Pozdravljeni med bralci,
dobrodošli med
soustvarjalci.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije
2050 je strateški dokument, ki bo za
desetletja opredelil kakovosten prostorski
razvoj naše države.
Vsebina strategije izhaja iz poglobljenega
poznavanja razmer v Sloveniji kot tudi
zaznanih trendov na področju načrtovanja in
upravljanja s prostorom.
Obenem se strategija odziva na globalne
izzive ter je kot taka usklajena z vsemi
pomembnimi mednarodnimi smernicami in
smernicami EU na tem področju.
V dokumentu smo opredelili, kako bomo
v Ustavi opredeljene pravice in vrednote
uveljavljali na različnih ravneh upravljanja s
prostorom.
Osnutek Strategije predstavlja izhodišče za
usklajevanje vseh deležnikov, ki sooblikujemo
prostor in tako vplivamo na kakovost življenja
v naši državi.
Javna razprava o Strategiji povzema dosežke
večletnega procesa, v katerem je sodelovalo
okoli 850 predstavnikov deležnikov z vseh
ravni načrtovanja in upravljanja s prostorom.

Vabimo vas k podajanju
pripomb in predlogov.
Do 15. marca 2020 bo v Sloveniji potekala
javna razprava o osnutku Strategije
prostorskega razvoja Slovenije 2050 in
pripadajočemu Okoljskemu poročilu.
Osnutek dokumenta želimo izboljšati z
vključitvijo pogledov čim širšega kroga
deležnikov, ki se udeležujejo javne razprave.
Vljudno vas vabimo, da si dokumenta
pogledate ter nanju v okviru javne razprave
podate pripombe in predloge za izboljšave.
Oba dokumenta lahko preberete oziroma
komentirate tudi na spletnem mestu

sprs2050.gov.si

Nastaja dokument, ki
bo desetletja usmerjal
prostorski razvoj v
naši državi.
Pomagajte nam ga
izboljšati.
Slovenija pripravlja novo Strategijo
prostorskega razvoja Slovenije 2050.
Gre za krovni akt, ki skupaj z drugimi
razvojnimi dokumenti določa dolgoročne
usmeritve prostorskega razvoja države,
daje izhodišča za regionalno in lokalno
raven ter je osnova za usklajevanje
interesov deležnikov. Osnutek Strategije
je na podlagi daljšega procesa priprave,
dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo
Ministrstvo za okolje in prostor.
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Kako je nastal osnutek
Strategije?
V procesu priprave osnutka Strategije je
dosedaj sodelovalo okoli 850 udeležencev
- deležnikov z nacionalne in lokalne
ravni, regionalnih razvojnih agencij,
interesnih združenj, nevladnih organizacij
ter predstavnikov raziskovalnih in
izobraževalnih institucij.

OBLIKOVANJE
IZHODIŠČ

ˮ

PRIPRAVA
STROKOVNIH
PODLAG

USKLAJEVANJE
PREDLOGOV

V letih med 2014 do 2019 je bilo
pripravljenih 26 različnih strokovnih
podlag, organiziranih je bilo 7 javnih
posvetov za širok krog deležnikov, 10
delavnic za poglobljeno obravnavo v
okviru ožjih skupin deležnikov in 25
usklajevalnih sestankov z resorji.

ˮ

JAVNA
RAZPRAVA O
OSNUTKU
SPRS 2050

OBRAVNAVA
ZBRANIH
PREDLOGOV

Javni razpravi bosta sledili obravnava
zbranih predlogov in priprava
končnega predloga dokumenta. Sledili
bosta obravnavi na Vladi RS in v
Državnem zboru Republike Slovenije.

PRIPRAVA
PREDLOGA

ˮ

SPREJEM
PREDLOGA

UVELJAVITEV
IN IZVAJANJE

V izvajanje strategije prostorskega
razvoja bodo vključeni deležniki od
lokalne do državne ravni, občine,
ministrstva, uradi, agencije, javna
podjetja, kot tudi gospodarske
družbe in posamezniki, prek svojih
vsakdanjih aktivnosti in odločitev o
načinu življenja.

