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Strategiji na pot 
 

Spoštovani! 

Dokument, ki ga imate pred seboj, predstavlja 
pogled na bližnjo prihodnost jezerskega 
gospodarskega in družbenega razvoja. Nastal je 
predvsem iz želje, da vsi skupaj nastavimo okvirje 
prihodnjim načrtom in na tak način spodbudimo 
napredek naše občine.  

V času, ko se večina odločitev sprejema hitro in na 
podlagi kazalcev dobičkonosnosti, imamo mogoče 
občutek, da smo zaradi svoje majhnosti in 
oddaljenosti za marsikaj prikrajšani. Skupaj 
spremenimo to miselnost in poiščimo svoje 
priložnosti v našem kraju ter skupaj ustvarimo okolje, kjer bomo z veseljem živeli mi in naši zanamci. 

Želja po napredovanju in spremembah v naši prelepi dolini je prisotna med številnimi občani, kar sem imel 
možnost izkusiti na vseh delavnicah, ki so bile organizirane v času priprave strategije. Kot sem že večkrat 
poudaril, pa si predvsem želim, da vsi skupaj napnemo moči in načrte, ki smo jih skupaj oblikovali, tudi 
skupaj udejanimo.  

Pomembno je, da strategijo vzamemo za svojo, se pa že vnaprej zahvaljujem vsem, ki boste aktivno 
sodelovali pri izvedbi posameznih projektov, ki smo si jih zadali uresničiti.  

Želim si, da bi strategijo prebralo čimveč občanov in da bi vas navdala z optimizmom in željo po napredku. 
Vabim vas, da aktivno pristopite k uresničevanju začrtanih ciljev in naj zapisane besede tudi z vašo pomočjo 
meso postanejo. 

Župan Jurij Rebolj  

  



 5 

1. Uvod 
 
 
V času zaostrenih ekonomskih in družbenih razmer je za manjše lokalne skupnosti še toliko bolj pomembno, 
da dosežejo soglasje o želeni prihodnosti in da razpoložljiva razvojna sredstva pametno naložijo ter jih v 
največji možni meri oplemenitijo s sredstvi iz nacionalnih in mednarodnih spodbud in programov.   
 
V obdobju 2007-2013 je država izdatno spodbujala naložbe v javno infrastrukturo na lokalni ravni. S 
prioriteto 'Regionalni razvojni programi' Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
2007-2013 je na regije prenesla tudi odločanje o naložbah na regionalni/lokalni ravni v okviru regiji 
dodeljenih evropskih sredstev. Glavna naložba v tem okviru v Občini Jezersko je bila v izgradnjo 
kanalizacijskega sistema Zg. Jezersko. 
 
Programsko obdobje 2014 - 2020 zahteva drugačne pristope. Še večji poudarek kot doslej je namenjen 
ustvarjanju delovnih mest, socialni koheziji in trajnostnemu razvoju in hkrati večji osredotočenosti sredstev 
na izbrane ključne izzive. To bo izziv tudi za Občino Jezersko.  
 
Namen priprave strategije razvoja občine 
 
Občina Jezersko do sedaj ni imela svojega strateškega razvojnega dokumenta, oslanjala se je na regionalni 
razvojni program za Gorenjsko regijo in nekatere sektorske dokumente (npr. strategijo lokalnega razvoja LAS 
za področje podeželja).  
 
Namen strategije je opredeliti in medsebojno uskladiti dolgoročne cilje razvoja in prednostne smeri 
ukrepanja na področju gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja skupnosti. Dokument opredeljuje 
tudi konkretne merljive cilje in ključne korake izvajanja v smislu prednostnih projektov in programov.  
 
Strategija 2020+ je pripravljena za obdobje 2015 – 2020 z elementi vizije in strateških ciljev, ki so 
dolgoročnejše narave in zahtevajo usklajeno načrtovanje in izvajanje tudi v obdobju po izteku tega 
dokumenta.  
 
Strategija razvoja občine je ob prostorskem načrtu krovni razvojni dokument na lokalni ravni, ki mu sledijo 
ostali področni dokumenti. Tudi strategija je živ dokument, njeno izvajanje se sprotno spremlja in v primeru 
bistveno spremenjenih okoliščin ali odmikov se ustrezno prilagodi. 
 
