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

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvojnega programa - ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 
20/11, 57/12 in 46/16) je »regionalna razvojna agencija« pravna oseba v večinski javni lasti, ki opravlja splošne 
razvojne naloge v razvojni regiji. Dejavnost in opravljanje razvojnih nalog v regiji določata 18. in 19 člen 
ZSRR-2. 
 
V regiji se opravljajo v javnem interesu naslednje splošne razvojne naloge: 
- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov 

v regiji, 
- priprava dogovorov za razvoj regije, 
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in 

javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, 
- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih 

partnerstev, 
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri 

oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, 
- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter 
- pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, kadar jih izvaja 

sklad. 
 
Ter druge razvojne naloge države: 
- izvajanje regijske finančne sheme, 
- izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 
- dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 

sofinancirana iz evropskih skladov, 
- spodbujanje in razvoj podjetništva ter kulture inovativnosti, 
- promocija regije in spodbujanje investicij v regiji, 
- izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva, 
- prostorsko planiranje na regionalni ravni in 
- druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po odločitvi pristojnega ministrstva po zakonu, ki 

določa delovna področja ministrstev, in ob soglasju ministrstva. 
 
Na podlagi sklepa sveta regije, lahko na posameznem območju več pravnih oseb, v večinski javni lasti, skupno 
opravlja splošne razvojne naloge v regiji. 
 
Pri izvajanju splošnih razvojnih nalog v Podravju kot enakovredni partnerji sodelujemo: 

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

• Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, 2250 Ptuj, 

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

• Razvojni center Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož. 
 
Pri tem je Regionalna razvojna agencija Podravje-Maribor zadolžena za območje Zgornjega Podravja, 
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra za območje Spodnjega Podravja (Občina Cirkulane, Občina Destrnik, 
Občina Dornava, Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, 
Občina Markovci, Občina Podlehnik, Mestna občina Ptuj, Občina Sv. Andraž v Slov. goricah, Občina Trnovska 
vas, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale), Razvojna agencija Slovenske gorice za območje ORP 
Slovenske gorice in RC Ormož za Občino Ormož, Občino Središče ob Dravi in občino Sveti Tomaž pri Ormožu. 
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ZSRR-2 v svojem 21. členu opredeljuje financiranje razvojnih nalog v regiji. Naloge regionalnih razvojnih 
agencij financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna, ob upoštevanju števila upravičenih zaposlenih 
na splošnih razvojnih nalogah na regionalni ravni, glede na število prebivalcev in število občin v regiji. 
Sofinanciranje iz državnega proračuna se določi s pogodbo, ki jo za celotno programsko obdobje skleneta 
ministrstvo in regionalne razvojne agencije na podlagi ocene vrednosti splošnih razvojnih nalog na regionalni 
ravni. Pravne osebe, ki skupno opravljajo posamezne splošne razvojne naloge v regiji, so sopodpisnice 
pogodbe.  
 
ZRS Bistra Ptuj bo v letu 2022 nadaljevala z opravljanjem nalog spodbujanja regionalnega razvoja za 16 
občin Spodnjega Podravja. Aktivnosti v letu 2022 se bodo nanašale na vse aktivnosti predpisane z 
Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), ter na dodatne aktivnosti, ki se bodo 
skozi leto izkazale za potrebne na območju Spodnjega Podravja. 
 
ZRS Bistra Ptuj bo za potrebe Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Podravje oz. za 16 vključenih občin, 
tudi v letu 2022 posebno pozornost, v sklopu izvajanja splošnih razvojnih nalog, ki se opravljajo v javnem 
interesu namenila tekočim aktivnostim, ter vključitvi Spodnjega Podravja v strateške dokumente, namenjene 
novi finančni perspektivi 2021-2027, ter novemu instrumentu za okrevanje in odpornost. 
 
V letu 2022 si bo ZRS Bistra Ptuj prizadevala za čim uspešnejše črpanje sredstev iz naslova evropskega 
teritorialnega sodelovanja. Priprava projektov bo temeljila na vključevanju projektnih partnerstev in vsebin, ki 
bodo doprinesle k realizaciji in izvedbi najpomembnejših regijskih projektov na območju Spodnjega Podravja. 
 
Posebno pozornost bomo namenili tudi aktivnostim, vezanim na Uredbo o določitvi obmejnih problemskih 
območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20) za pripravo konkretnih projektov za celostni 
razvoj območja Haloz, z namenom nadgradnje ukrepov in posebne obravnave območja Haloz – obmejna 
območja, tudi s strani drugih resornih ministrstev, predvsem kar zadeva pridobitev dodatne finančne podpore 
bodisi iz naslova kohezijske politike bodisi iz državnega proračuna, ter instrumenta za okrevanje in odpornost. 
 

 

 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0954
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0993
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1909
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02 NALOGE SPODBUJANJA RAZVOJA NA REGIONALNI RAVNI ZA LETO 2022 

ZRS Bistra Ptuj bo v letu 2022 nadaljevala z opravljanjem nalog spodbujanja regionalnega razvoja za 16 občin 
Spodnjega Podravja, na naslednjih področjih: 
 

2.1 Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in 
regijskih projektov v regiji  

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

Razvojna naloga Načrtovane aktivnosti 

Usklajevanje, spremljanje in 
vrednotenje regionalnega 
razvojnega programa in 

regijskih projektov v regiji 

➢ Identifikacija projektnih predlogov iz Območnega razvojnega programa Spodnje 
Podravje za njihovo uresničevanje in izvedbo; 

➢ Priprava projektov iz ORP Spodnje Podravje 2014-2020 na javne razpise ministrstev; 
➢ Priprava projektov iz ORP Spodnje Podravje na razpise evropskega teritorialnega 

sodelovanja – Interreg; 
➢ Redno informiranje in obveščanje subjekti in delovne skupine, 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, 
bistrinih novic itd.; 

➢ Izvedba koordinacijskih sestankov z lokalnimi in regionalnim organizacijami; 
➢ Izvedba delavnic in drugih informativnih sestankov za pripravo skupnih  projektov na 

območju Spodnjega Podravja. 
➢ Spremljanje nacionalnih in evropskih razvojnih dokumentov  
➢ Spremljanje Uredb Evropskega parlamenta in Sveta. 
➢ Dokončanje priprave Območnega razvojnega programa Spodnje Podravje za obdobje 

2021-2027. 
➢ Sodelovanje pri dokončanju Regionalnega razvojnega programa za Podravje 2021-2027. 
➢ Priprava projektov iz razvojnih dokumentov za črpanje sredstev iz naslova Nacionalnega 

načrta za okrevanje in odpornost, ter nove finančne perspektive 2021-2027. 

 
2.2 Priprava dogovorov za razvoj regije  

Tabela 2: Priprava dogovorov za razvoj regije  

Razvojna naloga Načrtovane aktivnosti 

Priprava dogovorov za 
razvoj regije 

➢ Pripravo regijskih projektov, ki so potrjeni v okviru prvega in drugega dogovora za razvoj 
regij, ter dopolnitve. 

➢ Priprava regijskih projektov za novi dogovor za razvoj regij, v kolikor bo ta instrument 
potrjen v nacionalnih strateških dokumentih za obdobje 2021-2027 

➢ Usklajevanje evidentiranih regijskih in medregijskih projektov v okviru priprave RRP, ki 
bodo pripravljeni za izvedbo v obdobju 2014-2020 (velja obdobje do 2023-pravilo n+3 
leta) in 2021-2027 v okviru dogovora za razvoj regij: teritorialni razvojni dialog med 
ministrstvi in regijo, skladnost projekta z regionalnim razvojnim programom, skladnost 
projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja, ki so podlaga za 
sofinanciranje regijskih projektov, skladnost projekta z usmeritvami resornega organa, 
merljivost učinkov in rezultatov projekta, izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem 
obdobju. 

➢ Obveščanje lokalnih skupnosti in drugih relevantnih institucije v regiji o načinu 
uresničevanja regionalnih razvojnih programov; 

➢ Obveščanje in informiranje lokalnih skupnosti o pomenu in postopku priprave dogovora 
za razvoj regij; 

➢ Usklajevanje projektnih predlogov s pristojnimi organi / resornimi ministrstvi. 
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V okviru tretjega »Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije« so bili na svetu 
regije potrjeni in na MGRT posredovani naslednji projekti, v sklopu katerih bomo v letu 2022 opravljali aktivnosti 
koordinacije med občinami prijaviteljicami in resornimi ministrstvi ter SVRK-om. 
 

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 

 
2.3 Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih 

naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov 

Tabela 3: Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih 
naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov 

Razvojna naloga Načrtovane aktivnosti 

Izvajanje regijskih projektov in 
sodelovanje pri izvajanju 

postopkov javnih razpisov, javnih 
naročil in javno-zasebnega 

partnerstva v okviru teh 
projektov 

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

➢ Informiranje vseh 16 ob 
➢ čin na območju Spodnjega Podravja, razvojnih institucij in partnerjev o 

razpisih za dodeljevanje sredstev iz naslova regionalnih spodbud; 
➢ Pridobivanje in posredovanje dodatnih pojasnil; 
➢ Izvedba svetovanja posameznim občinam pri identifikaciji projektov; 
➢ Organizacija in izvedba delavnice o predstavitvi razpisne dokumentacije 

namenjene občinam; 
➢ Svetovanja glede ustreznosti pripravljenih projektov za prijavo na razpise; 
➢ Izvedba usklajevalnih sestankov z nosilnim subjektom regionalnega 

razvoja v regiji (MRA); 
➢ Pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije in pripravi investicijske 

dokumentacije (DIIP-i, IP-ji in analiz stroškov in koristi,..); 
➢ Pridobivanje dodatnih informacij s strani pristojnih služb glede priprave 

projektnih predlog in prijav na javne razpise; 
➢ Pregled ustreznosti projektov z nacionalnimi usmeritvami in prioritetami 

regije ter priprava vsebin, ki se nanašajo na regionalni razvoj; 
➢ Priprava nabora prioritetnih projektnih predlogov regije; 
➢ Vodenje korespondence; 
➢ Pomoč pri pripravi dokumentacije za projektne predloge; 
➢ Aktivno sodelovanje z LAS-i v Spodnjem Podravju. 
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Priprava investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
 
V letu 2022 bo ZRS Bistra Ptuj svoje aktivnosti usmerila tudi v pripravo in svetovanje pri investicijski 
dokumentacije za občine Spodnjega Podravja in sicer v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Uredba se uporablja pri pripravi in 
obravnavi investicijske dokumentacije ter načrta razvojnih programov. Na tej podlagi se sprejemajo odločitve o: 

➢ investicijah v nakup, gradnjo, posodobitev, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje osnovnih 
sredstev (objektov, opreme, zemljišč, nematerialnega premoženja, blagovnih rezerv, strateških 
zalog); 

➢ drugih investicijah, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe, blaginji in kakovosti življenja 
državljanov Republike Slovenije (na primer izobraževanje, raziskovanje in razvijanje); 

➢ investicijah, ki zahtevajo državna poroštva; 
➢ ukrepih, ki imajo pomembne finančne posledice na proračun (predpisi in drugi ukrepi). 

 
Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije, so: 

➢ za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj dokument 
identifikacije investicijskega projekta; 
 

➢ za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta 
in investicijski program; 

➢ za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega 
projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program; 

➢ za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije 
investicijskega projekta, in sicer: 

a. pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 
b. pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer 

visoki stroški vzdrževanja); 
c. kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

 
Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno 
prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in 
zagotavljanje spremljanja učinkov. 
Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti oziroma 
aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, se jih lahko združi v program (načrt 
investicijskega vzdrževanja, izobraževanja, socialnega varstva in podobno), za katerega veljajo isti postopki in 
merila kot za posamičen investicijski projekt. 
Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz 
celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati predinvesticijske zasnove za posamezne 
investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 eurov. 
 
