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01 POVZETEK IZVAJANJA RAZVOJNIH NALOG NA REGIONALNI RAVNI ZA OBMOČNO 
RAZVOJNO PARTNERSTVO SPODNJE PODRAVJE, KI SO SE OPRAVLJALE V JAVNEM 
INTERESU V LETU 2021 

ZRS Bistra Ptuj, v skladu z 18. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in po pooblastilu 
vseh 16 občin na območju Spodnjega Podravja, ob potrditvi na Območnem razvojnem svetu Spodnje Podravje in 
Razvojnem svetu Podravje, opravlja naloge spodbujanja regionalnega razvoja na območju Spodnjega Podravja 
oz. za območje Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Podravje. 
 
V letu 2021 je ZRS Bistra Ptuj v sklopu nalog regionalne razvojne agencije za območje občin Spodnjega Podravja, zraven 
obveznih nalog, ki jih predpisuje Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, svoje aktivnosti usmerila v pripravo 
in usklajevanje regijskih projektov, ki bi regiji Podravje ter znotraj nje Spodnjemu Podravju omogočili čim boljše črpanje 
sredstev iz naslova Evropske kohezijske politike in s tem vlaganja na prioritetnih, ključnih področjih prepotrebnega razvoja. 
Glavnina aktivnosti je bila v letu 2021 usmerjena v pripravo Območnega razvojnega programa Spodnje Podravje 2021-
2027 in aktivno sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za Podravje 2021-2027. 
 
ZRS Bistra Ptuj se je aktivno udeleževala formalnih in neformalnih srečanj s predstavniki resornih ministrstev, v fazi 
obravnave ključnih regijskih projektov, ki jih je regija Podravje uvrstila na seznam predlogov na dogovor za razvoj regije. 
Skupaj z ministrstvi smo sodelovali pri preverjanju izpolnjevanja splošnih pogojev in meril ter pripravljenosti za izvedbo 
projektov ter medresorskega usklajevanja skozi teritorialni razvojni dialog1).  
 
V sklopu ostalih aktivnosti smo nudili lokalnim skupnostim, gospodarskim subjektom in drugim organizacijam na območju 
Spodnjega Podravja pomoč pri oblikovanju projektnih predlogov in pripravi projektne in razpisne dokumentacije, predvsem 
pri pripravi projektnih predlogov, ki se uvrščajo v Regionalni razvojni program 2014-2020. Prav tako smo lokalne skupnosti 
na območju Spodnjega Podravja redno obveščali o aktualnih zadevah na področju regionalne politike in možnostih 
pridobitve povratnih in nepovratnih sredstev iz naslova javnih razpisov raznih ministrstev in drugih institucij na nacionalnem 
in evropskem nivoju. Obveščanje je potekalo preko elektronske pošte, telefonskih in osebnih stikov. Opravljali smo tudi 
druge naloge v javnem interesu s področja regionalne politike (izmenjava izkušenj, prenos dobrih praks, informiranje širše 
zainteresirane javnosti o različnih aktivnostih …) ter se udeleževali sestankov, izobraževanj, konferenc in seminarjev. 
 
Pri pripravi regionalnih projektov smo svetovali in nudili pomoč relevantnim subjektom in jih obveščali o razpisih in 
pripravljenih projektih. Usklajevali smo delo lokalnih razvojnih organizacij in enot nacionalnih in regionalnih javnih institucij, 
ki so sodelovale pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa. Izvajali smo splošne informativne, svetovalne 
in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja območnega razvojnega partnerstva Spodnje Podravje in obveščali širšo 
javnost o delovanju ORP oz. aktivnostih znotraj območja Spodnje Podravje. Prav tako smo poskrbeli za redno poročanje 
o izvajanju razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni za območno razvojno partnerstvo Spodnje 
Podravje, ki se opravljajo v javnem interesu, Mariborski razvojni agenciji, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter občinam na območju Spodnjega Podravja.  
 
Pri izvajanju splošnih razvojnih nalog v Podravju je ZRS Bistra Ptuj kot enakovredni partner sodelovala z naslednjimi 
institucijami: 

• Regionalna razvojna agencija Podravje-Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, 

• Razvojni center Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, 

• Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. 
 
 

 
1 Teritorialni razvojni dialog je termin iz ZSRR-2 in opredeljen kot način razreševanja razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev med 

različnimi teritorialnimi ravnmi. Predvidevamo, da bodo sektorski projekti vstopali v teritorialni razvojni dialog predvsem na pobudo ministrstev in se 
bo regija opredelila do teh pobud v smislu rangiranja njihovega pomena z vidika doseganja razvojnih ciljev regije. Obratno naj bi regijski projekti 
vstopali v usklajevanje predvsem na pobudo regije oziroma institucij iz delovne pristojnosti ministrstev, ki delujejo na regionalni ravni (regijski parki, 
območne enote zavodov za zaposlovanje, itd).  
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02 NALOGE SPODBUJANJA RAZVOJA NA REGIONALNI RAVNI ZA LETO 2021 

ZRS Bistra Ptuj je, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v letu 2021 opravljala 
naloge spodbujanja regionalnega razvoja za 16 občin Spodnjega Podravja na naslednjih področjih: 
 

Tabela 1: Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in 
regijskih projektov v regiji  

Razvojna naloga Izvedene aktivnosti 

Usklajevanje, spremljanje in 
vrednotenje regionalnega 

razvojnega programa in regijskih 
projektov v regiji 

➢ Aktivno sodelovanje pri spremljanju RRP za Podravje 2014-2020. 
➢ Priprava »Letnega poročila o izvajanju Območnega razvojnega 

programa Spodnje Podravje za leto 2020« in sodelovanje pri pripravi 
Regionalnega razvojnega programa Podravje 2014-2020 za leto 2020 
(marec 2021) 

➢ Redno informiranje in obveščanje subjektov in delovnih skupin, ki 
sodelujejo pri izvajanju ORP Spodnje Podravje in RRP Podravje 
(zasebne in javne organizacije, institucije znanja, društva,..) preko 
spletnih strani ZRS Bistra Ptuj, elektronske pošte, sestankov itd. 

➢ Izvajanje koordinacijskih sestankov z lokalnimi in regionalnimi 
organizacijami. 

➢ Izvedba delavnic in drugi informativnih sestankov za pripravo skupnih  
projektov na območju Spodnjega Podravja. 

➢ Spremljanje nacionalnih in evropskih razvojnih dokumentov za pripravo 
regionalnega razvojnega programa 2014-2020), 

➢ Priprava Območnega razvojnega programa Spodnje Podravje 2021-
2027. 

➢ Sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za Podravje 
2021-2027. 

➢ Spremljanje Uredb Evropskega parlamenta in Sveta. 
 

2.1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA SPODNJE 
PODRAVJE IN REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA PODRAVJE V OBDOBJU 2014-
2020 za leto 2020 

2.1.1 UVOD 

Območni razvojni program Spodnje Podravje (v nadaljevanju ORP Spodnje Podravje) za obdobje 2014-2020 je 

bil pripravljen v mesecu septembru 2014, ter 23.09.20214 potrjen na 2. seji Območnega razvojnega sveta 

Spodnje Podravje. Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2014-2020 je pripravljen na podlagi 

Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur.l. RS, št. 20/2011, 57/2011) in je bil v 

skladu z 17. členom ZSRR-2 vključen v Regionalni razvojni program razvojne regije Podravje za obdobje 2014-

2020. 

 

Regionalni razvojni program za Podravje (V nadaljevanju RRP Podravje) 2014-2020 je bil pripravljen v letu 2015, 

ter v mesecu juliju 2015 obravnavan in potrjen na organih regije. 01. julija 2015 je bil na redni seji Razvojnega 

sveta regije Podravje predstavljen ter potrjen na dopisni seji Razvojnega sveta regije z dne 07. julija.2015.  
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Sestavni del RRP za Podravje 2014 – 2020 so tudi ORP Sp. Podravje, ki je bil sprejet 23.9.2014, ORP Prlekija, 

ki je bil sprejet junija 2013 ter ORP Slovenske gorice, sprejet 29.6.2015. Vsi ORP-ji so bili usklajeni s prioritetami 

in investicijskimi področji RRP za Podravje ter so z svojimi projekti vključeni v nabor vseh projektov regije.  

Tako ORP Spodnje Podravje, kot RRP Podravje 2014 – 2020 sta izvajal na različne načine. Preko prioritetnih 

projektov uvrščenih v Dogovor o razvoju regije (DDR), neposredno z potrditvijo operacij ter kandidiranje na javnih 

razpisih. 

 

2.1.2 PRIPRAVA IN USKLAJEVANJE DOGOVOROV ZA RAZVOJ REGIJE 

V okviru priprave in usklajevanja Dogovora za razvoj regije, so bile aktivnosti v letu 2020 osredotočene predvsem 

na usklajevanja regijskih projektnih predlogov uvrščenih v Dogovor za razvoj regije Podravje s pristojnimi 

službami (Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

Direkcije za vode, Univerza v Mariboru, MŠZŠ, MZI). 

 

V okviru spremembe drugega povabila (objavljen 19.4.2019) smo občinam na območju Spodnjega Podravja, 
nudili vso potrebno podporo in informacije, glede pripravljanja projektnih predlogov, po namenih financiranja, za 
uvrstitev projektnih predlog na seznam najpomembnejših projektov regije, ter pripravi Obrazcev 2 za potrditev 
spremembe št 3. k DRR na organih regije.  
 
