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izvleček: Vključevanje civilne družbe v procese prostorskega načrtovanja na lokalni ravni je v 
Sloveniji urejeno na formalen način skozi poročno zakonodajo, ki predpisuje seznanitev javnosti z 
občinskimi prostorski akti šele v fazi javne razgrnitve. Primerljive države EU javnost vključujejo 
bistveno bolj zgodaj, poleg tega pa se poslužujejo tudi različnih oblik neformalne participacije 
civilne družbe. Na tak način je sprejemanje prostorskih vizij lahko hitrejše, bolj legitimno, 
transparentno, v postopku se pojavlja manj konfliktov in podobno. Kljub temu se v Sloveniji 
čedalje manj poslužujemo takih oblik neformalne vključitve javnosti v procese prostorskega 
planiranja, čeprav se je na prikazanem primeru Občine Dobrna pokazalo, da dejansko pripomorejo 
k doseganju ciljev trajnostnega prostorskega razvoja.  
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1. UVOD 
 
Vključevanje civilne družbe v procese prostorskega načrtovanja na lokalni ravni je v Sloveniji 
urejeno na formalen način skozi poročno zakonodajo, ki predpisuje seznanitev javnosti z 
občinskimi prostorski akti v fazi javne razgrnitve dopolnjenih osnutkov. Ugotavlja se (MOP, 2011), 
da je taka seznanitev prepozna, saj je vsebina prostorskega akta takrat že preveč dorečena in 
razen manjših sprememb prostorskega akta ni več možno spreminjati. Zato pristojno ministrstvo 
in temeljni dokumenti EU naslavljajo odločevalce s priporočili o čim bolj zgodnjem vključevanju 
javnosti v procese prostorskega načrtovanja z namenom transparentnosti postopkov, v izogib 
kasnejšim možnim konfliktom in z željo, da imajo tudi prostorski akti čim večjo legitimno podporo 
lokalne skupnosti, katere razvoj določajo. V Sloveniji je uporaba različnih neformalnih oblik 
participatornega urbanizma prepuščena odločevalcem, ki se običajno takih načinov ne poslužujejo. 
Civilna družba pa je lahko konstruktiven sogovornik v procesu prostorskega načrtovanja, kar 
kažejo nekateri primeri v nadaljevanju. 
 
2. FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA JAVNOSTI  
 
Četudi je Slovenija del EU, je sistem prostorskega načrtovanja v njeni izključni pristojnosti, saj v 
okviru EU to področje ni pravno urejeno. Posreden vpliv EU na politike prostora se sicer kaže 
preko sistema financiranj in preko nezavezujočih dokumentov, npr. preko začetnega dokumenta 
evropskega prostorskega načrtovanja European Spatial Development Perspective-ESDP (1999), 
Lizbonske pogodbe (2009), Zelene knjige o teritorialni koheziji (2008) in nekaterih drugih 
dokumentov, nazadnje (2011) Territorial Agenda of the EU 2020. 
 
Nekateri od dokumentov se še posebej navezujejo na čim bolj transparenten način sodelovanja 
deležnikov, kot npr. Spatial Planning, Key Instrument for Development and Effective 
Governance, with Special Reference to Countries in Transition (2008). Ta dokument mdr. določa 
naslednje načine sodelovanja deležnikov v procesih prostorskega načrtovanja (Baloh, T., 2013:8): 
- participacijo (odločevalec je  odprt za mnenja drugih in od njih zbira poglede oz. različne 
alternative) 

- konzultacijo (odločevalec preferira določeno opcijo in oblikuje osnutek odločitve, ki ga 
predstavi javnosti v pregled in morebitno dopolnitev) 

- ugovor (tisti, ki jih predlog odločitve neposredno zadeva, lahko formalno ugovarjajo zoper 
takšno odločitev odločevalcu) in  

- pritožbo (tisti, ki nasprotujejo individualni odločitvi o gradnji, se lahko pritožijo zoper odločitev 
višjemu administrativnemu organu ali sodišču). 

 
V primerjalno-pravni analizi sistema prostorskega načrtovanja (Baloh, T., 2013) v 9 primerljivih 
državah EU avtorica ugotavlja, da ima večina analiziranih držav sistem prostorskega načrtovanja 
urejen na treh ravneh – poleg državnega in lokalnega še vmesni, regionalni nivo. Večina od 
preučevanih držav prav tako za razliko od Slovenije pozna sodelovanje javnosti že v zgodnji 
fazi postopka sprejemanja lokalnih aktov prostorskega načrtovanja (osnutek akta), sodelovanje 
pa je omogočeno širši javnosti, nevladnim organizacijam, civilnim iniciativam in drugim 
zainteresiranim osebam (ponekod je sicer je dajanje pripomb deloma vezano na pravni interes 
vlagatelja, vendar pa ima 5 od 9 držav izrecno zapisano, da lahko da pripombo vsak). 
 
Še posebej je zanimiv način neformalnih oblik participacije v primerljivih državah EU. »Neformalne 
oblike sodelovanja javnosti v postopkih sprejemanja lokalnih prostorskih aktov so uporabljene v 
5 preiskovanih državah, … To pomeni, da večina držav kljub nepredpisani obveznosti v pravnem 
redu vseeno izvaja razna javna srečanja, forume, sestanke z deležniki, itd. z namenom 
zagotovitve višje ravni konsenza med vsem deležniki, katere tak akt zadeva« (Baloh, T., 
2013:37). 
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Vključevanje javnosti v procese sprejemanja  predpisov in s tem v postopke prostorskega 
načrtovanja v Sloveniji temelji na standardih Aarhuške konvencije (2004; ratificirano s strani 
Državnega zbora RS), ki mdr. določa, da je potrebno zainteresirano javnost ustrezno, 
pravočasno in učinkovito obvestiti z javno objavo o nameravani dejavnosti, vrsti možnih 
odločitev, pristojnem organu javne oblasti, postopku, možnostih za udeležbo javnosti, o javni 
obravnavi in podobno. Konvencija (kot temeljni dokument, namenjen spodbujanju paricipativne 
demokracije) nadalje določa, da je potrebno zagotoviti ustrezno časovno obdobje za posamezne 
faze glede možnosti udeležbe javnosti, pregledno in učinkovito udeležbo javnosti, pomoč 
uradnikov in organov pri usmerjanju javnosti in njenem iskanju dostopa do informacij, 
izobraževanje ter ozaveščanje javnosti o okolju, pravično udeležbo javnosti in podobno. Načela 
konvencije so v pravnem redu Slovenije vsebovana tudi v Resoluciji o normativni dejavnosti kot 
vodilu za pripravo postopkov (sprejem na Državnem zboru RS, 2009), ki določa načela sodelovanj 
javnosti in njeno vključevanje v postopke priprave predpisov (občinski prostorski akt kot splošni 
akt), transparentnost, odzivnost organov in drugo.     
 
Neposredno pravno podlago za vključevanje javnosti v postopke in procese prostorskega 
načrtovanja predstavljata zakona, ki urejata dve ravni prostorskega načrtovanja v Sloveniji, 
državno in lokalno. Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
(Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) določa način sodelovanja javnosti v postopkih 
sprejemanja državnih prostorskih načrtov, Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
(109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) pa način sodelovanja 
javnosti pri pripravi občinskih prostorskih aktov (občinskega prostorskega načrta in občinskega 
podrobnega prostorskega načrta). Na tem mestu se bomo podrobneje posvetili pregledu načina 
sodelovanja javnosti v procesih prostorskega načrtovanja na lokalni ravni. 
 