Kohezijska politika do 2023 (2020-n+3) 
 
Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih bodo lahko tudi v letu 2022 države članice 
financirale ukrepe evropske kohezijske politike in ki prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020: 

1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij 
2. Izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter povečanje njihove uporabe in 

kakovosti 
3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter 

sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR) 
4. Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih 
5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj 
6. Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov  

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/tematska-podrocja
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7. Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah 
8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile 
9. Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini 
10. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje 
11. Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava 

 
V letu 2022 si bo ZRS Bistra Ptuj prizadevala za čim uspešnejše črpanje sredstev iz naslova evropske kohezijske 
politike. Aktivnosti bodo usmerjene v pripravo vsebin, ki bodo omogočale izvedbo najpomembnejših regijskih 
projektov na območju Spodnjega Podravja. Financiranje iz sredstev kohezijske politike bo tudi v letu 2022 
potekalo iz naslova treh evropskih skladov. 
 
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada so namenjena 
predvsem vlaganjem v raziskave in razvoj, krepitvi in razvoju človeških virov, vlaganjem v izobraževalni sistem 
in sistem usposabljanja za hitrejši prehod na trg dela, spodbujanju podjetništva, zagonu novih podjetij, 
internacionalizaciji, razvoju novih poslovnih modelov za mala in srednja podjetja ter posledično ustvarjanju novih 
delovnih mest. Vlaganja so usmerjena v področja, ki imajo jasen tržni potencial, povečujejo dodano vrednost in 
bodo prispevala k večji dostopnosti do finančnih virov. S spodbudami bo Slovenija ustvarila pogoje za 
dolgoročno stabilno okolje, kar bo, upoštevajoč družbene izzive (demografska gibanja, pritiski na okolje, dostop 
do hrane, itd.), spodbudilo razvoj novih, kakovostnih delovnih mest in ohranjanje obstoječih s spremenjeno 
strukturo gospodarstva. 
 
Vlaganja bodo tudi v letu 2022 prednostno usmerjena v podporo t.i. mehkim vsebinam in bodo zagotavljala 
ustrezno kombinacijo ukrepov, ki bo združevala investicije v človeške vire, aktivacijo, mobilnost, raziskave, 
razvoj in inovacije ter v večjo energetsko in snovno učinkovitost. Regijske projekte bo mogoče financirati v okviru 
opredeljenih vsebinskih prednostnih osi in na podlagi razdelitve na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo.  
 
Kohezijski sklad financira ključne projekte na področju prometne infrastrukture in uveljavljanja okoljskih 
standardov ter s tem najmanj razvitim državam članicam pomaga pri vključevanju na enotni trg EU. Do podpore 
Kohezijskega sklada so upravičene države EU, katerih bruto nacionalni dohodek (BND) na prebivalca ne dosega 
90 % povprečja Unije. Kohezijski sklad podpira naložbe za izpolnjevanje okoljevarstvenih standardov, 
energetske projekte, ki prispevajo k varstvu okolja, ter naložbe v vseevropska prometna omrežja, sisteme 
mestnega prevoza in nizkoogljične prometne sisteme. Kohezijski sklad bo prvič namenil sredstva tudi 
instrumentu za povezovanje Evrope – za konkurenčen in trajnosten prometni sistem v Evropi. 
 
 

Slovenija v programih Evropskega teritorialnega sodelovanja v obdobju 2014–2020 - programi Interreg 
 

Tudi v letu 2022 se bo ZRS Bistra Ptuj aktivno vključevala v pripravo in prijavo v okviru dveh ciljev evropske 
kohezijske politike: »naložbe v rast in delovna mesta« ter »evropsko teritorialno sodelovanje«. Oba cilja ostajata 
glavna mehanizma, s katerima si bo Evropska unija prizadevala izpolniti cilje strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast s pomočjo ustvarjanja rasti in novih delovnih mest, obvladovanja podnebnih 
sprememb in energetske odvisnosti ter zmanjševanja revščine in socialne izključenosti. 
 
Glavnina evropskih sredstev iz tega naslova je že porabljenih, zato bodo aktivnosti v letu 2022 usmerjene v 
izvedbo pridobljenih projektov, ter načrtovanju projektov za novo programsko obdobje. 
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2.4 Sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih 
partnerstev  

Tabela 4: Sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih 
partnerstev  

Razvojna naloga Načrtovane aktivnosti 

Sodelovanje in podpora pri 
delovanju sveta, regijske 

razvojne mreže in območnih 
razvojnih partnerstev 

➢ Obveščanje članov Območnega razvojnega sveta Spodnje Podravje o 
aktualnih temah s področja kohezijske, regionalne in lokalne politike ter 
regionalnih spodbudah; 

➢ Izvedba sej Območnega razvojnega partnerstva oz. Območnega 
razvojnega sveta Spodnje Podravje 

➢ Priprava gradiv članom Območnega razvojnega sveta Spodnje Podravje 
(po poslovniku) za vse izvedene seje ORS Spodnje Podravje; 

➢ Priprava predlogov sklepov za seje območnega razvojnega sveta 
Spodnje Podravje: 

➢ Vodenje korespondence vseh sej Območnega razvojnega sveta Spodnje 
Podravje (zapisniki, vabila, gradiva, sklepi,…); 

➢ Udeležba na sejah Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna 
Slovenija; 

➢ Udeležba na sejah Sveta Podravske regije, Regionalnega razvojnega 
sveta in odborih. 

 
2.5 Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev 

v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov   

Tabela 5: Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v 
regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov   

Razvojna naloga Načrtovane aktivnosti 

Obveščanje, splošno svetovanje, 
popis projektnih idej ter 

usmerjanje razvojnih partnerjev v 
regiji pri oblikovanju, prijavi na 

razpise in izvedbi regijskih 
projektov 

➢ Obveščanje in informiranje lokalnih skupnosti, razvojnih institucij in drugi 
subjektov na območju Spodnjega Podravja o aktualnih razpisih; 

➢ Pomoč lokalnim skupnostim pri oblikovanju projektnih idej (od identifikacija 
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; 

➢ 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 
Obveščanje 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. 
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2.6 Prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja  

Tabela 6: Prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja  

Razvojna naloga Načrtovane aktivnosti 

Prenos znanja in dobrih praks 
regionalnega razvoja 

➢ Ažurirannje spletnih strani; 
➢ Informiranost javnosti preko elektronskih biltenov in socialnih 

omrežij (Kohezijski e-kotiček, bistre novice.). 

 

2.7 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  

Tabela 7: 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 vehi relevantnih subjektov o možni 
vključitvi v obstoječo regijsko garancijsko shemo Podravja; 

➢ Obveščanje in informiranje podjetij in ostali relevantni subjekti o 
regijskih finančnih shemah; 

➢ Udeležba predstavnika ZRS Bistra Ptuj na posvetih v okviru 
Regijske štipendijske sheme za Podravje; 

➢ Redno obveščanje podjetij in ostalih relevantnih subjektov o 
razpisu Štipendijskih shem. 
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03 IZVAJANJE REGIJSKIH PROJEKTOV ZRS BISTRA PTUJ IZ NASLOVA DOGOVORA ZA 
RAZVOJ REGIJ 

3.1 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. 
 
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. 
 
Načrtovane aktivnosti v letu 2022: 
Projekt bomo v letu 2022 nadaljevali v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. 

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

• vzpostavitev informacijskega centra na Ptuju, kot tudi manjšega predstavitvenega centra v 
občini Videm;  

• ureditev učne poti v Šturmovcih; 

• izvedbo interpretacijskih točk v Hajdini, Gorišnici, Moškajncih in Muretincih. 
2. V sklopu aktivnosti 4.1.2. Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh izboljšanja in 

stanja ohranjenosti HT 6210 :  

• na 6 ha projektnega zemljišča, kjer je bilo opravljeno selektivno odstranjevanje lesne zarasti, 
mulčenje invazivnih rastlin, bomo nadaljevali z obnovo specifičnih lastnosti, struktur in procesov 
HT 6210;  

• glede na izveden JRMV – košnja na 6 Ha zemljišča v Šturmovcih, s katerim bomo v skladu z 
pripravljenimi strokovnimi izhodišči, bomo do konca leta 2022 poskušali doseči cilj projekta, ki 
je revitalizacija zaraščajočih in zaraščenih suhih travnikov ter vzpostavitev ustrezne rabe na 
revitaliziranih površinah. 

3. V sklopu projektne aktivnosti 4.3. informiranje:  

• v letu 2022 pripravljamo več skupnih aktivnosti z lokalno skupnostjo, društvi in izobraževalnimi 
organizacijami, z namenom ozaveščanja deležnikov na območju o pomenu ohranjanja biotske 
pestrosti območij Natura 2000 in kulturne dediščine.  



15 

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj 

Letni načrt dela za naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu za leto 2022 

3.2 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. 04. 2022 

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. 
Načrtovane aktivnosti v letu 2022: 
Projekt se je v skladu z dogovorom izvajal na 5 različnih lokacijah v poslovnih prostorih vključenih izvajalcev 
(Maribor, Ptuj, Lenart, Cirkulane in Slovenska Bistrica): 

- predstavitev rezultatov projekta na zaključni konferenci, 
- študijska tura z obiskom primerov dobre prakse iz socialne ekonomije, 
- kapitalizacija usposabljanj, mentorstev in druge pomoči podprtim iniciativam, 
- priprava priporočil za odločevalce, 
- vzpostavitev ekosistema podpornega okolja za socialno ekonomijo, 
- evalvacija programov, ekosistema in projekta. 

 
3.3 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.  
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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. 
 
Načrtovane aktivnosti v letu 2022: 
Projekt se bo v skladu z dogovorom izvajal na potencialno 3 različnih lokacijah v poslovnih prostorih vključenih 
izvajalcev (Maribor, Ptuj in Lenart).  
V Podravski regiji bo v projekt vključeno 130 udeležencev. V letu 2022 je za ZRS Bistra Ptuj načrtovanih največ 
18 vključitev udeležencev programa (3 skupini po največ 6 udeležencev).  
Projektne aktivnosti pa so: 

• promocija javnih pozivov (3x) in izbor udeležencev (18) s strani komisije; 

• vključitev novih 18 udeležencev v program usposabljanja iz občin Spodnjega Podravja(izvedba 
predvidoma: december21-marec22, april-julij, september-december),  

• informiranje in promocija programa med potencialnimi kandidati; 

• 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; 

• izvedba 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.) 

• druge aktivnosti v skladu s programom usposabljanja. 
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04 SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODJETNIŠTVA TER KULTURE INOVATIVNOSTI 

V Spodnjem Podravju ZRS Bistra Ptuj izvaja sistematično promocijo in svetovanje podjetnikom, vključno s 
promocija regije in spodbujanje investicij v regiji ter izvajanje regijskih programov internacionalizacije 
gospodarstva. 
 
S spremembo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v letu 2016, je predlagatelj tega – MGRT,  
sledil ciljem krepitve razvojne moči regij na podlagi lastnih razvojnih potencialov in globalnih priložnosti. Med te 
cilje je vključil povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala v razvojnih regijah ter povečanje 
njegove učinkovitosti v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov. 
 
