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Slovenski prostor, prostor prihodnosti. 

Osnovna vodila prenove SPRS 

 Poudarjena vloga nacionalnega prostora za razvoj države   

Razvoja države ni mogoče načrtovati in izvajati brez premislekov o prostorskih 

potencialih ter o njihovem vključevanju v razvoj države v dolgoročni perspektivi.  

 

 SPRS kot dolgoročen strateški prostorski dokument – krovna politika 

prostorskega razvoja do 2050, ki bo vsebovala vizijo prostorskega razvoja 

države, dolgoročne cilje ter ključne usmeritve za doseganje dolgoročnih ciljev. 

 

 Prenovljena SPRS bo »medsektorski« dokument - vključitev vseh sektorjev, 

brez katerih ni mogoče udejanjiti skupne prostorske razvojne vizije.  

 

 Akcijski del (2030)  -  izvajanje SPRS v srednjeročnem obdobju v navezavi na 

aktualno programsko obdobje z merljivimi srednjeročnimi cilji, prioritetami in 

ukrepi za izvajanje ter usmeritvami za prostorski razvoj na izbranih območjih in 

področjih 
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Predlogi glavnih rešitev 

● Prostorski cilji bodo vključevali zlasti prostorsko relevantne sektorske cilje,  
da se doseže sinergije pri izvajanju  vizije prostorskega razvoja države pa 
tudi sektorskih ciljev. 

 

● Izpostavljeni bodo prostorski potenciali in prostorski vidiki za udejanjanje 
sektorskih politik skozi prizmo ustvarjanja največjih možnih sinergij z 
drugimi sektorskimi in razvojnimi politikami na različnih ravneh 
prostorskega razvoja (državni, regionalni, lokalni). 

 

● Prenovljena strategija bo ohranila enako razmerje do prostorskih 
dokumentov, ki bodo morali  biti z njo skladni. Enako velja za sektorske in 
razvojne dokumente, njihove vsebine se bodo preverjale, ali prispevajo k 
udejanjanju strategije in, ali delujejo v nasprotni smeri.  
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Spremembe in dopolnitve 
zakonodaje  - okvirne vsebine 
dokumentov  (osnutek) 

● SPRS 2050 - dolgoročni 
dokument prostorskega 
razvoja  

● Programska izhodišča za 
izvajanje SPRS do 2030 

● Prostorske razdelave na 
regionalni ravni – zasnova 
prostorskega razvoja območja  
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Povezovanje prostorskega z razvojnim načrtovanjem 
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Nov pristop k regionalnemu načrtovanju 

Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni  - nova 
generacija Regionalnih razvojnih programov 2014-2020 

 Smernice in mnenja s področja prostorskega in urbanega razvoja (usmeritve za 
pripravo prostorskega dela RRP 2014-2020) 

 

Namen usmeritev Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2004: 

 Izvajanje strateških prostorskih usmeritev s plani in programi na državni, 
regionalni in lokalni ravni  

 Priložnost za vključevanje prostorskih vidikov v razvojno vizijo regije in priprava 
podlag za celostne teritorialne investicije  

 Prednost celovitega in skupnega pristopa pred individualnim, lokalnim 

 Upoštevanje endogenih potencialov in omejitev regij, urbanih in podeželskih 
območij 
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Partnerstva za učinkovitejše upravljanje 
 

Povezovanje vseh deležnikov za učinkovito upravljanje v regiji - oblikovanje 

partnerstev v podporo prostorskemu in razvojnemu načrtovanju na regionalni ravni 

 Dogovor za razvoj regije – sodelovanje med regijo in državo pri opredeljevanju 

razvoja za eno programsko obdobje; nov pristop na regionalni ravni: t.i. 

»horizontalno regionalno politiko« (usklajevanje specifičnih ciljev posameznih regij 

znotraj ciljev resornih politik 

 Razvojni svet regije - sistem upravljanja na nivoju regije (predstavniki občin, 

predstavniki gospodarstva in predstavniki NVO v regiji) 

 Priporočila za zagotovitev implementacije RRP 2014-2020 (skupna priporočila 

MOP, MGRT, MJU in SVRK):  

• priporočila glede sodelovanja in povezovanja regionalnih razvojnih agencij in 

občin oziroma skupnih občinskih uprav pri razvojnem in prostorskem 

načrtovanju. 

 neformalno sodelovanje vseh deležnikov ali drugih neformalnih struktur, ki med 

seboj še niso povezane 
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Pravne podlage za medobčinsko sodelovanje na 

regionalni ravni 
 

Izhodišča medresorske delovne skupine za oblikovanje načina 

povezovanja prostorskega z razvojnim načrtovanjem (2011) 

 

• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) 

• Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) 

• Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 

• Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 

(ZUPUDPP)  

• Zakon o financiranju občin (ZFO-1)  
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Priprava medobčinskih prostorskih aktov 
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         RAZVOJNO NAČRTOVANJE (SLO)            FINANČNO PLANIRANJE  ( SLO + EU)             PROSTORSKO NAČRTOVANJE (SLO) 
 
                                                                                                                                                                     Strategija prostorskega razvoja 
                                                                                                                                                                                  Slovenije  (SPRS)  
             Strategija razvoja Slovenije 
                               (SRS)                                                                         
               
                                                                                        
              
             resorne razvojne politike                                 Program državnih razvojnih                                      
                                                                                           prioritet in investicij - DRPI                        
                                                                                              EU skladi, proračun RS in                           prioritetni DPN 
                                                                                                  proračuni občin 
                                                                                             
                  Dogovor za razvoj regij 
                    (izvedbeni del RRP)                                                                                                             prioritetni medobčinski RPN  
               (sklenjen za obdobje 4 let)                                                                     
              
                                                                                                                                                                    RPN za medobčinske  
                                                                                                                                                                    projekte po ZPNačrt 
                                    
                                                                                                                                                                     RPN po 42. členu ZUPUDPP  
              Regionalni razvojni program                                                                                                   za ureditve skupnega pomena 
                    RRP 2014 – 2020                                                                                                                          
             (strateški in programski del)                                                                                                                           občinski OPN  / OPPN   
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                          medobčinsko sodelovanje                                                                                                                                    
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Priprava medobčinskih prostorskih aktov 
Regionalni prostorski načrt – RPN  

 Prostorske ureditve regionalnega pomena so tiste prostorske ureditve 

lokalnega pomena (ZPNačrt): 

1. ki segajo na območje več občin ali njihov vpliv sega na območje več 

občin (npr. RPN za ČN Vrtojba)  

2. gre za prostorske ureditve gospodarske javne infrastrukture lokalnega 

pomena  

3. ali prostorske ureditve, neposredno namenjene opravljanju lokalnih 

negospodarskih javnih služb 

4. ki so potrebne za uresničevanje regionalnega razvojnega programa 

 

 Prostorske ureditve regionalnega / medobčinskega pomena načrtujejo udeležene 

občine z regionalnim prostorskim načrtom (RPN). 

1. kot priprava RPN za medobčinske / regijske projekte v skladu z določbami 

ZPNačrt 

2. kot priprava RPN za projekte skupnega, medobčinskega  / regionalnega in 

državnega pomena  – na podlagi določil 42. člena ZUPUDPP 
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Hvala za pozornost! 

 
Blanka.bartol@gov.si 

sprs.mop@gov.si 
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