REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

Proces priprave Strategije razvoja Slovenije
V juliju 2015 je Vlada RS pristopila k pripravi krovnega strateškega dokumenta – nove
dolgoročne Strategije razvoja Slovenije (SRS), saj je veljavnost obstoječega dokumenta
potekla leta 2013. Za pripravo dokumenta je zadolžila Službo Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki ta proces vodi v sodelovanju z Uradom za
makroekonomske analize in razvoj (UMAR) in Ministrstvom za finance (MF).
Gre za obsežen, kompleksen in interdisciplinaren projekt, ki, v skladu z modernimi
praksami razvitih držav, temelji na vse-vključujočem procesu in aktivni komunikaciji z
različnimi deležniki.
Celoten proces oblikovanja SRS je razdeljen na tri ključne stopnje. Začetna se nanaša na
oblikovanje Vizije Slovenije 2050 – torej na dolgoročni oris tega, kakšno Slovenijo si želijo
državljanke in državljani v horizontu leta 2050. Navedeno bo podlaga za naslednjo
stopnjo procesa – t. j. identifikacijo strateških prioritet in ciljev do leta 2030. Slednja pa
bodo v zadnjem delu procesa podrobneje razdelana v okviru srednjeročnega Akcijskega
načrta. Pri tem pa je pomembno, da bo Slovenija ena izmed prvih držav, ki bo nacionalne
razvojne cilje povezala tudi s cilji trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030.
In te cilje zasledujemo tudi v projektu SRS. Ker je izjemno multidisciplinaren, smo za
sodelovanje zaprosili tudi Mednarodno organizacijo za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) , ki s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami, predvsem na področju
strateškega predvidevanja, ekonomskih analiz in merjenja blaginje, sodeluje pri projektu.
Naj pri tem omenimo, da je Vlada Republike Slovenije julija 2015 za spremljanje procesa
oblikovanja Strategije razvoja Slovenije, ustanovila posebno medresorsko projektno
skupino - »Horizontalno skupino«, v kateri poleg predstavnikov SVRK, UMAR in MF
sodelujejo še predstavniki Kabineta predsednika Vlade RS, Generalnega sekretariata
Vlade RS, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zunanje zadeve in Statističnega
urada RS.
Proces oblikovanja Vizije Slovenije 2050 je v začetni fazi potekal v dveh vzporednih
procesih. Horizontalna skupina je sodelovala z OECD pri pripravi obširne analize
trenutnega stanja, t. i. »Skupina za prihodnost«, sestavljena iz 14 posameznikov, ki s
svojim dosedanjim udejstvovanjem navdihujejo na različnih strokovnih področjih, pa je
izbrala kriterije za nabor posameznikov in pripravila tudi seznam potencialnih
udeležencev delavnice z naslovom »Prihodnost ni daleč. Slovenija 2050«, ki je bila
novembra 2015. Tridnevna interaktivna delavnica oblikovanja izhodišč vizije je združila
skupino petdesetih posameznikov s povprečno starostjo pod 40 let, uravnoteženo glede
na spolno strukturo ter z zagotovljeno dobro pokritostjo glavnih področij dela, znanj in
zastopanosti slovenske družbe.
Udeleženci so z uporabo različnih moderacijskih metod, oblikovali prvi osnutek Vizije
Slovenije 2050, tudi na podlagi analiz trenutnega stanja Slovenije v nacionalnih in
mednarodnih perspektivah, upoštevaje dolgoročne projekcije stanja Slovenije do leta

2050, hkrati pa so svoje slike prihodnosti preverjali tudi v scenarijih globalnih trendov
razvoja.
Osnutek Vizije 2050 z delavnice se bo v prihodnjih korakih še nadgrajeval, in sicer skozi
širok proces vključevanja, katerega namen je zagotoviti vključenost širše slovenske
strokovne in splošne javnosti ter zainteresiranih deležnikov. Tako želimo preko petih
moderiranih dogodkov po Sloveniji, delavnic s predstavniki ministrstev, predstavitev
politični javnosti ter tudi preko spletne ankete, ki bo namenjena širši javnosti, priti do
končnega cilja: končnega dokumenta Vizija Slovenije 2050, ki bo posredovana v
seznanitev Vladi Republike Slovenije. Z vse-vključujočim procesom oblikovanja vizije
namreč želimo preseči dosedanje prakse na tem področju ter poudariti, da s(m)o
državljanke in državljani Slovenije ključni pri oblikovanju svoje prihodnosti.
Končnemu dokumentu Vizija Slovenije 2050 bo nadalje sledila priprava strateških
usmeritev in pripadajočih ciljev. V proces se bodo tako, poleg že navedenih resorjev, ki
sodelujejo v horizontalni skupini, aktivno vključila tudi ostala ministrstva. Cilj te, druge
stopnje procesa je preko moderiranih delavnic z ministrstvi in širše komunikacije z
ostalimi ključnimi deležniki pripraviti nabor strateških razvojnih prioritet in krovnih ciljev
do leta 2030, kar je ključno za nadaljnje korake priprave in implementacije Strategije
razvoja Slovenije.
Če želimo doseči uspešno implementacijo, mora biti vsak cilj tudi merljiv. Zato bomo
definirali multidisciplinaren okvir merjenja predhodno identificiranih ciljev, ki bo
prilagojen za potrebe Strategije razvoja Slovenije, ter ga povezali s Cilji trajnostnega
razvoja. Okvir merjenja bo vključeval obstoječe elemente merjenja, ki jih v Sloveniji že
uporabljamo, ter relevantne elemente iz okvirov merjenja, ki jih izvaja OECD. Dodani bodo
tudi kazalniki, relevantni za področja, identificirana v procesu vzpostavitve okvira
merjenja. Vzpostavljen okvir merjenja bo omogočal transparentno in učinkovito
spremljanje rezultatov.
Zadnja stopnja projekta oblikovanja Strategije razvoja Slovenije pa se bo osredotočila na
povezavo strateški prioritet, ciljev in kazalnikov z obstoječimi vladnimi razvojnimi
politikami. Ključen namen je identificiranje vrzeli, ki onemogočajo učinkovito izvajanje
razvoja Slovenije. Na ta način bomo opredelili področja, kjer so potrebne nove strukturne
reforme, ki bodo pripomogle tudi k učinkovitemu izvajanju Strategije razvoja Slovenije v
praksi. Pri tem bo ključna predvsem osredotočenost na učinkovito spremljanje in izvajanje
Strategije razvoja Slovenije, hkrati pa bo narejena tudi navezava na državni proračun, da
se zagotovi uresničevanje zastavljenih strateških usmeritev, ki jih podaja krovni strateški
dokument.
Proces oblikovanja krovnega strateškega dokumenta je torej edinstven proces, ker je vsevključujoč ter ker temelji na uporabi metod in znanj nacionalnih institucij in
mednarodnega znanja. Pri tem procesu je uporabljen multidisciplinaren pristop uporabe
različnih metod, med drugimi metodologije strateškega predvidevanja (t. i. foresight),
ekonomske analize in analize blaginje ter implementacije multidisciplinarnega okvira
merjenja.

