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ZADEVA: Informacija o pripravi Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014-2020 – predlog za 

obravnavo   

1. Predlog sklepov vlade: 

 
Vlada RS je na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi RS (Uradni list RS, št. 24/05-UPB, 109/08, 
38/10 – ZUKN in 8/12-ZVRS-F) na ... seji  dne ... sprejela naslednji sklep: 

 

- Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o začetku priprave Strategije razvoja 

Slovenije 2014-2020 

- Vlada Republike Slovenije imenuje krovno skupino, ki ji bosta predsedovala mag. Radovan Ţerjav, 

minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter mag. Boštjan Vasle, direktor UMAR in bo vodila ter 

usklajevala delo v zvezi s pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 
 

                                                                    Dr. Boţo Predalič 
                                                                GENERALNI SEKRETAR 
 

Sklep prejmejo: 

– Vsa ministrstva in vladne sluţbe 
 

2. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

mag. Monika Kirbiš Rojs, drţavna sekretarka 
Matija Vilfan, v.d. generalnega direktorja 
mag. Boštjan Vasle, direktor UMAR 
mag. Franci Kluţer, vodja sektorja  

2. b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS: 

/ 

Številka: 004-6/2012/140 

Ljubljana, 4. 6. 2012 

EVA: / 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

Gp.gs@gov.si 

mailto:Gp.gs@gov.si


 

 

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: 

 

DA 

 

4. a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: 

/ 

4. b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov: 

Gradivo naj obravnava Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Vlade RS na redni seji 

5. Kratek povzetek gradiva 

Dosedanjemu krovnemu strateškemu dokumentu (Strategija razvoja Slovenije 2006-2013) se izteka 

veljavnost. Zato je potrebno pripraviti nov, sodoben krovni dokument, v katerem bomo ob upoštevanju 

globalnih dejavnikov in nacionalnih specifik, prednosti in omejitev postavili cilje za prihodnost 

Slovenije. V skladu z 11. členom Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 

pripravo predloga drţavnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010)  sta za pripravo Strategije razvoja 

Slovenije pristojna sluţba Vlade Republike Slovenije, pristojna za razvoj (Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo) ter Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Gradivo 

predstavlja informacijo o začetku priprave Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020 ter ustanavlja 

krovno skupino za njeno pripravo, ki bo proces vodila in usklajevala.  

6. Presoja posledic 

  

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih 

NE 

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije 

NE 

c) upravne posledice NE 

č) na gospodarstvo, posebno na mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij 

NE  

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE 

e) na socialno področje NE 

f) na dokumente razvojnega načrtovanja: 

– na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, 

– na razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna 

– na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij 

DA 

   

   

7. a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR 

 

/  



 

 

7. b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR 

Gradivo nima nikakršnih učinkov na področjih iz tretje alineje tretjega odstavka 8. člena Poslovnika 
Vlade RS oziroma ima zanemarljive finančne učinke (pod 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh 
letih). 

8. Predstavitev sodelovanja javnosti 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE 

Ni potrebe za obveščanje javnosti v zvezi z dogodkom. 

Datum objave:/ 

V razpravo so bili vključeni:  

 
Mnenja, predloge, pripombe so dali: 
Upoštevani so bili: 

- v celoti 
- preteţno 
- delno 
- niso bili upoštevani, poročilo je bilo dano …………….. 

 

Bistvena nerešena vprašanja: 

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja 

Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje: 

– UMAR 

DA 

Datum pošiljanja: 22.5.2012 

Gradivo je usklajeno z: UMAR 

 

DA 

Bistvena nerešena vprašanja: 

 

Priloţiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno/ 

10. Gradivo je lektorirano 

NE 

11. Zahteva predlagatelja za  

a) obravnavo neusklajenega gradiva NE 

b) za nujnost obravnave NE 

c)  obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti DA 

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti 

        NE 

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade        NE 

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne … 

     

          mag. Radovan Žerjav 

MINISTER 



 

 

PRILOGE: 

Sklep 

Priloga 1: Informacija o začetku razprave ter priprave Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 

Priloga 2: Sestava krovne skupine za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) je Vlada 
Republike Slovenije na seji dne … pod točko … sprejela 

 

 

S K L E P A 

 

 

 
- Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o začetku priprave Strategije razvoja 

Slovenije 2014-2020 

- Vlada Republike Slovenije imenuje krovno skupino, ki ji bosta predsedovala mag. Radovan 

Ţerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter mag. Boštjan Vasle, direktor UMAR in 

bo vodila ter usklajevala delo v zvezi s pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 

 

 

 

                                                                                              dr. Boţo Predalič 

                                                           GENERALNI SEKRETAR 

 

 

Sklep prejmejo: 

– Vsa ministrstva in vladne sluţbe 

 



 

 

 

PRILOGA 1 

Informacija o začetku razprave ter priprave Strategije razvoja 
Slovenije 2014-2020 

 

I. Podlage 

V skladu z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 

drţavnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010), ki jo je sprejela Vlada RS na podlagi 21. 