Regija Podravje je tudi spremembe drugega dogovora za razvoj regije potrdila na organih regije (13.6.2019, 
03.07.2019). Prav tako smo se udeleževali delovnih sestankov glede priprave in izvedbe regijskih projektov 
uvrščenih v prvi dogovora za razvoj regije Podravje.  
 

Tekom leta sta potekala 2 sklopa delovnih sestankov teritorialnega razvojnega dialoga za razvojno regijo 
Podravje – za posamezne prednostne naložbe: 23.01.2020 v Ljubljani (aktivna udeležba, pomoč pri organizaciji 
in izvedbi sestankov) ter samostojno brez predstavnikov ministrstev v Mariboru (16.06.2020 in 17.06.2020). 
Predstavniki razvojnih institucij smo aktivno sodelovali na vseh sestankih in bili  zadolženi za pripravo zapisnikov 
za našo regijo.  
 

Tekom leta smo izvajali naslednje aktivnosti:  

8.1. 2020 Sestanek za pripravo RRP 2021 – 2027 – pregled strateškega dela 
17.1. 2020 Sestanek z predstavniki projekta Sociolab (DRR1) Socialna ekonomija v Podravju 
21. 1.2020 Sestanek predstavnikov VKR v Slovenski Bistrici 
22.1. 2020 Interni sestanek – pregled stanja projektov v DRR zaradi Teritorialnega dialoga v LJ 
23.1 2020 Teritorialni dialog DRR2 v Ljubljani 
28.1. 2020 Koordinacija mreže RRA v Podravju – tema DRR2 in RRP 2021-2027 
29.1. 2020 Sestanek Priprava RRP – dopolnitev koncepta 
31.1. 2020 Delavnica na temo Pametna mesta – koncept 
3.2. 2020 Udeležba na sestanku Partnerstva za Haloze 
4.2. 2020 Udeležba na Posvetu – Drava kot razvojna priložnost 
6.2. 2020 Udeležba na delavnici Pametna mesta – Energija in okolje 
10.2. 2020 RRP Podravje – gospodarstvo (podatki) 
12.2. 2020 Udeležba na Konferenci – Trajnostna mobilnost v LJ 
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Pandemija COVID 19 
 
2.6. 2020 Delovna skupina za pripravo RRP – strateški del 
4.6.2020 Sestanek s ORP – strateški del RRP 
5.6. 2020 Delovni sestanek za pripravo seje Sveta KRVS v Slovenski Bistrici 
9.6. 2020 Delovni sestanek na rektoratu UM – sodelovanje  pri programiranju 2021-2027 
11.6.2020 Delovni sestanek za pripravo teritorialnih dialogov 
16.6.2020 Teritorialni dialog – Podravje- DRR2 
17.6.2020 Teritorialni dialog – Podravje- DRR2 
19.6. 2020 Seja Sveta VKR 
22.6.2020 Priprav dopolnitve št 3. K DRR2 
29.6.2020 Delovni sestanek za pripravo projekta Samooskrba regije 
2.7.2020 Delovni sestanek na MKGP – Prehranska varnost  
6.7.2020 Delovni sestanek z MGRT – priprava podpisa Dopolnitve št 3 k DRR2 
7.7. 2020 Delovni sestanek na temo Partnerski sporazum – LJ 
8.7.2020 Delovni sestanek za pripravo seznama regijskih projektov (ZRS Bistra) 
10.7.2020 Delovni sestanek za pripravo projektov regije – poziv ReactEU 
15.7. 2020 Delovni sestanek s predstavniki RASG – pregled aktivnosti na projektu v okviru DRR2 – PN 4.4. 
15.7.2020 Podpis dopolnitve št.3 k DRR  
16.7.2020 Delovni sestanek s prijavitelji projektov v okviru DRR2 – PN 4.4 
17.7. 2020 Sestanek na občini Slovenska Bistrica – Programiranje 2021-2027 
10.8. 2020 Delovna skupina za pripravo RRP – pregled prioritet in ukrepov v luči programiranja 2021-2027 
13.8.2020 Priprava regijskih projektov za novo finančno perspektivo 
14.8. 2020 Delovni sestanek za uskladitev tabel regijskih projektov  za novo finančno perspektivo 
24.8.2020 Delovna skupina za pripravo RRP – dopolnitev prioritet in ukrepov v luči programiranja 2021-

2027 
26.8.2020 Delovni sestanek – ZRS Bistra Ptuj 
1.9.2020 Sestanek za pripravo aktivnosti v okviru projekta PONI iz DRR2 
8.9.2020 Delovni sestanek za pripravo Seje Sveta Podravske regije 
9.9. 2020 Delovni sestanek na MO Ptuj – Kolesarske povezave -DRR2 
14.9. 2020 Seja Sveta Podravske regije 
16.9.2020 Delovna skupina za pripravo RRP 2021-2027 – priprava aktivnosti za jesen – javna razprava 
22.9.2020 Priprava vloge za JN -izbira RRA v novi finančni perspektivi 
23.9.2020 Delovni sestanek za uskladitev Strategije izvajanja regionalnih nalog  
29.9.2020 Seja Odbor za spremljanje kohezijske politike 
1.10.2020 Priprava pripomb na spremembo OP 2014 – 2020 in merila (COVID) 
2.10.2020 Priprava osnutka pogodbe o sodelovanju med RRA in ORP v obdobju 2021 – 2027 
5.10.2020 Komunikacija z Alenko Sfiligoj, MOM glede priprave osnutka dopolnitve št. 4. k DRR 2 
6.10.2020 Priprava strategije opravljanja splošnih razvojnih nalog 
7.10.2020 Udeležba skupnem srečanju Predsedstva SOS in Komisije za razvojne projekte. 
10.10.2020 Usklajevanje obrazcev za PN 4.4. Trajnostna mobilnost v okviru DRR 
14.10.2020 Priprava osnutka št 4 k DRR2 
15.10.2020 Priprava tabele DRR – Podravje – vsi projekti 
16.10. 2020 Priprava Sklica Dopisne seje RSR za potrditev novega Seznama najpomembnejših projektov 

Podravja v DRR2 
21.10.2020 Priprava osnutka dopolnitve št 4. k DRR 2 za sklic dopisne seje RSR. 
23.10.2020 Priprava ma Webinar SVRL po regijah – Načrt za okrevanje in odpornost 
23.10.2020 Priprava Tabele projektov v okviru PN 3.1 (DRR2) za MGRT  



9 

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj 

Letno poročilo o izvedenih aktivnostih splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni, ki so se opravljale v javnem interesu za leto 2021 

 

 
26.10.2020 Koordinacija udeležencev za Webinar – SVRK: Predstavitev možnosti koriščenja sredstev 

REACT EU, RRF in VFO 2027 
29.10.2020 Poziv za nove predloge projektov za uvrstitev na prednostno listo investicij INTERVENTNEGA 

ZAKONA ZA IZVEDBO POMEBNIH INVESTICIJ ZA ZAGON GOSPODARSTVA PO 
EPIDEMIJI KORONA VIRUS 2020.  

4.11.2020 Usklajevanje z prijavitelji projektov v okviru PN 4.4. glede na dopis MZI – Pogoji potrjevanja 
sprememb in novih predlogov projektov na PN 4.4 

5.11. 2020 Udeležba na Webinarju - – SVRK: Predstavitev možnosti koriščenja sredstev REACT EU, RRF 
in VFO 2027 

10.11.2020 Dopolnitev Seznama prioritetnih projektov za SVRK po občinah 
13.11.2020 Priprava in vložitev vloge za Javni razpis za izbor izvajalca regionalnih nalog v Podravju v novem 

programskem obdobju. 
16.11.2020 Delovni sestanek s partnerji – Priprava RRP za Podravje 2021-2027      
19.11.2020 Pomoč pri organizaciji Webinarja  namenjenega ukrepom v okviru Sklada za okrevanje in 

odpornost 
23.11.2020 Udeležba na delavnici namenjeni oblikovanju ukrepov v okviru Sklada za okrevanje in odpornost 
24.11.2020 Sestanek – Državne kolesarske povezave v regiji in EURO VELO 9 
25.11.2020 Udeležba na Webinarju namenjenemu oblikovanju  ukrepov v okviru Sklada za okrevanje in 

odpornost – Podporno okolje – investicije v depriviligiranih območjih 
26.11.2020 Sestanek z ORP-ji za pripravo osnutka RRP za Podravje 2021-2027 
27.11.2020 Priprava gradiv za sklic 54. dopisne seje Sveta regije 
27.11.2020 Usklajevanje zadnjih dopolnitev z nosilci projektov v okviru PN 4.4 Trajnostna mobilnost (DRR2) 

– zadnji rok MZI 
30.11.2022 Priprava gradiv za sklic 40. seje Sveta Podravske regije 
4.12.2020 Sklic  40. seje Sveta Podravske regije 
8.12.2020 Sestanek z predlagatelji Ustanovitve novega Odbora za Socialno ekonomijo in NVO v okviru 

RSR 
9. 12.2020 Sestanek glede priprave postopkov za izvolitev novih organov SR, RSR in Regijske razvojne 

mreže in Sveta VKR za novo programsko obdobje 
11.12.2020 Izvedba 40. seje Sveta Podravske regije 
17.12.2020 Priprava gradiv za dopisno sejo RSR 
21.12.2020 Izvedba Dopisne seje RSR 
23.12.2020 Sestanek partnerjev (ORP) za pripravo RRP za Podravje 2021 - 2027 
 