Mnenje predlagatelja, MGRT je, da Slovenija vsekakor potrebuje močnejše regionalne razvojne agencije, 
kakor jih ima zdaj, če želi, da bodo njene regije konkurenčne tistim v sosednjih državah. Njihova naloga mora 
biti po eni strani uveljavljanje sodelovanja in zastopanja slovenskega gospodarstva in slovenske kulture 
v širšem prostoru EU. Po drugi strani pa morajo po svoji mreži razvojnih agencij in centrov poskrbeti tudi za 
obvladovanje razvoja regij in problemskih območij v regiji. 
 
ZRS Bistra Ptuj bo tudi v letu 2022 nadaljevala aktivnosti v sklopu subjekta inovativnega podpornega okolja, ki 
v Spodnjem Podravju deluje od leta 2014, v obliki mrežnega podjetniškega inkubatorja za sistematično 
promocijo, svetovanje in inkubacijo podjetniških idej inovativnih posameznikov. 
 
Znotraj spodbujanja in razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti, bo ZRS Bistra Ptuj nadaljevala z: 

➢ programom za promocijo podjetništva Start:up in program podjetniškega inkubatorja za celotno območje 
Spodnjega Podravja, 

➢ izvajanjem projekta SPOT točka pri ZRS Bistra Ptuj 
➢ vzpostavitvijo SocioLaba, mrežnega inkubatorja za socialno podjetništvo, 
➢ rednimi srečanji s podjetji Spodnjega Podravja, 
➢ spodbujanjem inoviranja podjetij na območju Spodnjega Podravja, 
➢ vzpostavitvijo in vzdrževanje programa za coworking, »medgeneracijsko mreženje, izmenjavo in 

sodelovanje«, ter 
➢ izvajanjem novega regijskega projekta INVEST PODRAVJE SLOVENIJA –PODPORNO OKOLJE ZA 

PRIVABLJANJE VLAGATELJEV. 
 
4.1 SPOT točka pri ZRS Bistra Ptuj 

 
 

ZRS Bistra Ptuj bo tudi v letu 2022 opravljala naloge SPOT (prej VEM) točke, 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. 
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ZRS Bistra Ptuj bo v letu 2022 nadaljevala z opravljanjem sledečih 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; 
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 letno posredujemo podjetnikom preko 68 informacijskih paketov na temo 
podjetništva, izvedemo več informativno-promocijskih in tematskih delavnic za potencialne podjetnike 
in podjetnike ter opravimo preko 800 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. 
 
4.2 Invest Podravje Slovenija –podporno okolje za privabljanje vlagateljev 

Privabljanje investitorjev predstavlja eno izmed aktivnosti na področju pospeševanja gospodarskega razvoja v 
Podravski razvojni regiji. Cilj projekta Invest Podravje – Slovenija je, da se s pomočjo aktivnosti za 
privabljanje investitorjev (domačih in tujih) v Podravski regiji ohranijo obstoječa in kreirajo nova delovna 
mesta. Kreiranje novih in kakovostnih delovnih mest omogoča, da prebivalci Podravske razvojne regije najdejo 
zaposlitev v regiji in zanje tako ni nujno iskanje zaposlitve izven nje – predvsem v Avstriji in v Osrednjeslovenski 
regiji. Na ta način želimo zmanjšati beg možganov iz Podravske razvojne regije. Potrebna pa bo priprava 
strategije. S pomočjo strategije želimo identificirati ključne sektorje, v katere želimo privabiti investitorje v 
Podravsko regijo – sektorje, ki bi jih bilo smiselno razvijati in za katere imamo možnosti za razvoj in strategija je 
pri tem ključna. 
 
Sodelujoče občine:  41 občin v Podravju  

Vodenje projekta/konzorcija:  RRA Podravje - Maribor 

Konzorcijska partnerja: ZRS Bistra Ptuj in JARA 

Območna razvojna partnerstva: RASG in RIC Slovenska Bistrica sodelujeta priložnostno, predvsem na 
delavnicah, kjer bo obravnavana strategija privabljanja investitorjev in pri 
drugih pomembnih odločitvah 

Način izvedbe: ustanovi se pogodbeni konzorcij.  
 
Glavni cilj projekta:  

➢ Vzpostavitev regijskega sodelovanja/sistema pri privabljanju investitorjev, ki zajema evidentiranje ter 
razvoj investicijskih priložnosti, celovito informiranje o investicijskih priložnostih v Podravju ter njihovo 
promocijo na ustreznih promocijskih kanalih oz. sejmih.  

➢ Vzpostaviti sistem za ciljno in aktivno nagovarjanje investitorjev v regijo: takšnih investitorjev, ki bi imeli 
za Podravsko razvojno regijo največjo dodano vrednost (neposredno/posredno): delovna mesta z 
visoko dodano vrednostjo in čim manjšim vplivom na okolje.  

➢ Vzpostavitev sistema, ki bo omogočal čim hitrejšo vzpostavitev kontakta med nosilcem investicijske 
priložnosti s potencialnim investitorjem.   
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Ostali cilji: 
➢ Pridobljene informacije o nezazidanih stavbnih zemljiščih, prostih prostorih proizvodnih halah, 

skladiščih, pisarniških prostorih, trgovskih objektih, turističnih objektih… po posameznih občinah. 
➢ Zbrane informacij o projektih, ki iščejo investitorje (občinski, privatni). 
➢ Zbrane informacij o morebitni prodaji podjetij, pomoč pri pripravi prospekta, kontaktiranje potencialnih 

investitorjev oz. kupcev. 
➢ Zbrane splošne in specifične informacije za potrebe potencialnega investitorja, organizacija ogledov in 

sestankov za potencialnega investitorja, t. i. »folow-up« aktivnosti.  
➢ Prisotnost na investicijskih sejmih in dogodkih v Sloveniji in v tujini. 
➢ Prisotnost na evropskih in svetovnih investicijskih forumih in »matchmaking« dogodkih, kjer je možno 

vzpostaviti v kontakt s potencialnimi investitorji. 
➢ Graditi mrežo s potencialnimi investitorji, s svetovalci za lociranje investicij, … 
➢ Identificirati tiste ključne sektorje v Podravski razvojni regiji, v katerih bi aktivno nagovarjali investitorje, 

da investirajo v regijo.  
➢ Predstavitev Podravja na raznih mednarodnih dogodkih, ki so povezani z investicijami v sloveniji in tujini, 

o lead generation, pridobivanje t.i. »leadov«. 
➢ Članstvo v slovenskih in mednarodnih združenjih, preko katerih je mogoče navezovati stike s 

potencialnimi investitorji. 
➢ Upravljanje s spletno stranjo www.investpodravje.si ter LinkedIn Invest Podravje – Slovenija,  
➢ Prisotnost regionalnih skrbnikov na LinkedIn omrežju. 
➢ Promocija Podravja kot investicijske destinacije preko socialnega omrežja LinkedIn, umeščanje 

Podravske regije na investicijski zemljevid, 
➢ Priprava predlogov projektov in aktivnosti za povečevanje potenciala za investicije v Podravsko razvojno 

regijo.  
 
Regionalni je komplementaren nacionalnemu nivoju ekosistema privabljanja investitorjev. Nacionalni nivo 
potrebuje informacije, ažurirane podatke, …  te podatke in informacije zagotavlja regionalni nivo.  
Kjer je le mogoče, je smiselno, da regionalni nivo predstavlja investicijske priložnosti v sodelovanju s SPIRIT 
SLOVENIJA (sejemski nastopi, investicijske konference,…), predvsem zaradi tega, ker takšni nastopi zahtevajo 
ogromno finančnih sredstev in ker je prepoznavnost Slovenije (ni redko, da investitorji sploh ne vedo, kje je 
Slovenija in da Slovenije sploh ni na njihovih investicijskih zemljevidih) bistveno boljša od posamezne regije. 
Takšna je tudi dosedanja praksa.  
 
Organiziranost regionalnega nivoja je odvisna od vsake posamezne regije. Glede na to, da je se večino investicij, 
predvsem t.i. »green and brown field investicije«, izvedejo v občinah je sodelovanje z občinami nujno potrebno.  
 
Vloga občin je pomembna saj: 

➢ imajo najboljši pregled kar se na območju posamezne občine dogaja,  
➢ imajo vizijo v katero se želi občina razvijati,  
➢ vodijo postopke za sprejem, spremembo in dopolnitve prostorskih aktov, 
➢ imajo pregled nad komunalno opremljenostjo posameznega območja,  
➢ so povezovalna točka znotraj območja občine (gospodarstvo, kmetijstvo, izobraževanje, turizem, šport, 

kultura, …). 
 
Zaradi preobremenitve zaposlenih na občinah, bi bilo smiselno, da se za posamezne lokacije v občini (npr. 
poslovna cona) zelo natančno pridobijo informacije o lokacijah, ki so zanimive za različne investitorje – s tem se 
bo osebje na občinah razbremenilo. Kjer so ustanovljena območna razvojna partnerstva, lahko vlogo zbiranja in 
posredovanja podatkov prevzamejo le-ta (RASG, JARA in RIC Slovenska Bistrica).  
 
  

http://www.investpodravje.si/
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Pomembno vlogo bodo območne razvojne agencije imele pri: 
➢ Oblikovanju nadaljnjih skupnih regijskih projektov, ki bodo imeli vpliv na konkurenčnost Podravske regije 

na področju privabljanja investitorjev (upravljanje poslovnih con, ….). 
➢ Ocenjevanju in dopolnjevanju strateškega dokumenta za privabljanje investitorjev. Naloga vodje 

konzorcija in konzorcijskega partnerja bo priprava osnutka omenjenega strateškega dokumenta. Preden 
bo dokument posredovan v obravnavo občinam oz. Svetu Podravske regije bo dokument pregleden in 
dopolnjen s strani območnih razvojnih agencij na način, da bo dokument pokrival tudi vso specifiko 
posameznih območij znotraj celotne regije. Bodo pa omenjene agencije povabljene k sodelovanju pri 
pripravi navedenega dokumenta tudi v fazi nastajanja le-tega. Cilj je, da bi celotna regija (občine) enotno 
in usklajeno prispevali k nastanku tega dokumenta in ga podpirali.  

➢ Oblikovanju skupnih projektnih vlog na t. i. različne EU razpise, katerih izvedba projektov bo imela vpliv 
na boljšo konkurenčno prednost Podravske razvojne regije pri privabljanju investitorjev. 

 
V sklopu projekta Invest Podravje – Slovenija zasledujemo dve ciljni strateški aktivnosti: 

➢ opredelitev ključnih sektorjev v Podravski razvojni regiji, v katere želimo privabljati investitorje in na tak 

način krepiti gospodarski razvoj regije, podkrepljeno z dejstvi, da je te sektorje v regiji mogoče krepiti. 

To je ključni razlog za pripravo dobre strategije;  

➢ priprava ukrepov in projektov, ki bi izboljšali investicijski potencial Podravske razvojne regije.  

 
RRA Podravje – Maribor bo pripravila metodologijo za izdelavo strategije. Strategija bo temeljila na analizi: 

➢ gospodarstva – pripravi RRA Podravje - Maribor, 

➢ človeških virov – pripravi ZRS Bistra Ptuj, 

➢ trendov v prihodnosti – pripravijo RRA Podravje, ZRS Bistra Ptuj ter JARA (vsaka svoj dogovorjen 

segment). 

 
Aktivnosti, ki se bodo izvajale v projektu Invest Podravje – Slovenija so razvrščene v štiri skupine: 

➢ aktivnosti na področju ponudbe, 

➢ aktivnosti na področju povpraševanja,  

➢ promocijske aktivnosti,  

➢ povezovalne in strateške aktivnosti.  

 
 

  

Strategija 
privabljanja 

FDI

Gospodarstvo -
obstoječe

Strmljenje v 
prihodnost

Človeški viri
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05 EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA 2021-2027 

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. 