člena in drugega odstavka 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 

79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP in 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 

38/10 - ZUKN): 

 Strategija razvoja Slovenije opredeljuje vizijo in cilje razvoja, strateške usmeritve, 

razvojne politike, prednostna področja razvojnih politik in prioritete izmed prednostnih 

usmeritev, določenih na podlagi razvojnih doseţkov in izzivov v drţavi ter svetovnih 

trendov. Strategija razvoja Slovenije vsebuje tudi ciljni razvojni scenarij, ki prikazuje 

vrednosti ključnih razvojnih kazalnikov, ki bi jih dosegli ob optimalni uveljavitvi strateških 

usmeritev in učinkovitem izvajanju prioritet razvojne politike. Ciljni razvojni scenarij se 

spremeni, če pride do pomembnejših sprememb Strategije razvoja Slovenije ali če so 

ugotovljena bistvena odstopanja od njegovega uresničevanja. 

 Strategija razvoja Slovenije upošteva ekonomske, socialne, kulturne, prostorske, 

okoljske, regijske, sektorske in druge razvojne moţnosti in omejitve za obdobje najmanj 

sedmih let. Podlaga za dolgoročno načrtovanje, ki presega obdobje Strategije razvoja 

Slovenije, so dolgoročne projekcije, ki se aţurirajo vsakih pet let. Če pride do večjih 

odstopanj od njihovega uresničevanja, pa lahko tudi prej. 

 Pri izdelavi Strategije razvoja Slovenije se smiselno uporabljajo usmeritve, cilji in 

naloge, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih obveznosti in drugih dokumentov 

razvojnega načrtovanja. 

 

V skladu z 11. členom navedene uredbe sta za pripravo Strategije razvoja Slovenije pristojna 

sluţba Vlade Republike Slovenije, pristojna za razvoj (Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo) ter Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.   

 

II. Uvod 

Ţivimo v času ko globalna gospodarska in finančna kriza močno določa oblikovanje politik, tako 

na nadnacionalni ravni, kot tudi na nacionalnih ravneh. Prav tako pa se globalno soočamo s 

številnimi izzivi in dolgoročnimi trendi. Pomemben dejavnik, ki bo v prihodnje vplival na razvoj 

politik je seveda tudi spremenjeno razmerje moči na globalnem polju gospodarskih akterjev, 

predvsem seveda je tu potrebno omeniti hitro razvijajoče se drţave. Ob bok navedenemu je 

potrebno postaviti tudi problem podnebnih sprememb in druge naraščajoče pritiske na okolje, 

upadanje ekosistemskih storitev in biotske raznovrstnosti, teţji dostop do vedno manjših zalog 

naravnih surovin in prostora. Prav tako je potrebno imeti v mislih trenutne projekcije naraščanja 

svetovnega prebivalstva, ki bodo še dodatno povečale pritiske in povzročile še večjo 

urbanizacijo. V hitro razvijajočih se regijah bo prišlo tudi do spremembe prehranjevalnih navad 

ter v tem kontekstu bosta postala še pomembnejša dejavnika tudi dostop do hrane in vode. 

Pomemben element predstavljajo tudi spremembe v demografski strukturi, staranje prebivalstva 

in s tem povezanimi spremembami v pri zagotavljanju določenih pravic, pa tudi povečan tok 

migrantov.   



 

 

Z omejenimi viri in spremenjenimi okoliščinami se bomo morali soočiti tudi na nacionalnem 

nivoju. Predvsem z demografskimi trendi (staranje prebivalstva, beg moţganov, omejenost 

človeških virov), omejenimi naravnimi viri (v koriščenju smo manj produktivni od drugih drţav) in  

finančnimi omejitvami, itd.    

Dejstvo, da se dosedanjemu krovnemu strateškemu dokumentu (Strategija razvoja Slovenije 

2006-2013) izteka veljavnost, je izjemna priloţnost, da v tem turbulentnem obdobju pripravimo  

nov, sodoben krovni dokument, v katerem bomo ob upoštevanju globalnih dejavnikov in 

nacionalnih specifik, prednosti in omejitev poiskali svojo formulo za uspeh. Pri snovanju novega, 

pa moramo uporabiti tudi izkušnje, ki smo jih dobili pri oblikovanju in predvsem izvajanju 

obstoječega dokumenta, da bo nova Strategija razvoja Slovenije ponudila jasne strateške 

usmeritve in prioritete za naslednje srednje in dolgoročno obdobje.  

