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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 



Priprava dokumentov za razvojno načrtovanje - koraki 

Pregled in strateška 
ocena stanja za 

vsebinsko področje dela 
delovne skupine za 

razvojno načrtovanje 

Specifični cilji Razvojni potencial  

    
       
       

Izbrani specifični cilj 
Izbrani razvojni 

potencial in 
njegova 

kvantifikacija 

Investicijsko 
področje  Rezultati  Kazalnik  

Utemeljitev 
izbora 

investicijskega 
področja  

Možni viri 
financiranja  

       
              

Izbrani specifični cilj 
Izbrano 

investicijsko 
področje  

Finančni viri 
izbranega 

investicijskega 
področja 

Opredelite 
predvideno 

višino sredstev 
Rezultati  Kazalnik 

(opisno) Merska enota 

              

Izbrano investicijsko 
področje  

Ukrepi in veliki 
projekti  

Kazalniki 
(neposrednih) 

učinkov (opisno) 
Merska enota Predpostavke/tveganja Predhodne 

pogojenosti 
Izbrani 

tematski cilj 
SSO  

 



Način usklajevanja in priprave dokumentov 
 
 Krovna skupina – priprava SRS 
 
 Delovne skupine za razvojno načrtovanje 

1. makroekonomski okvir in finančni sistem , 
2. znanje, konkurenčnost in trg dela, 
3. sociala in zdravje,  
4. infrastruktura,  
5.  gospodarjenje z naravnimi viri,  
6. zagotavljanje osnovnih funkcij države. 

 

 Povezovanje nacionalnega in regionalnega razvoja 
 
 Vključevanje deležnikov v začetni fazi priprave 

dokumentov 
 
 

 
 
 
 
 



Merila za identifikacijo prioritetnih razvojnih investicijskih 
področij na podlagi katerih bo potekal izbor so:  
 
 Merila glede na vsebine oziroma namen:  

• učinek na rast in delovna mesta 
• učinek na razvoj človeškega potenciala 
• pozitivno vplivajo na okolje  

 Prednost imajo ukrepi, ki imajo sinergijske učinke: 
• med zgoraj navedenimi področji  
• z vzporedno izpeljanimi institucionalnimi in strukturnimi 

spremembami  
• podpirajo regionalno celovitost, specializacijo, med-regionalno 

sodelovanje, itd. 
  Merila glede na finančno učinkovitost: 

• prednost imajo ukrepi, ki dajejo z omejenimi finančnimi 
sredstvi največje učinke 

• izvedljivost 
• prednost bodo imela investicijska področja z utemeljeno 

analizo tveganj in izvedljivost.  



Prioritete – „presečne množice“ 

V nadaljevanju razprave se bomo osredotočili na: 
- Potrditev prioritet 
- Definiranje in kvantificiranje ciljev SRS (merjenje napredka)  
- Ključne sektorske politike vezane na prioritete z jasnimi rezultati 

Podjetnost  

Zeleno  
Znanje  

Učinkovita 
država  

Aktivno in 
kakovostno 

življenje 



Usmeritve za prioriteto: Znanje 
• Aktivizacija delovno sposobnega prebivalstva, nova delovna mesta, 

enakost možnosti,  socialna vključenost. 
• Skladnost med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.   
• Promocija podjetništva kot pozitivne vrednostne na vseh stopnjah 

izobraževanja. 
• Prožnejše učne poti. 
• Vključevanje ranljivih skupin. 
• Vzgojna vloga šole. 
• Spodbujanje vseživljenjskega učenja. 
• Povezovanje sistema izobraževanja in dela za večjo konkurenčnost. 
• Dvig ključnih in poklicnih kompetenc. 
• Razvoj in implementacija sistema priznavanja kvalifikacij.  
• Učinkovitost in kakovost izobraževanja. 
• 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 
 
 • Povečati vlaganja in izkoriščenost vlaganj v R&R.  

• Zagotoviti ugodne finančne vire za podjetja. 
• 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 pokritost širokopasovnih povezav na celotnem ozemlju 
države. 

• Vlaganje v izgradnjo in modernizacijo energetske infrastrukture za 
distribucijo in prenos energije, vključno s pametnimi omrežji. 

• Vzpostaviti prijazno okolje za projekte socialnega podjetništva.  
• Zaščita intelektualne lastnine in izkoriščanje njene uporabe za 

gospodarski in družbeni napredek.  
• Spodbujati internacionalizacijo podjetij.  
• Spodbujati kreativne industrije.  



 
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. 
• Ukrepi za trajnostno gospodarjenje in upravljanje z naravnimi viri. 
• Razvoj okoljsko odgovornega turizma (zavarovana in območjih Natura 

2000, podeželje), zelena infrastruktura, varstvo narave. 
• Vlaganje v učinkovit prostorski razvoj.  
• Okoljska infrastruktura.  
• Dvig prehranske samooskrbe in izboljšanje konkurenčnosti živilsko 

predelovalne industrije. 
• Razvoj in prilagajanje kmetijske dejavnosti v luči prilagajanja okoljskim 

standardom in podnebnim spremembam ter dviga konkurenčnosti.  
• Dvig konkurenčnosti gozdarstva.  
• Dvig konkurenčnosti morskega gospodarskega ribolova in 

ribogojstva  
 



 
Usmeritve za prioriteto: Aktivno in kakovostno 
življenje 
 

• Večja socialna vključenost prejemnikov socialne pomoči.  
• Spodbujanje razvoja novih storitev.  
• Zmanjševanje tveganja revščine.  
• Večja družbena in socialna vključenost.  
• Bolj učinkovit zdravstveni in uravnotežen pokojninski 

sistem.  
• Dostopnost do kakovostnih storitev in zagotovitev dolgotrajne 

oskrbe.  
• Prijazna družinska politika.  
• Spodbujati aktivno staranje. 
• Zgodnejše osamosvajanje mladih.  
• Mobilnost, spodbujanje in razvoj mobilnih elektronskih storitev. 
 



 
Usmeritve za prioriteto: Zagotavljanje osnovnih funkcij 
države 
 
 • Zagotavljanje visoke stopnje pravne varnosti in človekovih pravic.  

• 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 in zakonodajno okolje ter učinkovita, moderna in 
cenejša  javna uprava.   

• Preventivno zagotavljanje varnosti. 
• Razvoj ustreznega podpornega in sistemsko-pravnega okolja za razvoj 

nevladnih organizacij.  
 
 



Terminski načrt: 

 Strategija razvoja Slovenije – strateški okvir za določanje prioritet v 
izvedbenih dokumentih: 
 Sprejem izhodišč na Vladi RS: november 
 Javna razprava (splošna – odprt www naslov, tematske razprave, ESS, drugi 

akterji,…) 
 Konec leta - osnutek.   

 Skupine za razvojno načrtovanje (nacionalna raven usklajevanja): 
 Osnutki programskih dokumentov na Vladi RS začetek januarja/februarja 

 Regionalni razvojni programi (in usklajevanje regionalnih prioritet z 
nacionalnimi): 
 V septembru in oktobru: prvi krog posvetov o razvojnih priložnosti regij – začetek 

priprave RRP (sodelovali: gospodarstveniki, občine, NGO,…) 
 V januarju in februarju načrtovan drugih krog posvetov 

 Evropsko teritorialno sodelovanje: 
 Začetek pogajanj o programih na vseh mejah (najdlje pri AUT) 
 Priprava in usklajevanje v letu 2013 (posveti v regijah – vključenost vseh 

partnerjev) 



Hvala za pozornost! 
 
 
 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 

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

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