 
Vir: https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020 

 
5.1 Strateška izhodišča evropske kohezijske politike 2021-2027 

Pred novo večletno finančno perspektivo na ravni EU in držav članic poteka usklajevanje vsebin, pogojev in 
meril, vezanih na izvajanje kohezijske politike v obdobju 2021–2027. V Sloveniji poteka priprava pomembnih 
dokumentov proračunskega in razvojnega načrtovanja (Državni program razvojnih politik, Strategija 
prostorskega razvoja, OP EKP novelacije Strategije razvoja Slovenije itd.). Navedeni procesi in usklajevanja 
bodo pomembno vplivali na način porabe in delitev javnih sredstev v obeh kohezijskih regijah, tako v vsebinskem 
kot finančnem smislu.  Sredstva EKP so najpomembnejša razvojna sredstva za regijo, vendar pa ne smemo 
zanemariti tudi sredstev za spodbujanje regionalnega razvoja, ki jih zagotavlja Republika Slovenija iz državnega 
proračuna. 

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). 
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5.2 Kohezijski paket za Slovenijo 

➢ Komisija v predlogu ohranja tri kategorije razvitosti regij: 
➢ manj razvite, ki dosegajo do 75 odstotkov povprečja razvitosti EU, 
➢ regije v prehodu, ki dosegajo od 75 do 100 odstotkov povprečja razvitosti EU, 
➢ bolj razvite regije, ki presegajo 100 odstotkov povprečja razvitosti EU. 

Slovenija je razdeljena na dve kohezijski regiji - Zahodno Slovenijo in Vzhodno Slovenijo. Slovenski BDP na 
prebivalca, izražen v standardih kupne moči (PPS), je leta 2019 dosegal 89 odstotkov povprečja EU oz. dve 
odstotni točki več kot v 2018. Zahodna Slovenija je dosegla 106 odstotkov povprečja, Vzhodna Slovenija pa 73 
odstotkov, kažejo podatki Eurostata. 

Vendar, Evropska komisija je za dodeljevanje sredstev državam za nov večletni finančni okvir 2021-2027 vzela 
leto 2018. Slovenski bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca, izražen v standardih kupne moči (PPS), je 
tistega leta dosegal 87 odstotkov povprečja EU-ja. Razlika v povprečni razvitosti med Zahodno in Vzhodno 
Slovenijo pa se je celo povečala - Zahodna Slovenija je dosegala 105 odstotkov povprečja EU-ja, Vzhodna 
Slovenija pa 72 odstotkov. 

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 prejela 3,2 milijarde evrov na 
področju kohezijske politike, 1,6 milijarde evrov sredstev v okviru skupne kmetijske politike in 253 milijonov iz 
Sklada za pravičen prehod v prvi fazi. 

Sredstva evropske kohezijske politike 2021-2027 so na nacionalni ravni načrtovana v okviru enega 
(operativnega) Programa, v katerega so vključeni 4 skladi: 

• Kohezijski sklad (celotna Slovenija), 
• Evropski sklad za regionalni razvoj (ločeno na V kohezijsko in Z kohezijsko regijo glede na dan 

finančni razrez s strani EK), 
• Evropski socialni sklad (ločeno na V kohezijsko in Z kohezijsko regijo glede na dan finančni razrez s 

strani EK), 
• Sklad za pravični prehod (za 2 premogovniški regiji: Zasavje in Šaleška dolina). 
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Tabela 8: Stopnje sofinanciranja za različno razvite regije 

 STOPNJA SOFINANCIRANJA – sklepi 
Evropskega Sveta julij 2020 

Manj razvite regije 85% 

Regije v tranziciji (2021-2020 manj razvite 
regije) 

70% 

Regije v tranziciji 60% 

Razvite regije 40% 

Kohezijski sklad 85% 

Interreg 80% 
 N+3 

Vir: Po 2020 — Slovenščina (eu-skladi.si) 

 

Slika 1: Razdelitev Slovenije na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo 

 

Ena od ključnih razlik med (operativnim) Programom 2014-2020 in (operativnim) Programom 2021-2027 izhaja 
iz drugačnega izhodiščnega razvojnega stanja obeh slovenskih kohezijskih regij ter s tem povezane stopnje 
sofinanciranja (intenzivnost financiranja) iz ESRR in ESS. V obdobju 2014-2020 ni bilo bistvenih razlik v stopnji 
sofinanciranja, medtem ko v obdobju 2021-2027 ta razlika obstaja. Zahodna kohezijska regija bo tako 
upravičena do največ 40 % sofinanciranja, Vzhodna kohezijska regija pa do višine 85 %. 

Prav tako je v okvir (operativnega) Programa za obdobje 2021-2027 vključen Sklad za pravičen prehod, ki ga v 
obdobju 2014-2020 ni bilo. S sredstvi tega sklada se dodatno zagotavlja podpora ljudem, gospodarstvom in 
okolju na območjih, ki se soočajo z resnimi socialno-ekonomskimi izzivi, izhajajočimi iz procesa prehoda na 
energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030, ter na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050. 

  

https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020
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5.3 Aktivnosti ZRS Bistra Ptuj pri pripravi strateških dokumentov na državni ravni 

V času priprave tega dokumenta, na nacionalni ravni potekajo usklajevanja glede priprave ključnih razvojnih 
dokumentov, ki bodo omogočili črpanje sredstev iz naslova Evropske kohezijske politike 2021-2027. Prav tako 
je s strani državnih organov potrebno predhodno izpolniti kar nekaj predhodnih pogojenosti, predpisanih s strani 
Evropske komisije. 

ZRS Bistra Ptuj v okviru nalog na regionalni ravni sodeluje pri pripravi strateških dokumentov oz. 
najpomembnejšega dokumenta Operativnega programa. Njegova priprava je na nacionalni ravni nekoliko v 
zaostanku, saj so bile glavne aktivnosti s strani SVRK in resornih ministrstev usmerjene v pripravo dokumenta, 
ki bo omogočil črpanje iz naslova instrumenta za okrevanje in odpornost in v predsedovanje Slovenije 
Evropskemu svetu. 

V zadnjih mesecih leta 2021 in prvih mesecih leta 2022 pa bodo vse aktivnosti usmerjene v pripravo 
Operativnega programa. ZRS Bistra Ptuj se bo udeleževala vseh srečanj SVRK in resornih ministrstev ter 
srečanj regionalnih razvojnih agencij pri pripravi ključnih ukrepov znotraj operativnega programa, ki bodo 
omogočili Spodnjemu Podravju čim učinkovitejše črpanje sredstev iz naslova FVO 2021-2027, ter s tem 
posledično realizacijo ključnih projektov za okolje. 
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06 MEHANIZEM ZA OKREVANJE IN ODPORNOST (NOO) 

Nahajamo se v obdobju, ko se zaključuje Večletni finančni okvir 2014-2020 in začenja novo programsko obdobje 
2021-2027, v obdobju, ko nas je prizadela pandemija covida-19, kar pred nas postavlja na eni strani velik izziv, 
na drugi strani pa tudi veliko odgovornost. 
 
Politični dogovor voditeljic in voditeljev članic EU o svežnju za okrevanje, ki je bil sprejet 21. julija 2020, je 
zgodovinski. Naša odgovornost, predvsem pa odgovornost uradnikov tako na evropski kot na nacionalnih ravneh 
pa je, da ta dogovor začnemo čim prej uresničevati. Pri tem je potrebno imeti pred očmi konkretnega 
posameznika in sprejemati ter uresničevati ukrepe, ki bodo omogočili ponoven zagon dejavnosti, ki so bile v 
krizi najbolj omejene in prizadete, sredstva pa je potrebno usmerjati v sisteme, ki so se v krizi pokazali za 
podhranjene in neustrezne. Rezultat bodo spremembe, ki bodo izboljšale delovanje številnih sistemov in 
omogočile čim hitrejši izhod iz krize ter ponovno gospodarsko rast. 
Sredstva Sklada za okrevanje, četudi obsežna, niso dovolj. Države v zadnjem letu dni zato sprejemajo ukrepe 
za omilitev posledic epidemije, s katerimi v kriznih razmerah pomagajo gospodarstvu in ljudem. Slovenija je do 
danes sprejela sedem paketov pomoči, v okviru katerih je vrednost ukrepov ocenjena na preko 3 milijarde evrov 
in preko katerih je bilo ohranjenih nekaj sto tisoč delovnih mest (subvencioniranje nadomestil za čakanje na 
delo, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, turistični boni za vse prebivalce Slovenije, krizni dodatki 
itd.), upad gospodarske rasti pa bistveno nižji, kot bi bil brez ukrepov. 
 
Slovenija v NOO sledi glavnemu cilju Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: RRF1 ), to je 
spodbujati ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo Unije, kar bomo dosegli z uravnoteženimi reformami in 
naložbami, ki bodo temeljile na ciljih digitalnega in zelenega prehoda. Na ta način bomo izboljšali in okrepili 
odpornost gospodarstva, s čimer bo mogoče prej doseči stopnjo gospodarske rasti, ki smo jo beležili pred 
pandemijo. To bo doseženo z digitalno preobrazbo nekaterih sektorjev gospodarstva in družbe, skupaj z 
manjšimi upravnimi obremenitvami ter večjo odprtostjo in prožnostjo slovenskega gospodarstva ter s krepitvijo 
inovacijskega potenciala vseh relevantnih deležnikov. Pomembna bodo tudi vlaganja v okoljsko, prometno, 
energetsko, izobraževalno, zdravstveno, socialno in drugo infrastrukturo, kar lahko v naslednjih letih bistveno 
prispeva h gospodarski rasti, ki bo skladna s cilji doseganja podnebne nevtralnosti do 2050 
NOO vključuje vrsto reformnih in naložbenih ukrepov, s katerimi bomo prispevali k doseganju ciljev Nacionalno 
energetsko podnebnega načrta do 2030 in podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. Za doseganje ciljev zelenega 
prehoda je predvidenih kar 42,45 % nepovratnih sredstev in posojil. Podrobnejša predstavitev prispevka 
posameznih komponent k podnebnim ciljem je predstavljena v spodnji preglednici: 
 

Slika 2: Prispevek posameznih komponent NOO k podnebnim ciljem 

 
Vir: Načrt za okrevanje in odpornost, SVRK, junij 2021 
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Obdobje pandemije covida-19 je še posebej izpostavilo pomen in vlogo digitalne preobrazbe, zato Slovenija v 
okviru NOO načrtuje vrsto ukrepov na tem področju. Načrt za okrevanje in odpornost področje digitalnega 
prehoda neposredno podpira v okviru dveh komponent, pri drugih pa je digitalizacija predvidena kot orodje za 
bolj učinkovito in uspešno doseganje ciljev reform in naložb posameznega sektorja. Za doseganje ciljev 
digitalnega prehoda je predvidenih 21,46 % nepovratnih sredstev in posojil. Podrobnejša predstavitev prispevka 
posameznih komponent k ciljem digitalnega prehoda je predstavljena v spodnji preglednici: 
 

Slika 3: Prispevek posameznih komponent NOO k ciljem digitalnega prehoda 

 
Vir: Načrt za okrevanje in odpornost, SVRK, junij 2021 

 
Slovenija bo v prvi fazi koristila 1,8 milijarde evrov nepovratnih in 0,7 milijarde evrov povratnih sredstev 
(posojil). V skladu z Uredbo za NOO bo lahko Slovenija za dodatna povratna sredstva zaprosila še do konca 
avgusta 2023. Sredstva v okviru NOO bodo usmerjena v naslednja štiri ključna razvojna področja:  
1. zeleni prehod,  

2. digitalna preobrazba,  

3. pametna, trajnostna in vključujoča rast,  

4. zdravstvo in socialna varnost.  
 
