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1. Obmejna in gorska območja 



Obmejna in gorska območja v EU



Izzivi obmejnih območij 

 Izzivi zaradi geografskih značilnosti  – lega, podnebne značilnosti,  

vegetacijska doba ipd. 

 Trg dela in izobraževanje

 Socialna varnost in zdravje

 Načrtovanje politik in javne storitve

 Industrija in trgovina

Tudi

 Okolje 

 Podnebne spremembe

 Informacijska družba



2. Osnutek SPRS 2050



Osnutek SPRS 2050

 Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni prostorski strateški akt Republike 

Slovenije, v povezavi s Strategijo razvoja Slovenije in v povezavi z drugimi državnimi 

razvojnimi akti in razvojnimi cilji EU, določa dolgoročne strateške cilje države in 

usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru.

 Strategija vsebuje: vizijo prostorskega razvoja države, dolgoročne cilje in dolgoročen 

koncept prostorskega razvoja s prednostnimi nalogami in usmeritve za doseganje 

ciljev. 

 Temeljne usmeritve so pripravljene za dolgoročno perspektivo do leta 2050, za 

izvajanje ciljev Strategije v srednjeročnem obdobju pa bo pripravljen Akcijski program  

do 2030, s podrobneje opredeljenimi aktivnostmi, nosilci, roki in sredstvi. 



Osnutek SPRS 2050

 Razvojni izzivi (izhodišča)

• Demografske spremembe

• Podnebne spremembe

• Zmanjševanje energetske odvisnosti Slovenije od fosilnih goriv

• Globalizacija gospodarstva

• Nova vloga mest

• Zmanjševanje naravne ohranjenosti in krajinske pestrosti

• Povezovanje v čezmejnem in širšem makroregionalnem prostoru

 Prostorska specifičnost izzivov !



Vizija prostorskega razvoja

Prizadevamo si za raznolik, večfunkcionalen, učinkovito povezan 
in mednarodno vpet prostor, 

v katerem Slovenija svoje razvojne prednosti gradi 
na prepoznavnosti in identiteti,

kot podlagi za kakovostno življenje za vse.

Prostor živimo kakovostno!

Osnutek SPRS 2050



Cilji prostorskega razvoja
Osnutek SPRS 2050

• 5 ciljev za izvajanje vizije
• 15 prioritet s ključnimi aktivnostmi
• navezava na Strategijo razvoja Slovenije 



Koncept prostorskega razvoja 
Slovenije

Osnutek SPRS 2050

1. Krepitev prostorske kohezije države z integracijo:

 policentričnega urbanega sistema središč 

 prometne infrastrukture (razvojnih koridorjev in vstopnih točk)

 zelene infrastrukture

2. Razvojno vključevanje Slovenije v evropski prostor  - koridorji in vstopne točke

3. Usklajen razvoj širših mestnih območij 

4. Razvoj podeželja –raznolikost, funkcionalne povezave z urbanimi območji

5. Pozornost obmejnim in odmaknjenim ter gorskim območjem



Koncept prostorskega razvoja 
Slovenije

Osnutek SPRS 2050



Razvojni koridorji in 
vstopne točke

Osnutek SPRS 2050

 Učinkovita povezanost z evropskimi 

infrastrukturnimi omrežji na kopnem 

in na morju preko vstopnih točk 

(urbana vozlišča/urban nodes –

središča I. ravni)

 Sodelovanje čezmejnih sosednjih 

območij 

 Vpetost v zeleno 

infrastrukturo/sisteme v širšem 

prostoru.

 Pomembna vloga  obmejnih območij 

za Slovenijo.



3. Usmeritve za obmejna in gorska območja



Obmejna in gorska območja
Osnutek SPRS 2050



 Usmeritve za razvoj podeželja vključujejo usmeritve za gorska ter odmaknjena in 

obmejna območja 

 Izhodišče: specifične značilnosti (npr. odmaknjenost) niso nujno „problem“ –

lahko so razvojna prednost 

 Velik del obmejnih in gorskih območij odlikuje ohranjenost narave in kulturne 

dediščine,  trajnostno gospodarjenje z kmetijskimi in gozdnimi viri

 Potrebne usklajene prostorsko-razvojne vizije za več občin ali na regionalni ravni 

(tudi čezmejno) 

 Merilo naj bo kvaliteta življenja, ne samo rast.

Usmeritve za razvoj podeželja
Osnutek SPRS 2050



 Posebna vloga urbanih obmejnih območij – za krepitev vloge potrebna podpora 

sektorjev upoštevaje specifične prednosti teh območij ter povezave s funkcionalnim 

zaledjem (npr. NG, KP, MB, Krško – Brežice)

 Krepitev središč določene ravni v obmejnih in gorskih območjih – DM, dostopnost do 

storitev splošnega pomena, trajnostna mobilnost, stanovanja

 Zagotavljanje storitve na gorskih in obmejnih območjih – prilagoditev normativov,  

povezovanje sektorskih storitev za premagovanje slabše ekonomike poslovanja, 

pomembna vloga DM s področja javnih in upravnih storitev (višje kv. DM), 

alternativne oblike prevoza

 Učinkovite navezave na prometne koridorje oziroma do središč višje ravni

 Prostorski instrument – regionalni prostorski plan  

Usmeritve za razvoj podeželja
Osnutek SPRS 2050



Hvala za pozornost!

Blanka.bartol@gov.si

Sprs.mop@gov.si

Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
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