Priprava strategije 
Organizacijsko je bila za izdelavo dokumenta imenovana ožja projektna skupina, ki je vključevala zaposlene 
v občinski upravi. Proces priprave strategije je potekal v sodelovanju z zunanjim izvajalcem.  
 
Osnovno vodilo pri izdelavi strategije je bilo, da se v aktivnosti vključi čimveč zainteresiranih občanov in 
skupin. Od januarja do marca 2015 je bilo izvedenih 5 srečanj (fokusnih skupin) za naslednja področja: 
turizem – 2, gospodarski razvoj – 1, družbeni razvoj – 1, mladi – 1 (predhodno eno srečanje izvedeno tudi v 
decembru 2014). Na srečanja so bili vabljeni tudi predstavniki širšega podpornega okolja ter občinski 
svetniki. Skupno je na tematskih srečanjih sodelovalo 125 udeležencev. 
 
V času priprave razvojnega dokumenta so bile oblikovane tri projektne delovne skupine, ki v sodelovanju z 
občinsko upravo že pripravljajo nekaj projektov. Dodatno so bila izvedena še tri uvodna srečanja delovnih 
skupin za področje razvoja ovčereje in predelave volne ter skupine za vzpostavitev medgeneracijskega 
središča, oblikovana pa je bila tudi delovna skupina za področje turizma.   
 
Za pridobivanje dodatnih komentarjev in predlogov je bil odprt e-naslov strategija@jezersko.si, kamor so 
zainteresirani posamezniki lahko dodatno posredovali svoje predloge in razmišljanja. 
 
Dokument sestavljajo trije glavni deli: 
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• Analiza stanja z opredelitvijo prednosti, slabosti, priložnosti, pomanjkljivosti in ključnih razvojnih 
izzivov lokalne skupnosti 

• Strateški del z opredelitvijo vizije, strateških ciljev, prednostnih usmeritev in ukrepov 
• Izvedbeni del z opredelitvijo prednostnih projektov, oceno finančnega okvirja in opredelitvijo 

tveganj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnutek dokumenta je bil maja 2015 objavljen na spletni strani. Občinski svet je strategijo v okviru prvega 
branja obravnaval 19. maja 2015. Prejete dopolnitve in predloge je obravnavala občinska uprava 18. junija 
2015 in jih smiselno umestila v končno različico dokumenta. Strategijo razvoja Občine Jezersko 2014 - 2020+ 
je občinski svet sprejel 25. avgusta na svoji 7. redni seji. 
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2. Občina Jezersko danes 

2.1	  Analiza	  stanja	  	  	  
 

Občina Jezersko je nastala leta 1998 z razdružitvijo od Občine Preddvor, ko se je na referendumu 82 % 
volivcev opredelilo za samostojno občino, državni zbor pa je referendumsko voljo upošteval in 7. 8. 1998 
ustanovil Občino Jezersko. Uradno je začela  poslovati 1. januarja 1999.  

Uvodoma predstavljamo osnovne kazalnike razvoja občine, statistične regije Gorenjske in Slovenije.  

Tabela 1 Osnovni kazalniki razvoja  

Kazalnik Vir Jezersko Gorenjska Slovenija 
Površina km2 SURS, 2014  68,8 2136,5 20.273 
Gostota poselitve (preb/km2) SURS, 2014 (po 1.7.) 9,4 95,4 101,7 
Št. naselij SURS, 2014 2 468 6034 
Št. gospodinjstev SURS, 2011 258 76581 813531 
Demografski kazalniki 
Št. prebivalcev SURS, 2014 (po 1.7.) 646 203894 2061623 
Delež prebivalcev 0-14 let SURS, 2014 (po 1.7.) 15,0% 15,7 % 14,7 % 
Delež prebivalcev 15-64 let SURS, 2014 (po 1.7.) 66,0% 66,4 % 67,6 % 
Delež prebivalcev 65+ let SURS, 2014 (po 1.7.)  19,0% 17,9 % 17,7 % 
Delež prebivalcev 80+ let SURS, 2014 (po 1.7.) 5,1% 4,9 % 4,7 % 
Indeks staranja SURS, 2014 (po 1.7.) 126,8 113,9 120,5 
Povprečna starost SURS, 2014 (po 1.7.) 43,3 42,0 42,4 
Kazalniki prometne infrastrukture 
Dolžina državnih cest (km) SURS, 2011 12,8 594,0 6728,3 
Dolžina lokalnih cest - LC (km) SURS, 2011 27,6 830,4 11403,4 
Dolžina občinskih cest (km) SURS, 2011 8,0 2606,7 32247,8 
Dolžina javnih poti za kolesarje (km) SURS, 2011 0,0 29,8 109,4 
Kazalniki okolja 
Dolžina kanalizacijskega omrežja (km) SURS, 2013, Občina 5,6 779 8501 
Št. priključkov na kanalizacijo SURS, 2013, Občina 161 8501 267676 
Delež prečiščenih odpadnih voda 
izpuščenih v kanalizacijo 