Slovenija se bo v NOO osredotočila na projekte, ki so izvedljivi do konca avgusta leta 2026, ko se program 
zaključi. Nekateri ukrepi in projekti, ki so iz NOO v postopkih usklajevanj iz različnih razlogov izpadli, bodo 
uvrščeni v Večletni finančni okvir 2021-2027 oz. v druge sheme financiranja 
 
NOO je program, ki omogoča ustrezne podlage za izhod iz krize, vendar sam po sebi ne zadošča, zato ga je 
potrebno dopolniti z vsemi ostalimi razpoložljivimi viri:  

➢ Večletni finančni okvir 2014-2020,  
➢ React-EU,  
➢ Večletni finančni okvir 2021-2027,  
➢ sredstva državnega proračuna,  
➢ zasebna sredstva.  
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Slika 4: Razpoložljiva sredstva do leta 2030 iz različnih mehanizmov (brez Instrumenta za povezovanje 
Evrope CEF) 

 
Vir: Načrt za okrevanje in odpornost, SVRK, junij 2021 

 

Tabela 9: Finančni okvir evropskih sredstev iz različnih mehanizmov do leta 2030 

 
Vir: Načrt za okrevanje in odpornost, SVRK, junij 2021 
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6.1 Izvedbena struktura Načrta za okrevanje in odpornost 

Slika 5: Izvedbena struktura Načrta za okrevanje in odpornost 

 
 
Vir: Načrt za okrevanje in odpornost, SVRK, junij 2021 
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6.2 Skupaj finančna sredstva NOO 

 
 
Vir: Načrt za okrevanje in odpornost, SVRK, junij 2021  
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6.3 Povzetek ukrepov po razvojnih področjih in posameznih komponentah  

6.3.1 Razvojno področje: ZELENI PREHOD  

Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo je eden od ključnih dejavnikov zagotavljanja dolgoročne 
produktivnosti gospodarskih subjektov, poleg tega pa prispeva tudi k boljši odpornosti družbe. Hkrati s tem 
prispevamo tudi k doseganju ciljev NEPN in zavez glede doseganja podnebne nevtralnosti. To bomo dosegli s 
podporo reformam in naložbam na področjih energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in 
trajnostne mobilnosti. Glede na to, da lahko prehod iz linearnih poslovnih modelov v krožne bistveno pripomore 
k doseganju podnebnih ciljev, bo podpora namenjena tudi vzpostavitvi sistemskih pogojev za takšno preobrazbo 
gospodarstva. Ob tem pa bomo podpirali tudi ukrepe za boljše prilagajanje na neizbežne posledice podnebnih 
sprememb ter za izboljšanje kakovosti javnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda. 

 
 
KOMPONENTA 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu 
Cilj: Reforme in naložbe te komponente bodo prispevale k dvigu deleža obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: 
OVE) v bruto končni porabi energije, izboljšanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov v gospodarstvu. 

 
 
KOMPONENTA 2: Trajnostna prenova stavb 
Cilj: Reforme in naložbe te komponente so namenjene izboljšanju energetske učinkovitosti stavb v javnem 

sektorju, s čimer bomo prispevali k doseganju ciljev NEPN v tem sektorju. Ukrepi tako spodbujajo okrevanje 

slovenskega gospodarstva zaradi naložb v gradbeni sektor. 
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KOMPONENTA 3: Čisto in varno okolje 
Cilj: Glavni cilji predlaganih reform in naložb so zagotavljanje obvladovanja in ustreznega odziva na podnebno 
pogojene nesreče, izboljšanje protipoplavne varnosti ter kakovosti in učinkovitosti zagotavljanja storitev na 
področjih oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda.  

 

KOMPONENTA 4: Trajnostna mobilnost 
Cilj: Z ukrepi te komponente želimo prispevati k večji uporabi javnega potniškega prometa, železniškega 
tovornega prometa in povečati uporabo alternativnih goriv v prometu. S tem bomo prispevali k zmanjševanju 
emisij toplogrednih plinov iz sektorja promet, saj bomo vzpostavili pogoje za boljšo organiziranost javnega 
potniškega prometa in za hitrejše uvajanje infrastrukture za alternativna goriva. S podpornimi naložbami bomo 
skladno z reformama vlagali v povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture, digitalizacijo železniške in cestne 
infrastrukture ter v postavitev in upravljanje polnilnih mest za alternativna goriva. 

 

KOMPONENTA 5: Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov 
Cilj: V sklopu te komponente želimo prispevati k razogljičenju družbe preko prehoda v krožno gospodarstvo, 
zlasti z vzpostavitvijo strateškega okvira za prehod v krožno gospodarstvo in pogojev za bolj učinkovito 
financiranje takega prehoda. S tem želimo oblikovati sistemske pogoje, s katerimi bomo med drugim omogočili 
predvsem transformacijo v podjetjih in v verigah vrednosti, med katerimi je tudi veriga gozd-les. K prehodu v 
krožno gospodarstvo bomo prispevali tudi s prenovo programa za preprečevanje nastajanja odpadkov ter za 
učinkovito ravnanje z njimi.  
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6.3.2 Razvojno področje: DIGITALNA PREOBRAZBA  

Digitalna preobrazba gospodarstva in javnega sektorja ter javne uprave je bistvenega pomena za dolgoročni 

razvoj in konkurenčnost Slovenije. Z načrtovanimi reformami in naložbami želimo okrepiti in posodobiti digitalno 

infrastrukturo ter podpreti razvoj naprednih tehnoloških rešitev in storitev naslednje generacije. S tem bomo 

dosegli večjo učinkovitost in odpornost poslovanja na vseh področjih ter povečali inovativnost in konkurenčnost 

v novem digitalnem poslovnem in družbenem okolju. 

 

KOMPONENTA 1: Digitalna preobrazba gospodarstva 

Cilj: Cilj komponente je podpreti digitalno preobrazbo poslovnih procesov in modelov gospodarskih subjektov 

ter s tem prispevati k dvigu njihove produktivnosti in konkurenčnosti. Ob tem bo treba prilagoditi pravni okvir na 

področju varstva potrošnikov in dostopa do trga financiranja in pri odpravi administrativnih ovir in bremen za 

podjetja. 

 

KOMPONENTA 2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave 

Cilj: Z izvajanjem ukrepov te komponente bomo omogočili ustrezen odziv na kritične pomanjkljivosti v 

digitalizaciji javnega sektorja, ki so se (dodatno) razgalile v času epidemije covida-19, kot so nezadosten nabor, 

dostopnost ali kakovost e-storitev, nezadostna in zastarela IT oprema ter premajhna kapaciteta omrežnih 

povezav in računalniške IT infrastrukture, ki ne zadošča za povečan obseg digitalnega poslovanja. Zato bomo 

s predlaganimi reformami in naložbami prispevali k digitalni preobrazbi organizacij javnega sektorja in javne 

uprave ter krepili uporabniku prijazne digitalne storitve tudi z razvojem in vključevanjem naprednih digitalnih 

tehnologij.   
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6.3.3 Razvojno področje: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST 

Rast produktivnosti se je v vseh razvitih gospodarstvih v zadnjih desetletjih upočasnila. Temeljni pogoj za dvig 

produktivnosti je boljša povezanost raziskovalnega in inovacijskega ekosistema ter boljše upravljanje na tem 

področju. Izjemnega pomena sta tudi nadgradnja in krepitev sodelovanja med znanstveno in gospodarsko sfero. 

Oživitev rasti produktivnosti bomo dosegli s spodbujanjem inovacij in vlaganj v nove tehnologije in poslovne 

modele na področjih zelenega in digitalnega prehoda. Poseben poudarek bo namenjen sektorju turizma, ki je 

zaradi epidemije covida-19 med bolj prizadetimi panogami. K dvigu produktivnosti nameravamo prispevati tudi 

z ukrepi na področju trga dela, kjer uvajamo spremembe, s katerimi bomo odgovorili na izzive, povezane z 

demografskimi vprašanji, posledicami pandemije ter z zaposlovanjem specifičnih ciljih skupin, predvsem 

invalidov in mladih. Poleg tega bomo okrepili in razvijali človeške vire, na katerih temelji razvoj, zato so med 

prednostnimi ukrepi tudi tisti na področju izobraževanja. Pri podpiranju oz. spodbujanju produktivnosti in inovacij 

pa so pomembni tudi spodbudno poslovno okolje, učinkovite politike varstva konkurence ter pravičen, pregleden 

in učinkovit sistem subvencij in obdavčitev. 

 

KOMPONENTA 1: Raziskave, razvoj in inovacije 

Cilj: Cilj ukrepov te komponente je spodbujanje družbeno odgovornega in konkurenčnega raziskovalnega in 

podjetniškega sektorja. Za okrevanje in odpornost bomo zato podpirali naložbe v raziskave in inovacije, ki so 

ključni dejavnik produktivnosti in gospodarskega razvoja. Upad gospodarskega razvoja ponovno krči raziskave 

in razvoj ter inovacije podjetij, zato moramo izboljšati učinkovitost in višino vlaganj v raziskave, razvoj in 

inovativnost podjetij - vključno z zagonskimi, katerih dejavnosti vključujejo nastajajoče tehnologije in prelomne 

inovacije, ter aplikativnimi za hiter prodor na trg.  
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KOMPONENTA 2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje 

Cilj: Cilj je vzpostaviti produktivnejše gospodarstvo za digitalni in zeleni prehod. Komponenta predvideva 

reforme, s katerimi bomo postavili trdnejše temelje za krepitev kapitalskih trgov in za spodbujanje domačih in 

tujih investicij podjetij. S tem želimo prispevati k doseganju višje dodane vrednosti ob nadgradnji poslovnih 

modelov, ki bodo, tudi zaradi uvajanja digitalnih rešitev, prispevali k razogljičenju in prehodu v krožno 

gospodarstvo. Vsebino reformnega dela bomo podprli z naložbenimi spodbudami za dvig produktivnosti 

gospodarskih subjektov in za vzpostavitev inovativnih ekosistemov ekonomsko – poslovne infrastrukture. 

