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Strategija Razvoja Slovenije 2013 -2020  

Partnerski dogovor in Operativni program(i) 
Tematski cilji  (11) iz Splošne uredbe.  Skupni strateški okvir, ki opredeljuje tudi prednostne naloge, 

značilne za vsak sklad SSO. 
Tematske cilje in ostale kazalnike je treba vključiti v obstoječ sistem kazalnikov. 

 

Program državnih razvojnih prioritet in investicij:  
Struktura izdatkov in štiriletnih ciljev ter pripadajočih kazalnik, zajeti vsi finančni viri  

 

 

Splošni cilji razvoja v 

okviru EU 2020 + ? 

 

Regionalni razvojni programi (7let) 

 Iskanje pozitivnih sinergij med obstoječimi cilji 

 Sektorska politika z vplivom na regionalni razvoj  
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Opredelitev prispevka dogovora za razvoj 

regij k splošnim ciljem  v okviru 

posameznih/relevantnih področij 

 
Opredelitev 

prostorskih 

potencialov 

in omejitev  

 

Povezava med cilji, 

rezultati in sredstvi  ter 

povezava na proračunske 

vire 

Dogovor za razvoj regij (4 leta) 

 

Specializacija regij in povezava na specifične cilje posamezne/relevantne politike 
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Nacionalni 
reformni 
program in 
program 
stabilnosti MF 
(letno vplivajo na 
spremembe 
strateških 
dokumentov.) 

Proračuni RS, 
Občine in ZZZS in 
ZPIZ blagajni (MF) 

Makroekonom
ski okvir 

Znanje, 
konkurenčnost, 
trg dela 

Sociala in 
zdravje 

Infrastruktura Gospodarjenje 
z naravnimi 
viri 

Zagotavljanje 
osnovnih 
funkcij države 



Prioritete – „presečne množice“ 

Podjetnost  

Zeleno  

Znanje  

Učinkovit 

javni sektor 

in pravna 

država  

Vključujoča 

družba 



Usmeritve za prioriteto: Znanje 

• Višja zaposlenost  -  aktivizacija delovno sposobnega prebivalstva, nova 

delovna mesta, enakost možnosti,  socialna vključenost. 

• Skladnost med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.   

• Vključevanje ranljivih skupin 

• Usposabljanje izobraževalcev (nove učne metode) 

• Učinkovitost in kakovost izobraževanja. 

• Promocija podjetništva in inovativnosti kot pozitivne vrednostne na vseh 

stopnjah izobraževanja. 

• Prožnejše učne poti. 

• Dvig bralne pismenosti 

• Vzgojna vloga šole. 

• Spodbujanje vseživljenjskega učenja. 

• Dvig ključnih in poklicnih kompetenc (vajeništvo, mojstrstvo, karierna 

orientacija). 

• Razvoj in implementacija sistema priznavanja kvalifikacij.  

• Mobilnost dijakov, študentov in profesorjev. 

• Prenova programov poklicnega izobraževanja in povečanje ugleda 

poklicnih šol. 

• Spodbujanje odlične znanosti, aplikativnih raziskovalnih in razvojnih 

projektov. 

 



 

 

Usmeritve za prioriteto: Podjetnost 

 

 • Izboljšati normativno okolje. 

• Povečati vlaganja in izkoriščenost vlaganj v R&R.  

• Zagotoviti ugodne finančne vire za podjetja. 

• Spodbujanje inovacij, start-up podjetništva. 

• Zaščita intelektualne lastnine in izkoriščanje njene uporabe za 

gospodarski in družbeni napredek. 

• Zagotoviti ustrezne prometne povezave, izboljšati dostopnost do večjih 

urbanih središč, posodobitev železniške infrastrukture, zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov iz prometa in izboljšati varnosti v prometu. 

• Zagotoviti dostopnost širokopasovnih povezav na celotnem ozemlju 

države. 

• Vlaganje v izgradnjo in modernizacijo energetske infrastrukture za 

distribucijo in prenos energije, vključno s pametnimi omrežji. 

• Vzpostaviti spodbudno okolje za projekte socialnega podjetništva .  

• Spodbujati internacionalizacijo podjetij, s poudarkom MSP.  

• Spodbujati kulturne in kreativne industrije. 

• Promocija podjetništva.  