SURS, 2013 58 % 68 % 78 % 

Dolžina vodovodnega omrežja (km) SURS, 2013 n.p. 1694 22655 
Št. vodovodnih priključkov SURS, 2013, Občina 255 43545 455563 
Nastali komunalni odpadki (kg/preb.) SURS, 2013 255 393 414 
Komunalni odpadki, zbrani z javnim 
odvozom (kg/prebivalca) 

SURS, 2013 161 299 320 

Odloženi komunalni odpadki 
(kg/prebivalca) 

SURS, 2013 7 - 109 

Delež območja NATURA 2000 ZRSVN 64,65 % 44,6 % 37 % 
Kazalniki družbenega razvoja 
Delež otrok vključenih v vrtec SURS, 2013 53,6 % 70,9 % 74,9 % 
Št. učencev v 9-letnem programu OŠ SURS, 2013 33 17468 162932 
Št. dijakov in dijakinj SURS, 2013 27 8048 76714 
Št. študentov (redni, izredni) SURS, 2013 25 8913 90622 
Št. uporabnikov pomoči na domu  Institut RS za socialno 

varstvo, 2013  
0 568 6540 
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Kazalnik Vir Jezersko Gorenjska Slovenija 
Št. oskrbovancev v domovih institucion. 
varstva za starejše na 1000 prebivalcev 

SURS,1.1.2014 3 9 9 

Št. društev  AJPES, dec 2014 (2013) 12 1980 21988 
Št. stanovanj SURS, 2011 356 78814 844656 
Naseljena stanovanja SURS, 2011 230 64702 670127 
Gospodarski in zaposlitveni kazalniki 
Št. delovno aktivnega prebivalstva 
(delovno mesto v občini) 

SURS, nov 2014 102 68997 806777 

Zaposlene osebe skupaj SURS, nov 2014 61 60043 711179 
Samozaposlene osebe brez kmetov SURS, nov 2014 22 6780 65538 
Samozaposlene osebe kmeti SURS, nov 2014 19 2174 30060 
Stopnja registrirane brezposelnosti SURS, nov 2014 6,4 8,9 12,5 
Registrirano brezposelne osebe SURS, nov 2014 17 8044 115411 
Št. podjetij SURS, 2013 64 17776 182089 
Prihodki (1000 Eur) SURS, 2013 6304 6340948 90625516 
Povprečna mesečna neto plača v Eur SURS, jan 2015 967,95 990,59 1003,48 
Št. kmetijskih gospodarstev SURS, 2010 25 4476 74646 
Št. nosilcev dopolnilnih dejavnosti AJPES, dec 2014 11   
Št. ekoloških kmetij MKGP, biouzitek.si 

2015 
6 195 2682 

Turizem 
Št. prihodov SURS, 2013 3075 689651 3384491 
Št. ustvarjenih nočitev SURS, 2013 8351 1772566 9579033 
- od tega tuji gostje SURS, 2013 4281 536759 5962251 
 

 

2.1.1 Geografske značilnosti, prostor in okolje 

 
Jezersko je ime za gorsko kotlino, ki jo je 
izoblikoval ledenik med Karavankami in 
Kamniško - Savinjskimi Alpami. Večji, kotlinski 
del Jezerskega, so ledeniške morene.  

Po umiku ledenika v zadnji ledeni dobi je tod 
ostalo ledeniško jezero1. V 15. stoletju je skoraj 
povsem izginilo, njegovo dno so uporabili za 
njive in senožeti.  

Na Zg. Jezerskem so po 2. svetovni vojni uredili 
Planšarsko jezero z zajezitvijo potoka Jezernice, 
ki teče čez kotlino in se v Sp. Jezerskem zliva v 
Kokro. 