 

KOMPONENTA 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov 

Cilj: Cilji ukrepov v tej komponenti so krepitev odpornosti trga dela ter zagotavljanje vključujočega trga dela in 

kakovostnih delovnih mest. Ta komponenta je med bolj zahtevnimi, predvsem zaradi načrtovanih aktivnosti, s 

katerimi bomo podprli strukturne reforme na trgu dela, prispevali k vzpostavitvi krizne sheme skrajšanega 

delovnega časa in k prilagoditvi institutov na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter 

zavarovanja za primer brezposelnosti. Načrtujemo tudi prilagoditev aktivne politike zaposlovanja in sistema 

socialne zaščite, pa tudi oblikovanja izhodišč o prihodnosti dela. Mladim želimo omogočiti hitrejši vstop na trg 

dela in prilagoditi delovna mesta, med drugim tudi invalidom. Okrepili bomo usposabljanje in izobraževanje 

zaposlenih.  
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KOMPONENTA 4: Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju 

turizma in kulturne dediščine 

Cilj: Cilj te komponente je prispevati k hitrejšemu razvoju trajnostnega turizma v Sloveniji in dvigu dodane 

vrednosti v tem sektorju. Z reformami zato načrtujemo oblikovanje novih temeljev za strateški razvoj te panoge, 

ki bo med drugim tudi jasno definiral ukrepe za zmanjševanje okoljskega odtisa turizma, izboljšanje butičnosti 

in kakovosti turistične ponudbe. Ob tem bo pripravljen tudi strateški okvir digitalne transformacije slovenskega 

turizma. Posodobili bomo predpise s področja gostinstva in kratkoročnega oddajanja zasebnih nepremičnin 

turistom ter sektor razbremenili določenih administrativnih ovir. Z naložbami bomo zmanjšali primanjkljaj na 

področju turistične infrastrukture, ki boskladna z usmeritvijo v trajnostno butično destinacijo z vrhunskimi 

izkušnjami za obiskovalca, ki gradi na raznolikosti naravnega in kulturnega okolja. Za oblikovanje kakovostne 

turistične ponudbe so pomembne naložbe v javno in skupno turistično infrastrukturo ter na področjih, ki so 

pomembna za celostno vključenost kulturnih doživetij v turistično ponudbo. Komponenta je tesno povezana s 

komponento 3, ki naslavlja podporno okolje za podjetja in predvideva oblikovanje finančnih modelov in finančnih 

instrumentov za podporo načrtovanim reformam in ukrepom, ter s komponentama 1 in 2 razvojnega področja 

zelenega prehoda (obnovljivi viri energije in energetska prenova stavb) v delu, kjer se načrtuje prenova stavb v 

turističnem sektorju. 
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KOMPONENTA 5: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni 

prehod 

Cilj: Cilj je krepitev odpornosti izobraževalnega sistema, predvsem s krepitvijo kompetenc za digitalni in zeleni 
prehod, za hitrejše odzivanje na potrebe gospodarstva in družbe, uspešno vključevanje mladih v tehnološko 
napredna okolja ter krepitev prehoda iz izobraževanja na trg dela. S krepitvijo človeškega kapitala bomo vplivali 
na povečanje dolgoročnega zaposlovanja, vključevanja v družbo in produktivnost. Za dosego cilja so predvideni 
ukrepi na treh področjih:  

- razvoj bolj vključujočih in odpornih vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih institucij, vključno s 
področjem izobraževanja odraslih;  

- podpiranje strokovnih delavcev, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter drugega osebja vzgojno-
izobraževalnih ter visokošolskih institucij za kakovostno poučevanje in učenje, tudi s pomočjo 
čistih/zelenih in digitalnih orodij in tehnologij;  

- učinkovitejše in uspešnejše upravljanje izobraževalnih in študijskih programov. 

 

KOMPONENTA 6: Učinkovite javne institucije 

Cilj: Cilj te komponente je izboljšati podporno okolje za podjetja in državljane z reformami na področjih odprave 

administrativnih ovir, zagotavljanja spodbudnega in predvidljivega podpornega okolja in učinkovite javne uprave. 

6.3.4 Razvojno področje: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST 

Ukrepi so namenjeni zagotavljanju pravičnega, kakovostnega in finančno vzdržnega zdravstvenega in 

socialnega varstva za vse prebivalke in prebivalce. Zato bomo vlagali v ukrepe za dvig učinkovitosti upravljanja 

in delovanja zdravstvenega sistema, tudi s podporo naložbam v digitalizacijo in usposabljanje kadrov ter 

vzpostavitvijo novih oblik sodelovanja v zdravstvenem sistemu. Ukrepe na področju zdravstva bomo dopolnjevali 

z vlaganji na področju sistema dolgotrajne oskrbe s ciljem povečanja kakovosti in dostopnosti storitev. V smislu 

izboljševanja socialnega položaja identificiranih ciljnih skupin bomo vlagali tudi v ukrepe za boljšo dostopnost 

do javnih najemnih stanovanj.  
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KOMPONENTA 1: Zdravstvo 

Cilj: Cilj te komponente je izvajanje reform in investicij na izbranih področjih zdravstvenega sistema za 

izboljšanje odpornosti ter odzivnosti, povečanje dostopnosti, skrajšanje čakalnih vrst in zagotavljanje finančne 

vzdržnosti sistema. Komponenta vključuje organizacijsko reformo zdravstvenega sistema ter reformo 

primarnega zdravstvenega sistema, kjer bo poudarek predvsem na ukrepih za razbremenjevanje dela 

zdravnikov. Ukrepi bodo namenjeni tudi izboljšanju dostopnosti zdravstvenega sistema, predvsem nujne 

medicinske pomoči, digitalnemu preoblikovanju zdravstvenih storitev in naložbenim projektom v zdravstveno 

infrastrukturo za učinkovito obravnavo nalezljivih bolezni. 

 

KOMPONENTA 2: Socialna varnost in dolgotrajna oskrba 

Cilj: Vzpostaviti kakovosten, socialno pravičen, sodoben in dolgoročno finančno vzdržen sistem dolgotrajne 

oskrbe (v nadaljevanju: DO), s katerim želimo vzpostaviti nov steber socialne varnosti. Povečati želimo tudi 

dostopnost, dosegljivost in razpoložljivost storitev vsem upravičencem ne glede na njihov socialno-ekonomski 

položaj ali okolje, kjer bivajo, okrepiti kadrovske kapacitete zaposlenih in podpreti izvajanje neformalne oskrbe. 
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KOMPONENTA 3: Stanovanjska politika 

Cilj: S kombinacijo reforme in naložb te komponente želimo zapolniti primanjkljaj javnih najemnih stanovanj in 

vzpostaviti vzdržne sheme financiranja gradnje tovrstnih stanovanj ter tako izboljšati dostop do javnih najemnih 

stanovanj za socialno ogrožene in druge marginalizirane skupine. Na ta način bomo prispevali k hitrejšemu 

osamosvajanju mladih in mladih družin ter olajšali stanovanjsko mobilnost. 

 

6.4 Aktivnosti ZRS Bistra Ptuj pri izvajanju NOO 

ZRS Bistra Ptuj si bo prizadevala za čim uspešnejše črpanje sredstev iz naslova instrumenta Načrt za okrevanje 
in odpornost. Aktivnosti bodo usmerjene v: 

➢ aktivno sodelovanje z resornimi ministrstvi, ki pokrivajo posamezna razvojna področja znotraj 
NOO, 

➢ aktivno obveščanje lokalnih skupnosti in ostalih subjektov na območju občin Spodnjega Podravja 
glede načrtovanih in objavljenih javnih pozivov v sklopu NOO, 

➢ aktivno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na območju Spodnjega Podravja, glede priprave in 
usklajevanja projektnih vsebin, ki bodo omogočale črpanje sredstev iz naslova instrumenta načrt 
za okrevanje in odpornost 

➢ aktivno svetovanje pri pripravi razpisne in investicijske dokumentacije, 
➢ svetovanje pri vključevanju projektnih partnerstev in vsebin, ki bodo doprinesle k realizaciji in 

izvedbi projektov na območju Spodnjega Podravja. 
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07 UKREPI VEZANI NA OBMEJNO OBMOČJE HALOZ 

Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20) 
V skladu s  4. členom Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 
35/17 in 101/20) med obmejna problemska območja na območju Spodnjega Podravja spadajo naslednje občine: 
Cirkulane, Dornava, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale. 
 

7.1 Obmejna problemska območja v Sloveniji 

Obmejna območja se zaradi različnih razlogov soočajo z razvojnim zaostankom na mnogih področjih. Med 
poglavitnimi vzroki so slabša prometna dostopnost, razpršena poselitev, težave pri vzdrževanju in razvijanju 
infrastrukture ter strožje zahteve pri varstvu okolja. To ima negativne posledice na raven življenjskih razmer za 
prebivalstvo, kar prispeva k naraščajočemu številu dnevnih migracij in pospešenemu praznjenju prostora. Prav 
tako se gozdovi zaraščajo, območja pa v vseh pogledih razvojno nazadujejo. 
 
Z zakonsko opredelitvijo obmejnih območij kot območij, ki jim je v razvojnem smislu potrebno nameniti posebno 
pozornost, Republika Slovenija sledi cilju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja vseh območij na ozemlju 
naše države. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa, da so obmejna problemska 
prednostna območja vseh razvojnih politik. To pomeni, da proračunski uporabniki pri pripravi programov 
spodbud in v razpisnih merilih javnih razpisov, ki jih izvajamo na območju cele države, posebej upoštevamo 
obmejna problemska območja. Del finančnih sredstev tako namenimo za vlagatelje iz obmejnih območij ali 
določimo projektom iz teh območij dodatne točke pri izboru. 
 

Slika 6: Občine v obmejnem problemskem območju 

 

V okviru finančnih načrtov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javnega sklada Republike 
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za obmejna problemska, je iz spletne strani MGRT razvidno, 
da ministrstvo za ta območja pripravlja posebne ukrepe in sheme državnih pomoči na področjih priprave 
razvojnih projektov in krepitve razvojnega menedžmenta ter ustvarjanja novih delovnih mest s spodbujanjem 
investicij podjetij. V okviru politike razvoja podeželja se sredstva za izvajanje ukrepov za obmejna problemska 
območja dodelijo skladno z 12. členom Zakona o kmetijstvu.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0954
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0993
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1909
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0954
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0993
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1909
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Obmejna problemska območja obsegajo obmejne občine in občine, ki neposredno mejijo na obmejne občine. 
Obmejne občine so občine, v katerih več kakor 50 odstotkov prebivalcev živi v 10 -kilometrskem obmejnem pasu 
in ki imajo primanjkljaj delovnih mest ter podpovprečno gostoto poselitve. Pri občinah, ki neposredno mejijo na 
obmejne občine, se kot merilo za vključitev v obmejna problemska območja upošteva več kot 45 minutna 
povprečna dostopnost do najbližjega priključka avtoceste ali hitre ceste ali visok delež površine vključene v 
območje Nature 2000. 
 
Med obmejna problemska območja se uvrščajo tudi občine, ki imajo koeficient razvitosti občin po zakonu, ki 
ureja financiranje občin, manjši od 0,90, če mejijo na obmejne občine ali občine, ki neposredno mejijo na 
obmejne občine. 
 
7.2 Predstavitev obmejnega problemskega območja Haloz 

Haloze sodijo med najmanj razvite pokrajine v Sloveniji. Reliefno verjetno najbolj dinamična slovenska pokrajina 
kaže izrazito dvojnost naravnega okolja. Na eni strani bogastvo naravnih vrednot kot pomemben dejavnik 
trajnostnega razvoja in na drugi strani neugodne posledice zaradi strmega reliefa, nekvalitetnih prsti, erozije, 
težke prometne prehodnosti, pa tudi obrobnost in obmejnost, so razlogi gospodarske in socialne nerazvitosti 
(Korošec 2008, 18). Sedem haloških občin se sooča z ekstremnimi razvojnimi problemi kljub bližini regionalnega 
središča Ptuj, okrog 30 km oddaljenega Maribora ter manjših regionalnih središč Slovenske Bistrice, Ormoža in 
Kidričevega, kamor so se že v 50. letih preteklega stoletja pretežno nekvalificirani Haložani vozili na delo in se 
kasneje tja tudi množično odseljevali. 
 
Depopulacija je Haloze tako izpraznila ter preostalo prebivalstvo strukturno tako osiromašila, da je prav to 
onemogočilo razvojna prizadevanja vse obdobje po drugi svetovni vojni do danes. Razvojno zaostajanje Haloz 
v državnem in regijskem okviru pa se v sedanjosti le še povečuje. 
 
Analiza demografskega gibanja je pokazala, da se število prebivalcev v regiji v obdobju med letoma 1869 in 
1961 bolj ali manj stagniralo med 17 in 18 tisoč prebivalci, z vmesnim povečevanjem (viškom v letu 1948) in 
zmanjševanjem. Prebivalstvo kljub visoki rodnosti dejansko številčno ni naraščalo, saj je stalno in močno 
izseljevanje absorbiralo ves naravni prirast oziroma se je ta v celoti sproti izseljeval.  
 
