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Izvedbena struktura Načrta za okrevanje in odpornost 
 

 

 

 

1. Koordinacijski organ, odgovoren za izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem 

besedilu: NOO) je  Ministrstvo za finance, ločena notranje organizacijska enota 

2. Nacionalni koordinator za revizijo je Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor 

proračuna 

3. Nacionalni koordinator za stroške je Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU 

4. Nosilna ministrstva, vključena v izvajanje NOO so ministrstva, v NOO opredeljena kot organ, 

odgovoren za izvedbo projekta.  

 

 

 



A. Naloge in odgovornosti Koordinacijskega organa: 

 vzpostavitev sistema izvajanja NOO,  

 izvajanje, usklajevanje in spremljanje NOO na ravni Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

RS), 

 usklajevanje z drugimi organi, vključenimi v izvajanje NOO, ter z Evropsko komisijo (v nadaljnjem 

besedilu: EK), 

 usmerjanje organov vključenih v izvajanje NOO, 

 spremljanje, preverjanje in potrjevanje doseganja zastavljenih mejnikov in ciljev ter posredovanje 

podatkov EK, 

 priprava in usklajevanje pravnih aktov in strateških dokumentov v zvezi z izvajanjem NOO, 

 usklajevanje in dopolnjevanje med NOO in drugimi skladi EU, 

 izvajanje kontrol in kontrolnih ukrepov na ravni ministrstev ali upravičencev, vključenih v izvajanje 

NOO, 

 poročanje na EK, Vlado RS in drugim relevantnim institucijam, 

 sklenitev sporazuma z EK in drugih potrebnih dokumentov na nacionalni ravni. 

 

B. Naloge in odgovornosti Nacionalnega koordinatorja za revizijo: 

 izvajanje revizij (mejnikov, ciljev, izdatkov in sistema) 

 priprava poročil o izvedenih revizijah. 

 

C. Naloge in odgovornosti Nacionalnega koordinatorja za stroške: 

 usklajevanje finančnih tokov med deležniki, vključenimi v izvajanje NOO ter med RS in EK, 

 izvrševanje plačil na nacionalni ravni, 

 priprava in posredovanje zahtevka za predplačilo EK, 

 zagotavljanje izpisov iz MFERAC, ki jih za svoje delo potrebujeta koordinacijski organ in 

nacionalni koordinator za revizijo, 

 priprava vseh potrebnih poročil ter izvedba kontrol v povezavi s pripravo zahtevkov za plačilo z 

vsemi prilogami ter njihovo posredovanje na EK, 

 MFERAC je informacijski sistem, ki bo zagotavljal izvajanje, spremljanje in poročanje NOO ter 

zagotavljal ustrezno revizijsko sled. 

 

D. Naloge in odgovornosti Nosilnih ministrstev, vključenih v izvajanje NOO: 

 izvajanje naložb in reform (ukrepov), vključenih v NOO, vključno s pripravo ukrepov ter postopki 

izbora izvajalcev 

 izpolnjevanje, doseganje in spremljanje ciljev in mejnikov ukrepov, dogovorjenih v okviru NOO, 

 obveščanje Koordinacijskega organa in Nacionalnega koordinatorja za stroške o izvajanju NOO, 

napredku pri izvajanju ukrepov ter o doseganju posameznih ciljev in mejnikov, 

 sklepanje pogodb z drugimi prejemniki sredstev, 

 realno načrtovanje izplačil iz državnega proračuna, 

 zbiranje vseh ustreznih kategorij podatkov, 

 skrb za pravilen in pravočasen vnos podatkov v informacijske sisteme, ki so predvideni za 

finančno upravljanje, spremljanje, nadziranje operacij, 

 predložitev podatkov potrebnih za pripravo zahtevka za plačilo EK Nacionalnemu koordinatorju za 

stroške, 

 zagotavljanje vpogleda v dokumentacijo s področja NOO pristojnim organom, 

 izvajanje kontrol na projektih, ki se izvajajo v okviru NOO. 

 

 


