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Strateško načrtovanje 



Celostno načrtovanje 

Integralno ali integrirano planiranje  

 

- prostorski/okoljski,  

- socialni in  

- ekonomski vidik 

 

 



Stanje v Sloveniji 

 

• Državna raven 

 

• Regionalna raven 

 

• Lokalna raven 



Stanje po občinah 

• Katere strokovne podlage ima občina in 
kdaj/za kaj jih je pripravila? 

 

• Ali ima občina strateški dokument? 

 

• Kako je bil strateški dokument pripravljen? 
(Kdo je bil vključen v pripravo?) 



Obstoj občinskega razvojnega 
dokumenta 

81% 

19% 

Da Ne



Pomen razvojnega dokumenta 
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Drugo

Identifikacija in vključitev obstoječih in
potencialnih partnerjev k načrtovanju in

izvajanju razvojnih dejavnosti

Priprava spodbuja vključitev občanov k
skupnemu načrtovanju razvoja in izvedbi

projektov

Predstavljajo strokovno podlago in usmeritev
za vsakoletno pripravo Načrta razvojnih

programov občine in pomoč organom občine…

Omogočajo dogovor o usmeritvah
trajnostnega gospodarskega, okoljskega in

družbenega razvoja občine



Izzivi 

• Številni razvojni izzivi, kot so demografske 
spremembe, podnebne spremembe, mobilnost, 
naravne nesreče, gospodarski, družbeni, 
prostorski razvoj. 
 

• Družbeni in gospodarski premik je treba narediti 
na vseh ravneh (lokalni, regionalni, nacionalni, 
nadnacionalni). 
 

• Demokratizacija odločanja, participacija 
prebivalcev. 
 



Učinkovito upravljanje območij 

• Dobro poznavanje območja in procesov 
(analize), 

• Jasno izdelana vizija in strategija za doseganje 
vizije, 

• Kakovostni ukrepi 

• Ustrezna finančna podprtost 

• Sodelovanje na različnih ravneh 



Potrebe po povezovanju 

• Vrzeli v zakonodaji; 
 

• Deljena pristojnost med različnimi institucijami; 
 

• Problemi presegajo administrativne meje; 
 

• Zahtevni izzivi zahtevajo več različnih 
odločevalcev; 
 

• Vključevanje deležnikov, prebivalcev. 
 



Modeli upravljanja 



Medobčinsko sodelovanje 

 

• Model prostorskega in razvojnega načrtovanja 
na regionalni ravni 

 

• Anketni vprašalnik 

• 77 odgovorov 



Kakovost posameznih oblik 
sodelovanja 
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Prednosti medobčinskega sodelovanja 
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Pomanjkljivosti medobčinskega 
sodelovanja 
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Ovire medobčinskemu sodelovanju 
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Vključevanje prebivalcev 

 

• Na kakšen način občina vključuje prebivalce? 

 

• Kakšne izkušnje ima s tem? 



Priporočila 

• strokovne analize stanja, 
• osredotočite se na ključne izzive (institucionalni in 

prostorski vidik), 
• najdite primerno obliko sodelovanja, 
• razmišljajte dolgoročno – celovito strateško 

načrtovanje, 
• vključujte deležnike, 
• upravljanje kot sodelovanje - delo skupaj, 
• sodelujte z regionalno ravnjo in državo, 
• so-financiranje kot odraz resnosti, 
• korak po koraku. 

 



 
 

Hvala! 
 

 

 

 

 

janez.nared@zrc-sazu.si 