 

Usmeritve za prioriteto: Zeleno 

 • Ustvariti mednarodno uveljavljen sektor  v proizvodnji in vzdrževanju 

tehnologij, naprav in storitev na področju URE/OVE.  

• Povečanje URE in OVE.  

• Javni sektor omogoča vstop na trg inovativnim domačim tehnologijam. 

• Podpora razvoju trajnostne mobilnosti. 

• Ukrepi za trajnostno gospodarjenje in upravljanje z naravnimi viri. 

• Razvoj trajnostnega turizma (zavarovana in območjih Natura 2000, 

podeželje), zelena infrastruktura, varstvo narave, biodiverzitete. 

• Vlaganje v učinkovit in celovit prostorski razvoj.  

• Okoljska infrastruktura.  

• Dvig prehranske samooskrbe in izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva. 

in živilsko predelovalne industrije. 

• Razvoj in prilagajanje kmetijske dejavnosti v luči prilagajanja okoljskim 

standardom in podnebnim spremembam ter dviga konkurenčnosti.  

• Dvig konkurenčnosti gozdarstva in lesne industrije.  

• Razvoj in prilagoditev ribiškega sektorja. 

• Razvoj funkcionalnih urbanih območij. 

 

 



 

Usmeritve za prioriteto: Vključujoča družba 

 

• Izboljšanje kvalitete življenja posameznikov in družin (družbena 

kohezija, družbena in socialna vključenost). 

• Zmanjšanje tveganja revščine.  

• APZ za povečanje zaposljivosti ranljivih skupin in prejemnikov soc. 

transferjev, zmanjševanje dolgotrajne brezposelnosti. 

• Spodbujanje razvoja novih storitev, tudi v okviru soc. podjetništva.  

• Modernizacija in povečanje dostopnosti do zdravstvenih in socialnih 

storitev. 

• Vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe.  

• Spodbudna družinska politika.  

• Spodbujanje aktivnega staranja. 

• Spodbujanje zgodnejšega osamosvajanja mladih.  

• Ustrezna stanovanjska politika. 

• Informacijska pismenost. 

 



 

Usmeritve za prioriteto: Učinkovit javni sektor in pravna 

država 

 

 
• Zagotavljanje visoke stopnje pravne varnosti in človekovih pravic ter 

odgovornosti.  

• Pozitivna percepcija zagotavljanja pravnega reda, zaupanja v pravno 

državo in institucije.  

• Hitro in učinkovito pravno varstvo z ustavo zagotovljenih pravic in 

svoboščin vseh državljanov. 

• Boljše poslovno okolje in dvig mednarodne konkurenčnosti. 

• Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava. 

• Preventivno zagotavljanje varnosti (varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, kibernetska varnost). 

• Razvoj ustreznega podpornega in sistemsko-pravnega okolja za razvoj 

nevladnih organizacij in prostovoljskega dela.  

• Human, varen in učinkovit sistem izvrševanja kazenskih sankcij. 

 

 



Regionalni razvojni programi bodo vsebinski dokumenti, ki bodo 

na podlagi ocene stanja v regiji in identificiranih razvojnih 

potencialov opredelili področja, v katera bomo vlagali v 

naslednjem programskem obdobju z namenom, da dosežemo 

specifične cilje, opredeljene na nacionalni ravni. Na ta način 

bomo torej zagotovili, da bodo regionalni razvojni programi eden 

od stebrov za doseganje skupnih ciljev.   

 

Poleg specifičnih ciljev, ki bodo določeni na nacionalni ravni in h 

katerim bodo morale prispevati tudi regije z izvajanjem svojih 

regionalnih razvojnih programov, pa morajo regije, kjer je to 

mogoče, opredeliti tudi posebne cilje, ki izhajajo iz njihovih 

specifičnih (regionalnih razvojnih potencialov) oziroma, ki so 

predmet razvojne specializacije regij. 

