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Zakonska podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)

Regionalni razvoj v Sloveniji v obdobju 2014-2020 – poglavitna področja:

1. Evropska kohezijska politika: Dogovori za razvoj regij in Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 

(CLLD)

2. Regionalne razvojne agencije - splošne razvojne naloge na regionalni ravni

3. Programi za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Program za Pomurje, Pokolpje, Maribor z 

okolico in Hrastnik, Radeče in Trbovlje (HRT)

4. Zakon o financiranju občin

Regionalni razvoj v Sloveniji v obdobju 2014-2020



Zakonska podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)

Regionalni razvoj v Sloveniji v obdobju 2021-2027- poglavitni poudarki

1. Večletni finančni okviru 2021-2027 

1.1. Teritorialni pristopi: 

1.1.1 Drugo teritorialno orodje, ki podpira pobude, ki ga je zasnovala država članica oz. Dogovori za razvoj regij

1.1.2. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost oz. CLLD in

1.1.3. Celostne teritorialne naložbe oz. CTN

1.2. Sklad za pravični prehod (Zasavska in SAŠA premogovni regiji) 

2. Splošne razvojne naloge na regionalni ravni (RRA)

3. Obmejna problemska območja

4. Socialna ekonomija

5. Regionalni prostorski plani

6. Načrt za okrevanje in odpornost

7. Drugi ukrepi regionalne politike (program spodbujanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti, nujni ukrepi regionalne 

politike, finančne spodbude za hitrejši razvoj območij, kjer živi romska skupnost, prenos državnega premoženja v razvojne namene, 

…)

Regionalni razvoj v Sloveniji v obdobju 2021-2027



ZSRR-2, v 3. členu opredeljuje „Dogovor za razvoj regije" kot dvostranski izvedbeni akt, s katerim se 

uresničuje regionalni razvojni program tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za 

premagovanje razvojnih ovir ter viri financiranja, pri čemer imajo prednost pri uvrščanju v dogovor 

projekti za doseganje razvojne specializacije razvojne regije.

Sklenjeni dogovori za razvoj vseh 12 razvojnih regij. Skupna vrednost predvidenega  sofinanciranja (EU+SLO) kot izhaja 

iz Dogovorov znaša 503,3 mio EUR.

Število projektov in vrednost sofinanciranja projektov z odločitvijo o podpori oz. s pogodbo (EU+SLO), torej, ki so tik pred 

oz. že v fazi izvajanja: Skupaj: 218 projektov v vrednosti 474,7 mio EUR od tega:

• V Zahodni kohezijski regiji: 64 projektov v vrednosti 148,3 mio EUR (skupna vrednost v Dogovorih 151,7 mio EUR)

• V Vzhodni kohezijski regiji:  154 projektov v vrednosti 326,4 mio EUR (skupna vrednost v Dogovorih skupaj 351,6 mio 

EUR)

1. Večletni finančni okvir – 1.1. Teritorialni pristopi: 

1.1.1. Dogovori za razvoj regij v obdobju 2014- 2020 



Dogovori za razvoj regij v obdobju 2014-2020

Vir podatkov: KRVS, KRZS

Vrednost projektov v 

Dogovororih za razvoj 

regije z odločitvijo o 

podpori oz. pogodbo 

2014-2020 (sofinanciranje 

EU+SLO) v EUR Vzhodna kohezijska regija delež v % Zahodna kohezijska regija delež v % SKUPAJ V+Z  (SLO+EU) delež v %

PN 1.1 28.982.964,08 8,9 28.982.964,08 6,1

PN 3.1 58.668.225,42 18,0 19.493.266,31 13,1 78.161.491,73 16,5

PN 4.4 75.441.560,69 23,1 55.579.372,62 37,5 131.020.933,31 27,6

PN 5.1 2.342.285,43 0,7 7.785.550,22 5,2 10.127.835,65 2,1

PN 6.1 121.169.287,85 37,1 63.510.197,07 42,8 184.679.484,92 38,9

PN 6.2 12.733.492,93 3,9 1.590.000,00 1,1 14.323.492,93 3,0

PN 7.2 21.089.805,72 6,5 21.089.805,72 4,4

PN 9.1 350.000,00 0,1 350.000,00 0,1

PN 9.3 350.000,00 0,1 350.000,00 0,2 700.000,00 0,1

PN 9.4 1.599.869,80 0,5 1.599.869,80 0,3

PN 10.1 3.622.821,90 1,1 3.622.821,90 0,8

SKUPAJ 326.350.313,82 100,0 148.308.386,22 100,0 474.658.700,04 100,0

Prednostne naložbe  navedene v javnem pozivu



Dogovori za razvoj regij – primerjava 2014-2020 in 2021-2027

Vir podatkov: KRVS, KRZS, SVRK

Projekti z odločitvijo o podpori oz. pogodbo 

V + Z- sofinanciranje (EU+SLO) v mio EUR 

Znesek DRR- predvidena 

višina sofinanciranja V+Z ( 

sofinanciranje EU+SLO del ) 

