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Priprava

Splošni cilji razvoja v
okviru EU 2020 + ?

Proračuni RS,
Občine in ZZZS in
ZPIZ blagajni (MF)

Program državnih razvojnih prioritet in investcij + strukturne
spremembe
Struktura izdatkov in štriletnih ciljev ter pripadajočih kazalnik, zajet vsi fnančni viri

Partnerski sporazum in Operatvni program(i)

Vrednotenje.

Spremljanje izvajanja;

Povezava med cilji,
rezultat in sredstvi ter
povezava na proračunske
vire

Znanje,
konkurenčnost,
trg dela

Sociala in
zdravje

Infrastruktura

Gospodarjenje
z naravnimi viri

Makroekonomski
okvir

Opredelitev prispevka dogovora za razvoj
regij k splošnim ciljem v okviru
posameznih/relevantnih področij

Regionalni razvojni programi (7let)
Dogovor za razvoj regij (4 leta)
•
•

Iskanje pozitvnih sinergij med obstoječimi cilji
Sektorska politka z vplivom na regionalni razvoj

Specializacija regij in povezava na specifčne cilje posamezne/relevantne politke

Zagotavljanje
osnovnih
funkcij države

Pogajanja na ravni EU

Tematski cilji (11) iz Splošne uredbe. Skupni strateški okvir, ki opredeljuje tudi prednostne naloge,
značilne za vsak sklad SSO.
Tematske cilje in ostale kazalnike je treba vključit v obstoječ sistem kazalnikov.

Nacionalni
reformni
program in
program
stabilnost MF
(letno vplivajo na
spremembe
strateških
dokumentov.)

Opredelitev
prostorskih
potencialov
in omejitev

Delovne skupine – orodje za usklajevanje in pripravo
dokumentov
Krovna skupina – priprava SRS
 medresorska operativna skupina: člani so predstavniki MGRT, Kabineta
predsednika Vlade RS in UMAR
 koordinacija priprave razvojnega strateškega okvirja, kot podlage za
vsebinsko usmeritev
 priprava osnutka SRS in javna razprava (oktober)

 Delovne skupine za razvojno načrtovanje:
1. makroekonomski okvir in finančni sistem (priprava makroekonomske
analize, SWOT analize,določitev javno finančnega okvirja do leta 2020)

2. znanje, konkurenčnost in trg dela,
3. sociala in zdravje,
4. infrastruktura,
5. gospodarjenje z naravnimi viri,
6.zagotavljanje osnovnih funkcij države
Glavna naloga delovnih skupin za razvojno načrtovanje je usklajevanje razvojnega
načrtovanja in priprava strokovnih prispevkov za vse ključne strateške
dokumente, kasneje pa tudi za spremljanje njihove veljavnosti in izvajanja. Člani
delovnih skupin so predstavniki resorjev pristojnih za posamezno razvojno področje.

METODOLOGIJA
Delovne skupine za razvojno načrtovanje so v fazi zaključevanja dela
na naslednjih vsebinah:
 ocena stanja, nabor specifičnih ciljev, definiranje razvojnih potencialov
ter
 identificiranja investicijskih področij z rezultati in možnimi viri
financiranja.

Do predvidoma sredine novembra:
 se bo izbranim investicijskim področjem dodala ocena potrebnih
sredstev,
 identificiral se bo nabor ukrepov in projektov s kazalniki za vsako od
investicijskih področij za operativne programe.

SLEDI:
 Priprava predloga besedila na podlagi prispevkov delovnih skupin, ki
bo služil za nadaljnjo pripravo dokumentov
 Usklajevanje (medresorsko, z zainteresirano javnostjo in ostalimi
deležniki kot npr. ESS, Državni svet)

Priprava dokumentov za razvojno načrtovanje po
korakih
Pregled in strateška
ocena stanja za
vsebinsko področje dela
delovne skupine za
razvojno načrtovanje

Specifični cilji

Razvojni potencial

Izbrani specifični cilj

Izbrani razvojni
potencial in
njegova
kvantifikacija

Investicijsko
področje

Rezultati

Izbrani specifični cilj

Izbrano
investicijsko
področje

Finančni viri
izbranega
investicijskega
področja

Izbrano investicijsko
področje

Ukrepi in veliki
projekti

Kazalniki
(neposrednih)
učinkov (opisno)

Kazalnik

Utemeljitev
izbora
investicijskega
področja

Možni viri
financiranja

Opredelite
predvideno
višino sredstev

Rezultati

Kazalnik
(opisno)

Merska enota

Merska enota

Predpostavke/tveganja

Predhodne
pogojenosti

Izbrani
tematski cilj
SSO

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

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

Prednost imajo ukrepi, ki imajo sinergijske učinke:
•
•
•

med zgoraj navedenimi področji
z vzporedno izpeljanimi institucionalnimi in strukturnimi
spremembami
podpirajo regionalno celovitost, specializacijo, med-regionalno
sodelovanje, itd.

 Merila glede na finančno učinkovitost:
•
•
•

prednost imajo ukrepi, ki dajejo z omejenimi finančnimi sredstvi
največje učinke
izvedljivost
prednost bodo imela investicijska področja z utemeljeno analizo
tveganj in izvedljivost.

Vključevanje deležnikov v proces priprave
razvojnih dokumentov
•

V mesecu juniju 2012 smo že odprli posebni e-naslov srs.mgrt@gov.si na katerega vsak
zainteresiran posameznik lahko posreduje svoje mnenje, predloge in komentarje (poziv je
objavljen tudi na spletni strani MGRT).

•

V začetku septembra 2012 so bili k sodelovanju povabljeni različni deležniki (socialni
partnerji, NGO, instituti, zbornice, zavodi..), da po isti metodi, kot jo uporabljajo delovne
skupine za razvojno načrtovanje, pošljejo svoje predloge. V ta namen je bil narejen poseben
spletni
vprašalnik .
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/razvojno_nacrtovanje_in_progra
).

SLEDI:
• preučitev predlogov in smiselna vključitev le teh že v pripravo prvih osnutkov dokumentov,
• v naslednjih korakih se bomo z deležniki ponovno usklajevali o osnutkih dokumentov
(okrogle mize, posveti …).

Hvala za pozornost!

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
http://www.mgrt.gov.si/