Sam ZPNačrt med temeljnimi načeli mdr. predpisuje tudi načelo javnosti v 5. členu, ki določa, da 
morajo »pristojni državni in občinski organi … omogočati izražanje interesov posameznic in 
posameznikov, skupin prebivalstva in udeležbo vseh zainteresiranih oseb v postopkih 
pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov«. Prav tako ima na podlagi tega člena vsakdo 
»pravico biti obveščen o postopkih priprave prostorskih aktov ter v teh postopkih sodelovati s 
pobudami, mnenji in na drugačne načine«. Pristojni organi pa morajo vsakomur »omogočiti vpogled 
v prostorske akte, njihova strokovna gradiva in v druge dokumente, povezane s prostorskim 
načrtovanjem, ter o zadevah prostorskega načrtovanja obveščati javnost«.   
 
Sodelovanje javnosti nadalje podrobneje ureja 50. člen ZPNačrt, ki določa način seznanitve 
javnosti z dopolnjenim osnutkom prostorskega akta (v okviru javne razgrnitve in javne 
obravnave), minimalni čas trajanja javne razgrnitve, način objave (z javnim naznanilom) in vsebino 
le-te, način dajanja pripomb in predlogov, zavzemanja stališč do njih in obveščanje javnosti o 
sprejetih stališčih. 
 
Sistem (vsebina) prostorskih aktov je v Sloveniji urejen tako, da se kažejo težave, ker je javno 
razgrnjena faza dopolnjenega osnutka že toliko izdelana in usklajevanja z nosilnici urejana 
prostora tekom pridobivanja 1. mnenj, da bistvene spremembe prostorskih aktov po fazi javne 
razgrnitve skorajda niso mogoče (razen če se ne ponovi postopek vsaj od pridobivanja 1. mnenj 
dalje, kar je časovno izredno zamudno in se Občine zanj praviloma ne odločajo). (Zainteresirana) 
javnost je tako načeloma postavljena pred že skoraj izvršljivo dejstvo, ki – četudi je strokovno 
močno podkrepljeno – prav zaradi »prepozne« vključitve javnosti vzbuja odpor ali vsaj 
nezaupanje.  
 
Na navedeno zakonsko pomanjkljivost se je sicer že leta 2011 odzvalo Ministrstvo za okolje in 
prostor (MOP), pod katerega pristojnost sodi področje prostorskega načrtovanja, ki tudi samo 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-5579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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ugotavlja, da lahko po določbah ZPNačrt »interesne skupine neposredno sodelujejo pri 
oblikovanju rešitev, ki jih urejajo občinski prostorski akti šele v fazi javne razgrnitve, ko je vse 
več ali manj že določeno in se je pravzaprav mogoče dogovarjati le še o manjših spremembah, 
spremembe večjega obsega pa v tej fazi povzročajo velika dodatna finančna sredstva in časovne 
zaostanke. Javnost se torej glede na veljavno zakonsko ureditev formalno nima možnosti 
seznaniti z načrtovanim prostorskim razvojem občine oz. s predvidenimi prostorskimi ureditvami 
in pogoji umeščanja objektov v prostor že na samem začetku ali pa še pred uradnim pričetkom 
priprave občinskega prostorskega akta in podajati svojih stališč, opozoril in sodelovati pri 
načrtovanju prostora oz. oblikovanju prostorskih ureditev« (MOP, 2011).   
 
Ob tem, da so že zakonske rešitve glede vključevanja javnosti v postopke prostorskega 
načrtovanja na lokalni ravni dokaj slabo domišljene, se odločevalci praviloma ne poslužujejo 
nobenih drugih, neformalnih oblik vključevanja javnosti, kar na splošno v Sloveniji kaže na 
nezaupanje javnosti v postopke sprejemanja prostorskih aktov, slabo ozaveščenost glede 
pomembnosti vsebin in podobno. Celoten sistem pa je poleg tega zasnovan tako, da se interes 
javnosti na splošno zožuje na parcialne pobude in interese, celotne slike (vsebine) prostorskega 
akta pa niti niso predmet razprav in usklajevanj z javnostjo.   
 
V prej navedenem priporočilu MOP (2011) sicer poziva odločevalce, da v postopkih priprave 
prostorskih aktov uporabijo čim več neformalnih oblik participacije javnosti (demokratični 
urbanizem), saj je po njihovih izkušnjah čas priprave prostorskih aktov bistveno krajši, če se že 
v začetnih fazah nameni dovolj časa in angažiranja javnosti, kasnejši konflikt manjši, sprejeta 
odločitev pa bolj legitimna.  
 
Trenutno stanje v procesih priprave portskih aktov občin v Sloveniji sicer kažejo, da je 
upoštevanje teh priporočil pri odločevalcih (Občinah) prej izjema kot pravilo.   
 
3. NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA JAVNOSTI  
 
MOP v omenjenih priporočilih (MOP, 2011) poziva odločevalce k čimprejšnji vključitvi javnosti v 
neformalne postopke sprejemanja občinskih prostorskih aktov. Priporoča objavo javnega poziva 
za sodelovanje zainteresirane javnosti v procesu priprave osnutka in sicer s pomočjo strokovno 
vodenih in ciljno naravnanih delavnic. Na delavnicah naj bo javnost objektivno seznanjena z 
relevantnimi dejstvi obravnavanega območja, njegovimi prednostmi in omejitvami (stanje v 
prostoru), posebnimi kvalitetami, problemi in podobno. Javnost naj se spodbuja, da artikulirano in 
demokratično predstavi svoje videnje, scenarije, argumente »za« in »proti«, torej, da aktivno 
sodeluje pri nastajanju načrta. Hkrati naj se opredelijo načini in oblike sodelovanj javnosti, da je 
vnaprej jasno, kako le-to poteka. Javnost se seznani s fazami postopka in možnostmi za 
aktivno sodelovanje pri nastajanju dokumenta, hkrati mora biti javnost seznanjena tudi z 
omejitvami, ki izhajajo iz zakonskih predpisov.  
 
Moderatorji delavnic, okroglih miz, problemskih konferenc, javnih tribun ipd. naj po priporočilih 
(MOP, 2011) izpostavijo in obrazložijo pomen in institut »prevlade javnega interesa« nasproti 
»zasebnim interesom«, kako se to odraža v prostorskem aktu in kakšen pomen ima le-ta za 
razvoj območja (lokalne skupnosti).  
 
MOP nadalje priporoča (MOP, 2011) tudi čim večjo rabo interaktivnih oblik sodelovanja preko 
elektronskih medijev (spletne strani), saj tak pristop zajame širši krog udeležencev, ki lahko 
med seboj izmenjavajo svoja vprašanja, pobude in pripombe, jih primerjajo, iščejo skupne cilje in 
rešitve ter podobno. Za vsebinsko kvaliteten in angažiran odziv je javnosti potrebno poleg tega 
dati tudi dovolj časa.  
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3.1. PRINCIPI NEFORMALNIH OBLIK SODELOVANJA 
 
Praksa neformalnih oblik participacije javnosti v procesih prostorskega načrtovanja ima v tujini 
dolgo tradicijo, obsega pa širok spekter metod in pristopov k medsebojni interakciji, ki so s 
pojavom interneta dobili še številne nove oblike in zajeli še večji krog ljudi. Ne glede na izbran 
pristop pa so vsem praksam skupni naslednji principi (Wathes, N., 2014): 
- različni interesi udeležencev (udeleženci se udeležujejo praks zaradi osebnih interesov, zaradi 
zagovarjanja javnega interesa, zaradi življenja ali dela v neposredni bližini območja problema / 
izziva, zaradi altruizma, zaradi strokovnega ali akademskega zanimanja, po »službeni 
dolžnosti«, zaradi druženja,…) 