Tabela 2: Seznam projektov, vključenih v DRR2, potrjen na seji RSR, decembra 2020 

Zap. št. Nosilna občina Predlagani projektni predlog 

1.  Občina Hoče - Slivnica Južna cestna povezava IC 11 

2.  MO Maribor Cesta S-J-3 v Poslovno proizvodni coni Tezno 

3.  MO Maribor Cesta K5 – K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno 

4.  MO Maribor Cona Pobrežje 

5.  MRA p.o. PONI – Podjetno nad izzive 

6.  
Občina Starše 

Izgradnja komunalne opreme za obrtno cono Zlatoličje 

v občin Starše 

7.  Občina Duplek Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave 

8.  
Občina Hoče-Slivnica 

Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče-

Slivnica 
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Zap. št. Nosilna občina Predlagani projektni predlog 

9.  Občina Lovrenc na Pohorju Odvajanje in čiščenje v porečju Drave 

10.  MO Maribor   Odvajanje in čiščenje v porečju Drave 

11.  Občina Oplotnica Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje 

12.  Občina Ormož Odvajanje in čiščenje v porečju Drave 

13.  Občina Poljčane Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje 

14.  Občina Rače-Fram Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje 

15.  Občina Ruše Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave 

16.  Občina Slovenska Bistrica Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje 

17.  Občina Šentilj Odvajanje in čiščenje v porečju Drave 

18.  
Občina Lenart 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Lenart  - 

centralna ČN Lenart 

19.  
Občina Ormož 

Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020 – 

ormoško območje 

20.  
Občina Šentilj 

Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki-

Počehova 

21.  
Občina Hajdina 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - 

Občina Hajdina 

22.  
Mestna občina Ptuj 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – 

Mestna občina Ptuj 

23.  Občina Kidričevo Obvoznica Kidričevo 

24.  

Mestna občina Ptuj 

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za 

zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem 

Podravju 

25.  Občina Destrnik Gradnja reg. kolesarskih povezav 

26.  Občina Kidričevo Obrtna cona Kidričevo 

27.  Občina Majšperk Poslovna cona Majšperk-Breg 

28.  Občina Kungota Kolesarska pot Kungota - Maribor 

29.  
Občina Miklavž na Drav. polju 

Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji 

Ptujske c. v Miklavžu na Drav. polju 

30.  
Razvojna agencija Slovenske 

gorice   

Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske 

gorice 

 

31.  Občina Ormož Razširitev EPC Ormož 

32.  Univerza v Mariboru RIUM 

 

2.1.3 ČRPANJE SREDSTEV V PODRAVJU V OKVIRU RRP-ja 2014-2020 

Upravičenci iz Podravske regije se v tekočem programskem obdobju dokaj uspešno prijavljajo na raznolike 
razpise v okviru Operativnega programa. Tako so naši upravičenci do 23.12. 2020 uspešno kandidirali oz. dobili 
potrditve o finančni podpori na 991 projektih.  Največ projektov je sofinanciranih iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) – 640 projektov. Od 640 potrjenih projektov so v 135 primerih upravičenci občine 
Podravske regije, javni zavodi, združenja, društva in osnovne šole v kar 515 primerih pa so upravičenci podjetja 
ter drugi. 
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Iz Evropskega socialnega sklada (ESS) je bilo v tem času potrjenih 314 projektov, od kateri je bila večina (237) 
upravičencev iz občin ali zavodi v lasti občin, v 77 primerih pa so upravičenci različne nevladne organizacije, 
združenja ali Fundacije. Najmanj projektov je bilo sofinanciranih iz Kohezijskega sklada (KS) – 37 projektov.  Od 
tega so bile v 30 primerih upravičenci občine in ostale javne ustanove v 7 primerih pa drugi. Največ 
sofinancerskih sredstev bo Podravje pridobilo iz ESRR – 123.974.181,29 €. Drugi najmočnejši sklad je ESS – 
36.991.907,27€. Nekaj manj sredstev bomo pridobili iz KS in sicer 22.867.879,96€. Skupaj smo v Podravju do 
sedaj dobili odobrenih 991 projektov v višini 183.833.968,52  € sofinanciranih sredstev, kar je slaba 19% vseh 
sredstev, ki so na voljo Vhodni kohezijski regiji. Zraven teh sredstev Podravje lahko računa na instrument v 
okviru ZSRR  - instrument Dogovor o razvoju regije (DRR) na katerega smo v dveh pozivih prijavili 32 projektov 
v višini cca 90,0 mio €.  
 

Analiza podatkov pokaže, da smo bili najbolj uspešni pri črpanju sredstev iz Prioritete I. KONKURENČNOST 

GOSPODARSTVA ZA RAST IN NOVA DELOVNA MESTA, VKLJUČNO S KREPITVIJO RAZISKAV, 

TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN INOVACIJ.  

Sledi Prioriteta II. VKLJUČUJOČA DRUŽBA IN BLAGINJA.  

Na tretjem mestu je komaj Prioriteta III. VARSTVO OKOLJA IN UČINKOVITA RABA NARAVNIH VIROV TER 

PREHOD NA NIZKOOGLJIČNO GOSPODARSTVO, kjer so bile izražene daleč največje potrebe po 

sofinanciranju projektov – preko 56% vseh potrebnih sredstev iz RRP 2014-2020. 
 

Tabela 3: Črpanje sredstev v Podravju do 30.12.2020 

 
Vir: EU skladi 

Občina Št. projektov ESS ESRR KS Sredstva ESS Sredstva ESRR Sredstva KS Vsi skladi skupaj Delež znotraj Podravja

Benedikt 2 2 45.770,99 45.770,99 0,02%

Cerkvenjak 1 1 38.620,69 38.620,69 0,02%

Cirklulane 6 3 3 21.800,00 1.206.565,34 1.228.365,34 0,67%

Desternik 16 11 5 117.640,00 130.315,31 247.955,31 0,13%

Dornava 8 7 1 242.443,35 1.169.018,23 1.411.461,58 0,77%

Hajdina 5 1 4 7.000,00 351.627,28 358.627,28 0,20%

Duplek 8 5 3 71.503,50 86.068,00 157.571,50 0,09%

Gorišnica 1 1 10.996,08 10.996,08 0,01%

Hoče-Slivnica 52 14 35 3 342.250,00 1.334.309,97 180.946,60 1.857.506,57 1,01%

Juršinci 20 18 2 219.260,00 117.301,39 336.561,39 0,18%

Kidričevo 15 3 11 1 33.100,00 504.542,17 713.911,68 1.251.553,85 0,68%

Kungota 15 4 11 29.100,00 838.954,94 868.054,94 0,47%

Lenart 26 3 22 1 398.256,00 2.302.617,12 29.600,00 2.730.473,12 1,49%

Lovrenc na Pohorju 13 8 5 96.480,00 133.903,25 230.383,25 0,13%

Majšperk 6 3 3 22.050,00 576.565,08 598.615,08 0,33%

Makole 1 1 13.388,18 13.388,18 0,01%

Maribor 463 131 315 17 26.116.165,32 95.115.717,28 15.548.121,01 136.780.003,61 74,40%

Markovci 7 1 5 1 16.560,00 317.142,27 19.200,00 352.902,27 0,19%

Miklavž na Dravskem polju 16 2 11 3 24.660,00 221.224,89 125.865,33 371.750,22 0,20%

Oplotnica 4 1 3 118.000,00 164.607,10 282.607,10 0,15%

Ormož 45 27 16 2 1.332.052,38 881.576,35 2.532.991,32 4.746.620,05 2,58%

Pesnica 25 1 24 7.000,00 1.407.004,85 1.414.004,85 0,77%

Ptuj 64 11 48 5 3.416.448,25 9.203.785,36 874.805,79 13.495.039,40 7,34%

Podlehnik 3 3 142.360,00 142.360,00 0,08%

Poljčane 7 5 2 1.890.559,18 222.534,84 2.113.094,02 1,15%

Rače - Fram 24 18 6 328.530,00 287.219,24 615.749,24 0,33%

Ruše 13 4 9 48.560,00 317.895,23 366.455,23 0,20%

Selnica ob Dravi 14 3 11 151.120,00 580.152,33 731.272,33 0,40%

Slovenska Bistrica 63 16 44 3 1.642.012,64 5.965.752,57 1.673.420,00 9.281.185,21 5,05%

Središče ob Dravi 4 2 2 125.000,00 108.000,00 233.000,00 0,13%

Starše 7 3 4 22.050,00 89.160,26 111.210,26 0,06%

Sv. Ana 2 2 42.447,91 42.447,91 0,02%

Sv.Trojica v Slovenskih goricah 4 4 328.757,35 328.757,35 0,18%

Sv. Andraž v Slovenskih goricah 1 1 30.703,20 30.703,20 0,02%

Sv. Jurij v Slovenskih goricah 1 1 35.572,40 35.572,40 0,02%

Sv. Tomaž 4 4 30.150,00 30.150,00 0,02%

Šentilj 8 2 6 15.100,00 195.207,65 210.307,65 0,11%

Trnovska vas 1 1 48.791,55 48.791,55 0,03%

Videm 14 10 4 119.290,00 365.376,91 484.666,91 0,26%

Zavrč 0 0,00 0,00%

Žetale 2 1 1 118.000,00 81.412,61 199.412,61 0,11%

SKUPAJ PODRAVJE: 991 314 640 37 36.991.907,27 123.974.181,29 22.867.879,96 183.833.968,52 100%

100% 31,69% 64,58% 3,73% 20,12% 67,44% 12,44% 100%

projekti po skladih sredstav po skladih
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2.1.4 ZAKLJUČEK 

Glede na dejstvo, da se je večina projektov šele začela izvajati ali pa je pri koncu izvajanja, je nemogoče oceniti 

dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov, projektov. Od vseh 34 predlaganih projektih v okviru 

Dogovora o razvoju regije, kjer pričakujemo slabih 93 mio sofinancerskih sredstev sta, na dan poročanja (marec 

2021) samo 2 projekta izvedena, 7 projektov je v fazi izvajanja aktivnost, vsi ostali čakajo na soglasje pristojnih 

ministrstev ali NPO.  

