
Krepitev
lokalne

identitete

-Visoka dnevna delovna
migracija

-Opuščanje kmetijske dejavnosti, kljub 
ugodnim pogojem

-Neizkoriščene priložnosti za razvoj
turizma

RAZVOJNI PROGRAM OBČINE ŽIROVNICA 2030

Trajnostno naravnana občina na pragu Karavank, kjer kakovostno sobivamo in sr(e)čno ustvarjamo!

RAZVOJNI IZZIVI

-Pomankljiva družbena 
infrastruktura in dostopnost 
storitev za vse generacije

-Tveganje izgube lokalne identitete
in tradicionalne socialne skupnosti

-Odvisnost od države in 
razpoložljivost sredstev v

 občinskem proračunu

-Tveganje izgube značilne
krajinske podobe

-Visoka dnevna delovna migracija

-Naraščujoči motorizirani promet

- Obvladovanje pritiskov na naravo
in prilagajanje podnebnim

spremembam

STRATEŠKI CILJI

Družini prijazna občina

Ohraniti število prabivalcev 4425 Znižanje emisij                do16%
Mirno in urejeno okolje

2026
Prostor za oddih in navdih

povečanje števila delovnih mest20%

Skupnostni 
objekti in
storitve za

vse generacije

Šport za 
zdravo
občino

Kakovostno,
spodbudno

okolje za otroke,
mladino in

mlade družine.

Dostopnost
socialno-
varstvenih

zdravstvenih in
drugih oskrbnih

storitev.

Aktivacija 
in izobraževanje

odraslih.

Nadgradnja
javne

kulturne
infrastrukture.

Posodobitev
kulturnih

programov in
okrepitev

ljubiteljske 
kulture.

Kakovostno,
spodbudno

okolje za otroke,
mladino in

mlade družine

Raznolikost
programov
športa in

rekreacije.

Nadgradja in
upravljanje 

športnih
objektov,

Prometna 
varnost in 

pospešen prehod 
v trajnostno
mobilnost

Varovanje 
naravnih virov

in dvig
podnebne
odpornosti

Učinkovito
urejanje
odprtega
prostora

Varna prometna
infrastruktura.

Trajnostno 
naravnan

sistem
mobilnosti v

občini.

Umirjanje 
prometa v 

dolini
Završnica.

Trajnostna
prostorska

politika.

Celostno 
urejanje
javnega
odprtega
prostora.

Krožno ravnanje
z odpadki in
kakovostna
pitna voda.

Krepitev
odpornosti na

podnebne
spremembe 
in blaženje
posledic.

Energerska
učinkovitost.

Krepitev 
lokalnega

podjetništva,
dela na daljavo

in delovnih mest.

Trajnostna
butična

destinacija

Ohranitev
kmetijstva, 
povečanje 

prehranske
samooskrbe

Uveljavitev
poslovne
lokacije

Žirovnica.

Podpora mladim
talentom in

zelenim idejam.

Spodbudno
okolje za delo
in učenje na

daljavo.

Podpora osnovni
kmetijski

dejavnosti.

Spodbujanje
lokalne

samooskrbe.

Ohranjanje
čebelarstva,

planinske paše 
in tradicionalne 

krajinske

Dvig kakovosti
in konkurnčnosti

turistične
infrastrukture v
javnem interesu.

Produktna in
trženjska 

nadgradnja
destinacije.

Upravljanje
razvoja in trženje

destinacije.

VIZIJA OBČINA ŽIROVNICA 2030
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PRESEČNI CILJ
CILJNO SODELOVANJE IN GOSPODARNO UPRAVLJANJE OBČINE
Razvojni potencial proračuna  2 mio EUR10

-Učinkovito upravljanje proračuna in digitalizacija javnega servisa in javnih služb
-Sodelovanje navznoter
-Povezovanje navzven


