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Izhodišča 

 Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 

2015-2025 (2015) → javna najemna stanovanja, 

usklajenost stanovanjske in prostorske politike  

 Strategija prostorskega razvoja Slovenije do 2030 (v 

izdelavi) → projektna naloga Opredelitev in določitev 

prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo – PROSO 

(2017)  

 Zakon o urejanju prostora (2017) → regionalni 

prostorski plan  



PROSO 

Prednostna območja za stanovanjsko oskrbo  

 Območja, kamor se usmerjajo investicije Stanovanjskega 

sklada RS  

 Največje potrebe prebivalstva in gospodarstva  

 Usklajenost stanovanjske in prostorske politike → 

upoštevanje strateških usmeritev na področju poselitve 

in (trajnostne) mobilnosti  

 Regionalni prostorski plan: zasnova stanovanjskih 

območij  



Model vrednotenja regionalne 

strukture za potrebe PROSO  

Slika 1: Model določitve PROSO na regionalni ravni 



Kriteriji in kazalniki: potrebe 

skupina 

kriterijev  

kriterij  kazalnik  

potrebe 

prebivalstva  struktura 

prebivalcev  

delež prebivalcev v starostni skupini 0–35 

let 

rast števila prebivalcev v starostni skupini 

0–35 let 

razpoložljivost 

stanovanj 

primanjkljaj stanovanj 

obseg povpraševanja po stanovanjih z 

neprofitno najemnino 

dostopnost 

stanovanj 

razmerje med ceno zemljišč in povprečno 

neto plačo 

potrebe 

gospodarstva  gospodarska moč 

indeks delovne migracije 

sedež največjih podjetij 

rast števila delovnih mest 

gospodarski 

potencial 

stopnja inovativnosti  

ocena prostorskega potenciala za razvoj 

gospodarskih dejavnosti 



Kriteriji in kazalniki: makrolokacija  

skupina 

kriterijev  

kriterij  kazalnik  

makrolokacij

a 

vloga naselij v 

poselitvenem 

sistemu 

  

vloga centralnih naselij v policentričnem 

sistem poselitve 

naselja v širših mestnih območjih 

dostopnost do 

javnega potniškega 

prometa 

dostopnost do javnega potniškega 

prometa – gostota postajališč 

dostopnost do javnega potniškega 

prometa – železnica 



Metoda vrednotenja kazalnikov 

 Prostorska enota: občina / naselje  
 

 Frekvenčna distribucija → razredi  

 Pripisovanje uteži  

 Seštevanje uteži  

 Kodiranje  

 Kombinacija potreb prebivalstva in gospodarstva  
 

 Rezultat 1: Območja z največjimi potrebami (s srednjimi 

potrebami) po PROSO, druga območja  

 Rezultat 2: Naselja najprimernejša (srednje primerna) za 

PROSO, druga naselja  



Model: potrebe po PROSO  



Model: privlačnost prostora 



Sklepne misli  

 Problem dostopnosti podatkov za opredelitev potreb 

po PROSO  

 Model na lokalni ravni: planerski postopek umeščanja v 

prostor  
 

 Model kot analitično strokovno orodje za opredelitev 

območij za razvoj specifične oblike stanovanjskih 

območij – PROSO  

 Končni izbor PROSO: dogovor na regionalni ravni  