 

Pri oceni učinkov ter rezultatov imamo še posebej velike težave pri centralno vodenih projektih – primer Zavod 

RS za zaposlovanje, kjer iz obstoječih evidenc ni možno oceniti koliko sredstev je pri tem prišlo v Podravsko 

regijo. Prav tako je zelo težko, skoraj nemogoče oceniti uspešnost pri črpanju sredstev v okviru Programa za 

razvoj podeželja v okviru EKSRP-ja.  

 

Tabela 4: Priprava dogovorov za razvoj regije  

Razvojna naloga Izvedene aktivnosti 

Priprava dogovorov za razvoj 
regije 

➢ Pomoč lokalnim skupnostim pri oblikovanju/dopolnjevanju projektov ter 
pridobivanju dovoljenj resornih ministrstev za pripravo vlog na 
neposredno potrditev. 

➢ Sodelovanje s partnerji v Sloveniji in tujini pri pripravi skupnih projektov 
za prijave na različne razpise. 

➢ Pomoč pri pripravi projektnih predlogov partnerjem doma in tujini. 
➢ Pridobljena dodatna pojasnil s strani nacionalnih organov in 

posredovanje le teh do lokalnih skupnosti. 
➢ Izpeljana svetovanja in pomoč pri pripravi projektov. 
➢ Organizirani in izvedeni usklajevalni sestanki z namenom oblikovanja 

projektnih idej za regijske projekte. 
➢ Seznanjanje in obveščanje lokalnih skupnosti in drugih relevantnih 

subjektov o aktualnih zadevah na področju regionalnega razvoja, 
zakonodaje in drugih aktualnih zadevah. 

➢ Priprava informativnih sestankov. 
➢ Načrtovanje regionalnega razvoja po posameznih vsebinskih področjih 

(projektne ideje z usmerjanjem partnerjev v regijske projekte). 
➢ Usklajevanje regionalnih razvojnih aktivnosti med lokalnimi partnerstvi. 
➢ Priprava regijskih projektov v skladu z navodili pristojnih ministrstev. 
➢ Informiranje in obveščanje subjektov o postopku priprave in izvedbe 

regijskih projektov uvrščenih v potrjen dogovor za razvoj regije 
Podravje. 

➢ Informiranje in obveščanje subjektov o postopku priprave in izvedbe 
regijskih projektov za uvrstitev na seznam za drugo povabilo razvojnim 
svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije.  
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V okviru Dogovora za razvoj regije smo sodelovali pri oblikovanju naslednjih potrjenih projektnih 
predlogov: 
 

Naziv projekta Nosilec projekta 

Obrtna cona Kidričevo  Občina Kidričevo 

Poslovna cona Majšperk - Breg Občina Majšperk 

Ureditev OC – IV. faza Občina Markovci 

Podjetno nad izzive - PONI 
MRA v sodelovanju z partnerji v regiji 
Podravje 

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti 
v Spodnjem Podravju 

Mestna občina Ptuj 

Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti 
na relaciji Trate-Lenart-Ptuj : Destrnik - Ptuj 

Občina Destrnik 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Občina Hajdina Občina Hajdina 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj Mestna občina Ptuj 

Obvoznica Kidričevo Direkcija RS za ceste 

 

Skozi celotno poročevalsko obdobje smo informirali in obveščali subjekte, ki so vključeni v pripravo potrjenih 
regijskih projektov, ter sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije za neposredno potrditev projekta Podjetno 
nad izzive-PONI, ki ga bomo na ZRS Bistra Ptuj pričeli izvajati v prvih mesecih leta 2021. 
 

1. Drava, reka za prihodnost – Natura 2000 (dokončna oddaja popolne vloge na Ministrstvo za okolje in 
prostor) 

2. Aktivno povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo (projekt se izvaja) 
 
 

2.2 DRAVA, REKA ZA PRIHODNOST – NATURA 2000 

Projektna skupina: ZRS Bistra Ptuj/ 
Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (vodja projekta), Zavod 
RS za varstvo narave OE Maribor, Direkcija RS za vode, Občina Starše, 
Občina Duplek, Občina Središče ob Dravi 

Trajanje projekta: 01. 01. 2020 do 31. 03. 2023 

Nazivi in številke pogodb: Sklep o sofinanciranju operacije »Drava-Natura 2000 reka za prihodnost; 
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega 
pasu reke Drave – za Dravo«, Številka: 544-29/2016/31 z dne 22.11.2019, 
Ministrstvo za okolje in prostor; 
Pogodba o sofinanciranju operacije številka: 2550-19-431002 

 
Območje reke Drave je zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših 
območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na zelo 
majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Na oblikovanje okolij ob reki pa 
vpliva tudi človekovo delovanje z rečnimi regulacijami, hidroenergetsko rabo, posegi v strugo, odnašanjem 
proda; posledično je spremenjena hidrologija reke in bilanca prodonosnosti, sušijo in zaraščajo se rečni rokavi 
in mrtvice, s tem pa se zmanjšuje tudi učinkovitost zadrževanja vode ob poplavah. Območje reke Drave je del 
evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.  
Projekt naslavlja 4 ciljne kvalifikacijske habitatne tipe ter 11 ciljnih kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst 
območja Natura 2000 Drava. 
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Projekt naslavlja ključne grožnje za ciljne vrste in habitatne tipe na območju Natura 2000 Drava: 

• zmanjšanje obsega in povezanosti naslovljenih habitatnih tipov in habitatov populacij vrst; 

• sprememba specifičnih lastnosti, struktur in procesov habitatov; 

• prisotnost tujerodnih invazivnih vrst. 
 
V letu 2021 smo izvedli dela na projektu v skladu s planiranimi aktivnostmi. 

• V sklopu aktivnosti 4.2. splošni sklop - ukrep 2.1.2. informiranje: 

• izveden je bil javni razpis in izbor krovnega izvajalca interpretacije, ki med drugim zajema: 

• pripravo in izvedbo interpretacije v informacijskem centru na Ptuju, kot tudi manjšem predstavitvenem 
centru v občini Videm; 

• priprava in izvedbo interpretacije na učni poti v Šturmovcih ter interpretacijskih točkah v Hajdini, 
Gorišnici, Moškanjcih in Muretincih. 

 
V sklopu aktivnosti 4.1.2. Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh izboljšanja in stanja 
ohranjenosti HT 6210 :  

• na 3 ha projektnega zemljišča v Šturmovcih, je bilo opravljeno selektivno odstranjevanje lesne zarasti, 
mulčenje invazivnih rastlin in selektivna košnja; 

• izvedla se je identifikacija področja na katerem raste značilna vrsta divje orhideje in določila primerna 
aktivnost prihodnjega urejanja specifičnega področja in strokovnimi izhodišči; 

• v skladu s projektno aktivnostjo 4.1.2 smo na degradiranem (manj poraščenem delu travišča) področju 
sejali izbrano avtohtono mešanico trave; 

• zasajeno je bilo cca 70 sadik avtohtonih drevesnih vrst (beli topol, hrast, čremsa, vrba); 

• izveden je bil JRMV – košnja na 6 Ha zemljišča v Šturmovcih, s katerim bomo v skladu z pripravljenimi 
strokovnimi izhodišči, dosegli cilj projekta, ki je revitalizacija zaraščajočih in zaraščenih suhih travnikov 
ter vzpostavitev ustrezne rabe na revitaliziranih površinah kot tudi ostalih travniških površinah z 
neustrezno rabo z namenom ohranjanja habitatnega tipa 6210 ter nanj vezanih vrst (predvsem orhidej), 
istočasno pa ustvariti pogoje za večjo vrstno pestrost na podlagi specifičnih mikrohabitatov vezanih na 
različne travniške strukture (pašnik, košeni travnik). 

