
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

TEMATSKI SKLOP: RAZVOJNI POLOŽAJ SLOVENSKIH OBČIN 

Moderator: Leo Kremžar 

 

Leo Kremžar, dolgoletni župan Občine Miklavž na Dravskem polju in odličen poznavalec lokalne 

problematike  

Današnji čas zaznamujejo hitre tehnološke spremembe in dinamičen razvoj, ki povečujejo zahteve po 

večjem javnem standardu in oblikujejo nove potrebe lokalnih sredin. Na drugi strani pa se gospodarska 

in politična negotovost vse bolj odražata v krizi državne blaginje. Ob omejenih občinskih proračunih se 

na lokalno raven prenašajo nove naloge in pristojnosti, ki spreminjajo vlogo občin. Vsak dan se 

srečujemo z nerešljivimi problemi, novimi nalogami, zahtevami države in potrebami občanov. Sistem 

poka po šivih, potrebe ljudi so objektivno zahtevnejše, razumevanje državnih oblasti pa vsak dan 

manjše. Tudi narava nam ne prizanaša. Dolga leta je tolerirala naše napake, globalno segrevanje, 

vremenske katastrofe, ki so že in se nam še napovedujejo, postavljajo občine pred nove izzive.  

V tematskem sklopu bomo izpostaviti naraščajočo kompleksnost in dinamiko spreminjanja okolja, ki 

postavlja pod vprašaj obvladljivost procesov razvoja tako na evropski, državni kot tudi lokalni ravni. 

Institucionalni nosilci razvoja morajo pravočasno prepoznati in obvladovati ekonomske, družbene in 

okoljske spremembe in s tem zagotoviti ustrezno razvojno sposobnost. Z našimi sogovorniki bomo 

osvetlili, kakšen strateški okvir in usmeritev ima Evropska unija in kakšnega Slovenija, ali upošteva vse 

ključne spremembe dejavnikov okolja in razvoja, ali postavlja ustrezen in usklajen strateški in prostorski 

razvojni okvir za občine. Predstavili bomo razvojne možnosti slovenskih občin in kritično opredelili stanje 

v prostorskem načrtovanju ter pregledali trenutno zakonodajo.  

Vendar ne bomo ostali le pri načelnih problemih. Še posebej bomo izpostavili prostorsko načrtovanje v 

občinah in predstavili nekatere probleme, ki se dogajajo v prostoru, ter soočili poglede z novim zakonom 

o urejanju prostora. Predstavili bomo tudi konkreten sodobni pristop celovite oskrbe za trajnostni razvoj 

občin in na okrogli mizi z gosti razpravljali, s kakšnimi razvojnimi problemi se srečujejo v občinah in kako 

jih rešujejo. Prepričani smo, da bodo soočenje problemov, predstavitev rešitev in primeri dobrih praks 

vsem udeležencem tematskega sklopa prinesli nova spoznanja, ki jih boste lahko koristno prenesli v 

svojo lokalno sredino. 