Regionalni razvojni programi 
 
    



Uredba o regionalnih razvojnih programih 

(Uradni list RS, št. 69/12) 

 

RRP mora vsebovati: 

 

1. analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih 

razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v 

mednarodnem prostoru, 

 

2. opredelitev vizije razvoja regije, 

 

3. opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije, 

 

4. opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije, 

 

5. opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi 

kazalniki in navedbo virov podatkov za spremljanje kazalnikov, 

Regionalni razvojni programi 
 
    



RRP mora vsebovati: 

 

6. skupno okvirno finančno oceno vrednosti RRP, 

 

7. opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne 

prioritete z: 

• opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep, 

• časovnim načrtom za izvedbo, 

• okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri 

financiranja, 

• prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja 

kazalnikov, 

 

8. opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in 

organiziranosti izvajanja RRP, 

 

9. opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o 

načrtovanju in izvajanju RRP ter 

Regionalni razvojni programi 
 
    



RRP mora vsebovati: 

 

10. predstavitev najpomembnejših regijskih projektov: 

 
• delovni naziv projekta, 

• povzetek projekta, 

• navedbo prioritete in ukrepa, v katera se uvršča projekt, 

• ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, in analiza njenih potreb, 

• opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno 

specializacijo regije, 

• predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev, 

• opis posameznih aktivnosti, 

• okvirni časovni načrt projekta, 

• prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti, 

• prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne 

vrednosti, 

• prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja in 

• opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje 

kazalnikov. 

Regionalni razvojni programi 
 
    



Strokovne, tehnične in administrativne naloge pri pripravi RRP 

opravlja regionalna razvojna agencija (RRA) v sodelovanju z 

drugimi razvojnimi institucijami v regiji skladno s programom 

priprave RRP. 

 

RRA vzpostavi regijsko razvojno mrežo, v katero se bodo 

povezovali tudi tehnološki centri, garancijski skladi, inkubatorji, 

centri za razvoj turizma, energetske pisarne, tehnološke platforme 

ipd., odvisno od konkretnih razmer v regiji. V okviru regijske 

razvojne mreže se bo izvajalo informiranje o programih in projektih 

v regiji ter interdisciplinarno povezovanje pri pripravi regijskih 

projektov. Razvojna mreža bo morala podpirati regionalni 

inovacijski sistem. Regijska razvojna mreža bo dejansko oblika 

povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje 

razvojnih prioritet posamezne regije, ob upoštevanju razvojne 

specializacije regije.  

Regionalni razvojni programi 
 
    



 

Razvojni svet regije (RSR) sprejme sklep o pripravi RRP in 

program priprave RRP. 

 

Sklep o pripravi RRP vključuje navedbo območja priprave RRP in 

zadolžitve drugih razvojnih institucij v regiji, če poleg RRA 

sodelujejo pri pripravi RRP. 

 

Program priprave RRP mora vsebovati: 

• navedbo vodje projekta priprave RRP in članov projektne 

skupine, 

• navedbo drugih pravnih oseb v večinski javni lasti, če poleg 

RRA sodelujejo pri pripravi RRP, ter 

• časovni in finančni načrt priprave RRP. 

Regionalni razvojni programi 
 
    



Vodja priprave RRP je odgovoren RSR za vsebinsko in operativno 

usmerjanje priprave RRP. V projektni skupini sodelujejo vodje 

odborov RSR. 

 

Pri programu priprave RRP je treba upoštevati minimalno obvezno 

vsebino in strukturo RRP skladno z Uredbo o RRP. 

 

Pri programu priprave RRP je treba upoštevati časovni načrt 

priprave programa državnih razvojnih prioritet in investicij tako, da 

se pripravljata usklajeno. 

 

RRA objavi sklep o pripravi RRP, program priprave RRP in sprejet 

RRP na spletnih straneh RRA, informacijo o tem, kje so ti 

dokumenti objavljeni, pa v glasilih občin v regiji ali na drug 

primeren način. 

Regionalni razvojni programi 
 
    



Prek skrbnika regije RRA usklajuje razvojne cilje regije, kazalnike 

prioritet, ukrepov in projektov ter opredelitev razvojnih 

specializacij regije z MGRT. 

 

RRA mora pridobiti mnenje MGRT o skladnosti RRP z ZSRR-2 in 

ZSRR-2A, Državnim razvojnim programom prioritet in investicij in 

razvojnimi politikami.  

 

RSR sprejme RRP potem, ko prejme mnenja MGRT. 

 

Odločitev RSR o RRP naknadno potrditi svet regije, ki ga 

sestavljajo vsi župani v regiji in predsednik sveta samoupravne 

narodne skupnosti v regiji, kjer živita italijanska ali madžarska 

narodna skupnost.  

 

  

Regionalni razvojni programi 
 
    



Hvala za pozornost! 
 

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

http://www.mgrt.gov.si/ 

 

http://www.mgrt.gov.si/