- pravila in meje (na začetku praks je potrebno postaviti pravila in meje, do katerih poteka 
komunikacija, saj lahko npr. komuniciranje brez omejitev marsikoga odvrne od udeležbe pri teh 
praksah)  

- strokovnost (najboljše rezultate dajejo prakse, na katerih lokalno prebivalstvo sodeluje s 
strokovnjaki iz relevantnih področij; tako sodelovanje pa naj bo subtilno, da ne prerase v 
enostransko predavanje)  

- inovativnost (najuspešnejše prakse so inovativne, drugačne od splošno uveljavljenih form) 
- iskrenost (udeležencem je potrebno pošteno predstaviti, kaj lahko z udeležbo pri praksi 
dosežejo, kje so zakonske, finančne ali druge omejitve in do kod lahko segajo njihova 
pričakovanja) 

- transparentnost (cilji in vloge udeležencev v praksah naj bodo pregledni, udeleženci naj se 
osebno predstavijo, s čimer se izognemo neobvladljivi množici anonimnega komuniciranja) 

- podpora lokalnim skupinam (dolgoročno so prakse lahko trajnostne in uspešne takrat, ko se 
zgradi dovolj velika lokalna skupnost, ki predstavlja človeški in socialni kapital prostora)  

- komunikativnost (uporabi naj se čim širši spekter medijev za obveščanje o tem, kaj se v 
izbrani praksi dogaja in na kak način lahko javnost sodeluje) 

- fleksibilnost (prakse naj se vodijo tako, kot narekujejo okoliščine po okvirno, ne preveč togo 
postavljenem konceptu) 

- strateško načrtovanje (kljub temu, da naj bodo prakse fleksibilne glede na okoliščine, pa je 
pomembno, da si postavimo strateški načrt) 

- fokus (pri moderiranju praks je pomembno, da se ohrani fokus na izbran objekt obdelave, da 
komunikacija ne zaide na druge teme, ki za prakso niso pomembne; prav tako je pomembno, da 
se za fokus za začetek izbere obstoječa, aktualna problematika / izziv, s katerim se motivira 
k udeležbi)  

- zaključek (enako pomembno kot praksa sama, je zaključek le-te s pripravo poročil, izjav za 
medije, dokumentiranja, objava rezultatov in podobno) 

- »hiti počasi« (prehitro izvajanje praks lahko udeležence odvrne od sodelovanja, še posebej, 
ker se mnogi med njimi udeležujejo teh v svojem prostem času; vendar pa lahko prepočasno 
delovanje po drugi strani odvrne marsikoga, ki pričakuje rezultate v čim krajšem času, zato je 
potrebno poiskati pravo ravnovesje pri časovnem načrtu) 

- aktivacija udeležencev (praksa naj se raje izvaja tam, kjer se ljudje običajno zbirajo, kot tam, 
kjer se od ljudi pričakuje, da bodo prišli na določeno mesto)      

- sproščenost (čeprav se v praksah obravnavajo povsem resne teme, pa so prakse uspešnejše 
takrat, ko je vzdušje sproščeno in se uporabljajo take metode, pri katerih ljudje z veseljem 
sodelujejo) 

- človeško merilo (prakse naj se izvajajo v skupinah, ki so obvladljive in v katerih se udeleženci 
vsaj na videz poznajo) 

- sodelovanje z odločevalci (prakse so brezpredmetne, če vanje niso vključeni – posredno ali 
neposredno - tudi odločevalci) 

- različne skupine udeležencev (prakse naj vključujejo različne segmente družbe, mlade, starejše, 
družine, udeležence različnih ver in kultur ipd., ter različne interesne skupine, saj imajo 
različne poglede na prostor / problem / izziv)  
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- dobre prakse (pri snovanju praks se lahko naslanjamo na številne že izvedene, uveljavljene 
modele, ki jih lahko prilagajamo lokalnemu prostoru, vključimo lahko strokovnjake z izkušnjami 
pri vodenju praks in podobno) 

- vključevanje lokalnega okolja (prakse naj bodo »last« lokalnega okolja, četudi jih izvaja zunanji 
udeleženec; le če bo lokalno okolje vzelo prakso »za svojo«, se bodo pokazali uspešni 
rezultati) 

- različne metode (v praskah naj se uporabljajo različne metode, ki ustrezajo različnim ljudem, 
npr. nekateri raje pišejo, drugi komentirajo, sodelujejo na delavnicah in podobno) 

- pravočasno vključevanje (v prakso naj se udeleženci vključijo povsem na začetku, da 
morebitnih že izvedenih vsebin ne dojemajo kot vsiljene) 

- osebno angažiranje (vse prakse se izvajajo zaradi osebnega angažmaja enega ali več 
posameznikov) 

- lokalni kontekst (prakse naj upoštevajo okolje, v katerem se izvajajo – tradicijo, kulturo, način 
komunikacije, druge posebnosti ipd.) 

- kvaliteta pred kvantiteto (veliko število udeležencev praske ni nujno pogoj za njen dober 
rezultat – razen, če ni številčnost udeležbe glavni cilj prakse; prakse so sicer velikokrat 
uspešne tudi z manjšim številom udeležencev, ki konstruktivno sodelujejo) 

- dokumentacija (prakse naj se ustrezno dokumentirajo, snemajo, zapisujejo in podobo, da bo 
jasno, kdo in na kak način je bil soudeležen v praski) 

- izobraževanje (organizatorji praks naj se izobražujejo v veščinah, proučujejo naj druge prakse 
in v njih sodelujejo ipd.)  

- vključevanje lokalnih in zunanjih udeležencev (k praksam povabimo udeležence iz lokalnega 
okolja s posebnimi veščinami – komunikacijskimi, organizacijskimi ali podobno, ki lokalno okolje 
najbolje poznajo; vendar pa je na drugi strani enako učinkovit pogled »od zunaj«, torej 
udeležba ljudi iz drugega okolja, ki lahko v prostor prinesejo drugačen, svež pogled)  

- vizualiziranje (najboljši načini predstavitve v praksah so vizualni načini – tabele, grafi, makete, 
plani, skice, fotomontaže, modeli in podobno, saj si udeleženci praks v planiranju bolje 
predstavljajo dogovore z vizualno predstavitvijo) 

- lokalno delovanje (najuspešnejše so prakse, ki se izvajajo na območju, ki je predmet 
načrtovanja oz. kjer se pojavlja problem / izziv). 

