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• prve razlike so začele nastajati v drugi polovici 19 stoletja,

• z gospodarskim razvojem po 2. svetovni vojni se razlike samo še 

povečujejo,

• problem manj razvitih območij se je začetni fazi reševal na federalni 

ravni,

• Slovenija je bila del najbolj razvitega dela bivše države,

• razlike znotraj Slovenije se povečujejo (obstajajo nerazvita 

območja),

• 1971 – Zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih 

območij (Pomurje, Slovenske gorice, Spodnje Podravje, Kozjansko, 

občine Trebnje in Črnomelj)

ZGODOVINSKI ORIS



• 1975  – Zakon o pospeševanju skladnega regionalne razvoja v SR 

Sloveniji(1980,1985 in 1988) – Pomurje, Slovenske gorice, 

Podravje, Haloze, Kozjansko, Posotelje, Tolminsko, Suha krajina, 

Brkini, Zgornje Pokolpje, Bela Krajina

– manj razvita območja,

– manj razvita obmejna območja,

– območja v prehodnem obdobju.

• 1990 – Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih 

območij v RS 

– demografsko ogrožena območja,

– demografsko ogrožena obmejna območja,

– gorsko višinska območja,

– območja v prehodnem obdobju

ZGODOVINSKI ORIS



• območja s posebnimi razvojnimi problemi (ekonomsko šibka 

območja, območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo, 

razvojno omejevana obmejna območja,…

– Pomurje, Slovenske gorice, Podravje, Haloze, Kozjansko, 

Posotelje, Suha krajina, Zgornje Pokolpje, Bela krajina, Zgornja 

Savinska dolina, Notranjska, Spodnje Posavje, …

ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA
REGIONALNEGA RAZVOJA 1999



PROBLEMSKA OBMOČJA SKOZI ČAS



ZNAČILNOSTI IZVAJANJA REGIONALNE 

POLITIKE

• Regionalna politika od 1971 leta  usmerja sredstva in ukrepe 

na manj razvita območja,

• Spreminjanje meril za določitev območij,

• Drobljenje prostorskih enot,

• Uspešnost RP je ?

• Prevelik delež prebivalstva in ozemlja je vključeno v manj 

razvita območja,

• Izvajajo se podobni instrumenti, ki ne dajejo rezultatov,



Med obmejna problemska območja spadajo obmejne občine z več kot 50 odstotki prebivalcev, 

ki živijo na 10-kilometrskem obmejnem pasu in imajo pomanjkanje delovnih mest in pod 

povprečno gostoto poselitve. V občinah, ki mejijo neposredno na obmejne občine, je merilo za 

vključitev v obmejna problemska območja več kot povprečno 45 minut vožnje do najbližje 

avtoceste ali velik delež območij, vključenih v zavarovana območja Natura 2000. 

Obmejna problemska območja so prednostna območja vseh razvojnih politik. Proračunski 

uporabniki pri pripravi sektorskih programov in v razpisnih merilih javnih razpisov, ki se 

izvajajo na območju cele države, upoštevajo obmejna problemska območja in namenijo del 

finančnih sredstev za vlagatelje iz teh območij ali na javnih razpisih določijo projektom iz teh 

območij dodatne točke pri izboru.

Za obmejna problemska območja se pripravijo posebni ukrepi in sheme državne pomoči na 

področjih: 

• priprave razvojnih projektov in krepitve razvojnega menedžmenta ter

• ustvarjanja novih delovnih mest s spodbujanjem investicij podjetij.
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V 2019 je bila spremenjena Uredba o izvajanju ukrepov endogene 

regionalne politike.

Določa:

• pripravo štiriletnega programa razvojnih spodbud,

• področja na katerih je potrebno upoštevati 24. člen 

(kmetijska politika, ribištvo, gozdarstvo, ohranjanje narave, 

cestna in komunalna infrastruktura, ohranjanje in odpiranje 

novih delovnih mest, spodbujanje turizma, zdravstvo, socialna 

oskrba, izobraževanje, telekomunikacije…)

ROK ZA ZACETEK LETA 2020



Hvala za vašo pozornost!

Marko DROFENIK

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