Po letu 1961 pa se je pričelo drugo obdobje, v katerem se je zaradi intenzivnega gospodarskega razvoja 
sosednjih območij na eni strani in deagrarizacije Haloz na drugi, ter ob postopnem zmanjševanju rodnosti in 
nadaljnjim intenzivnim izseljevanjem mlajšega delovno aktivnega prebivalstva, število prebivalcev v Halozah 
znižalo na okoli 13 tisoč (za 33,8 %) in v zadnjih desetletjih stagnira med 11 in 12 tisoč, z rahlim trendom 
zmanjševanja. 
 
V celotnem obdobju med letoma 1869 in 2019 se je število prebivalcev v Halozah zmanjšalo za 5.701 osebo 
oziroma za eno tretjino (33,4 %). Depopulacija je bila najbolj intenzivna v zahodnem in osrednjem delu Haloz, 
saj se je na območju sedanje občine Žetale število prebivalcev zmanjšalo za 46 %, na območju občine Podlehnik 
pa kar za 50,5 %. Relativno najmanj so depopulacijo občutila območja v vzhodnem delu Vinorodnih Haloz, kjer 
je bilo zmanjšanje v občini Cirkulane za 18 %, v občini Zavrč pa za 12,3 %. Posledično se je gostota prebivalstva 
v obravnavanem obdobju zmanjšala z 74,8 prebivalcev na km2 na 46,6 prebivalcev na km2. Občini z najnižjo 
gostoto prebivalstva sta Majšperk (del v Halozah) (32,9) in Žetale (33,9). 
 
Na območju Haloz prevladuje razložena slemenska poselitev. Večja naselja se nahajajo izključno v dolinah. V 
Gozdnatih Halozah sta najpomembnejši naselji Breg (343 prebivalcev v letu 2019) in Žetale (365), v Vinorodnih 
pa Podlehnik (386), Zgornji Leskovec (160), Cirkulane (442) in Zavrč (71). Zaradi poteka meje med naselji se 
središče občine Zavrč dejansko nahaja v sosednjem naselju Goričak (225), še več prebivalcev pa ima sosednje 
naselje Hrastovec (467). Pomembnejše naselje na robu Dravinjskih goric je Majšperk (597), v Halozah pa ima 
več kot 300 prebivalcev tudi naselje Gradišča pri Cirkulanah (340). 
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Korošec in Pak (2010, 107) navajata, da se je tudi v haloških obrobnih in slemenskih naseljih v zadnjem obdobju 
bistveno izboljšala infrastrukturna opremljenost. Pozitivne spremembe na področju gradnje in vzdrževanja cest, 
oskrbe z vodo, ravnanja z odpadki idr. so rezultat uspešnega dela občin, ki si v prvi vrsti prizadevajo urediti 
osnovne bivalne potrebe prebivalcev. Nove trgovine z osnovno oskrbo so v Zavrču, Podlehniku in Majšperku, 
vendar se te ne morejo primerjati s pestro in raznovrstno ponudbo v bližnjih regionalnih središčih. Pri tem 
Rebernik (2011, 37) tudi opozarja, da so posledica izjemno razpršene avtohtone in tradicionalne poselitve na 
območju Haloz zelo visoki stroški izgradnje in vzdrževanja infrastrukture, kar dodatno obremenjuje občinske 
proračune in investitorje. Novejša stanovanjska in nestanovanjska gradnja v teh naseljih je namreč nadaljevala 
tradicionalni poselitveni vzorec, tako da ni prišlo do večjih zgostitev poselitve v obliki večjih sklenjenih in strnjenih 
naselij. Izboljšana infrastrukturna opremljenost sicer spreminja življenjske pogoje domačinov, vendar pa 
bistvenega vpliva na izboljšanje demografske in gospodarske strukture doslej ni imela, zaslediti pa tudi ni 
povečanja gospodarskih naložb in turističnega razvoja. 
 
Območje obmejnega problemskega območja Haloz obsega 6 občin znotraj območja Spodnjega Podravja: 
Cirkulane, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale. 
 
Med nerazvitimi slovenskimi pokrajinami izstopajo Haloze, ki so zaradi součinkovanja številnih razvojnih, žal 
omejitvenih dejavnikov posebnost. Kratek pogled v razvojno problematiko regije prikaže njeno pestrost. Kljub 
bližini manj kot 30 km oddaljenega regionalnega središča Ptuja, manjših regionalnih središč Slovenske Bistrice 
in Kidričevega ter nekoliko bolj oddaljenega makroregionalnega središča Maribora se Haloze soočajo z 
ekstremnimi razvojnimi problemi. 
 
Haloze sodijo med prebivalstveno najbolj ogrožene slovenske pokrajine, neugodna prebivalstveni in 
gospodarski razvoj pa se zrcalita tudi v spremenjeni rabi zemljišč. Procesi spreminjanja rabe zemljišč v zadnjem 
desetletju kažejo na ekstenzifikacijo kmetijske pridelave zaradi izrazitega procesa ozelenjevanja in ogozdovanja.  
 
Haloze so pokrajina z izjemnimi razvojnimi problemi, ki so posledica naravnih dejavnikov in 
zgodovinskega razvoja ter demografskih, socialnih in ekonomskih razmer. Med najpomembnejše 
kazalnike razvojnega zaostajanja Haloz uvrščamo naslednje: 

• visoka reliefna energija – zahtevni pogoji za kmetijsko pridelavo in bivanje (70,5 % površin je z 
naklonom nad 120); 

• obmejni položaj in oddaljenost od zaposlitvenih središč, kjer so se v zadnjem obdobju zmanjšale 
zaposlitvene možnosti (Ptuj, Maribor, Slovenska Bistrica, Kidričevo); 

• zmanjševanje zaposlitvenih možnosti izven kmetijstva v Halozah po letu 1991 (opuščanje proizvodnje 
v industrijskih obratih v Makolah in Majšperku);  

• povečevanje ekstenzivnosti kmetijske pridelave, opuščanje in zaraščanje kmetijskih zemljišč (po letu 
2000 so se vinogradniške površine zmanjšale za 383 ha in povečale površine v zaraščanju za 430 
ha); 

• strukturni problemi na področju kmetijstva (zemljiško – posestna in lastniška razdrobljenost kmetij, po 
letu 2000 se je celo povečal delež kmetij v velikostnem razredu do 5 ha, ki znaša 73,8 %, slabša se 
starostna sestava lastnikov kmetij in zmanjšuje delež mladih lastnikov kmetij,…); 

• šibka ekonomska moč haloških kmetij (nizka investicijska sposobnost kmetij, počasen razvoj 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,…); 

• slabitev ekonomskih potencialov (21 % kmetij je tržno usmerjenih, opuščanje turističnih objektov,…);  

• slabšanje demografskih razmer (zmanjševanje števila prebivalcev, ki je posledica nezadržne 
depopulacije in staranja prebivalcev); 

• nepopolna razvitost osnovne infrastrukture (slaba kakovost cestnih povezav,…). 
 
Analiza izvajanja dosedanjih razvojnih ukrepov dokazuje, da je črpanje ter koristna raba razvojnih 
sredstev iz naslova različnih ukrepov in razpisov za območje Haloz težje dosegljiva, predvsem za 
deležnike kot so podjetja, kmetijska gospodarstva, nevladne organizacije, lokalne skupnosti. Eden od 
ključnih razlogov je izredno nizka kapitalska zmožnost deležnikov na območju in se kljub dobrim inovativnim 
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idejnim projektnim predlogom srečujejo s težavami zagotavljanja lastnega financiranja kakor zagotavljanja 
finančnega toka za izvedbo projektov. Kreirani projektni predlogi glede na ostale razmere na območju Haloz pa 
tudi ne morejo dati konkurenčnih ekonomskih rezultatov z razvitejšimi območji v regiji oziroma v državi. 
 
Lokalne skupnosti na območju Haloz imajo še vedno zelo veliko potrebo po zagotavljanju osnovni 
infrastrukturnih pogojev. Kajti samo z izgradnjo osnovne komunalne in razvojne infrastrukture, bodo lahko svojim 
občanom zagotovile razvoj gospodarstva na tem območju in s tem izboljšale kakovost življenja. 
 
Ko govorimo o prihodnosti Haloz, se zastavlja vprašanje, kako vzpostaviti dolgoročen stabilen razvoj v 
pokrajini, v kateri je nerazvitost prvenstveno posledica težjih pridelovalnih in življenjskih pogojev, 
obmejnosti in dosedanjega socioekonomskega razvoja, ter vprašanj, ali lahko z ukrepi razvojne politike, 
s katerimi odkrivamo lokalne razvojne potenciale, motiviramo prebivalce ter zagotavljamo optimalno črpanje 
finančnih sredstev iz različnih virov, zaustavimo okoljsko, socialno in ekonomsko degradacijo pokrajine 
ter zmanjšamo njene razvojne zaostanke v primerjavi z državnim povprečjem. 
 

 
Območje Haloz s strani opravljanja aktivnosti regionalne politike nedvomno potrebujejo še dodatno 
podporo pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov na območju Haloz. 
 
Prednostna obravnava programov in projektov na območju Haloz pri kandidiranju za sredstva iz 
nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja na 
posameznih področjih. 
 
Gre za instrument, ki zagotavlja prednostno obravnavo programov in projektov na območju Haloz pri 
kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja 
podeželja. Cilj instrumenta je vzpostaviti razvojno infrastrukturo (vsebinsko in funkcionalno v celoto povezati 
podporno okolje regije), ki bo sposobna razvijati programe in vsebine razvoja regije in bo sposobna pravočasno 
reagirati na spremembe v okolju s pravočasnim prepoznavanjem izzivov in problemov haloškega območja kot 
celote. 
 

 
Na podlagi opravljenih analiz stanja za območje Haloz, so bili izoblikovane prednostne politike razvoja 
z ukrepi, ki pa se do danes niso bistveno spremenile. 
 
RAZVOJNA PRIORITETA I: SPODBUDITI GOSPODARSKI RAZVOJ NA PODEŽELJU 
Ključna gospodarska in raziskovalna infrastruktura na območju Haloz 
Sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata 
ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem 
proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih 
mest povezanih z začetno investicijo.  
 
Podporno okolje za razvoj podjetništva na območju Haloz 
Namen ukrepa je omogočiti občinam izgradnjo ekonomske poslovne infrastrukture iz njihove pristojnosti v 
povezavi s podpornimi storitvami za podjetja. Sem sodijo tako ekonomsko poslovne cone, kot tudi inkubatorji in 
druge oblike investicij za zagotavljanje podpornega okolja za MSP skupaj s pripadajočo dostopno infrastrukturo. 
 
Trajnostni turizem na območju Haloz vključno z izgradnjo nujno potrebne infrastrukture, vzpostavitev 

novih produktov, njihovega trženja in promocije. 

Naložbe v usposobljenost in krepitev človeških virov na območju Haloz, vključno s predšolsko in 
osnovnošolsko vzgojo.  
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RAZVOJNA PRIORITETA II: IZBOLJŠATI KAKOVOST ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU 
Lokalne skupnosti na območju Haloz imajo še vedno zelo veliko potrebo po zagotavljanju osnovni 
infrastrukturnih pogojev. Kajti samo z izgradnjo osnovne komunalne in razvojne infrastrukture, bodo lahko svojim 
občanom zagotovile razvoj gospodarstva na tem območju in s tem izboljšale kakovost življenja. 
 
Zato je eden ključnih programov te prioritete Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za razvoj gospodarstva 
v občinah, na podlagi načrtov razvojnih programov občin, kot komplementarni ukrep spodbujanju 
konkurenčnosti gospodarstva.  
 