v EUR

Znesek DRR- 

predvidena višina 

sofinanciranja 

(overcommitment) v 

EUR

Znesek DRR SKUPAJ - predvidena višina 

sofinanciranja V+Z ( sofinanciranje EU+SLO del 

+ overcommitment) v mio EUR

PN 1.1

Izboljšanje infrastrukture za raziskave in 

inovacije 28,98

PN 3.1 Spodbujanje podjetništva 78,16 CP 1 SC 1.3.

PONI; inkubatorji 

(overcommitment) 18,47 10 28,47

PN 5.1

Podpora naložbam za prilagajanje 

podnebnim spremembam 10,13

CP 2 SC 3.5. Odvajanje in čiščenje 117,11 100 217,11

SC 3.5. Pitna voda 0 85 85

PN 6.2

Varstvo in obnova biotske 

raznovrstnosti 14,32 SC 3.7. Zelena infrastruktura 29,73 10 39,73

PN 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti 21,09 CP 3 SC 5.2.

Spodbujanje trajnostne 

mobilnosti na horizontalni 

ravni 6,47 6,47

PN 4.4 Spodbujanje trajnostne mobilnosti 131,02 SC 5.2.

Zagotavljanje povezljivosti 

kolesarske infrastrukture na 

državni ravni 71,76 10 81,76

PN 9.1

Aktivno vključevanje, s spodbujanjem 

enakih možnosti , izboljševanje 

zaposljivosti 0,35

PN 9.3

Vlaganje v zdravstveno in socialno 

infrastrukturo, spodbujanje socialne 

vključenosti, skupnostne oblike storitev 0,70

PN 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva 1,60

PN 10.1 Vseživljenjsko učenje 3,62

SKUPAJ 474,66 SKUPAJ 243,54 215 458,54

SKUPAJ - samo PN iz povabila 439,40

Programsko obdobje 2014-2020

Prednostna naložba OP Prednostna naložba OP

Programsko obdobje 2021-2027

PN 6.1

Vlaganje v vodni sektor (vodovod in 

kanalizacija) 184,68



- Edini sistemski mehanizem izvajanja regionalne politike v Sloveniji

- Kombinacija bottom-up in top-down pristopa

- Teritorialni razvojni dialogi: partnersko sodelovanje in usklajevanje vseh treh teritorialnih 

ravni: lokalne – regionalne – državne 

- Neposredna potrditev operacije – omogoča razvoj kakovostnega in usklajenega projekta –

pomembno za (večje, kompleksnejše) regijske projekte

- Medsebojno zaupanje in kredibilnost  

Dogovor za razvoj regij – izkušnje iz obdobja 2014-2020 - PREDNOSTI



Na strani ministrstev:

- Ozko omejene razvojne vsebine opredeljene v pozivu  – večina projektov iz 3 prednostnih 

naložb OP EKP 2014-2020

- Pozen začetek izvajanja mehanizma

- Nestabilnost in spreminjanje pravnih podlag in zahtev v času od objave poziva dalje (npr. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode, okoljevarstvena soglasja, ipd.)

Na strani regij:

- Veliko število manjših lokalnih projektov

- Stopnja pripravljenosti in izvedljivosti projektov (nezaprte finančne konstrukcije, nerešena 

lastniška vprašanja, pozno pridobivanje gradbenih dovoljenj, ipd.)

Dogovor za razvoj regij – izkušnje iz obdobja 2014-2020

SLABOSTI IN IZZIVI



1. Večletni finančni okvir – 1.1. Teritorialni pristopi:

1.1.2 Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v obdobju 2014-2020 (CLLD)

Celovit razvoj lokalnih območij 

37 lokalnih akcijskih skupin

3 evropski skladi: EKSRP, ESRR, ESPR in sredstva 

državnega proračuna

ESRR:

• Razpoložljivih 37,5 mio EUR OP EKP

• Za 8 LAS ESRR vodilni sklad

• Podpora namenjena ustvarjanju delovnih mest, 

varstvu okolja in ohranjanju narave ter večji 

vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih 

skupin

• Prejetih 663 vlog 

• 560 potrjenih projektov



Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) – IZKUŠNJE in IZZIVI

• V obdobju 2014 – 2020 se je ESRR v izvajanja CLLD vključil na novo.