 
2.3 AKTIVNO POVEZANO ZA NOVA DELOVNA MESTA IN VKLJUČUJOČO DRUŽBO 

Projektna skupina: ZRS Bistra Ptuj/ Rosvita Bedrač, Ksenija Golob 
Prizma, Zavod Citilab Maribor, PRJ Halo, RASG, RIC Slovenska Bistrica, 
ŠGZ, Zavod PIP, CAAP, Združenje Socialna ekonomija Slovenije 

Trajanje programa: 01. 03. 2018 – 31. 12. 2021 

Nazivi in številke pogodb: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Pogodba št. 
C2611-18-394102 o financiranju operacije SocioLab, 

Projekt je namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in 
skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega 
ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe 
dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno 
vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu 
in družbenemu razvoju v Podravski regiji. 
Izvedene aktivnosti v letu 2020: 
Projekt se je v skladu z dogovorom izvajal na 5 različnih lokacijah v poslovnih prostorih vključenih izvajalcev 
(Maribor, Ptuj, Lenart, Cirkulane in Slovenska Bistrica 

• 28 vključenih socialnih podjetij, zadrug in iniciativ, 

• 95 oseb vključenih v program podpore, 

• 690 ur izobraževanj in mentorstva za socialna podjetja in zadruge, 

• preko 500 udeležencev dogodkov, 

• preko 70 dogodkov aktivacije in motivacije ter fokusnih skupin.  
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2.4 PODJETNO NAD IZZIVE-PONI 

Projektna skupina: RRA Podravje-Maribor (vodja projekta - koordinator in izvajalec) 
ZRS Bistra Ptuj (izvajalec) 
RASG (izvajalec) 

Trajanje programa: 01. 03. 2020 – 31. 07. 2023 

Nazivi in številke pogodb: Dogovor za razvoj regij – neposredna potrditev 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (ESRR in državni proračun 
RS) 
Odločitev o podpori št. 3-1/1/MGRT/0 za operacijo: »Podjetno nad izzive 
Podravje – PONI Podravje«, Številka: 3032-114/2020/6 z dne 20. 08. 2020 
Pogodba o sofinanciranju še ni podpisana 
Mestna občina Ptuj - Pogodba o financiranju programa dela za leto 2020 

 
Glavni namen projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja realizirale 
osebe s podjetniško idejo. Z izvedbo predlaganega projekta bomo zagotovili celovito ponudbo vsebinskih 
podpornih storitev za potencialne podjetnike, ki so bistvene za uspešen razvoj njihove poslovne ideje in 
ustanovitev podjetja. Projekt bo v povezavi z drugimi podpornimi aktivnostmi vzpostavil ustrezno podporno 
okolje za razvoj podjetništva, ki je eno izmed osnovnih gonil zaposlovanja, ustvarjanja novih delovnih mest, 
inovacij, sprememb, konkurenčnosti in gospodarske rasti posamezne regije. Bistvo programa je spodbujanje 
podjetništva in podjetnosti, odpiranje novih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest. 
 
Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi skupini 5 ali 10 udeležencev v obdobju 4-ih 
mesecev zagotovimo podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne 
poslovne ideje. Program je vsebinsko sestavljen tako, da v 4-ih mesecih vključitve udeleženci prejmejo ključna 
znanja s področja podjetništva, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo. Program udeleženca 
pelje vse od razvoja poslovne ideje, do izdelave poslovnega modela in poslovnega načrta. Hkrati ga celostno 
seznani z vsemi pomembnimi področji v podjetništvu.  
 
Projekt ustvarja nov model povezovanja novoustanovljenih podjetij in posameznikov s poslovno idejo, tudi z 
obstoječimi podjetji in drugimi deležniki v regiji in širše. Med bistvene projektne aktivnosti namreč štejemo 
mreženje udeležencev projekta z obstoječimi podjetji in institucijami. Namen projekta PONI Podravje je 
podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo. Projekt zajema nudenje vsebinskih 
podpornih aktivnosti, s katerimi udeležencem v obdobju 4 mesecev zagotovimo podporno podjetniško okolje, v 
katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje 
Program je vsebinsko sestavljen tako, da v 4-ih mesecih vključitve udeleženci s strokovno pomočjo mentorjev 
in dodatnim usposabljanjem s strani zunanjih izvajalcev prejmejo ključna znanja s področja podjetništva, ki jih 
ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo. Hkrati razvijejo svojo poslovno idejo, izdelajo poslovni 
model in poslovni načrt ter pripravijo vse potrebno za realizacijo ideje na trgu. Glavni cilj projekta je ustanovitev 
novih podjetij, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja realizirale osebe s podjetniško idejo. Osebe, ki se 
vključijo v projekt na dan pričetka podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas. To pomeni, da morajo biti na 
dan vključitve brez statusa zaposlitve, študenta idr. 
 
Izvedene aktivnosti v letu 2021: 

• informiranje in promocija javnih pozivov (2x) potencialnih prijaviteljev in izbor udeležencev s strani 
komisije; 

• zaključili usposabljanje z dvema skupinama udeležencev (10 oseb), ki so pripravili poslovni načrt za 
svojo poslovno idejo, 

• v decembru začeli s tretjo skupino (6 udeležencev), 

• prijavljeni in vključeni kandidati prihajajo iz vseh občin Spodnjega Podravja,  
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• izvedli več kot 20 delavnic iz podjetniških vsebin (Osnove podjetništva, Oblikovanje in razvoj poslovnih 
idej, Poslovno modeliranje, Teambuilding s poudarkom na spoznavanju močnih in šibkih področij 
posameznika ter oblikovanja in krepitve ekip, Raziskava trga, Prodaja in trženje s poudarkom na 
digitalnem marketingu, Celostna grafična podoba, Priprava poslovnega načrta, Poslovne funkcije, 
Organizacija časa in uporaba spletnih pripomočkov za izboljšanje produktivnosti, Komuniciranje, javno 
nastopanje in pogajanja, Osnove računovodstva, davkov in finančnega dela poslovnega načrta, 
Postopki za ustanovitev podjetja, Zaposlovanje, obveznosti podjetnika in pravilniki v podjetju, Osnove 
gospodarskega prava, Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) ter uporaba spleta pri poslovanju 
podjetja, Viri financiranja za MSP (mikro, mala in srednja podjetja), Socialno podjetništvo kot družbeno 
odgovoren način razmišljanja podjetnikov, Psihologija v podjetništvu, idr.) 

• sodelovanje v komisij (vsi partnerji) za pregled prispelih vlog za 2, 3. in 4. skupino, ocenjevanje vlog, 
razgovori s kandidati in izbor udeležencev za vključitev v 2., 3. in 4. skupino, 

• informiranje in promocija 3. in 4. javnega poziva potencialnih prijaviteljev; 

• izvedba informativnih spletnih predstavitev za potencialne kandidate (v sodelovanju z ZRSZ OS Ptuj in 
SPOT Podravje ter drugimi), 

• spremljanje udeležencev 2 leti po zaključku usposabljanja; 

• delo z udeleženci; 

• izvajanja mentorstvo (notranji mentorji in zunanji mentorji);  

• skupinska in individualna podjetniška usposabljanja s strani zunanjih izvajalcev (strokovnjakov za 
različna področja podjetništva) in zaposlenih pri izvajalcih; 

• priprava poslovnega načrta; 

• izdelava MSP – minimalno sprejemljivega produkta; 

• delo na terenu – analiza trga, testiranje ideje (MSP), iskanje potencialnih strank, dobaviteljev ipd., 
iskanje in urejanje poslovnega prostora, pravno-formalni pogoji za registracijo dejavnosti …; 

• predstavitve in ogledi dobrih podjetniških praks ter mreženje; 

• spremljanje aktivnosti in napredka udeležencev; 

• izdelava promocijskih (CGP) in ostalih materialov; 

• druge aktivnosti v skladu s programom usposabljanja. 
 

Tabela 5: Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih 
naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov 

Razvojna naloga Izvedene aktivnosti 

Izvajanje regijskih projektov in 
sodelovanje pri izvajanju 

postopkov javnih razpisov, javnih 
naročil in javno-zasebnega 

partnerstva v okviru teh 
projektov 

➢ Izvedena svetovanja občinam pri izvajanju postopkov javnih razpisov, 
javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov 
(individualni sestanki) 

➢ Seznanjene občine na območju Spodnjega Podravja, razvojnih institucij 
in partnerjev o razpisih za dodeljevanje sredstev iz naslova regionalnih 
spodbud (elektronsko obveščanje) 

➢ Pridobljena in posredovana dodatna pojasnila 
➢ Izvedena svetovanja posameznim občinam pri identifikaciji projektov 
➢ Pregledana ustreznost pripravljenih projektov za prijavo na razpise 
➢ Pridobljene dodatne informacij in dovoljenja s strani pristojnih služb 
➢ Pregled ustreznosti projektov z nacionalnimi usmeritvami in prioritetami 

regije  
➢ Pripravljene vsebine, ki se nanašajo na regionalni razvoj in kohezijsko 

politiko 
➢ Informiranje o aktualnih novicah 
➢ Sodelovanje z LAS-i v Spodnjem Podravju  
➢ Izvedeni usklajevalni sestanki z nosilnim subjektom regionalnega 

razvoja v regiji – MRA. 
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Tabela 6: Sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih 
partnerstev  

Razvojna naloga Izvedene aktivnosti 

Sodelovanje in podpora pri 
delovanju sveta, regijske 

razvojne mreže in območnih 
razvojnih partnerstev 

➢ Obveščene lokalne skupnosti, razvojne institucije in drugi subjekti na 
območju Spodnjega Podravja o aktualnih razpisih; 

➢ Pomoč lokalnim skupnostim pri oblikovanju projektnih idej (od identifikacija 
ideje, preko priprave prijave, njene logike in ključnih sestavnih delov, 
ocenjevanja prijav, izvajanja projekta, spremljanja in poročanja ter končne 
evalvacije kot generatorja idej za nadaljnje projekte); 

➢ Načrtovanje regionalnega razvoja po posameznih vsebinskih področjih 
(projektne ideje z usmerjanjem partnerjev v regijske projekte 