Področje kakovosti ţivljenja in blaginje prebivalstva, ki je osrednji druţbeni cilj Strategije razvoja 

Slovenije, so v obdobju do leta 2008 zaznamovala razmeroma ugodna gibanja, ki pa so se 

izrazito poslabšala z gospodarsko krizo. V času krize so se porušila nekatera makroekonomska 

ravnovesja, zlasti na področju javnih financ in povečanja nestabilnosti finančnega sektorja.  

Dodatno so na to vplivale tudi neizpeljane sistemske spremembe. Neugodna javnofinančna 

gibanja tako skupaj s slabostmi na področju konkurenčne sposobnosti gospodarstva in 

neučinkovitega dela v nekaterih delih javnega sektorja predstavljajo največja tveganja za 

hitrejšo rast in razvoj slovenskega gospodarstva v prihodnjih letih. Ne glede na to, da je 

konsolidacija javnih financ ena od ključnih kratkoročnih nalog Slovenije, ob tem ne smemo 

pozabiti na oblikovanje ambiciozne vizije in ciljev, ki jih ţelimo doseči v prihodnje. Z iskanjem 

širokega druţbenega konsenza moramo čim prej poiskati odgovore na to, kje ţelimo biti v letu 

2020 in kako do tja priti tako, da bomo delali prave stvari na pravi način.  

V preteklem letu se je ţe začela razprava o novem razvojnem modelu, kjer se je nedvoumno 

pokazalo, da obstajajo različni pogledi na razvoj in vlogo drţave. Z njo je treba nadaljevati, 

predlagamo pa, da se osredotočamo tako na dolgoročno vizijo druţbe kot tudi na razpravo o 

nujnem in moţnem scenariju za doseganje ciljev do leta 2020. Pri tem moramo upoštevati tako 

zaveze do evropske strategije EU2020, zahteve evropskega upravljanja, Nacionalnega 

reformnega programa, pakta za stabilnost in rast, kot tudi ţe nekatere sprejete zaveze v 

različnih nacionalnih sektorskih strategijah in pa dogovore, ki jih bomo dosegli v novem 

socialnem sporazumu. Ob tem je potrebno izpostaviti, da je potrebno cilje ter zaveze v 

določenih ţe sprejetih strategijah ponovno pregledati ter preveriti njihovo ustreznost, saj so 

nekatere bile pripravljene v času konjunkture oz. drugačnih gospodarskih razmerah.  

Kljub temu pa lahko pri oblikovanju končnega dokumenta uporabimo tudi zaključke razprav, ki 

so potekale ob različnih oblikah udeleţbe javnosti (referendumi ipd.) in so bile v minulih letih na 

mnogih vitalnih razvojnih področjih opravljene. 

Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2014–2020 mora biti kratka, vendar mora obenem 

zajemati vse tiste prioritete, na katere se je potrebno osredotočiti, če ţelimo dolgoročno 

zagotoviti blaginjo vseh prebivalcev v drţavi, kar vključuje tudi zmanjševanje pritiskov na okolje 

in povečevanje učinkovitosti pri izkoriščanju naravnih virov.  

 

III. Vodenje procesa priprave SRS in časovni okvir 

Strokovno koordinacijo projekta priprave Strategije razvoja Slovenije vodi krovna skupina za 

pripravo strategije, ki jo imenuje Vlada RS. Skupina je zadolţena za vodenje procesa, ki bo v 

okviru javne in strokovne razprave prispeval k široko podprti opredelitvi vizije razvoja Slovenije, 

določitvi prioritetnih področij nove strategije ter oblikovanju usmeritev in ukrepov za realizacijo 

vizije. 

 



 

 

Izhodišča za pripravo Strategije razvoja Slovenije pripravi strokovna skupina zunanjih 

strokovnjakov, ki jih na predlog krovne skupine imenuje Vlada RS. Krovna skupina izhodišča  

posreduje delovnim skupinam za razvojno načrtovanje, ki jih obravnavajo in strokovno 

dopolnijo. Za pripravo in končno redakcijo dokumenta, je zadolţena krovna skupina, ki 

ugotovitve v okviru posameznih faz priprave sproti preverja z javnimi razpravami, saj je širok 

druţbeni konsenz o prihodnosti Slovenije predpogoj za kakovostno, uspešno in učinkovito 

izvajanje strategije. 