 

 

                                                                    
1 Obstoj ledeniškega jezera še raziskujejo. 

Foto: arhiv občine 
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Ü   Obmejna in najredkeje poseljena občina v Gorenjski statistični regiji 

Občina Jezersko se razprostira na 68,8 km2 in predstavlja 3 % površine Gorenjske statistične regije.  Na 
zahodu meji na Občino Tržič, na jugu na Občino Preddvor, na jugovzhodu na Občino Kamnik ter Občino 
Solčava, na severu in vzhodu pa na Republiko Avstrijo. Območje se nahaja med Kamniško Savinjskimi Alpami 
in Karavankami na nadmorski višini med 700 in 2558 mnv. 

S 646 prebivalci (1. 7. 2014) je ena najmanjših in 
tudi najredkeje poseljenih občin v Sloveniji; z 10,3 
prebivalci/km2 je na tretjem mestu za Občino 
Solčavo (5 preb/km2) in Občino Bovec (8,5 
preb/km2).  

V občini sta dve naselji: Zgornje Jezersko in 
Spodnje Jezersko. 

 

 

Občina Jezersko v Sloveniji. Vir: Statistični urad RS. 

Zgornje Jezersko je obmejno razloženo hribovsko naselje z gručastim jedrom in več samotnimi kmetijami. 
Leži v dolini potoka Jezernice, v ledeniških dolinah Ravenske in Makekove Kočne. Obsega naslednje zaselke: 
Center (jedro naselja), Grabnar, Kvance, Žabji trg, Stara pošta, Raven, Sibirija in Anclovo. 

Spodnje Jezersko je razloženo naselje, ki se začenja ob nekdanji kranjsko-koroški deželni meji. Sestavlja ga 
več zaselkov in samotnih kmetij v ozki dolini reke Kokre. Jedro naselja je gručasti zaselek Spodnji Kraj ob 
sotočju Kokre in Jezernice. Prvi zaselek so Zgornje Fužine, sledi Podlog (Kanonir) ob sotočju Kokre in Reke. 
Višje leži Spodnji kraj (Bajte). Ostali deli so poimenovani po precej odmaknjenih velikih kmetijah.  

Ü   Odmaknjena alpska občina  

V občini je 12, 8 km državne ceste (R1 Preddvor - Zg. Jezersko), ki vodi skozi ozko dolino Kokre in Jezernice 
do Zg. Jezerskega in naprej do Jezerskega vrha na meji z Avstrijo in predstavlja glavno prometno povezavo 
občine. Jezersko je od avtoceste Kranj – Ljubljana oddaljeno 27 km oz. 33 minut vožnje, avtocesta na 
avstrijski strani je oddaljena 46 km oz. 51 minut vožnje (Velikovec). 

Varna in urejena prometna povezava je pomembna zaradi številnih dnevnih migracij, saj se veliko ljudi vozi 
na delo iz občine ali v občino oz. se izobražuje izven občine. Avtobusne povezave s Kranjem so na voljo 3x 
dnevno med delovniki in dodatno še 4x času šolskega pouka, ob nedeljah javnega prevoza ni. Slabe javne 
prometne povezave z letališčema Brnik in Celovec ter z večjimi urbanimi središči, dostopnimi z železnico, so 
omejujoč dejavnik za razvoj trajnostnega turizma, ki ga občina prepoznava kot panogo z visokim razvojnim 
potencialom. 

V občini je 27 km lokalnih cest, od katerih je 8 km občinskih. Mreža cest omogoča dostopnost do vseh kmetij 
v hribovitem delu. Kolesarske in pešpoti so vezane na mrežo državnih, občinskih ter gozdnih cest in javnih 
poti. Državna cesta Kranj – Jezersko je od zgodnje pomladi do pozne jeseni ena najbolj obiskanih kolesarskih 
in motorističnih destinacij, prometna varnost pa je v tem času zelo zmanjšana prav na odseku skozi občino 
Jezersko.  
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Ü   Varovana območja narave, gozd in voda 

Občina Jezersko se uvršča med najbolj gozdnate občine v Sloveniji.  Kar 74,8 % površine pokrivajo gozdovi, 
ki hkrati predstavljajo območje ohranjene narave izredne ekološke in proizvodne vrednosti.  