➢ Pridobljena dodatna pojasnil s strani nacionalnih organov in posredovanje 
le teh do lokalnih skupnosti; 

➢ Izpeljana svetovanja in pomoč pri pripravi regionalnih projektov za vsa 
področja ORP Spodnje Podravje in RRP za Podravje, ki so predmet 
razpisov; 

➢ Organizirani in izvedeni usklajevalni sestanki z namenom oblikovanja 
projektnih idej za regijske projekte; 

➢ Seznanjanje in obveščanje lokalnih skupnosti in drugih relevantnih 
subjektov o aktualnih zadevah na področju regionalnega razvoja, 
zakonodaje in drugih aktualnih zadevah; 

➢ Seznanjanje ostale zainteresirane javnosti (podjetja, ZRSZ,…) na območju 
Spodnjega Podravja s potencialnimi projektnimi predlogi; 

➢ Izvedba informativnih sestankov z namenom predstavitev razpisov; 
➢ Načrtovanje regionalnega razvoja po posameznih vsebinskih področjih 

(projektne ideje z usmerjanjem partnerjev v regijske projekte); 
➢ Usklajevanje regionalnih razvojnih aktivnosti med lokalnimi partnerstvi; 
➢ Pripravljena mnenja ob prijavi projektov na razpise, glede njihove skladnosti 

z RRP; 
➢ Poročanje lokalnim partnerstvom za potrebe spremljanja regionalnih 

razvojnih nalog. 
➢ Izvedeni sestanki z namenom priprave skupnih projektov, dogovor o 

sodelovanju, iskanje finančnih virov, pregled možnosti prijave projektnih 
vsebin. 

 

Tabela 7: Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v 
regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov   

Razvojna naloga Izvedene aktivnosti 

Obveščanje, splošno svetovanje, 
popis projektnih idej ter 

usmerjanje razvojnih partnerjev v 
regiji pri oblikovanju, prijavi na 

razpise in izvedbi regijskih 
projektov 

➢ Obveščenost lokalnih skupnosti, razvojnih institucij in drugi subjektov na 
območju Spodnjega Podravja o aktualnih razpisih. 

➢ Pomoč lokalnim skupnostim pri oblikovanju projektnih idej (od 
identifikacije ideje, preko priprave prijave in njenih ključnih sestavnih 
delov, ocenjevanja prijav, izvajanja projekta, spremljanja in poročanja ter 
končne evalvacije kot generatorja idej za nadaljnje projekte). 

➢ Pridobivanje dodatnih pojasnil s strani nacionalnih organov in 
posredovanje le-teh do lokalnih skupnosti. 

➢ Izpeljava svetovanj in pomoč pri pripravi regionalnih projektov za vsa 
področja ORP Spodnje Podravje in RRP za Podravje, ki so predmet 
razpisov; 

➢ Organizacija in izvedba usklajevalnih sestankov z namenom oblikovanja 
projektnih idej za regijske projekte. 
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➢ Seznanjanje in obveščanje lokalnih skupnosti in drugih relevantnih 
subjektov o aktualnih zadevah na področju regionalnega razvoja, 
zakonodaje in drugih aktualnih zadevah. 

➢ Seznanjanje ostale zainteresirane javnosti (podjetja, ZRSZ …) na 
območju Spodnjega Podravja s potencialnimi projektnimi predlogi. 

➢ Priprava informativnih sestankov z namenom predstavitev razpisov. 
➢ Načrtovanje regionalnega razvoja po posameznih vsebinskih področjih 

(projektne ideje z usmerjanjem partnerjev v regijske projekte). 
➢ Usklajevanje regionalnih razvojnih aktivnosti med lokalnimi partnerstvi. 
➢ Zbiranje sredstev iz lokalnih virov za financiranje razvojnih nalog na letni 

ravni. 
➢ Pripravljena mnenja ob prijavi projektov na razpise, glede njihove 

skladnosti z RRP. 
➢ Poročanje lokalnim partnerstvom za potrebe spremljanja regionalnih 

razvojnih nalog. 

 

Tabela 8: Prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja  

Razvojna naloga Izvedene aktivnosti 

Prenos znanja in dobrih praks 
regionalnega razvoja 

➢ Informiranost javnosti preko elektronskih biltenov (Kohezijski e-kotiček ...) 
in spletne strani www.bistra.si. 

 

Tabela 9: Pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona, kadar jih 
izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja  

Razvojna naloga Načrtovane aktivnosti 

Pomoč pri izvajanju regijskih 
finančnih shem iz prvega 

odstavka 19. člena Zakona, kadar 
jih izvaja Javni sklad Republike 
Slovenije za regionalni razvoj in 

razvoj podeželja 

➢ Obveščanje in informiranje vseh relevantnih subjektov o možni vključitvi v 
obstoječo regijsko garancijsko shemo Podravja. 

➢ Obveščanje in informiranje podjetij in ostalih relevantnih subjektov o 
regijskih finančnih shemah. 

➢ Udeležba predstavnika ZRS Bistra Ptuj na posvetu in sestankih v okviru 
Regijske štipendijske sheme za Podravje. 

➢ Redno obveščanje podjetij in ostalih relevantnih subjektov o razpisu 
Štipendijskih shem. 

 

2.5 SPOT (VEM) TOČKA PRI ZRS BISTRA PTUJ 

ZRS Bistra Ptuj je tudi v letu 2021 opravljala tudi naloge VEM točke. Točke VEM (vse na enem mestu) so mesta, 
preko katerih stranke vlagajo vloge za registracijo (ustanovitev, vpis sprememb, izbris) gospodarskih družb in 
drugih subjektov vpisa v sodni register ter njihovih delov ter vloge za registracijo samostojnih podjetnikov in 
njihovih delov. Preko točk VEM lahko stranke vlagajo tudi vloge za prijavo davčnih podatkov, vloge za prijavo v 
obvezna socialna zavarovanja in vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja. 
 
ZRS Bistra Ptuj je v letu 2021 opravljala naloge VEM točke, za delujoča podjetja, potencialne podjetnike in mlade 
iz celotnega območja Spodnjega Podravja: 

o storitve portala e-VEM – izvajanje e-VEM registracij samostojnega podjetnika posameznika 
(s.p.-ja) in družbe z omejeno odgovornostjo; 

o izvajanje podpornih storitev za vse ciljne skupine MSP (malih in srednjih podjetij) in potencialnih 
podjetnikov v Republiki Sloveniji na lokalnem nivoju; 

o animiranje in informiranje lokalnih partnerjev in ostalih končnih uporabnikov; 
o enostavnejše oblike usposabljanj; 
o razvoj in vzpostavljanje območnih in projektnih razvojnih partnerstev; 
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o promocija uporabe elektronskega poslovanja v lokalnem okolju; 
o izvajanje drugih promocijskih aktivnosti s področja podjetništva; 
o sodelovanje v drugih lastnih projektih ZRS Bistra Ptuj s področja pospeševanja podjetništva; 
o druge aktivnosti za podporo podjetništva na lokalni ravni. 

 
V okviru VEM točke smo v letu 2021 posredovali preko 50 informacijskih paketov podjetnikom na temo 
podjetništva, izvedli več informativno-promocijskih in tematskih delavnic za potencialne podjetnike in 
podjetnike ter opravili preko 700 osnovnih svetovanj na temo (ustanovitev podjetja, potrebna 
dokumentacija, vodenje poslovnih knjig, prijave v obvezno zavarovanje,…). Izvajanje postopkov 
registracije in postopkov statusnih sprememb za s.p. in d.o.o.  preko sistema e-VEM letno preseže 1.500 
vlog. 
 
2.6 PRIPRAVA OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA SPODNJE PODRAVJE 2021-2027 IN 

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA PODRAVJE 
2021-2027 

 
V poročevalskem obdobju je ZRS Bistra Ptuj aktivnosti usmerila v pripravo Območnega razvojnega programa 
(ORP) Spodnje Podravje za obdobje 2021-2027, ter aktivno sodelovala pri pripravi Regionalnega razvojnega 
programa za Podravje 2021-2027. Aktivnosti so bile usmerjene v pripravo izvedbenega, projektnega dela 
razvojnih programov. 
 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) 
določa, da se z RRP uskladijo razvojni cilji v razvojni regiji (v nadaljevanju regija) ter določijo instrumenti in 
ocenijo viri za njihovo uresničevanje. RRP je sestavljen iz strateškega in programskega dela. Sprejme ga 
razvojni svet regije in potrdi svet regije najpozneje decembra leta pred letom, v katerem se konča prejšnje 
programsko obdobje. Navedeno pomeni, da je skrajni zakonski rok za sprejetje RRP za obdobje 2021–2027 31. 
december 2019. 
 
17. člen ZSRR-2 opredeljuje območno razvojno partnerstvo, ki se lahko oblikuje na sklenjenem območju 
več občin v eni ali več regijah. Če obstaja, območno razvojno partnerstvo v skladu s 3. členom Pravilnika 
o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 59/15 in 12/17) pooblasti območno razvojno 
institucijo za opravljanje razvojnih nalog na območju in v skladu s 17. členom ZSRR-2 v sodelovanju z 
RRA pripravi območni razvojni program.  
 