 
3.2. METODE NEFORMALNEGA SODELOVANJA 
 
Metode neformalnega sodelovanja so številne in raznovrstne, prilagajajo se lokalnemu okolju in 
kulturi, v zadnjih desetletjih se razvijajo nove metode zaradi novih medijev, kot je internet, na 
tem mestu pa navajamo nekaj najbolj poznanih, ki jih navajajo (Wathes, N., 2014) kot bolj 
efektivne v procesu prostorskega načrtovanja: 
 
teden aktivnosti:  
- način, kako usmeriti pozornost in energijo na izbrano območje ter spodbuditi udeležbo pri 
oblikovanju predlogov za njegovo izboljšanje   

- pozove se k organiziranju aktivnosti v izbranem tednu na izbrano tematiko v skupni najavi in 
oglaševanju  

- najzahtevnejše je prvo tovrstno srečanje, v kolikor preraste v vsakoletni dogodek, je vsako 
naslednje leto izvedba lažja  

- aktivnosti v tem tednu se lahko nanašajo na: razstave, strokovna vodstva, predavanja, 
projekcije, javna srečanja, tribune, delavnice, forume, zaključno zabavo ipd. 
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primer tedna aktivnosti: II. Arhitekturni maraton 2014: sklop aktivnosti, ki so se na temo 
prenove soseske v Dečkovem naselju vrstile v oktobru 2014, izvajalec: Metro SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

center arhitekture: 
- (začasen ali stalen) prostor, ki izobražuje in vključuje ljudi pri načrtovanju v lokalnem okolju 
- prostor, kjer se lahko vršijo razstave, seminarji, izobraževanja, drugi družabni dogodki 
- razstavlja se lahko: posnetke območja, prostorske načrte, strokovne podlage, makete, ideje 
razvoja, historične načrte in podobno 

 
umetniška delavnica: 
- (začasen ali stalen) prostor, v katerem lahko udeležencu ustvarjajo različna umetniška dela, s 
katerimi opremljajo lokalno okolje 

- z umetniškimi deli ali na podoben način se lahko opremijo ali uredijo kolesarske in pešpoti, 
mostovi, skupni vrtovi in parki, otroška igrišča, javne stavbe, šole, ulična razsvetljava 

 
krajše delavnice: 
- enostavne in kratkotrajne delavnice, na katerih se udeležence seznani z izzivom in motivira k 
iskanju rešitev 
 

primer krajše delavnice: javna tribuna občanov 
Prispevek k oblikovanju urbanističnega razvoja 
mestne četrti Slavko Šlander (aktivno 
državljanstvo pri urejanju prostora), 2013, 
izvajalec: Metro SR 
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katalog izbir: 
- katalog, v katerem so predstavljene variante različnih že izdelanih predlogov, med katerimi 
lahko udeleženci izbirajo 

- primerno za veliko število udeležencev 
 
lokalni center za načrtovanje: 
- (začasen ali stalen) prostor, kjer lahko prebivalci dobijo (tehnično) pomoč pri načrtovanju in 
upravljanju sovjega prostora 

- v okviru teh se lahko načrtujejo lokalne delavnice za prostorsko načrtovaje na izbrano temo, 
različni forumi in podobno; v njih naj deluje skupina strokovnjakov z različnih področij, ki 
pomagajo skupnosti glede na tematiko (energetska prenova, načrtovanje in vzdrževanje javnih 
prostorov, vzdrževanje zelenih površin, reševanje težav s parkiranjem ipd.)   

 
»od vrat do vrat«: 
- najbolj enostaven, pogosto spregledan način zbiranja mnenj o izbrani temi (npr. z uporabo 
vnaprej pripravljenega vprašalnika)  

 
energetskem pisarne: 
- (začasen ali stalen) prostor, kjer lahko prebivalci dobijo informacije o energetski učinkovitost, 
energetski sanaciji stavb, lastni proizvodnji električne energije ipd. 

 
elektronsko glasovanje: 
- način, kako pridobiti čim več glasov za / proti o izbranem vprašanju   
 
okoljska trgovina: 
- prostor, kjer so na voljo informacije o lokalnih okoljskih projektih (priročniki za gradnjo 
vernakularne arhitekture, center za obiskovalce, knjižnica ipd.) in kjer se prodajajo izdelki, 
vezani na lokalno okoljsko tematiko (fotografije, knjige, razglednice, majice, predmeti iz 
zgodovine / sedanjosti / bodočnosti lokalnega prostora ipd.) 

 
»povej svoje mnenje«: 
- dogodek, v okviru katerega lahko prebivalci izrazijo svoje želje glede vsebin v lokalnem 
prostoru 

- organizira se lahko ob robu kakega drugega, obiskanega lokalnega dogodka 
- želje, pričakovanja ipd. se lahko pišejo na table, panoje, oddajajo v škatle ipd. 
- organizira se lahko večji prostor z uvodno razlago namena dogodka, z vprašalniki, tablami, 
kamor se oddajo želje, s strokovno pomočjo ipd.  

 
tekmovanje idej: 
- v daljšem časovnem obdobju se lahko organizira tekmovanje, pri katerem v prvi fazi prebivalci 
podajajo ideje za izboljšanje lokalnega okolja, v drugi fazi pa zanje glasujejo  

 
interaktivni displaji: 
- (začasen ali stalen) prostor, na katerem lahko prebivalci pišejo svoje komentarje glede 
predlogov prostorskega razvoja ali glede izbrane teme 

- postavljajo se lahko vzporedno z delavnicami, razstavami, konferencami, predavanju ali drugimi 
dogodki  
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primer interaktivnega displeja je lahko tudi pločnik: projekt (p)oživimo ulico z učenci II. OŠ 
Celje, 2013, izvajalec: Metro SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
internet: 
- daje ogromne možnosti za sodelovanje velikega števila udeležencev 
- lahko se uporabi za razpravo o idejah, kampanjo, komunikacijo, transparentno sprejemanje 
odločitev, mapiranje, izmenjavo fotografij, prezentacij, filmov, modeliranje, organizacijo, 
konzultacijo, identifikacijo deležnikov, raziskovanje ipd.  

 
mapiranje: 
- način, s katerim spoznamo, kako prebivalci doživljajo svoje okolje 
- udeleženci izdelajo načrt (dela) mesta, v katerem se osredotočijo na kraje, ki jih pogosto 
obiskujejo, dominante, meje, prostore konfliktov 

- karta se uporablja za diskusijo in analizo, s katero razumemo različne poglede na prostor in 
različna pričakovanja glede njegovega nadaljnjega razvoja  
 

mobilne enote: 
- mobilna enota predstavlja premični prostor (lahko tudi vozilo), ki omogoča tehnično podporo za 
lokalne aktivnosti 

- primerna je takrat, kadar v lokalnem prostoru niso na voljo primerne kapacitete za 
predavanje, razstavo, druge aktivnosti 

- uporabna je za prenos računalnikov, tiskalnikov, razstav, tabel, panelov, fotokopirnih strojev, 
materiala za makete, delavnice ipd.   
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makete: 
- eno bolj učinkovitih orodij za motivacijo ljudi in preizkušanje različnih prostorskih možnosti 
razvoja  

- makete se lahko izdelajo iz širokega spektra materialov, lahko so konceptualne ali že zelo 
podrobne, imajo izobraževalni značaj, ljudje pa si ob njih najlažje predstavljajo načrtovan 
razvoj v prostoru 

 
primer izdelave makete kot pripomočka v učnem procesu: uporaba stiridurja na delavnicah, I. 
Arhitekturni maraton, 2012, izvajalec: Metro SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uporaba računalniških vezij na delavnicah, projekt mesto ... industrija ... mesto, Velenje, 2013, 
izvajalec: Metro SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odprti prostori: 
- dogodek, v okviru katerega »odprejo vrata« inštitucije, ki se ukvarjajo z razvojem prostora 
ali delujejo na okoljskem področju 

 
delavnice: 
- način, s katerim v demokratičnem okviru soočamo različne skupine uporabnikov (ali prebivalcev) 
lokalnega prostora, spodbujamo medsebojno diskusijo, izmenjavanje pogledov, argumentov »za« 
in »proti«, scenarijev razvoja 

- temo, čas in način delavnic določi organizator, običajno uvodni predstavitvi sledi diskusija, 
izdelava več variant (po skupinah) ter njihova predstavitev, glasovanje ali izdelava skupne 
agende, poročilo s povzetkom delavnice in nadaljnjimi koraki 
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participatorno usklajevanje: 
- organizator pripravi osnovno formo priporočila, prostorske politike, poziva, načrta in podobno 
in ga pošlje v usklajevanje različnim udeležencem v komentar, predloge ipd. 