Zato je Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov na območju Haloz eden horizontalnih 
ukrepov. Potrebna je prednostna obravnava programov in projektov na območju Haloz pri kandidiranju 
za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja 
podeželja na posameznih področjih. 
 
Dostop do IKT na celotnem območju Haloz 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Haloz 

Celovita oskrba Haloz z zdravo pitno vodo, vključno z obnovo vodovodnega sistema 

Energetska sanacija javnih stavb na območju Haloz 

Izgradnja in ureditev prometne infrastrukture na območju Haloz 

Naložbe in ukrepi za preprečitev širjenja zemeljskih plazov in odpravo njihovih posledic 

Naložbe v urbanistično in arhitekturno ureditev haloških vasi 

Trajnostna raba energije na območju Haloz (URE, OVE) 

Nazaj k naravi – Natura 2000 in zavarovana območja 

 

RAZVOJNA PRIORITETA III: IZBOLJŠATI KONKURENČNOST KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA 
Izboljšanje konkurenčnosti in strukture kmetijskih gospodarstev 

Izboljšanje strukture kmetijske pridelave 

Organiziranje proizvodnje in trženje kmetijskih proizvodov 

Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin in ohranjanje kulturne  krajine – ukrepi KOPOP 

Izboljšanje poslovanja in konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. 
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7.3 Obmejna/depriviligirana območja po letu 2020 

Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost – NOO opredeljuje obmejna problemska območja znotraj: 
Razvojnega področja: PAMETNA, TAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST, v sklopu KOMPONENTE 2: Dvig 
produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje (C3 K2), v okviru naložb „Subvencije v podporo 
investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje 
delovnih mest“. 

Slika 7: Obmejna problemska območja v Podravju 

 
 
Pomemben del neizkoriščenega gospodarskega, kadrovskega, inovativnega čezmejnega potenciala je na manj 
razvitih območjih države, še posebej na tistih, ki ležijo ob vseh štirih mejah Republike Slovenije s sosednjimi 
štirimi državami EU. 
 
Slovenska zakonodaja ta območja opredeljuje kot obmejna problemska območja, za katera je značilna težja 
dostopnost in pomanjkanje infrastrukture, ki pa imajo sicer zaradi svoje geostrateške lege znaten gospodarski 
čezmejni potencial, zaradi varovane narave in aktivnih razvojnih kadrovskih potencialov pa turistični potencial. 
Gonilo ekonomskega poslovnega potenciala na teh območjih z vse bolj neugodno demografsko sliko predstavlja 
ekonomsko- poslovna infrastruktura. Ta območja v obdobju epidemije COVID-19 so bila med najbolj prizadetimi. 
Manjka ustrezen način upravljanja za krepitev lokalnih dobavnih verig in pripadajoče podporne infrastrukture, ki 
bo hkrati naslavljala cilje zelenega in digitalnega prehoda.  
 
Z ukrepom se želi slediti cilju policentričnega razvoja in izkoriščanju primerjalnih prednosti posameznih območij, 
ki so zaradi svoje geostrateške ter obmejne lege še posebej pomembne z vidika cilja izboljšanja stanja 
demografske slike, ohranjanja delovnih mest in na podlagi investicij (predvsem v zeleno in digitalno) hkratnega 
ustvarjanja delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.  
 
Razvojna vrzel se naslavlja skozi investicijske spodbude podjetjem, je še posebej na območjih, ki so opredeljena 
v 24. členu (obmejna problemska območja) in 25. členu (problemska območja z visoko brezposelnostjo) Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16 - ZSRR-2).   
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S subvencijami se bo pomagalo podjetjem kriti del upravičenih stroškov, t.j. investicijo v osnovna sredstva, pri 
čemer se bo za zapiranje finančne konstrukcije omogočilo tudi financiranje s povratnimi sredstvi. Spodbude 
bodo dodeljene preko javnega razpisa, skladno s slovensko zakonodajo, in sicer predvsem na podlagi ZSInv 
(Zakona o spodbujanju investicij) in ZSRR-2 (Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) ter v skladu 
s pravili državnih pomoči.  
 
Izvedbena določila (način izvajanja) NOO: 
Izvajalci dodeljevanja subvencij za višjo produktivnost bodo ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, javna agencija SPIRIT in Slovenski podjetniški sklad.  
ZSInv podpira rast produktivnosti z osredotočenjem na globalne verige vrednosti, medtem ko bo preko ZSRR-2 
fokus na rast produktivnosti ob osredotočenju na regionalne probleme obmejnih problemskih ali ostalih 
problemskih območij. Spodbujali se bodo predvsem »ready-to-go« projekti. 
 
Podrobneje o izvedbi investicijskih subvencij na podlagi Zakona o spodbujanju investicij:   
Za podporo investicijam, katerih vrednosti znašajo med 1 mio EUR in 12 mio EUR v predelovalni dejavnosti / 
med 0,5 mio EUR in 3 mio EUR v storitveni dejavnosti / med 0,5 mio EUR in 2 mio EUR v razvojno-raziskovalni 
dejavnosti bo izveden javni razpis pri javni agenciji SPIRIT. 
Za podporo navedenim investicijam bo namenjenih 88,5 mio EUR subvencij.  
Predvideno število podprtih projektov, ki bodo podprti z nepovratnimi sredstvi je predvidoma 59. 
 
Podrobneje o izvedbi investicijskih spodbud na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja: 
Na podlagi ZSRR-2 se bosta izvajali dva tipa javnih razpisov za dodelitev investicijskih subvencij:  

1. Izvajalska organizacija ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (predvidoma Slovenski 
podjetniški sklad (SPS)) bo izvajal javni razpis za pomoč manjšim investicijam v osnovna opredmetena 
in neopredmetena sredstva, pri čemer bo naslavljal investicije v vrednosti med min. 100.000 EUR in 
300.000 EUR. Osredotočen bo na MSP-je s sedežem na obmejnih problemskih območjih in na drugih 
problemskih območjih s ciljem najmanj ohranjanja delovnih mest poleg rasti produktivnosti ob zelenem 
in digitalnem prehodu.  

V ta namen bo razpisanih 20 mio EUR nepovratnih sredstev.  
Predvideno število podprtih podjetij je 200. 
 

2. Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj in tehnologijo bo izvajalo javni razpis za pomoč vrednostno 
višjim začetnim investicijam, nad 300.000 EUR do 1 mio EUR. Tudi tu bodo z nepovratnimi sredstvi 
podprte začetne investicije podjetij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva skladno z 
regionalno shemo državne pomoči. Osredotočali se bomo na podjetja s sedežem na obmejnih 
problemskih območjih s ciljem najmanj ohranjanja delovnih mest poleg rasti produktivnosti ob zelenem 
in digitalnem prehodu. 

V ta namen bo razpisanih 30 mio EUR nepovratnih sredstev.  
Predvideno število podprtih podjetij je 100 MSP.   
 
Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture 
Podpirala se bodo le tista vlaganja v inovativne ekosisteme ekonomske-poslovne infrastrukture oz. le tiste 
investicije v ekonomsko-poslovno infrastrukturo, ki bodo pomenile specializacijo ekonomsko-poslovne 
infrastrukture, z namenom doseganja ciljev Strategije pametne specializacije (krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva s krepitvijo njegove inovacijske sposobnosti), z namenom ustvarjanja ekosistemov podjetij z 
visoko dodano vrednostjo ter z namenom ustvarjanja industrijske simbioze, razvojne transformacije degradiranih 
območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo.  
 
Predvideni obseg financiranja inovativnih ekosistemov ekonomo-poslovne infrastrukture znaša 18 mio EUR za 
predvidoma podprtje 14 inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture ter 1 mio EUR za 
vzpostavitev pilotnega projekta na področju upravljanja ekonomsko-poslovne infrastrukture, skupaj torej 19 mio 
EUR.   
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Izvedba bo preko javnih razpisov MGRT ali preko izvajalskih organizacij oziroma preko javnega naročanja blaga 
in storitev tudi preko postopkov (inovativnega) javnega naročanja.  
 
Časovnica  
Predvidena časovnica za izvedbo je obdobje 2021-2026:  

➢ prvi ukrepi za izbor projektov bodo v Q1 2022 in se bodo kontunuirano izvajali do vključno Q2 2024 (več 
odpiranj)  

➢ zaključek podprtih naložb bo do Q1 2026  
➢ izplačevanje podprtih projektov bo potekalo do vključno Q3 2026  

Ciljna skupina  
Inovativni ekosistemi ekonomsko-poslovne infrastrukture: občine  
 
Spodbujanje podjetniških investicij bo usmerjeno v sofinanciranje investicij v opredmetena in 
neopredmetena osnovna sredstva podjetij ter druge aktivnosti v identificiranih depriviligiranih območjih 
in so namenjene ne le ohranjanju gospodarske aktivnosti na območju, marveč tudi privabljanju novih 
podjetij in investitorjev, s čimer se ohranja oziroma zmanjšuje stopnja brezposelnosti (ki nastane kot 
posledica ekonomskih šokov oziroma nepričakovanih dogodkov kot je zaprtje mej) ter zagotavlja bolj 
enakomeren razvoj teh območij. 
 
ZRS Bistra Ptuj si bo s svojimi aktivnostmi prizadevala za čim učinkovitejše črpanje sredstev tako iz naslova 
NOO, kot VFO 2021-2027 ter integralnega proračuna, za realizacijo ključno pomembnih projektov na obmejnem 
območju Haloz. 
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08 SOFINANCIRANJE NALOG SPODBUJANJA RAZVOJA NA REGIONALNI RAVNI 
ZA LETO 2022 

V skladu s 6. členom »Pogodbe o opravljanju nalog regionalne razvojne agencije« naročnik (občina) sofinancira 
sorazmerni delež potrebnih sredstev, za izvajanje nalog regionalne razvojne agencije ZRS Bistra Ptuj, in sicer 
v višini plače in materialnih stroškov za zaposlene z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe, v skladu z 
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). 
 
Višina deleža sofinanciranja posamezne naročnice (občine) je razvidna iz spodnje tabele. 
 

Tabela 10: Deleži sofinanciranja bruto plač in materialnih stroškov v letu 2022 

OBČINA Delež ( %) 
Bruto plača 
mesec/EUR 

Materialni 
stroški 

mesec/EUR 

SKUPAJ 
plača+mat. str 
mesec/EUR 

CIRKULANE 5,07 118,22 47,58 165,80 

DESTERNIK 5,86 136,74 55,04 191,78 

DORNAVA 5,91 137,99 55,53 193,52 

GORIŠNICA 8,58 200,19 80,57 280,76 

HAJDINA 8,17 190,62 76,71 267,33 

JURŠINCI 5,13 119,69 48,17 167,86 

KIDRIČEVO 14,83 346,00 139,26 485,26 

MAJŠPERK 9,10 212,31 85,46 297,77 

MARKOVCI 8,86 206,72 83,19 289,91 

PODLEHNIK 4,28 99,90 40,22 140,12 

SVETI ANDRAŽ 2,75 64,16 25,83 89,99 

TRNOVSKA VAS 2,80 65,33 26,30 91,63 

VIDEM 12,23 285,35 114,84 400,19 

ZAVRČ 3,26 76,07 30,62 106,69 

ŽETALE 3,10 72,33 29,12 101,45 

SKUPAJ  2.331,62 938,44 3.270,06 

 
Ustanoviteljica Mestna občina Ptuj naloge spodbujanja razvoja na regionalni ravni, sofinancira v skladu s 
Pogodbo o sofinanciranju programa dela za posamezno proračunsko leto. 
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