 

Koordinacija  na nacionalni ravni poteka v okviru delovanja delovnih skupin, v nadaljevanju pa v 

razpravi s predstavniki regij, socialnih partnerjev, civilne druţbe ter širšo strokovno javnostjo, 

zlasti na tistih področjih, kjer kvalificirana javna razprava v minulih dveh letih še ni bila 

opravljena. Pomemben del javne razprave bo predstavljal tudi poziv za zbiranje pobud s strani 

celotne zainteresirane javnosti.  

 

Priprava Strategije razvoja Slovenije bo predvideno potekala po naslednjem časovnem okviru 

oz. fazah: 

 

Faza 1: (junij-september): zbiranje in priprava strokovnih podlag, pregled obstoječih 

strateških dokumentov, priprava izhodišč in vizije ter prvi osnutek strategije 

 

Krovna skupina Vladi predlaga imenovanje zunanjih strokovnjakov, ki bodo v okviru strokovne 

skupine pripravili izhodišča vizije za pripravo Strategije razvoja Slovenije ter določi metodologijo 

za pripravo prispevkov delovnih skupin za razvojno načrtovanje, ki jih je vlada imenovala za 

pripravo strateških dokumentov. Delovne skupine na podlagi nabora strokovnih podlag (pregled, 

analiza in revizija ciljev vseh veljavnih strateških dokumentov) pripravijo prispevke po 

posameznih vsebinskih sklopih.  

 

Krovna skupina na osnovi pridobljenih izhodišč vizije, ki jih pripravi strokovna skupina ter 

prispevkov delovnih skupin za razvojno načrtovanje pripravi delovno gradivo za javno razpravo.   

 

Na osnovi gradiva za javno razpravo se pričnejo zbirati prispevki širše in strokovne javnosti, ki 

je pozvana, da aktivno sodeluje. Na podlagi zbranih prispevkov krovna skupina pripravi prvi 

osnutek strategije, ki vsebuje predlog določitve prioritetnih področij, usklajen nabor prioritetnih 

vprašanj za razpravo in predlog merljivih ciljev.  

 

Faza 2: (oktober – november): široka javna razprava o osnutku strategije in projekcije 

makroekonomskih kazalnikov 

 

Osnutek besedila predstavlja osnova za široko javno razpravo, vključno s predlogom ključnih 

razvojnih prioritet. Organizirajo se javne  razprave po posameznih tematskih sklopih. 

Predvidene so štiri razprave s strokovno in interesno javnostjo, in sicer s socialnimi partnerji 

(delodajalci, delojemalci), predstavniki civilne druţbe, predstavniki regionalnih in lokalnih 

interesov oblasti in strokovno javnostjo. Poleg razprave z naštetimi deleţniki so predvideni tudi 

regijski obiski (obravnava na regijskih svetih in zdruţenju občin). Urad za makroekonomske 

analize in razvoj pripravi osnovne scenarije in projekcije makroekonomskih kazalnikov. 

 

Faza 3: (december) Priprava novega osnutka strategije 

 

Na podlagi vseh opravljenih razprav ter opravljenih scenarijev in projekcij se pripravi predlog 

strategije razvoja Slovenije, ki poleg vizije razvoja obsega tudi cilje, prioritete, usmeritve in 

potrebne politike za njihovo izvedbo za obdobje 2014–2020, ter okvir za izvajanje (finančni okvir 

in fizični kazalniki – ciljne vrednosti). Nov osnutek besedila se posreduje v medresorsko 

usklajevanje. 



 

 

 

Faza 4 (januar) – končna obravnava in sprejem strategije 

 

Obravnava Strategije razvoja Slovenije v institucijah socialnega partnerstva (Ekonomsko 

socialni svet), Drţavnem zboru (zainteresirani odbori), Drţavni svet  in sprejem na vladi RS.  

 

 

 



 

 

 

PRILOGA 2 

Sestava krovne skupine za pripravo  

Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 

 

 

Krovno skupino za pripravo strategije razvoja Slovenije 2014-2020 sestavljajo: 

 

 mag. Radovan Ţerjav, minister, predsedujoči 

 mag. Boštjan Vasle, direktor, sopredsedujoči 

 mag. Monika Kirbiš Rojs, drţavna sekretarka, namestnica predsedujočega 

 dr. Alenka Kajzer, članica  

 Lidija Apohal Vučkovič, članica 

 Janez Kušar, član 

 dr. Ana Murn, članica 

 mag. Franci Kluţer, član 

 Klavdija Mihelj Korenika, članica  

 mag. Duška Radovan, članica  

 dr. Gorazd Justinek, član  

 

Sekretar krovne skupine je predstavnik Sektorja za razvojno načrtovanje, spremljanje in 

vrednotenje (MGRT). 

 

 


