
STRATEGIJA RAZVOJA REGIJE – NOV INSTRUMENT 

REGIONALNE IN PROSTORSKE POLITIKE



PREDLOG MODELA RAZVOJNEGA IN PROSTORSKEGA PLANIRANJA NA 

REGIONALNI RAVNI 



STRATEŠKA IZHODIŠČA REGIJE

Strateška izhodišča regije predstavljajo skupno izhodišče za prostorsko in razvojno načrtovanje na 

regionalni ravni.

Podlaga za bolj racionalno razvojno načrtovanje ob hkratnem razmišljanju o umeščanju posegov v 

prostor. 

Strateška izhodišča regije bi morala biti zelo temeljito pripravljena, usklajena med deležniki ter 

sprejeta s strani razvojnega sveta regije, ki igra pomembno vlogo tako pri pripravi regionalnega 

prostorskega plana kot regionalnega razvojnega programa. 

Smiselno bi bilo, da se strokovna izhodišča regije sprejme kot strategijo razvoja regije. 

Potreben razmislek, ali bi se strategijo razvoja regije ob morebitni prenovi vključilo v Uredbo o dokumentih 

razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (2010) in v Zakon o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (2016).



STROKOVNE PODLAGE

Strokovne podlage vključujejo:

- pravni okvir prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni, 

- nadrejene strateške dokumente z državne in evropske ravni, 

- podatke in usmeritve načrtovalcev razvoja in urejanja prostora, 

- usmeritve posameznih sektorjev, 

- obvezne strokovne podlage, določene z ZUreP-2 (2017) in ZSRR-2 (2016), 

- analize, ki dajejo vpogled v stanje regije, opredeljujejo njene vire, kompetence in 

potenciale ter razvojne pobude občin, gospodarstva in civilne sfere.



STROKOVNE PODLAGE

Strokovne podlage, ki morajo biti izdelane pred začetkom priprave strateških 

dokumentov (SRR, RRP, RPP) ali hkrati v okviru izdelave strateških dokumentov, se delijo 

v dve temeljni skupini:

1. Za pripravo strategije razvoja regije: demografska študija, študije razvoja gospodarstva, 

študije razvoja kmetijstva, študije razvoja turizma, študija razvoja družbenih dejavnosti, 

študija potreb po stanovanjih, študija razvoja človeških virov, študija stanja okolja, študija 

stanja in razvoja gospodarske javne infrastrukture (prometna, energetska, komunalna, 

komunikacijska), študija medregionalnega in čezmejnega sodelovanja, študija razvoja 

poselitve ... Študije morajo poleg poglobljene analize vsebovati tudi usmeritve za nadaljnji 

razvoj.

2. Za pripravo RPP (za prostorsko relevantne vsebine)



STRATEGIJA RAZVOJA REGIJE

Strategija razvoja regije je dokument, ki riše cilje in smer razvoja, po kateri želi regija 

stopati v naslednjih letih. 

Na podlagi analize, strateškega razmišljanja in vključitve deležnikov (participativni proces) 

se opredelijo vizija in cilji ter strategija za njihovo doseganje. 

Če strategija pove, kako bo regija dosegla cilje, sta RRP in RPP dokumenta, ki opredelita 

ključne izvedbene korake in prostorske danosti, ki bodo regijo popeljali do zastavljenih 

ciljev.



STRATEGIJA RAZVOJA REGIJE

S pripravo strategije razvoja regije želimo:

- identificirati pričakovan razvoj in se pripraviti na spremembe,

- vključiti interese ključnih subjektov v regionalni razvoj,

- identificirati in oblikovati najbolj perspektivne skupne projekte, ki bodo doprinesli k 

razvoju regije,

- sistematično povezati nosilce v regiji z namenom izvajanja skupnih razvojnih projektov in

- zagotoviti usklajen prostorski razvoj regije in medsebojno dopolnjujoče se prostorske 

ukrepe.



STRUKTURA SRR

1. Uvod

2. Splošen opis regije

- Temeljni podatki o regiji z zemljevidom: velikost (km2), geostrateška lega, število prebivalcev, število občin, število 

partnerstev, lega, število urbanih središč, območja s posebnimi razvojnimi problemi

- Kratka zgodovina regije

3. Razvojno izhodišče regije (gibanja, trendi, predvidevanja)

- Globalni kontekst

- Slovenija

- Regija (povzetek analitičnega dela)

4. Analiza razvojnih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v regiji (PSPN)

- PSPN regije

5. Programski in pravni okvir

- Strateški dokumenti EU

- Strateški dokumenti Republike Slovenije

- Pravne podlage



STRUKTURA SRR

6. Vizija, strateški cilji in strategija razvoja regije

-Vizija razvoja regije

- Strateški cilji razvoja regije

- Strategija razvoja regije, temelječa predvsem na razvojni specializaciji regije

7. Glavne strateške usmeritve regije

- Glavne strateške usmeritve regije, ki temeljijo na strateških ciljih razvoja regije in strategiji razvoja regije z navedbo 

predvidenih aktivnosti (ključni integralni projekti)

8. Spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije



PRIPRAVA SRR

Pri pripravi strategije razvoja regije je treba slediti tudi načelom razvojnih politik Vlade in 

spoštovati načela:

- upoštevanja razvojnih prioritet,

- upoštevanja ekonomskih, socialnih in prostorskih možnosti in omejitev,

- trajnostnega razvoja,

- partnerstva s socialnimi in regionalnimi partnerji ter civilno družbo in

- informiranja.



RAZPRAVA


