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Dolgoročni 
razvojni 
program občine 
Ţirovnica 

2000 – 2005

z elementi do 
2010

Vizija: 
 Občina Ţirovnica je uspešna manjša občina, ki temelji na 

skladnem razvoju malega gospodarstva, turizma, 
kmetijstva in kulture (spoznanih perspektivnih 
dejavnosti) ter svojim prebivalcem zagotavlja visoko 
kakovost ţivljenja.

Razvojni cilji
 Usmerjati gospodarski razvoj na osnovi aktiviranja 

lokalnih potencialov
 Ustvariti nova razvojna jedra, ki bodo pospešila razvoj 

perspektivnih dejavnosti
 Zagotavljati vsem prebivalcem občine Ţirovnica pogoje za 

kvalitetno bivanje
 Urejanje in usmerjanje prostorskega in druţbenega 

razvoja 

Prednostne usmeritve
 Urejanje in usmerjanje prostorskega in druţbenega 

razvoja 
 Razvoj integralnega turističnega produkta
 Prestrukturiranje kmetijstva
 Povečanje konkurenčnih zmogljivosti podjetniško-

obrtnega sektorja
 Aktiviranje človeških potencialov

NOVNA d.o.o., 2000



Zakon: Občina zadovoljuje potreb sovjih občanov

GOSPODARSTVO

 omogoča pogoje za gospodarski razvoj 

 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, socialna stanovanja

OKOLJE

 ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;

 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov,…

 ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte;

 gradi, vzdrţuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine;

DRUŽBA

 pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za
socialno ogrožene, invalide in ostarele; 

 pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko, društveno, turistično, kulturno dej.

 pospešuje razvoj športa in rekreacije; 

 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe;

UPRAVLJANJE

 organizira občinsko upravo in  upravlja občinsko premoženje;

 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,  organizira komunalno-redarstveno službo, skrbi za red v občini;

 skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč; organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč; 

 zagotavlja izvensodno poravnavo sporov;  določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi

www.kz-c



20 stoletje 21 stoletje

• Čaka na drţavo

• Sama neposredno ponuja javne 
storitve

• Osredotočena navznoter - na svojo 
upravo;  nadzoruje: postopke, 
kadre, institucije,..

• Odvisna je od drţavnih usmeritev

• Davčno nedosledna in neodgovorna

• Eksluzivna za elite

 Odziva se na svoje občane

 Naroča in kupuje javne storitve

 Organizira, koordinira, outsource; 
spozna, da so najpomembnejši 
rezultati

 Je samostojna v davkih, porabi,...

 Davčno dosledna; stane manj

 Vključujoča in participativna

Standardi občine 21 stoletja



Kdaj in kako? 

1 
Analiza
Uresničevanje 
dosedanjega načrta

Socio– ekonomska 
analiza

SWOT

2 Strategija
Vizija 

Poslanstvo

Strateški cilji

Prioritete - konkretni cilji

3 Akcijski 
načrt
Ključni strateški projekti 
občine 2008 – 2013

Podporni projekti
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Prednosti

Pridni , sposobni, izobraţeni

Naravno zdravo okolje , kakovost  prostora

Bogata kulturna dediščina

Odlična lega: AC, golf Bled, bioklimatski potencial

Delovna mesta:  v bliţini, doma malo podjetništvo

Nizka brezposelnost

Zdravo socialno okolje
Ţivo ohranjene planine

Majhna, obvladljiva občina, z visoko dohodnino

Blagovne znamke: Prešeren, čebele, ..

Slabosti

Premalo izkoriščene naravne in kulturne danosti za 
turizem (Ajdna, Prešeren, Završnica, Zelenica, ni prenočišč,  nizka,.)