• Skupna Uredba, vendar ločena pravila za vsak sklad.

• Umestitev instrumenta v IS e-MA in vzpostavitev aplikacije za oddajo in pregled vlog.

• Usklajevanje: med skladi na ravni KO CLLD, s 37 LAS in upravičenci na projektih.

• Veliko število manjših (partnerskih) projektov in posledično veliko število ZZI.

• LAS so lahko vloge na MGRT pošiljali skozi celotno programsko obdobje (oteženo planiranje 

pregleda vlog in izplačil na MGRT).

• Prilagajanje izvajanja aktivnosti v okviru operacij v času Covid situacije in aktualnih razmer na trgu 

(sploh na aktivnostih, ki so usmerjene k ranljivim skupinam)



Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) – razlike za ESRR glede na 

obdobje 2014-2020 in poudarki za obdobje 2021-2027

• Predviden obseg sredstev v obdobju 2021-2027 za CLLD: 28,14 mio EUR (EU del), 11,98 mio EUR 
(SLO del) oz. skupaj 40,12 mio EUR.

• Gre za nadaljevanje in nadgradnjo ukrepov iz obdobja 2014-2020.

• Skupni pristop LEADER/CLLD, z dvema skladoma EKSRP in ESRR (ESPRA ločeno). Ne bo več 
vodilnega (glavnega) sklada.

• Upravičenost na celotnem območju LAS, ne le urbanih naselij.

• Ustanovljena Medresorska delovna skupina (Sedež medresorske delovne supine je na MKGP). 

• Čim bolj poenoteno in poenostavljeno izvajanje in čim bolj poenotena pravila za vključena sklada.

• Priprava dveh ločenih Uredb CLLD, in sicer Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi 
strategij lokalnega razvoja ter Uredba, ki se nanaša na izvajanje.

• Ne bo delitve na tematska področja.

• Sredstva ESRR bodo namenjena za izgradnjo vključujoče družbe za nadaljnji celostni družbeno-
gospodarski razvoj v mestnih in podeželskih območjih, s posebno pozornostjo na zmanjšanju razlik 
med socialno-ekonomsko prikrajšanimi osebami in območji. 



1. Večletni finančni okvir – 1.2.: Sklad za pravični prehod (SPP)

• Nov instrument EKP za spopadanje s socialnimi, zaposlitvenimi, gospodarskimi in okoljskimi vplivi prehoda na 

podnebno nevtralnost do leta 2050 ter doseganja energetskih in podnebnih ciljev Unije do 2030 

• V Sloveniji bosta do sredstev SPP upravičeni dve premogovni regiji: Zasavje in Savinjsko-Šaleška (SAŠA); ožje 

območje zajema občine Zasavje, Trbovlje, Zagorje ob Savi ter MO Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.

• V okviru SPP bo na razpolago skupaj 249 mio EUR sredstev (brez tehnične pomoči), od tega za SAŠA 70% ali 174 mio 

EUR, za Zasavje 30% ali 74 mio EUR.

• Do sredstev SPP bo mogoče dostopati na podlagi območnih načrtov za pravični prehod (ONPP); ONPP sta priloga 

Programa EKP; Pripravljena sta bila v skladu z januarja 2022 sprejeto Strategijo za izstop iz premog.

• Ukrepi ONPP so usmerjeni na 4 ključna področja prehoda: energetika, okolje, človeški viri in gospodarstvo; 

• Za gospodarsko prestrukturiranje bo namenjena dobra polovica sredstev, večina za produktivne naložbe MSP in 

podjetij s pomembnih regionalnim vplivom, poleg tega pa tudi za RRI in podporno okolje za podjetja (poslovne cone, 

inkubatorji na degradiranih območjih). 



2. Splošne razvojne naloge na regionalni ravni (RRA)

• Splošne razvojne naloge (18. člena ZSRR-2) se financirajo iz državnega proračuna (v višini 60 odstotkov 
potrebnih sredstev na letni ravni) in proračunov občin.