Med površinskimi vodami izstopa vodotok Kokre s pritoki na območju Robnika ter pritokoma Jezernice in 
Reke. Za območje je značilna visoka vodnatost kot posledica obilnih padavin, pretežno neprepustne 
geološke podlage in razgibanega reliefa. Z zajezitvijo Jezernice so po 2. svetovni vojni uredili Planšarsko 
jezero, ki je postalo osrednja točka obiskovalcev Jezerskega.  

Površine občine se uvrščajo v različne sisteme varovanja. Čez ozemlje občine se raztezata dve ekološko 
pomembni območji (EPO): Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe. 64,5 % površine je v območju NATURA 
2000 (maj 2013).  

Na Jezerskem je evidentiranih več območij naravnih vrednot in še več točk naravnih vrednot (npr. drevesa, 
jame, slapovi, balvani, ...). Državnega pomena je devet naravnih vrednot, med njimi območje reke Kokre in 
potoka Reka, Slap Čedca, Virnikov Grintavec, Ledenik pod Skuto, nahajališče lehnjaka, prav tako nekatere 
jame (npr. vodoravni jami Rov na Murnovem in Podorna jama, Partizanska jama v Stegovniku, Spodnja jama 
nad Ankom). Večina naravnih vrednot je lokalnega pomena.  

Območje naravnih vrednot sega zelo blizu središču naselja Zg. Jezersko in tako predstavlja omejitveni 
dejavnik za njegovo širitev in poselitev. 

Tabela 2 Naravne vrednote 

ID Ime Opis  Zvrst Pomen 
136V Kokra Reka Kokra od povirja v Karavankah do izliva v Savo, levi 

pritok Save 
 hidr, 

geomorf 
državni 

561 Čedca Slap v Makekovi Kočni na Jezerskem  geomorf, 
hidr 

državni 

691 Anko – slatinski 
vrelec 

Mineralni izvir nad domačijo Anko na Zgornjem Jezerskem  hidr, geol lokalni 

977 Mali vrh Manjši rezervat, ki leži pod Mlinarjevim sedlom med Malim in 
Velikim vrhom na Jezerskem. 

 ekos lokalni 

978 
V 

Podni v 
Makekovi Kočni 

Gozdni rezervat pod Kočno  ekos lokalni 

979 Viševski hrib Gozdni rezervat pod Jezersko Kočno  ekos lokalni 
1063 Robniške peči – 

naravno okno 
Naravni most v Robniških pečeh nad dolino Kokre  geomorf lokalni 

1064 Makekova tisa 
in lipa 

Tisa in lipa na Zgornjem Jezerskem  drev državni 

1247 Spodnje 
Jezersko – 
nahajališče 
lehnjaka 

Nahajališče lehnjaka leži nad levim bregom reke Kokre, 
približno 1,3 km zahodno od sotočja z Jezernico na Spodnjem 
Jezerskem. Obsega lehnjakovo pobočje, nastalo po ledenih 
dobah in novo nastajajoči lehnjak z lehnjakovim izvirom. 
Lehnjak ima obliko 180 m dolge, 40 do 50 m široke in do 
največ 18 m debele leče. 

 geol državni 

1671 Virnikov 
Grintavec 

Masiv v osrednjem delu Karavank z najstarejšimi (devonskimi) 
apnenci v Sloveniji na mestu nastanka. 

 geol, 
geomorf 

državni 

1879 Ledenik pod 
Skuto 

Ledenik pod Skuto je najvzhodnejši in najnižje ležeči ledenik 
v Alpah. Leži na severni osojni strani glavnega grebena 
Kamniško – Savinjskih Alp med vrhovoma Skute (2532 m) in 

 hidr, 
geomorf 

državni 
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ID Ime Opis  Zvrst Pomen 
Kranjske Rinke (2432) nad strmim zatrepom doline Ravenska 
Kočna jugovzhodno od naselja Zgornje Jezersko. 

