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Vsebina:

• Regionalni razvojni program (RRP)

• Udeleženci v procesu in ključni dokumenti

• Časovni okvir

• Cilji, usmeritve in instrumenti regionalne politike

• Izhodišča prostorskega razvoja za pripravo RRP 2021-2027

• Strateška izhodišča evropske kohezijske politike 2021-2027

• Strateška izhodišča resornih politik

• Vizija in načela regionalnega razvoja



Regionalni razvojni program

• RRP: uskladi razvojne cilje v regiji, določi instrumente in oceni vire za 
uresničevanje.

• RRP: iz strateškega in programskega dela. 

• Strateški del:  vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, ključnih 
razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije ter določitev 
razvojne specializacije regije. 

• Programski del: programe za spodbujanje razvoja, s časovnim in finančnim 
ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti 
izvajanja

• RRP: se sprejme za programsko obdobje in mora biti usklajen s strategijo razvoja 
Slovenije.

• Minimalna obvezna metodologija priprave in izvedbe RRP ter določi način 
spremljanja in vrednotenja njegovih učinkov.



Udeleženci v procesu



Udeleženci v procesu in ključni 

dokumenti



Časovni okvir

• Priprava strateških delov RRP: 31.12.2019

• Usklajevanje med državno in regionalno ravnjo: 30.3.2020

• Priprava osnutkov RRP: 30.11.2020

• Priprava mnenj MGRT o usklajenosti RRP: 31.3.2021

• Sprejetje RRP na razvojnih svetih regij in potrditev na SR 31.5.2021



Cilji, usmeritve in instrumenti regionalne politike:

Strateška izhodišča SRS 2030

Namen gradiva: usmerjanje priprave RRP
Splošni okvir: SRS 2030, SPRS 2050 



Cilji, usmeritve in instrumenti

regionalne politike



Izhodišča prostorskega razvoja 
za pripravo RRP 2021-2027



Strateška izhodišča evropske 

kohezijske politike 2021-2027



Strateška izhodišča evropske 

kohezijske politike 2021-2027



Strateška izhodišča evropske 

kohezijske politike 2021-2027



Strateška izhodišča evropske 

kohezijske politike 2021-2027

• Kohezijski sklad podpira: 



Strateška izhodišča evropske 

kohezijske politike 2021-2027



Strateška izhodišča evropske 

kohezijske politike 2021-2027



Strateška izhodišča evropske 

kohezijske politike 2021-2027



Strateška izhodišča resornih politik



Vizija regionalnega razvoja

Vizija regionalnega razvoja:
- Slovenija: dinamična in ustvarjalna, z lastno identiteto; učinkovito upravljana; izkorišča globalne razvojne 

priložnosti;
- Razvoj temelji: na ekon. učinkovitosti; socialni pravičnosti, družbeni odgovornosti, zdravem naravnem 

okolju;
- Uravnotežen gospodarski, družbeni, okoljski vidik – ustvarjeni pogoji za sedanje in prihodnje rodove;
- Ukrepi države: prestrukturirana, odpravljena bodo regijska žarišča brezposelnosti; obmejna problemska 

območja bodo ohranila poseljenost in razvojno vitalnost.



Cilji regionalne politike

Cilji regionalne politike:



Povezava med kazalniki 1.cilja 

in drugimi dokumenti



Povezava med kazalniki 1.cilja in drugimi dokumenti



Izhodišča za strategijo razvoja 

KRZS 2030



ključne razvojne potrebe

• Ključne razvojne potrebe in izzivi kohezijske regije, ki zahtevajo prednostno 
obravnavo

• Celosten razvoj in upravljanje 

• Okrepitev RR, vloge in pristojnosti RRA-jev kot nosilcev RR in okrepitev 
regionalnih pristopov: regionalno razvojno načrtovanje, regionalno prostorsko 
načrtovanje, regijsko podporno okolje, regijske štipendijske sheme, regijske 
garancijske sheme, celostne regijske prometne strategije, regijske inovacijske 
strategije itd . 

• Okrepitev celostnih teritorialnih pristopov EKP, njihova širitev na širša urbana 
območja ter območji Slovenska obala, Kras, Triglavskega narodnega parka .

• Celosten razvoj funkcionalnih območij (mesto in podeželje) ter širših zavarovanih 
območij narave .