• Pri izračunu se upošteva število upravičenih zaposlenih na splošnih razvojnih nalogah na regionalni ravni, 
število prebivalcev in število občin v regiji, ter razpoložljiva proračunska sredstva države. Podrobneje so 
merila in normativi določeni v Pravilniku o RRA.

• MGRT je skladno s pogodbami o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v letih od 2013 do 2022 
sofinanciral v povprečju te naloge v višini 1,67 mio EUR/leto, oz. 11,67 mio EUR. 

• V predlogu Proračuna za leto 2023 in 2024 se sredstva povečujejo za okoli 8 % glede na leto 2022.



3. Obmejna problemska območja (OPO)

Skladno s spremembo Uredbe o določitvi 

OPO v letu 2022 se med OPO uvršča 86 

občin.

Po ZSRR-2 so OPO prednostna območja 

vseh razvojnih politik: 

- dodatne točke v merilih javnih razpisov, 

- namenitev dela sredstev za vlagatelje iz 

OPO. 



Obmejna problemska območja (OPO)

Program razvojnih spodbud za OPO v obdobju 2022-2025:

- 11. člen Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike

- Strokovna podlaga je CRP: Medresorsko usklajeno spodbujanje razvoja v obmejnih problemskih območjih s ciljem revitalizacije OPO in 

izboljšanja demografskega stanja 

- Aktualni program vsebuje pretežno ukrepe MGRT za izboljšanje gospodarskega stanja 

- V nadaljnjem obdobju želimo ponovno pritegniti ostala ministrstva za izvedbo ukrepov s cilji izboljšanja kakovosti bivanja in izboljšanja 

dostopnosti do storitev ter prometne dostopnosti

Za izboljšanje gospodarskega stanja na OPO izvajamo in načrtujemo sledeče ukrepe:

- Spodbujanje začetnih investicij (NOO)

- Subvencije za zagon podjetij

- Ugodno kreditiranje podjetij 

- Spodbujanje socialnega podjetništva

- Projektno sofinanciranje vključevanja diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij – krepitev ukrepov na področju človeških virov 

- Izgradnja in širitev poslovnih con – še naprej krepimo podporno okolje, kjer je za to jasno izkazan interes podjetij 



4. Socialna ekonomija – predvideni ukrepi v obdobju 2021-2027 

1. Iz integralnega proračuna:

• Spodbujanje zagona poslovanja in razvoja storitev in produktov socialne ekonomije na celotnem območju

Slovenije.

• Komplementarni ukrep v sklopu Programa razvojnih spodbud za obmejna problemska območja za spobujane

razvoja socialne ekonomije na tem območju.

2. Večletni finančni okvir 2021-2027

• Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti:  Spodbujanje socialnih (družbenih) inovacij in socialnih podjetij za 

reševanje družbenih potreb z razvojem novih izdelkov, storitev in poslovnih modelov 

• Spodbujanje socialnega gospodarstva: Razvoj in profesionalizacija subjektov socialne ekonomije s ciljem povečanja 

zaposlitvenih možnosti, izboljšanja kompetenc zaposlenih ter ustvarjanja kakovostnih in varnih zaposlitev ter 

povečanjem sposobnosti sektorja za aplikacijo družbenih inovacij v poslovne modele 



5. Regionalni prostorski plani

• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3): določa namen in vsebino RPP, pripravljavca RPP in njegove naloge, postopek 

priprave in sprejetja RPP, razmerje z RRP, roke itd.  

• RPP morajo regije pripraviti in sprejeti do konca leta 2026 (1.1.2027) → podlaga za programsko obdobje po letu 2027

• Celovit in participativen pristop

Ključne aktualne aktivnosti:

- V letih 2021 in 2022 se izvaja projekt PILOT MOP – področje 1 RPP (vodi GIS): pilotno testiranje izvedbe določb 

ZUreP-3 na 3 regijah za namen poenotenja načina priprave, vsebine in oblike RPP, opredelitve terminskih, kadrovskih in 

finančnih pogojev za pripravo RPP in preizkus priprave RPP z vidika sistemske uvedbe RPP kot kontinuiranega procesa. 

- Pripravo prve generacije RPP za vseh 12 regij koordinira Ministrstvo za okolje in prostor.

- Okvirni terminski plan MOP-a: 

- do konca 2022 - izbor pripravljavca RPP (nekatere regije to že izvedle)

- do konca 2024 - sprejem Izhodišč za pripravo RPP

- do konca 2025 - javna razprava o RPP

- do konca 2026 - sprejem RPP



HVALA !


