
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM REGIJE 
JUGOVZHODNA SLOVENIJA ZA OBDOBJE 2021-

2027

„IZHODIŠČA ZA STRATEŠKE USMERITVE 
RAZVOJA REGIJE“

Podjetniški inkubator Podbreznik

10. december 2019



Program

9.00 – 9.10 Uvod in predstavitev procesa priprave

9.10 - 10.40 Delo v skupinah

10.45 – 11.15Poročanje predstavnikov skupin

11.15 – 11.30Preveritev vizije in specializacije regije



Izhodišča za 
strateške usmeritve 
regije JV Slovenija

RRP JV SLO 
2014-2020

SRS 2030

Poročilo o 
državi –

Slovenija 2019
Strategija 

razvoja 
prometa do 

2030

Usmeritve za 
pripravo strategije 

razvoja regije s 
strani MOP

CPS (6)

Naložbene potrebe 
za obdobje 2021-

2027 v okviru 
kohezijske politike

Potrebe ključnih 
deležnikov (ankete 

avgust 2019)

Strateška 
izhodišča KRVS

Strategija 
trajnostne rasti 

slovenskega 
turizma 2017-

2021

Strategija 
pametne 

specializacije

Slovensko 
omrežje Natura 
2000 v številkah

Regije v 
številkah

Poročila 
AJPES

SI-STAT Evidenca 
FDO

Zdravje v 
regiji

Krožno 
gospodarstvo v 

regijah Slovenije

Poročila 
komunalnih 

podjetij

PRP 2014-2020

TUS MONM

Strategije 
razvoja občin 

regije JV 
Slovenija

Demografske 
spremembe in 

regionalni 
razvoj

Operativni načrt o 
sodelovanju 

ministrstev pri pripravi 
RRP 2021-2027

Opredelitev in 
določitev 

prednostnih območij 
za stanovanjsko 
oskrbo – PROSO



BDP/prebivalca: 20.467 €

Velike družbe; 23 => 64% čisti prih. od prodaje

72% neto čisti dobiček

44% zaposlenih

Za RR dejavnost 4,35 % BDP, pada

Brezposelnost: 8,1 %

Povprečna mesečna bruto plača: 1.750 €

Dodana vrednost na zaposlenega: 54.927 €





RAZVOJNI IZZIVI

Naravna in kulturna dediščina v povezavi s turizmom
➢ Spodbujanje in varovanje naravne in kulturne dediščine
➢ Revitalizacija in vključevanje v širšo turistično ponudbo
➢ Učinkovito organiziranje vodilnih turističnih destinacij
➢ Ustrezna turistična infrastruktura

Izobraževanje
➢ Vlaganje v visoko šolstvo 
➢ Terciarno izobraževanje
➢ Zagotavljanja ustreznih znanj 

in kompetenc zaposlenih 

Gospodarstvo in podjetništvo
➢ Odvisnost MSP od velikih podjetij
➢ Celovito in učinkovito inovacijsko podporno okolje
➢ Ureditev in upravljanje gospodarsko poslovnih con
➢ Privabljanje investitorjev v regijo
➢ Razvoj krožnega gospodarstva
➢ Krepitev konkurenčnosti majhnih kmetij

Demografski in socialni izzivi
➢ Hitro staranje prebivalstva
➢ Oskrba starejših
➢ Ohranjanje aktivne in zdrave populacije
➢ Primarni sistem zdravstvenega varstva 
➢ Varen in urejen način migracij

Raziskave in razvoj
➢ Krepitev razvojnih oddelkov
➢ Vzpostavitev javnega razvojno raziskovalnega zavoda
➢ Krepitev inovativnega okolja
➢ Gospodarska preobrazba v dejavnostih z višjo dodano 

vrednostjo



RAZVOJNI IZZIVI

Mobilnost in regionalna 
dostopnost
➢ Cestne povezave v smeri sever - jug (3. 