 
raziskovanje s fotografiranjem: 
- s pomočjo fotografij raziskujemo določen prostor in ob tem diskutiramo o obstoječem prostoru  
- lahko je del drugih metod (večja vizualizacija vsebine) 
 
določanje prioritet: 
- organizator pripravi listo aktivnosti, ki jih je mogoče in smiselno izvesti, udeleženci na 
različne načine glasujejo o seznamu 

 
urbani sprehodi: 
- način, kako povezovati sosede, razpravljati o težavah / izzivih na mestu samem, spodbuditi 
dialog med različnimi pogledi na prostor in podobno 

- v svetu so znani predvsem sprehodi Jane's walk, ki potekajo prvi vikend v mesecu majo (tudi 
po Sloveniji)  

 
primer urbanega sprehoda: Jane's Walk 2015 v Celju, Prostori druženja v soseski Lava, 
izvajalec: Metro SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PRIMER PARTICIPACIJE JAVNOSTI V SLOVENSKEM PROSTORU  
 
Izvajanje aktivnosti: Občina Dobrna 
 
Ime projekta: Desetletje participativnega prostorskega načrtovanja na Dobrni 
Obdobje izvedbe: 2001 – 2012 
 
Avtorji ali nosilci projekta:  
mag. Gorazd Furman Oman (Urbanisti, d.o.o.) 
dr. Mojca Furman Oman (Urbanisti, d.o.o.) 
 
Sodelujoči predavatelji, moderatorji, ustvarjalci:  
prof. mag. Peter Gabrijelčič (FA) 
dr. Bogomir Kovač (EF in Geoplan) 
Marko Vučina (Mestna občina Velenje) 
projektantske skupine ali posamezniki (API Ljubljana, ABZ Maribor, FA Ljubljana, Saša Piano, 
udika, Milan Šetina, udig) 
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Število sodelujočih (ocena):  
stroka (arhitekti, urbanisti) – pribl. 20 
lokalna skupnost (občina) – pribl. 5 
javnost - pribl. 100 (Občina Dobrna ima nekaj čez 2.000 prebivalcev. Navedena ocena vsebuje 
zgolj javnost, ki je aktivno sodelovala pri neformalnih oblikah vključevanja v procese 
prostorskega načrtovanja na Dobrni; formalno vključena javnost na prostorskih konferencah po 
ZUreP ali javnih obravnavah po ZPNačrt ni vključena v oceno.) 
 
Spletna stran projekta: www.urbanisti.com 
 
4.1. TEME PROJEKTA 
- urejanje središča naselja 
- urejanje soseske 
- prenova kulturne dediščine 
- prometna ureditev 
- ureditev javnega prostora 
- ureditev zelenih površin 
- urbanistično oblikovanje 
- participacija javnosti 
 
4.2. SODELUJOČI 
- lokalni prebivalci 
- lokalna skupnost (kot institucija, torej krajevna skupnost, občina ali njen oddelek) 
- posamezni strokovnjaki, umetniki 
- zasebna podjetja in organizacije 
- javne institucije (šole, fakultete, javni zavodi …) 
 
4.3. OBSEG OBDELAVE 
- cela občina 
- krajevna/četrtna/vaška skupnost ali del občine 
- ulica, trg 
 
4.4. OBLIKA PROJEKTA 
- okrogla miza 
- odprta delavnica 
- avtorski (strokovni) projekt 
 
4.5. OPIS PROJEKTA 
''Desetletje participativnega prostorskega načrtovanja na Dobrni'' obsega opis strokovnega dela, 
ki ga Občina Dobrna kontinuirano izvaja od leta 2001 dalje in predstavlja primer dobre prakse 
prostorskega načrtovanja na območju manjše slovenske občine. Kljub temu, da Občina nima 
lastnega strokovnega kadra (urbanistov, arhitektov), je s svojim načinom sodelovanja s stroko in 
javnostjo lep in posnemanja vreden model. Predstavljen primer prikazuje mdr. način sodelovanja s 
civilno družbo in sicer uporabo različnih oblik demokratičnega urbanizma (anketiranje, delavnice, 
posveti), s katerimi je bila civilna družba aktivno vključena v snovanje prostorske politike občine, 
pri čemer je bil velik poudarek dan na ozaveščanju in izobraževanju o pomenu javnega interesa, o 
prednostih in priložnostih ter omejitvah v prostoru občine, o zakonskih podlagah, drugih primerih 
dobre prakse in podobno. Poleg navedenih oblik sodelovanja z javnostjo je Občina Dobrna posvetila 
posebno skrb tudi obveščanju civilne družbe, saj je skozi celotno desetletje v lokalnem časopisu 
Dobrčan večkrat letno objavljala članke o poteku in vsebini priprave prostorskih aktov in 
oblikovanju razvojne vizije občine.  
 

http://www.urbanisti.com/
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Občina Dobrna je leta 1998 postala samostojna Občina. Iz položaja obrobne krajevne skupnosti se 
je znašla v položaju odločevalca o lastnem razvoju. Danes lahko rečemo, da je bila njena odločitev 
– razpis natečaja za pridobitev prostorsko programskih smernic razvoja celotne občine (2001) – še 
kako daljnovidna. Z natečajem (sodelovale so tri skupin, Geoplan, Pilih projekt ter Gorazd in Mojca 
Furman Oman, rezultat pa so bile tri vizije prostorskega razvoja občine) se je namreč začelo 
desetletje uspešnega, strokovnega in demokratičnega urbanizma v občini, ki je rezultiralo 
strokovne in demokratično sprejete rešitve, kraju pa dalo nov zagon, kar se danes kaže na 
povečanju števila prebivalcev, uspešnem razvoju termalnega zdravilišča, trajnostni rabi prostora, 
večjemu številu obiskovalcev in splošnem zadovoljstvu občanov v njihovem lastnem prostoru. 
 
slika1: natečaj za pridobitev prostorsko programskih smernic razvoja 
celotne občine - Dobrna 2020 (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V letu 2002 je nato Občina ob sofinanciranju ministrstva, pristojnega za prostor organizirala 
interdisciplinarno urbanistično delavnico Razvojna vizija Občine Dobrna (2002). Delavnica je bila 
zastavljena kot kontinuiran enoletni projekt, razdeljen v več faz, ki je vključeval tri bistvene 
ravni odločevalcev in usmerjevalcev prostorskega razvoja občine – lokalno skupnost, stroko in 
javnost. Vse tri skupine so se vključevale v posamezne faze: izvedeno je bilo anketiranje po 
gospodinjstvih celotne občine, organizirana je bila delavnica z interesnimi skupinami (predstavniki 
lokalne skupnosti, predstavniki društev in lastniki strateško pomembnih zemljišč), izveden je bil 
strokovni posvet z vabljenimi predavatelji (prof. mag. Gabrijelčič in Marko Vučina, udia), kamor je 
bila vabljena laična javnost.  
slika2 – slika3: interdisciplinarna urbanistična delavnica - delavnica z interesnimi skupinami (2002) 
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slika4 – slika5: interdisciplinarna urbanistična delavnica - strokovni posvet z vabljenimi 
predavatelji (2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na podlagi aktivnosti in na podlagi analize stanja sta avtorja delavnice izdelala Razvojno vizijo 
Občine Dobrna (2003), ki je bila po vseh usklajevanjih in preveritvah, tako strokovnih kot laičnih, 
temeljeni dokument, na katerem Občina Dobrna še danes gradi svoj razvoj.   
 