1925 Jezersko – lipe v 
Robcih 

Pet lip ob opuščeni domačiji nad Spodnjim Jezerskim  drev lokalni 

1927 Robnikova lipa Lipa izjemnih dimenzij ob hiši Spodnje Jezersko 21  drev državni 
3138 Zadnja stena Gozdni rezervat nad dolino Reke, desnim pritokom Kokre  ekos lokalni 
3166 Ankova slapova Slapova v grapi nad Ankovo domačijo na Zgornjem 

Jezerskem 
 geomorf, 

hidr 
državni 

4479 Reka v dolini 
Kokre 

Potok Reka je desni pritok Kokre zahodno od naselja Spodnje 
Jezersko. Vodotok odlikuje veliko število različnih hidroloških 
pojavov: slapovi, manjši skočniki in slapiči, tolmuni in brzice. 

 hidr državni 

4933 Dolina Reke – 
slap 1 

Slap na Reki, desnem pritoku Kokre, pod vrhom z imenom Za 
Orlovcem 

 hidr, 
geomorf 

lokalni 

5021 Makekova 
Kočna - balvan 

Ledeniški balvan v gozdu tik pod Makekovo kmetijo v 
Makekovi Kočni 

 geomorf lokalni 

5093 Virnikov kogel Virnikov kogel je morenski nasip, ostanek čelne morene 
nekdanjega Jezerskega ledenika. Je vidno izstopajoča, 
neporaščena vzpetina, severno od naselja Zgornje Jezersko. 

 geomorf, 
geol 

lokalni 

5206 Zgornje 
Jezersko – Lipe 
pri župniji 

Skupina petih lip pri župniji  drev lokalni 

5243 Rezmanov 
lipovec 

Slikovito drevo z zraslimi debli pri Rezmanu na Spodnjem 
Jezerskem 

 drev lokalni 

5244 Spodnje 
Jezersko – lipe 
pri kmetiji Kovk 

Hišne lipe pri kmetiji Kovk na Spodnjem Jezerskem  drev lokalni 

5319 
V 

Makekova 
Kočna 

Ledeniška gorska dolina, jugovzhodno od Zgornjega 
Jezerskega pod Kočno 

 geomorf lokalni 

5324 
V 

Ravenska Kočna Tipična ledeniško preoblikovana gorska dolina v obliki črke U, 
od Planšarskega jezera proti jugu, pod Češko kočo 

 geomorf lokalni 

5325 Spodnje in 
Zgornje Ravni - 
krnici 

Visokogorski krnici z izrazitim skalnim pragom, nad Češko 
kočo v Kamniško-Savinjskih Alpah 

 geomorf lokalni 

5347 Ankov graben – 
nahajališče 
liditne breče 

Nad Ankovo domačijo na Zgornjem Jezerskem v strugi 
Ankove grape je ob spodnjem slapu izdanjena 
zgornjekarbonska liditna breča. V njej prevladujejo kosi lidita, 
črnega metamorfoziranega kremena. 

 geol lokalni 

5348 Spodnje 
Jezersko - 
nahajališče 
porfiroida 

V dolini Komatevre nad reko Kokro, severozahodno od 
Spodnjega Jezerskega, v gozdu na strmem pobočju izdanjajo 
spodnjekarbonske kamnine z lečami bledosvetlozelenkastih 
porfiroidnih piroklastitov (porfiroidi). Ker so na površini 
izpostavljeni preperevanju, se kmalu obarvajo rjavkasto in 
rožnatorjavo. So najstarejše spodnjekarbonske kamnine 
vulkanskega izvora na Jezerskem. 

 geol lokalni 

5349 Reka – 
nahajališče 
mineralov 

Skladnati spodnjetriasni apnenci s porfiritnimi žilami in čoki s 
kristali granatov v dolini Reke, jugozahodno od Spodnjega 
Jezerskega 

 geol lokalni 

5350 Spodnje 
Jezersko – 
nahajališče 
devonskega 

V cestnem useku nasproti Komatevre nad Kokro izdanja 
rožnat in sivkast devonski apnenec s kalcitnimi žilami. 

 geol lokalni 
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ID Ime Opis  Zvrst Pomen 
apnenca 1 

5355 
V 

Zgornje 
Jezersko 
morene 

Severno od središča naselja Zgornje Jezersko se nahajajo 
ostanki čelnih morenskih nasipov jezerskega ledenika, ki sta 
ga sestavljala Makekov in Ravenski ledenik. Opazne so s travo 
poraščene kopice (kogli) ledeniške morene nad Planšarskim 
jezerom, ki so poraščene z gozdom. Večino morenskega 
drobirja so odnesle vode 

 geomorf, 
geol 

lokalni 

5365 Spodnje 
Jezersko - 
nahajališče 
devonskega 
apnenca 2 

Nahajališče spodnjedevonskega skladovitega in ploščastega 
sivega, rjavkastega rožnatega apnenca s konodonti izdanja v 
cestnem useku pri Močnikovi žagi v dolini Kokre. 

 geol lokalni 

5425 Jezernica – izviri Izviri Jezernice v Ravenski Kočni  hidr lokalni 
5438 Dolina Reke – 

slap 2 
Slap na levem pritoku reke Reke, desnem pritoku Kokre  hidr, 

geomorf 
lokalni 

Vir: naravovarstveni atlas, februar in junij 2015, podatki občine. 

