi države, kot je Državni zbor, in 
lokalne skupnosti, civilna družba, socialni partnerji, gospodarstvo, univerze in drugi. 

                                                        
1 Sporočilo Vlade Republike Slovenije,    
  https://www.gov.si/novice/2020-12-23-predlog-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost/ 



 

 

Zato je v interesu javnosti, da se navedeni dokument v sedanji fazi in z njim opredeljena vsebina 
vse do konca obravnave in sprejetja na Vladi Republike Slovenije določi kot javna, z umikom 
stopnje tajnosti. 
 
 
 
 
Dejan Levanič, 
glavni tajnik Socialnih demokratov 
 
 
 
 
 