slika6a - slika 6b - slika 6c - slika 6d: interdisciplinarna urbanistična delavnica - Razvojna vizija 
Občine Dobrna (2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podlagi tako oblikovanega konsenza je nato Občina Dobrna v izjemno kratkem času (2004) 
sprejela spremembe in dopolnitve t.i. prostorskega plana, ki so mu sledili trije izredno pomembni in 
obsežni izvedbeni prostorski akti, predvsem na področju turistične infrastrukture. Tudi strokovne 
podlage za izvedbene akte je Občina Dobrna pridobivala na enega bolj demokratičnih in strokovno 
smiselnih načinov – variantno so podlage pripravljale tri skupine strokovnjakov (FA, API in ABZ), 
delo pa so izvajale skozi štiri urbanistične delavnice, ki jih je vodil Gorazd Furman Oman ter s 
pomočjo njihovih usmeritev tudi izdelal izvedbene prostorske akte (2005).  

 
slika7 – slika8: strokovne podlage za izvedbene prostorske akte – urbanistične delavnice (2004) 
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Navedeni prostorski akti omogočajo razvoj zdraviliškega kompleksa (širše območje Term), 
omogočajo prenovo izjemnega objekta kulturne dediščine (Novi grad) za turistične namene, dajejo 
pogoje za gradnjo varovanih stanovanj, večnamenske dvorane, športnih igrišč in kompleksa zunanjih 
bazenov (Dobrna z okolico). Nekatere od teh investicij so danes že izvedene.  
 
slika9 – slika10: izvedbeni prostorski akti (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podlagi razvojne vizije so bile nato skladno z novim zakonodajnim okvirjem izdelane  Strokovne 
podlage za občinski prostorski načrt občine Dobrna (2008). 
 
slika11 – slika12: strokovne podlage za občinski prostorski načrt občine Dobrna (2008) 
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S pomočjo teh strokovnih podlag je Občina Dobrna kot ena prvih v Savinjski regiji sprejela občinski 
prostorski načrt (načrtovalec: Urbanisti, d.o.o., 2012), s katerim je dobila prostorski akt »nove 
generacije«, ki vsebinsko še vedno sloni na desetletju strokovnega dela Občine Dobrna. 
 
slika13: občinski prostorski načrt (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občina Dobrna je s svojim pristopom k oblikovanju prostorskega razvoja, ki vključuje obsežno 
strokovno delo in predvsem neformalno participacijo občanov skozi različne oblike demokratičnega 
urbanizma (ankete, delavnice, posveti, predavanja, javne predstavitve, obveščanje skozi številne 
članke v lokalnem mesečniku), svetel primer slovenskega prostorskega načrtovanja.   
 
4.6. PODROBNEJŠI OPIS NEFORMALNEGA VKLJUČEVANJA JAVNOSTI  
 
V različne prej navedene aktivnosti se je javnost vseskozi aktivno vključevala. Še posebej pa je 
bila  aktivna pri udeležbah na /pri: 

- anketiranju (2002) 
- interdisciplinarni urbanistični delavnici - delavnica z interesnimi skupinami (2002) 

- interdisciplinarni urbanistični delavnici - strokovni posvet z vabljenimi predavatelji (2002) 
 

A/ Anketiranje 
Anketni vprašalnik (01.08.2002) je bil pripravljen z namenom pridobiti splošno mnenje občanov o 
treh bistvenih prostorskih sestavinah občine: o poselitvi, infrastrukturi in zelenih površinah. Glede 
na to, da je Občina Dobrna izrazito turistična občina, smo vključili tudi vprašanje z vidika 
turističnega razvoja. 
 
Za potrebe analiziranja odgovorov smo območje Občine Dobrna v grobem razdelili na tri prostorske 
enote. Pričakovali smo, da bomo s pomočjo vprašalnika pridobili naslednje odgovore in mnenja glede 
prostorskega razvoja občine Dobrna: 
- potrebe občanov po novih stanovanjskih površinah, 
- individualni interesi občanov za spremembo prostorskega plana, 
- potrebe po rezervaciji zemljišč za individualno gradnjo, potrebe po širjenju oziroma 

zaokroževanju naselij in podobno, 
- potrebe po gradnji (socialnih) stanovanj v občini, 
- lociranje potreb po novih stanovanjskih površinah, 
- projekcije migracij (selitev občanov v druge dele občine oziroma izven občine), 
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- potrebe po izgradnji ali izboljšanju infrastrukture, predvsem tiste, ki se nanašajo na javni 
prevoz, 

- individualni interesi občanov glede dodatne turistične ponudbe, 
- potrebe po zelenih površinah, 
- drugo. 

 
Glede na to, da smo območje občine razdelili na tri prostorske enote, smo pridobili podatke o 
perečih problemih v posamezni enoti. 
 
Anketni vprašalniki so bili sicer poslani v vsako gospodinjstvo (in ne vsakemu občanu) ter 
sestavljeni tako, da se vprašanja in odgovori nanašajo na celotno gospodinjstvo. Vendar smo glede 
na število članov v družini kljub temu lahko predvideli, kakšne so sugestije glede na skupno 
število prebivalcev v Občini Dobrna. 
 
Za izvedbo anketiranja občanov smo izdelali anketne vprašalnike (priložen vzorec ankete). Občina 
Dobrna je poskrbela za njihovo distribucijo in hkrati v medijih pozvala občane, da se na tak način 
pridobivanja javnih mnenj tudi odzovejo. 
 
2002 je Občina Dobrna anketne vprašalnike po pošti dostavila vsem gospodinjstvom. Skupno število 
poslanih vprašalnikov je bilo 650, vsako gospodinjstvo pa je prejelo po en vprašalnik. Vrnjenih je 
bilo 61 vprašalnikov oziroma 9,4% vseh poslanih. 
 
Na podlagi analize odgovorov (na tem mestu jih podrobneje ne predstavljamo) so bile postavljene 
teze, ki so močno vplivale tudi na oblikovanje razvojne strategije Občine Dobrna v naslednjih letih. 
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Občina Dobrna 
Štev.: 889/02-6 
Datum: 01.08.2002 

 
ANKETA O RAZVOJU OBČINE DOBRNA 

 
Poslano vsem gospodinjstvom v Občini Dobrna, avgust 2002 
 
Spoštovani, 
 
v Vaš dom vstopamo z anketo o prostorskem razvoju Občine Dobrna.  
 
Vsi, ki v naši Občini živimo, delamo in tako prostor tudi oblikujemo, imamo svoje želje, potrebe, 
mnenja, sanje,… Kakšni so vaši pogledi? Zadovoljni, morda kritični? S to anketo bi želeli pogledati 
v Vaš dom in odkriti, kaj Vam naša Občina ponuja in česa si morda še želite. 
 
Hkrati Vam sporočamo, da bo Občina Dobrna v letošnji jeseni pristopila k spremembi prostorskega 
plana – dokumenta, ki določa prostorski razvoj Občine. Da bo naše bivanje prijetno, bi v izdelavo 
prostorskega plana želeli poleg strokovnjakov vključiti tudi Vaše vizije. Vse konkretne pobude 
bomo tako začeli zbirati konec leta, o čemer Vas bomo naknadno obvestili. 
 
Danes, na samem začetku procesa, pa pričakujemo čimveč splošnih pogledov na prostor, zato Vas 
vljudno prosimo za sodelovanje. Vse odgovore bomo analizirali, vključili v razvojno vizijo Občine ter 
prikazali na javni predstavitvi in razstavi konec letošnjega leta. 
 