• Razvoj obmejnih območij, ohranjanje poselitve in okrepljeno čezmejno 
sodelovanje .



ključne razvojne potrebe

• Povezana regija 

• Razvoj železniške infrastr in povezanost transp sistemov sta ključna za razvoj Luke Koper 
in povezanih dejavnosti. Pomembno za TM in energetske učinkovitosti v regiji.

• Krepitev trajnostne mobilnosti z drugimi ukrepi in spodbudami na celotnem območju, 
torej tudi izven urbanih območij. Največje potrebe so po nadaljnjih investicijah v 
izgradnjo sklenjenih kolesarskih mrež za izboljšanje povezanosti znotraj kohezijske regije, 
v širšem čezmejnem prostoru in z drugimi deli države, po integraciji javnega potniškega 
prometa s pametnim upravljanjem in uvedbo enotne vozovnice za vse prebivalce ter po 
vzpostavitvi učinkovitih intermodalnih stičišč . 

• Povezava glavnega mesta s pristaniščem in letališčem je ključna za konkurenčnost regije v 
širšem prostoru.

• Investicije v cestno infrastrukturo znotraj kohezijske regije in čezmejno. Potrebe so 
predvsem po nadaljnjem vlaganju v izboljšavo in razvoj.



ključne razvojne potrebe

• Zelena regija

• Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo oz. zeleno ekonomijo .

• Povečanje energetske učinkovitosti regije in rabe energije iz obnovljivih virov, s čimer bi se v kohezijski 
regiji, ki je trenutno visoko energetsko odvisna od zunanjih virov, postopoma povečala energetska 
samooskrba .

• Vzpostavitev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kjer še vedno obstajajo za to 
potrebe, vključno z aglomeracijami z obremenitvami pod 2.000 PE .

• Oskrba vseh prebivalcev s pitno vodo s sanacijo in izgradnjo velikih vodovodnih sistemov ter z izgradnjo 
manjših vodovodnih sistemov za oskrbo do 10.000 prebivalcev .

• Ohranjanje naravnih danosti in krajine z različnimi ukrepi in spodbudami, tudi z razvojem in uporabo zelenih 
tehnologij. Z ohranjanjem naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, ki predstavljajo primerjalno prednost 
regije v evropskem prostoru, je treba krepiti ekosistemske storitve . 

• Ukrepi za zmanjšanje ogroženosti oz. omilitev posledic naravnih nesreč (poplav, potresov, suš, zemeljskih 
plazov, požarov in drugih) . 

• Povečanje prehranske samooskrbe ob spodbujanju razvoja trajnostnih oblik kmetovanja



ključne razvojne potrebe

• Pametna regija

• Z nadaljnjo krepitvijo sodelovanja med izobraževalno-raziskovalnimi 
ustanovami in gospodarstvom, pospeševati nastajanje novih ter podpora 
že obstoječim inovativnim podjetjem s ciljem povečati dodano vrednost, ki 
bo podprto z inovacijami, spodbujanjem ustvarjalnosti, digitalizacijo . 

• Spodbujanje podjetništva, rasti MSP in internacionalizacije . 

• Spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij . 

• Krepitev povezovanja kakovosti zelene turistične ponudbe . 

• Spodbujanje nastanka pametnih mest in vasi na podlagi digitalizacije . 



ključne razvojne potrebe

• Regija za ljudi

• Povečanje raznovrstnost in dostopnosti storitev splošnega družbenega pomena 
(zdravstvo, socialno varstvo, izobraževanje, kultura, šport in rekreacija) vsem 
prebivalcem s poudarkom na starejših in drugih ranljivih skupinah in na slabo 
dostopnih območjih (gorska, obmejna, redko poseljena; območje TNP) . 

• Okrepiti medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje .

• Krepiti zdrav življenjski slog za višjo kakovost življenja prebivalcev predvsem z 
razvojem kakovostnih programov, povečanjem njihove dostopnosti različnim 
ciljnim skupinam ter z izgradnjo ustrezne infrastrukture .

• Zagotoviti višji delež delovno aktivnega prebivalstva s poudarkom na 
zaposlovanju težje zaposljivih skupin prebivalstva predvsem v območjih 
praznjenja oz. intenzivnega staranja prebivalstva . 