Strokovne, tehnične in administrativne naloge pri pripravi strategije razvoja regije in RRP opravlja RRA v 
sodelovanju z drugimi razvojnimi institucijami v regiji. Najprej sprejme razvojni svet regije sklep o pripravi RRP 
in program priprave RRP. Sklep o pripravi RRP vključuje navedbo območja priprave RRP in naloge vključenih 
razvojnih institucij, če poleg RRA sodeluje več razvojnih institucij. Program priprave RRP pa mora upoštevati 
časovni načrt priprave DPRP in mora vsebovati: 
− navedbo vodje projekta priprave RRP in projektne skupine, 
− navedbo vključenih razvojnih institucij v pripravo RRP, če poleg RRA sodeluje več razvojnih institucij, 

ter 
− časovni in finančni načrt priprave RRP. 
 
Pravne podlage za izdelavo Programa priprave RRP 2021-2027 so Zakon o skladnem regionalnem razvoju 
(ZSRR-2, 13. člen), Uredba o regionalnih razvojnih programih (U.l. RS št. 69/2012, 78/15) in Operativni načrt o 
sodelovanju ministrstev pri pripravi RRP 2021-2027 (sprejet na Vladi RS 5.7.2018 in 18.7.2019) ter usmeritve 
pristojnega ministrstva za regionalni razvoj. 
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Razvojni svet Podravske regije sprejme sklep o pripravi Regionalnega razvojnega programa (v nadaljevanju 
RRP) in program priprave RRP. Območni razvojni svet pa sprejme sklep o pripravi Območnega razvojnega 
programa (v nadaljevanju ORP). Vsako območno razvojno partnerstvo v Podravski regiji pripravi za svoje 
območje tudi Območni razvojni program, ki je sestavni del RRP regije, zato mora RRP za Podravje vključevati 
tudi vsebine iz območnih razvojnih programov. 
 
Predlagan Program priprave Območnega razvojnega programa Spodnje Podravje za obdobje 2021 - 2027 ima 
namen opredeliti območje, vsebine in način priprave ORP-ja, postopke obravnave gradiv v strokovni in širši 
javnosti, opredeliti nosilca in vloge ostalih razvojnih organizacij v postopku priprave in način usklajevanja ter 
povezovanja z ostalimi razvojnimi dokumenti na območju priprave in v regiji, ter na nivoju države.  
 
Območni razvojni program Spodnje Podravje 2021-2027 (v nadaljevanju ORP) bo temeljni programski dokument 
območnega razvojnega partnerstva Spodnje Podravje, ki bo opredeljeval razvojne cilje območnega razvojnega 
partnerstva v regiji ter določal instrumente in vire za njihovo uresničevanje.  
 
Območje priprave razvojnega programa je 16 občin Spodnjega Podravja, ki so 30.05.2006 podpisale »Pogodbo 
o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje Spodnje Podravje«, kot obliko interesnega 
povezovanja ter sodelovanja pri pripravi in izvajanju skupnih in povezanih projektov na območju občin podpisnic. 
Območni razvojni program Spodnje Podravje opredeljuje glavne razvojne naloge naslednjih občin: Cirkulane, 
Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo Majšperk, Markovci, Podlehnik, Mestna občina Ptuj, 
Sv. Andraž v Slov. goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.  
 
Občine Spodnjega Podravja so tako pristopile k pripravi in izdelavi Območnega razvojnega program za območje 
Spodnje Podravje, v skladu s predpisano metodologijo za pripravo regionalnih razvojnih programov v cilju, da 
dosežejo: 

• izdelan območni razvojni program, ki bo opredelil razvojne prednosti in zaostanke območja, razvojne 
cilje območnega razvojnega partnerstva v regiji ter določil instrumente in vire za njihovo uresničevanje, 

• opredeljene vsebine (kadrovsko in finančno ovrednotene programe in projekte) za spodbujanje 
regionalnega razvoja območja, ki naj se vključijo v Regionalni razvojni program Podravja, 

• oblikovanje skupin (političnih voditeljev, gospodarstvenikov in predstavnikov za infrastrukturo na 
območju), ki odločilno vplivajo na razvoj območja, 

• skladno razvojno in prostorsko načrtovanje na območju, tesnejše sodelovanje nosilcev razvoja in 
skupin, usposobljenih za izvajanje programov, ukrepov in projektov na območju razvojnega partnerstva. 

 
Podpisnice Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Podravje so na svoji 1. seji, 3. 7. 2006 ustanovile 
Območni razvojni svet kot usklajevalno telo za spremljanje, koordiniranje in odločanje o aktivnostih Območnega 
razvojnega partnerstva Spodnje Podravje. V Skladu s spremembo ZSRR-2, so ustanoviteljice območnega 
razvojnega partnerstva Spodnje Podravje, na svoji 15. seji Območnega razvojnega sveta Spodnje Podravje, ki 
je potekala 25.01.2012, sprejele in podpisale Aneks k Pogodbi o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva 
za območje »Spodnje Podravje«, s katerim so določile drugačno ureditev območno razvojnega partnerstva 
predvsem v zvezi s sestavo organov območnega razvojnega partnerstva in njihovim delovanjem, v skladi z 
ZSRR-2. 
 
Podravska razvojna regija, znotraj katere se nahaja območje Spodnjega Podravja, je v preteklem obdobju 
izkazovala razvojne probleme in se je po statističnih kazalcih razvitosti in indeksu razvojne ogroženosti uvrščala 
po stopnji svoje razvitosti šele na deveto od dvanajstih regij v Sloveniji. V obstoječem RRP in ORP za Spodnje 
Podravje je bilo podrobno analizirano stanje, vzroki in nakazane možnosti, da regija in območje lahko naredi 
pomembne premike na področju gospodarskega prestrukturiranja, tehnološkega razvoja, izobraževanja in 
izboljšanja kvalitete življenja. V prvi vrsti je bilo ugotovljeno, da obstajajo potenciali za to ter da je na nas samih, 
ali jih bomo izkoristili. Med ključnimi pogoji za preobrat v razvoju je, poleg inovativnega pristopa tako na 
regionalni kot državni ravni, bila izkazana potreba po večji in ciljni finančni pomoči s pomočjo države in evropskih 
sredstev.  
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Za uspešno uresničevanju regionalne razvojne politike v naslednjem programskem obdobju, bo pomembno 
upoštevanje razvojnih prioritet strategije razvoja Slovenije 2030 z upoštevanjem sektorskega razvojnega 
načrtovanja posameznih resorjev (izvajalcev ukrepov na državni ravni) in posebnosti regije.  
V fazi implementacij posameznih ukrepov na nivoju regije bo nujen pristop, ki bo omogočal celovito sočasno in 
skladno izvajanje s cilji integracije in celovitega reševanja ključnih regionalnih razvojnih problemov in razvojnih 
problemov znotraj posameznih območij.  
 
Ključnih razvojnih premikov na nivoju regije prav gotovo ne bo mogoče narediti s parcialnimi interesi in razpisi 
po različnih resorjih, ki iz različnih vidikov ciljajo na iste potencialne regijske nosilce, pri tem pa postavljajo 
izključujoče pogoje, ki ne sledijo ciljem skupne regionalne politike. Pri reševanju ključnih razvojnih problemov 
bo potreben programski pristop, kjer bodo posamezni nosilci celovito obravnavani, tako z vidika prostorskih 
pogojev, tehnološke opreme, potrebnih znanj in človeških resursov.  
 
Namen programa priprave je zagotoviti vse pogoje za pravočasno sprejetje ORP Spodnje Podravje 2021–
2027, njegovo umestitev v RRP Podravje 2021-2017 in kasnejšo implementacijo. ORP Spodnje Podravje 2021-
2027 se bo pripravljal sočasno z RRP Podravje 2021-2027. 
 
ZSRR-2 in Uredba o RRP določata, da je RRP sestavljen iz strateškega in programskega dela. Priprava ORP, 
ki bo del RRP, sledi predpisani vsebini in strukturi RRP. 
Z načrtovano spremembo Uredbe o RRP naj bi se strateški del pripravil in sprejel kot poseben fazni dokument 
pod imenom "strategija razvoja regije". Regionalni razvojni program (RRP) kot končni dokument naj bi 
vključeval strategijo razvoja regije kot strateški del RRP in programski del RRP. Strategija razvoja regije 
predstavlja skupno izhodišče (participativni proces sodelovanja vseh vključenih deležnikov – ministrstva, 
regionalne razvojne agencije (v nadaljevanju RRA), občine za razvojno in prostorsko načrtovanje na regionalni 
ravni in s tem daje podlago za bolj racionalno razvojno načrtovanje ob hkratnem razmišljanju o umeščanju 
posegov v prostor. 
 
Obvezna vsebina RRP, ki bo ji sledila tudi vsebina ORP (4.člen Uredbe o RRP): 

1. Analiza 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 razvojne specializacije 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, 
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, 

10. Predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak projekt okvirno predstavljen 
tako, da je njegova sestava naslednja: 

• delovni naziv projekta, 

• povzetek projekta, 

• navedba prioritete in ukrepa, v katerega 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 skupne partnerjev, 

• opis posameznih aktivnosti,  
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• 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. 
 

RRP in posledično ORP mora biti usklajen in skladen: 

• s Strategijo razvoja Slovenije in razvojnimi politikami,  

• z državnimi prostorskimi akti, pridobiti moramo smernice ministrstva, pristojnega za prostor, glede 
prostorskega razvoja v regiji, 

• z varstvenimi in razvojnimi dokumenti zavarovanih in varovanih območij, 

• izkazovati mora primerjalne prednosti regije v odnosu do sosednjih regij in v mednarodnem razvojnem 
povezovanju. 