razvojna os) in Kočevsko-ribniškega z osrednjo 
Slovenijo 

➢ Modernizacija in nadgradnjo regionalnega 
železniškega omrežja

➢ Sodobno IKT omrežje

Problemska območja in funkcionalno 
degradirana območja (FDO)
➢ Zagotovitev osnovnih pogojev življenja
➢ Sistemske spodbude države kot pomoč gospodarskim 

subjektom in razvoj inovativnih in prilagojenih rešitev in 
ukrepov za lažji dostopnost do javnih in drugih storitev 
splošnega pomena 

➢ Varnost na meji ter preprečevanju ilegalnih prehodov 
➢ Reaktivacija in revitalizacija obstoječih razvrednotenih 

površin

Ravnanje z naravnimi viri in skrb za okolje
➢ Krepitev odpornosti in prilagajanje na podnebne spremembe
➢ Vzpostavitev ustreznih sistemov za spremljanje kakovosti 

vode, tal in zraka
➢ Zagotavljati kakovostno, ekonomično in racionalno rabo virov
➢ Opremljanje aglomeracij pod pod 2000 PE

Povezovanje podeželja in urbanih 
središč
➢ Zagotavljanje ustrezne dostopnosti storitev tako v 

urbanih središčih kot na podeželju
➢ Trajnostnega razvoj urbanih središč in ruralnega območja
➢ Celostno prostorsko načrtovanje



P1: Gospodarska, 
pametna in trajnostna 
regija JV Slovenija 

U1: Raziskave, razvoj in 
inovativna dejavnost

U2: Podporno okolje za 
rast in konkurenčnost

U3: Digitalna 
preobrazba regije

U4: Razvoj kadrov in 
kompetenc

U5: Trajnostno 
upravljanje turizma

U6: Identiteta naravne 
in kulturne dediščine

U7: Razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in 
ohranjanje vitalnega 
podeželja 

P2: Zelena in 
nizkoogljična JV 
Slovenija

U1: Varovanje naravnih 
virov

U2: Večja energetska 
učinkovitost in 
spodbujanje rabe 
obnovljivih virov 
energije

U3: Prehod na krožno 
gospodarstvo

U4: Prilagajanje 
podnebnim 
spremembam

U5: Izboljšanje in 
ohranjanje biotske 
raznovrstnosti

U6: Trajnostna 
mobilnost

P3: Mobilna in bolj 
povezana JV

U1: Razvoj cestne 
infrastrukture

U2: Razvoj železniške 
infrastrukture

U3: Razvoj letališke 
infrastrukture in 
storitev

U4: Razvoj rečnega 
prometa

U5: Razvoj 
širokopasovnih povezav 
Slovenija

P4: Socialna, solidarna 
in privlačna regija JV 
Slovenija

U1: Programi 
zdravstvenega varstva 
(preventiva/kurativa)

U2: Učinkovitost trga 
dela in dostop do 
kakovostne zaposlitve

U3: Vseživljenjsko 
učenje

U4: Socioekonomska
integracija

U5: Razvoj in krepitev 
družbenih dejavnosti, 
kulturne in naravne 
dediščine

P5: Regija JV Slovenija, 
ki je bliže državljanom

U1: Trajnostni razvoj 
mest in urbanih naselij 
(CTN)

U2: Zeleno, podjetno in 
radoživo podeželje 
(CLLD)

U3: Izdelava 
regionalnega 
prostorskega plana

U4: Razvoj problemskih 
območij

U5: Revitalizacija 
razvrednotenih/degradi
ranih območij

Razvojni cilji 2021 - 2027



DELAVNICE V SKUPINAH



POROČANJE SKUPIN IN POVZETEK DELAVNIC



PREVERITEV VIZIJE IN SPECIALIZACIJE REGIJE



Pisne komentarje se lahko pošlje na 

info@rc-nm.si

do 13. 12. 2019

mailto:info@rc-nm.si


Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Podbreznik 15

8000 Novo mesto

E: info@rc-nm.si

T: +386(0)7 33 72 980

Ključni partner v razvoju podjetništva in regijske odličnosti.