 

NATURA 2000. Vir: naravovarstveni atlas. Območja in točke naravnih vrednot. Vir: naravovarstveni atlas. 

 

Ü   Območja plazov in hudourniških poplav 

Območja potencialnih naravnih in drugih nesreč v občini vključujejo predvsem območja, ki so ogrožena 
zaradi rečnih in hudourniških poplav, erodiranja, zasipavanja s plavinami, zemeljskih plazov, skalnih podorov 
in snežnih plazov.  

Kot območja naravnih nesreč so opredeljena: melišče pred Ravensko Kočno in občasni hudourniški nanosi, 
območja snežnih plazov v Savinjskih Alpah in Karavankah, območja podorov in zemeljskih plazov. Zaradi 
podora slapa Čedca in hudournika v Makekovi Kočni so ogroženi objekti v Kvancih, kmetiji Mlinar in Makek. 
Zaradi zemeljskih podorov in plazov je najbolj ogrožena glavna napajalna cesta skozi dolino Kokre in 
Jezernice. 
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Varovalni gozdovi, Vir: ARSO, atlas okolja Plazovita območja Vir: ARSO, atlas okolja 

 

Ü   Izboljšanje stanja okolja z izgradnjo kanalizacijskega sistema 

Občina Jezersko je v zadnjih dveh letih intenzivno vlagala v okoljsko infrastrukturo. V 2014 je bil zgrajen 
kanalizacijski sistem Zgornje Jezersko, na katerega je priključenih 55 % vseh objektov v občini oz. 95 % v 
območju zgrajene kanalizacije.  

Na območjih razpršene poselitve, kjer javnega kanalizacijskega omrežja ni, so objekti priključeni na greznice 
in ponikovalnice. Do leta 2017 bodo morali lastniki objektov na teh območjih urediti čistilne naprave 
skladno z evropsko direktivo.  

Ü   Na javni vodovod priključenih 86 % gospodinjstev 

Območje občine se nahaja znotraj varstvenih pasov vodnih virov. Občina razpolaga z lastnimi viri pitne 
vode. Zajetje Anclovo v povirju Jezernice se uporablja za oskrbo obeh naselij. Izgradnja vodovoda je 
potekala v letih 1987 in 1988. Del sekundarnega vodovoda je bil obnovljen v letu 2013. Na javno vodovodno 
infrastrukturo je priključenih 255 oz. 86 % gospodinjstev. Prebivalci na območjih razpršene poselitve so 
vezani na lastna zajetja. 

Drugo vodovarstveno območje je Brezoviški graben v Makekovi Kočni, okrog Storžiča pa je potencialno 
območje dveh vodnih virov - Zabukovec in Komatevra. Na vodovarstvenem območju Ravenske Kočne hkrati 
obstaja tudi interes za dolgoročni razvoj trajnostnega turizma, pri čemer vodovarstveno območje postavlja 
določene omejitve.  

Zaščiteno je območje izvira kisle vode nad Ankovo kmetijo. 

Ü   Zmanjšanje količine odloženih odpadkov 

Sistem ločenega zbiranja odpadkov je bil uveden po letu 2000. Količina komunalnih odpadkov na prebivalca 
se je povečala od 239 kg v 2012 na 255 kg v letu 2013.  Odloženi komunalni odpadki na prebivalca so se od 
70 kg v letu 2010 zmanjšali na 7 kg v 2013. Občina Jezersko je od leta 2010, ko je bilo z javnim odvozom 
zbranih 227 ton odpadkov, količino več kot prepolovila v letu 2013, ko je znašala 103 tone, odloženih pa je 
bilo 4 tone odpadkov. 
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Ü   Degradirana območja 