Anketa je anonimna, pri vsakem vprašanju obkrožite le en odgovor. Prosimo, da izpolnjeno anketo 
oddate v nabiralnik, ki bo postavljen v prostorih Občine Dobrna (levo pred vhodom na pošto). 
Odgovore pričakujemo do 5. septembra 2002. 
 
Za sodelovanje in zaupanje se Vam najlepše zahvaljujemo! 
 

Občina Dobrna 
 

 
1. Na katerem območju Občine Dobrna živite? 

a. območje Paškega Kozjaka (Strmec nad Dobrno, Brdce nad Dobrno, Parož) 
b. naselje Dobrna 
c. širša okolica naselja Dobrna (Loka pri Dobrni, Klanc, Zavrh nad Dobrno, Vrba, Vinska 

Gorica, Pristova, Lokovina)  
 
 
2. Koliko članov šteje Vaša družina? 
 
 _______   članov 
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3. Ali bo v naslednjih štirih letih kdo od Vaših družinskih članov potreboval nove stanovanjske 
površine (hišo, stanovanje in podobno)? 

a. da, dogradili bomo obstoječo hišo 
b. da, zgradili bomo novo hišo oziroma kupili ali najeli stanovanje nekje na območju Občine 

Dobrna 
c. da, nove stanovanjske površine bomo pridobili izven območja Občine Dobrna 
d. ne, naši družinski člani v prihodnjih štirih letih ne bodo gradili in ne bodo kupovali ali 

najemali stanovanja 
 
 
4. Ali bi Vaša družina uporabljala javni prevoz (avtobus, taxi in podobno)? 

a. da, če bi bil ustrezno urejen (če bi avtobus vozil dovolj pogosto, če bi bila postaja dovolj 
blizu mojega doma in podobno) 

b. ne, nikoli 
c. ga že uporabljamo 

 
 
5. Ali bi se Vaša družina ukvarjala z dodatno turistično ponudbo (s kmečkim turizmom, z 
oddajanjem sob, z gostinsko dejavnostjo, z izdelovanjem spominkov in podobno)? 

a. da 
b. ne 
c. z dodatno turistično ponudbo se že ukvarjamo 

 
 
6. Katere površine v Občini Dobrna Vaša družina v prostem času najbolj pogreša? 

a. park 
b. otroška igrišča 
c. športne površine (tenis, nogomet in podobno) 
d. sprehajalne poti 
e. menimo, da je naštetih površin v Občini Dobrna ravno prav 
f. naša družina ne uporablja naštetih površin 

 
 
7. Vpišite Vaše pripombe, predloge, sugestije, ki se nanašajo na prostorski razvoj Občine Dobrna: 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Izpolnjeno anketo vrnite v nabiralnik Občine Dobrna do 5. septembra 2002. 
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B/ Delavnica z interesnimi skupinami 
Delavnica z interesnimi skupinami (10.10.2002) je bila organizirana z namenom, da se vključi čim širši 
krog ljudi, ki imajo v občini željo in moč vplivati na določene spremembe. Hkrati so imeli ti 
predstavniki tudi svoje legitimne interese, ki jih je bilo potrebno med seboj soočiti in uskladiti. S 
takšnim pristopom smo si tudi lažje zagotovili legitimnost pri oblikovanju in pripravi strokovnih 
podlag. Kajti le dobro pripravljena izhodišča so omogočila tudi kvalitetnejše spremembe in 
dopolnitve prostorskega plana občine v letu 2004. 
 
Cilji 
S takšnim namenom smo si za uspešnost delavnice zadali dva cilja: 
- sprejeti dogovor o prostorski viziji razvoja občine, 
- oceniti konkretne možnosti razvoja posameznih območij. 

 
Zelo pomembno je bilo, da so vsi udeleženci v postopku planiranja skupaj pripravili vizijo razvoja 
občine in se z njo tudi identificirali. Le tako smo izbrano vizijo tudi lažje izvajali skozi pripravo 
ustreznih prostorskih dokumentov, saj so ljudje čutili, da je prostor tudi njihova skrb in 
odgovornost. Poleg tega pa so se v občini že oblikovali nekateri možni posegi in posamezne 
investicije, ki so nato tekom nadaljnjih let na novo zaznamovale prostorski razvoj in izgled občine. 
Ker so bili ti predlogi leta 2002 šele v fazi snovanja in prostorsko še niso bili trdno umeščeni, 
smo v prvi fazi nujno vključili tudi interesne skupine, da so se opredelile do njih, tudi na podlagi 
svojih interesov 
 
Interesne skupine 
Na delavnico so bili vabljeni naslednji predstavniki, razdeljeni v tri interesne skupine: 
- predstavniki lokalne skupnosti (župan, tajnik Občinske uprave, predstavnik področja za 
komunalo, okolje in prostor, predstavnik področja za premoženjsko – pravne zadeve, občinski 
svetniki, odbor za kmetijstvo, razvoj podeželja in turizem Občine Dobrna, Odbor za okolje, 
prostor ter komunalo Občine Dobrna), 

- predstavniki društev (Društvo upokojencev Dobrna, Turistično društvo Dobrna, Društvo za 
varstvo okolja, Lovska družina Dobrna, Športno rekreacijsko društvo Dobrna, KUD Dobrna, 
KUD Paški Kozjak, Planinsko društvo), 

- lastniki zemljišč (Terme Dobrna, Osnovna šola, Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna, 
Ružička, lastnik kmetijskih zemljišč na območju hmeljske sušilnice (severno od naselja), lastnik 
Novega gradu – denacionalizacija Goll, lastnik kmetijskih zemljišč na območju hmeljišč (južno od 
naselja) – denacionalizacija Goll, predstavnik SKZG RS, lastnik kmetijskih zemljišč na območju 
med Ružičko in Gutenegom (kmetijska zemljišča za golf), lastnik Gutenega, last. Občina Dobrna, 
lastniki kmetij v samem centru (v neposredni bližini hotela in v neposredni bližini gostišča 
Triglav). 

 
Na delavnici je bilo dejansko prisotnih 23 udeležencev. Vsi so sodelovali pri ocenjevanju o 
konkretnih možnostih razvoja posameznih območij. Struktura udeležencev je bila naslednja: 
- 6 lastnikov zemljišč 
- 7 predstavnikov različnih društev 
- 9 predstavnikov Občine Dobrna 
- 1 predstavnik Mestne občine Velenje 
 
Način dela 
Izpeljava delavnice je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu je bil uvodni nagovor župana, ki je 
prikazal prizadevanja občine za boljšo prostorsko politiko ter nujnost priprave ustreznih 
prostorskih dokumentov, da bi lahko prebivalci imeli boljše pogoje za bivanje in delo. Nato so bila 
predstavljana izhodišča za delo. V grobem je bil predstavljen celotni projekt »Razvojna vizija 
Občine Dobrna« ter analiza prostora občine.  
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V drugem delu, ki je bil namenjen konkretnemu delu z interesnimi skupinami pa je bila izdelana 
SWOT analiza, na podlagi nje oblikovana vizija prostorskega razvoja občine ter izdelana ocena o 
konkretnih možnostih razvoja posameznih območij Dobrne. Na koncu so bile podane sklepne 
ugotovitve in povabilo k sodelovanju v naslednjih fazah dela (podrobnejši zaključki so dostopni v 
posameznih izdelanih gradivih, navedenih pod viri).  
 