 
Naloge organizacij sodelujočih pri pripravi 

✓ Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj: vodenje priprave RRP, koordinacija vseh aktivnosti 
za pripravo ORP, vzpostavljanje razvojnih partnerstev, pravočasen sprejem ustreznih odločitev, 
usklajevanje razvojnih ciljev območja, kazalnikov, ukrepov in projektov regije z ministrstvi, priprava 
poročil, strokovna in vsa administrativna, tehnična in druga opravila za pravočasen sprejem ORP 
Spodnje Podravje 2021-2027, vključno z njegovo umestitvijo v RRP Podravja 2021-2027, seznanjanje 
javnosti, promocija in priprava informacijskih gradiv in publikacij. 

✓ Območni razvojni svet Spodnje Podravje: potrditev ORP Spodnje Podravje 2021-2027 kot celovitega 
razvojnega dokumenta. 

✓ Razvojni partnerji na območju Spodnjega Podravja - razvojne institucije, nevladne organizacije, 
sodelujejo pri pripravi regijskih programov, predlaganju prioritet in pri izvedbi delavnic. 

✓ Zainteresirana javnost sodeluje s predlogi prioritetnih regijskih programov in projektov ter z mnenji in 
stališči o posameznih programih in projektih.  

 
 

 
 
V letu 2021 so bile glavne aktivnosti usmerjene v pripravo izvedbenega, projektnega dela razvojnih 
programov. V ta namen je čez leto 2021 potekalo več srečanj s predstavniki odborov ter regionalne 
razvojne mreže. 
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2.7 EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA 2021-2027 

V januarju 2020 je Evropska komisija objavila predlog Uredbe o ustanovitvi Sklada za pravični prehod. Sklad za 
pravični prehod bo ključno orodje za podporo območjem, ki jih bo prehod k podnebni nevtralnosti najbolj prizadel, 
in za preprečevanje regionalnih razlik. Zato bo ustanovljen v okviru kohezijske politike, ki je glavni instrument 
politike EU za zmanjšanje regionalnih razlik in obravnavanje strukturnih sprememb v evropskih regijah, pri čemer 
si bo s kohezijsko politiko delil cilje v posebnem kontekstu prehoda na podnebno nevtralnost do leta 2050. 
Vzpostavitev Sklada za pravični prehod je ključnega pomena za regije, ki so močno odvisne od fosilnih goriv ter 
energetsko intenzivne industrije. Sklad bo v okviru naslavljanja socialnih in gospodarskih posledic prehoda na 
podnebno nevtralnost Unije do leta 2050 predvidoma podpiral ukrepe diverzifikacije in modernizacije lokalnega 
gospodarstva ter ukrepe za zmanjšanje negativnih učinkov na zaposlovanje. 
 
Sredstva kohezijske politike bodo tudi v prihodnje usmerjena v regije, ki najbolj zaostajajo za preostalo EU, 
hkrati bo kohezijska politika ostala tudi močna, neposredna povezava med EU ter njenimi regijami in mesti. 
 
Ena glavnih značilnosti predloga Komisije za modernizirano kohezijsko politiko je osredotočenost na ključne 
naložbene prioritete, pri katerih lahko EU doseže najboljše rezultate. V predlogu Komisije je načrtovana podpora 
naslednjim petim prednostnim področjem, ki bodo gonilna sila naložb: 
 

1. pametnejša Evropa (inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje); 
2. bolj zelena, nizkoogljična Evropa (vključno z energetskim prehodom, krožnim gospodarstvom, 

prilagajanjem podnebnim spremembam in obvladovanjem tveganj); 
3. bolj povezana Evropa (mobilnost in povezljivost IKT); 
4. bolj socialna Evropa (evropski steber socialnih pravic in podpora za zdravstveno varstvo); 
5. Evropa bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude). 

 

Slovenija je razdeljena na dve kohezijski regiji - Zahodno Slovenijo in Vzhodno Slovenijo. Slovenija je bila pri 
pogajanjih o večletnem evropskem proračunu, ki so bila zaključena 21. 7. 2020 v Bruslju, uspešna, saj ostaja 
neto prejemnica. V prihodnjih sedmih letih naj bi Slovenija po ocenah v okviru svoje nacionalne ovojnice prejela 
2,9 milijarde evrov na področju kohezijske politike, 1,5 milijarde evrov sredstev v okviru skupne kmetijske politike 
in 100 milijonov iz Sklada za pravičen prehod. 

 
Voditelji držav članic EU so 21. julija 2020 potrdili večletni finančni okvir EU za obdobje 2021-2027 (1074 
milijard evrov) in nov instrument za okrevanje, NextGenerationEU (750 milijard evrov). S tem so šefi vlad 
in držav EU v Evropskem svetu sledili predlogom Evropske komisije, ki je za odpravljanje gospodarske in 
socialne škode zaradi pandemije koronavirusa, zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in ustvarjanje 
delovnih mest v instrumentu za okrevanje NextGenerationEU predvidela nepovratna sredstva in posojila za 
pomoč državam članicam. 
 
ZRS Bistra Ptuj je v letu 2021 sodelovala pri pripravi strateških dokumentov za novo programsko obdobje in 
zbiranju projektnih predlogov s strani občin na območju Spodnjega Podravja za nov instrument za okrevanje, 
NextGenerationEU. 
 
2.8 NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST 

Voditelji držav članic so na Evropskem svetu dne 21. 7. 2020 sprejeli dogovor glede Večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021–2027 in Instrumenta za okrevanje. Slovenija si je izpogajala izjemen razvojni okvir EU 
financiranja. Dogovor prinaša obsežna dodatna sredstva za Slovenijo, ki bodo olajšala okrevanje po krizi 
COVID-19 in spodbudila investicije v zeleni in digitalni prehod. 
 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50
https://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020.2136_sl_02.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_sl
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V okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« bo Slovenija lahko izkoristila okvirno 5,7 milijard evrov, 
od tega je 3,2 milijard evrov posojil in 2,1 milijarde evrov nepovratnih sredstev (312 milijonov evrov iz pobude 
React-EU, 134 milijonov evrov iz Sklada za pravični prehod, 1,8 milijarde evrov iz Mehanizma za okrevanje in 
odpornost ter 68 milijonov evrov za Razvoj podeželja). 
 
Vlada je na seji dne 28. aprila 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki bo podlaga 
za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF). Gre za finančno najobsežnejši 
mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost »Next Generation EU«, v okviru katerega 
bodo Sloveniji na voljo tudi sredstva pobude React-EU, Sklada za pravični prehod in Razvoj podeželja. 
Slovenija je v NOO opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami, ki bodo prispevale k 
blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih 
predstavljata zeleni in digitalni prehod. 

Vsaka komponenta znotraj posameznega razvojnega področja vključujejo vsebinsko povezane reforme in 
naložbe. Pri vsakem ukrepu so opredeljeni tudi relevantni mejniki in cilji. Na ta način bo mogoče spremljati 
njihovo izvajanje. V luči prizadevanj za zeleni prehod noben od ukrepov ne sme bistveno/pomembno škodovati 
okolju. 

Razvojna področja in komponente NOO: 

ZELENI PREHOD 

• Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu 
• Trajnostna prenova stavb 
• Čisto in varno okolje 
• Trajnostna mobilnost 
• Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov 

DIGITALNA PREOBRAZBA 

• Digitalna preobrazba gospodarstva 
• Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave 

PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST 

• RRI – Raziskave, razvoj in inovacije 
• Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje 
• Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov 
• Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne 

dediščine 
• Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici 
• Učinkovite javne institucije 

ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST 

• Zdravstvo 
• Socialna varnost in dolgotrajna oskrba 
• Stanovanjska politika 
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NOO predvideva koriščenje 1,8 milijarde evrov razpoložljivih nepovratnih sredstev in dobrih 666 milijonov evrov 
posojil. Obseg koriščenja povratnih sredstev bo mogoče povečati, v kolikor bodo za to izkazane potrebe in v 
kolikor bodo pogoji ustrezni. Slovenija se glede na odlično bonitetno oceno namreč zadolžuje po negativni 
obrestni meri. Države članice lahko to storijo do avgusta 2023. 
 
Skladno z Uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost morajo države članice v svojih NOO 
zagotoviti, da za doseganje zelenih ciljev namenijo najmanj 37 odstotkov razpoložljivih sredstev in 20 odstotkov 
za doseganje digitalnih ciljev. Slovenski načrt za okrevanje in odpornost predvideva 43,45 % zelenim ciljem, 
20.05% pa doseganju digitalnih ciljev. 
 
V NOO so predvideni ukrepi in projekti, ki so izvedljivi do konca leta 2026, ko se program zaključi. Glede na 
omejenost sredstev bodo ostale naložbe, ukrepi in projekti, ki jih ni bilo mogoče umestiti v NOO, financirani iz 
drugih skladov, v okviru ostalih shem financiranja in iz državnega proračuna. 
Vlada je tudi pooblastila SVRK, da v postopkih usklajevanja do formalne potrditve NOO s strani Sveta EU na 
podlagi predloga EK, dopolni načrt skladno s pripombami EK ter dokument administrativno in tehnično dokončno 
uskladi. 
 

2.9 PRORAČUN EU 2021-2027 IN NAČRT ZA OKREVANJE ZA SLOVENIJO 
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