Nedokončana osnovna infrastruktura

Premalo aktivnosti za mlade, ni doma za ostarele

Objekti (Neurejen status, zapuščeni, zanemarjeni)

Slab javni promet (frekvenca, ni zadosti povezav)

Nekonsistentna politika varstva kmetijskih zemljišč

Premajhna povezava z golf igriščem

Občina nima središča, pomanjkanje pripadnosti

Priložnosti

Turizem (eko, kulturni, …)  in sonaravni razvoj 
gospodarstva v nišah

Zelena energija, pitna voda

Izkoristiti  medgeneracijsko sodelovanje

Pritegniti domačine , ki delajo izven občine

Načrtnejša uporaba občinskih ukrepov za raz.cilje

Sodelovanje:z drugimi občinami, med organizacijami

Javno zasebno partnerstvo

EU viri

Tveganja

Spalna občina

Nadaljnji upad, zaton kmetijstva

Staranje prebivalstva

Obremenitev okolja: ţelezarna, AC, pesticidi

Pritisk na urbanizacijo prostora, mnoţični turizem

Navzkriţje interesov pri razvoju

Priseljevanje –obremeni infrastrukturo, storitve

Slabšanje socialne varnosti: kriminal, zdr storitve

Poslabšanje drţ. politike do malih občin
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• Sonaravno
• Uravnoteţeno
• V smeri ekologije in izrabe 

obnovljivih virov energije

Bivanje – turizem 
– poslovna cona 

– kmetijstvo -
energetika

• Podjetniško izrabiti naravne/ 
kulturne potenciale, a z visoko mero 
kvalitete in ne mnoţičnosti

Čim več iztrţiti/ 
m2 ali varovati 

prostor

• Verjetno oboje, vendar z usmerjeno 
in nadzorovano prostorsko politiko

Spodbujanje 
investicij od 

zunaj ali temeljiti 
na domačih 

ljudeh



Strategija

Kje hočemo biti 
2020?
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Vizija 2020

Poslanstvo

Strateški cilji 2013

Prioritete

Operativni cilji



Različne strategije: Občina Ţirovnica 2020

www.kz-consult.si

Eko občina

Okoljsko najbolj 
osveščena v 
Sloveniji . 
Trajnostni 

pristop na vseh 
področjih.

Trajnostna raba 
virov

Eko turizem

Zdravje

Javni promet

Visoka 
kakovost 
bivanja

Nadstandard v 
vseh dejavnostih

Infrastrukturno 
in storitveno 
urejena

Prijazna do vseh 
generacij

Društveno ..

S kulturo in 
turizmom v 

srcu

Podjetna,

visoka dodana 
vrednost

Podjetniški 
pristop na vseh 

področjih

Podpora 
naloţbam 
delovnim 

mestom z visoko 
dodano 

vrednostjo, JZP

Usmeritev 
v turizem 
in kulturo, 

ostalo 
standard  

Kulturni centri, 
podpora 
penzionom, 
športno –
rekreacijski 
centri, 



VIZIJA: S kulturo in turizmom v srcu 
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Okolje
Strateški cilj 2020: 

Operativni cilji 2013:

Kazalniki:

Družba
Strateški cilj 2020: 

Operativni cilji 2013:

Kazalniki:

Gospodarstvo

Strateški cilj 2020: 

Operativni cilji 2013:

Kazalniki:i

Trajnostni pristop k reševanju  problemov na vseh porodčjih



Poslanstvo 
občine

 Kako vidite poslanstvo sodobne 
občine Žirovnica v prihodnje?

 Kakšno občino kot institucijo si ţelimo?

 Operacionalizira – RAZVIJA– SPODBUJA 
to kar bo dogovorjeno (tudi skozi odloke in 
večino v politiki slediti viziji)

 Zavedati se omejitev v notranjih resursih

 Izkoristiti in najeti strokovnjake izven 
občinske uprave, posebej pritegniti domače 
strokovnjake

 Občine, ki prisluhne občanom, njenim 
ţeljam in potrebam, posebej tistim, ki 
sledijo razvojnim ciljem občine

 Biti odprta, dostopna in prijazna
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Kako naprej?

Maj – junij 2008

 ANALIZA:

 Analiza finančnega okivra, NRP

 STRATEGIJA:

 Dodelava vizije, ciljev, kazalniki

 STRATEŠKI PROJEKTI:

 Opredelitev

 PODPORNI MALI PROJEKTI:

 Opredelitev na 3. delavnici z nosilci

Julij – avgust  2008

 Usklajevane s projektno skupino

 Sestanek strateško razvojne skupine 
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Hvala za sodelovanje. 


