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Na podlagi 2. člena, drugega odstavka 5. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 

38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 56. člena Zakona o državni 

upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 

126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) ter 

v zvezi s 5., 7. in 9. členom Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12

in 78/15) je Vlada Republike Slovenije je na 40. redni seji dne 18. 7. 2019 pod točko 1.11

sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri 

pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027.

2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z gradivom Cilji, usmeritve in instrumenti 

regionalne politike ter strateška izhodišča prostorskega razvoja za pripravo regionalnih

razvojnih programov 2021–2027.

3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotovi za namen priprave in 

spremljanja izvajanja regionalnih razvojnih programov 2021–2027 v letu 2019 

ažuriranje metodologije in baze podatkov o funkcionalno degradiranih območjih na ravni 

statističnih teritorialnih enot NUTS 3 in LAU 2. Spremljanje podatkov o številu, površini 

ter tipu funkcionalno degradiranih območij zagotavlja z letno periodiko tudi v 

naslednjem programskem obdobju.

4. Ministrstvo za okolje in prostor zagotovi za namen priprave in spremljanja izvajanja 

regionalnih razvojnih programov 2021–2027 v letu 2020 pripravo metodologije in 

izračune za izhodiščno leto 2015 o ekološkem odtisu na ravni statističnih teritorialnih 

enot NUTS 3. Spremljanje teh podatkov zagotavlja s triletno periodiko tudi v naslednjem 

programskem obdobju.

5. Ministrstvo za infrastrukturo zagotovi za namen priprave in spremljanja izvajanja 

regionalnih razvojnih programov 2021–2027 v letu 2020 pripravo metodologije in 

izračune za izhodiščno leto 2020 o deležu prebivalcev, ki imajo v oddaljenosti največ 

1 km postajališče javnega potniškega prometa z zadovoljivo frekvenco in deležu 

prebivalcev, ki imajo ta pogoj izpolnjen s primerno frekvenco na ravni statističnih 

teritorialnih enot NUTS 3 in LAU 2. Spremljanje teh podatkov zagotavlja s primerno 

periodiko tudi v naslednjem programskem obdobju.

6. Ministrstvo za zdravje zagotovi za namen priprave in spremljanja izvajanja regionalnih 

razvojnih programov 2021–2027 v letu 2020 pripravo metodologije in izračune za 

izhodiščno leto o letih pričakovanega zdravega življenja ob rojstvu na ravni statističnih 
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teritorialnih enot NUTS 3. Spremljanje teh podatkov z letno periodiko zagotovi tudi v 

naslednjem programskem obdobju.

7. Statistični urad Republike Slovenije prouči do konca leta 2019 možnost statističnega 

spremljanja in rednega objavljanja podatkov o vodilnih in dopolnilnih kazalnikih za 

spremljanje izvajanja regionalne politike na ravni statističnih teritorialnih enot NUTS 3 

oziroma LAU 2.

                                                                      

Stojan Tramte

generalni sekretar

Prilogi:

– Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov 

za obdobje 2021–2027

– Cilji, usmeritve in instrumenti regionalne politike ter strateška izhodišča prostorskega 

razvoja za pripravo regionalnih razvojnih programov 2021–2027

Prejmejo:

– ministrstva

– vladne službe

– ZDRUŽENJE REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJ, Gospodarsko interesno 

združenje

– Združenje občin Slovenije

– Skupnost občin Slovenije

– Združenje mestnih občin Slovenije
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