C/ Strokovni posvet z vabljenimi predavatelji 
Nadaljevanje in nadgradnja rezultata delavnice z interesnimi skupinami je bila strokovna presoja 
le-tega. V ta namen je bil organiziran strokovni posvet, ki je potekal v Hotelu Vita, dne 
22.10.2002. Strokovni posvet je bil organiziran z namenom predstaviti širši javnosti pogled 
neodvisnih strokovnjakov na prostor Občine Dobrna. Vabilu so se odzvali predstavniki društev, 
organizacij, Občine, občinski svetniki, potencialni investitorji, lastniki zemljišč, ki so pomembna za 
strateški razvoj Dobrne, mediji ter drugi občani Občine Dobrna. 
 
Namen posveta  
Organiziran je bil z namenom predstavitve dveh neodvisnih strokovnih pogledov na prostor Občine 
Dobrna. V ta namen sta bila povabljena dva strokovnjaka. Prof.mag. Peter Gabrijelčič, dekan 
Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, strokovnjak s področja prostorskega načrtovanja z 
mednarodnimi referencami in arhitekt Marko Vučina, predstojnik Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje, strokovnjak s področja prostorskega planiranja. 
 
S predavanji obeh strokovnjakov smo želeli pridobiti tudi dobre strokovne rešitve za prostorski 
razvoj Občine Dobrna. 
 
Cilj posveta 
Strokovni posvet je imel dva temeljna cilja in sicer: 
- pridobiti strokovne usmeritve za nadaljnji prostorski razvoj Občine Dobrna ter 
- podati strokovno oceno o možnostih razvoja posameznih območij. 
 
Posvet je imel velik pomen tudi v smislu izobraževanja javnosti. Predavanja so bila namreč v 
prvem delu namenjena prikazu načrtovanja razvoja zdraviliških krajev, prikazu nevarnosti in 
priložnosti v razvoju turizma, v drugem delu pa so se nanašala predvsem na usmerjanje nove 
poselitve v povezavi z obrazložitvijo konkretnih primerov iz prakse, z obrazložitvijo reševanja 
težav pri pojavu razpršene gradnje in njeni sanaciji, s konkretnimi težavami pri spremembi 
prostorskega plana in z napotki pri izdelavi prostorskega plana Občine Dobrna. 
 
Potek posveta 
Razdeljen je bil na dva dela. V prvem delu je župan Občine Dobrna, g. Martin Brecl, podal videnje 
Občine glede njenega prostorskega razvoja. Podana so bila prizadevanja Občine za boljšo 
prostorsko politiko in pripravo ustreznih prostorskih dokumentov. Izvajalec je pripravil 
predstavitev celotnega projekta »Razvojne vizije Občine Dobrna« ter podrobneje opisal dosedanje 
faze v projektu. 
 
V drugem delu sta sledili predavanji vabljenih strokovnjakov ter razprava. Prof.mag. Peter 
Gabrijelčič, dekan Fakultete za arhitekturo v Ljubljani in strokovnjak s področja prostorskega 
načrtovanja z mednarodnimi referencami, je v svojem predavanju podal širše videnje razvoja 
turističnih krajev v Sloveniji. Udeležencev posveta sicer ni usmerjal s konkretnimi predlogi 
možnega razvoja Občine Dobrna, pač pa je bilo njegovo predavanje namenjeno predvsem osveščanju 
lokalnega prebivalstva, kako ravnati s prostorom občine. Videnja predavatelja so bila torej 
teoretična, na podlagi teh izhodišč pa je predavatelj izpeljal »pedagoški proces« s predstavitvijo 
celotne poti od ideje do njene realizacije. Udeleženci so bili tako posredno seznanjeni z možnimi 
razvojnimi variantami ter učinki, ki jih te prinašajo s sabo. Predvsem pa je bilo predavanje 



    management prostora / pogled z vidika civilne družbe   
 
 

22 
 

namenjeno temu, da bi udeleženci sami ugotovili, kakšne so prednosti Občine Dobrna, kakšne so 
njene slabosti in kakšen razvoj bi bil v takem prostoru najbolj smiseln in primeren. Ne glede na 
to, da predavanja niso podala konkretnih razvojnih vizij, so udeleženci skozi sugestije predavatelja 
prišli do spoznanj, kakšna bo dobra razvojna vizija Občine Dobrna, torej vizija, ki bo ustrezala 
potrebam in hkrati ohranjala trajnosten prostorski razvoj. 
 
Arhitekt Marko Vučina, predstojnik Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje in 
strokovnjak s področja prostorskega planiranja, ki je dobro seznanjen s prostorom Občine Dobrna, 
je v predavanju podal predvsem izkušnje pri širitvi poselitve na ruralna območja. Predavatelj, ki 
deluje v Mestni občini Velenje, torej v eni od sosednjih občin Občine Dobrna, se je v predavanju 
dotaknil predvsem območja Vinske gore, ki leži neposredno ob meji z Občino Dobrna. Vinsko goro 
zaznamuje razpršena gradnja, ki zahteva nujno sanacijo. Predavatelj je predstavil slabosti, ki jih 
taka gradnja povzroča in izkušnje pri sanaciji te oblike poselitve. Glede na to, da je v Občini 
Dobrna prav tako močno prisoten trend razpršene gradnje, ki je v njenem južnem delu povsem 
netipična, so lahko udeleženci na konkretnih primerih videli, kakšne so posledice in kolikšna 
sredstva so potrebna za saniranje razpršene poselitve. Predavanja so nadalje podala tudi 
nekatere druge izkušnje pri pripravi sprememb prostorskega plana Mestne občine Velenje, ki bodo 
prav tako dragocene pri projekciji v sosednjo Občino. Namen predavanja je bil predvsem podati 
konkretne predloge pri usmerjanju poselitve v Občini Dobrna in sugerirati udeležencem, kakšna naj 
bo primerna razvojna vizija Občine Dobrna glede poselitve. Predavatelj je ocenil, katere so 
prednosti in slabosti prostora občine in podal nekaj konkretnih predlogov oziroma napotkov za 
izdelavo novega prostorskega plana (podrobnejših zaključkov posveta na tem mestu ne navajam).  
 
4.7. ZAKLJUČEK 
Na podlagi aktivnosti in na podlagi analize stanja sta avtorja delavnice izdelala Razvojno vizijo 
Občine Dobrna (2003), ki je bila po vseh usklajevanjih in preveritvah, tako strokovnih kot laičnih, 
temeljeni dokument, na katerem Občina Dobrna še danes gradi svoj razvoj.   
 
Opisan način neformalnega vključevanja javnosti v procese prostorskega načrtovanja in njenega 
obveščanja na številne načine, je namreč pripomogel k temu, da ima Dobrna jasno zastavljeno in 
začrtano pot, ki ji sledi ne samo občinska politika, pač pa tudi prebivalci sami. Zato je tudi 
sprejem vseh vrst prostorskih aktov v zadnjem desetletju potekal izredno hitro, saj je bila 
javnost poleg formalnih vseskozi sprotno obveščana in vključena v procese na različne neformalne 
načine.  
 
Šele z današnjega zornega kota – po zadostni distanci od opravljenega dela in po uspešnem 
sprejemu vseh vrst prostorskih aktov, predvsem pa po trajnostni poti razvoja, po kateri občina 
stopa - lahko ocenimo, da je bila odločitev župana leta 2001, da razpiše javni natečaj za 
pridobitev smernic razvoja občine, dobra strategija in uspešen primer participatornega delovanja 
vseh deležnikov, še posebej civilne družbe pri načrtovanju razvoja občine. 
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