Degradirana območja so prisotna na območju kamnoloma lehnjaka, na območju nelegalnih kopov 
mineralnih surovin pri Spodnjem Virniku in Za vrati, območje centra Zg. Jezersko-Hotel Kazina, Stari hlevi, 
območje Vaniške žage ob Jezernici, območja travnikov ob Jezernici, objekti ob Jenkovi kasarni, okolice 
nekaterih kmetij, žag ter tudi novogradenj.2  

Ü   47 enot registrirane kulturne dediščine, Jezersko kot 
ohranjena tradicionalna krajina 

Kulturna dediščina predstavlja posebno vrednoto območja. 
Registriranih je 47 enot kulturne dediščine, med katerimi je največ 
enot stavbne dediščine (29), zlasti kmečkih hiš z gospodarskimi 
poslopji. Ob teh je še 12 enot sakralne in 5 enot memorialne 
dediščine. Območje Zgornje Jezersko, pahljačasta alpska dolina s 
samostojnimi kmetijami na robovih in cerkvijo v sredini, je 
registrirano kot kulturna krajina.  

Kulturna dediščina območja je dragocen vir, ki ga velja oplemenititi 
in nadgraditi tudi v okviru razvoja turistične destinacije Jezersko. 

Tabela 3 Enote kulturne dediščine 

Vrsta dediščine Število 
enot 

Jezersko 

Profana stavbna dediščina 29 Spodnje Jezersko: hiša in kašči na domačiji Močnik, kajža Spodnje 
Jezersko 7, vojaški bunker pri Bukovskem mostu, vojaški bunker pri 
Macesnovem mostu, vojaški bunker v Spodnjem kraju 
Zgornje Jezersko: Ankova domačija, domačija Zg. Jezersko 104, 
domačija Zg. Jezersko 121, domačija Zg. Jezersko 74, gospodarsko 
poslopje na domačiji Spodnji Virnik, hiša Zg. Jezersko 56, hiša Zg. 
Jezersko 61a, Hotel Kazina, Jenkova domačija, Jenkova kasarna na 
Ravnah, kašča in razpelo pri domačiji Zg. Jezersko 114, kašča na 
domačiji Spodnji Virnik, kazinski hlevi, Kropivnikova domačija, 
Makekova domačija, mežnarija Zg. Jezersko 100, Podvršnikova 
domačija, Roblekova domačija, Robnikova domačija, Šenkova 
domačija, Štularjeva domačija, vila Zg. Jezersko 60, vila Zg. Jezersko 80, 
vojaški bunker nad Jenkovo domačijo 

Sakralna stavbna dediščina 12 Kapela sv. Huberta, Smrtnikovo slopno znamenje,   
Zg. Jezersko: cerkev sv. Ožbolta, cerkev sv. Andreja, kapelica ob poti k 
staremu Ožboltu, Murijeva kapelica, razpelo ob cesti v Spodnjem kraju, 
razpelo ob hiši Zg. Jezersko 41, razpelo pod župniščem, slopno 
znamenje ob penzionu Valerija, znamenje ob cesti 

Memorialna dediščina 5 Zgornje Jezersko: grob Stanka Grošlja, partizanska bolnišnica Krtina, 
pokopališče, spomenik NOB, spominsko znamenje Ignacu Murnu 

Kulturna krajina 1 Zgornje Jezersko 
Skupaj 47  
Vir: Register kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo, 2014. 

  

                                                                    
2 Osnutek odloka o občinskem prostorskem načrtu, december 2014.  

www.jezersko.info 
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2.1.2 Socialno-demografski vidiki 

 
Ü   646 prebivalcev, rast v zadnjih dveh letih 

Prebivalci so ključni dejavnik razvoja vsake lokalne skupnosti. Za gorsko občino, kot je Jezersko, kjer so 
delovna mesta maloštevilna in dostop do različnih storitev omejen, je ohranjanje vitalne skupnosti še toliko 
bolj pomembno.  

Primerjava števila prebivalcev od leta 2000, ko jih je bilo 677, pokaže zmerno rast do leta 2007 (699 
prebivalcev), nato sledijo nihanja in zmanjšanje na 635 leta 2012. V zadnjih dveh letih zopet beležimo rahel 
porast, v sredini leta 2014 je imela občina 646 prebivalcev. Zaradi zaposlitve in začasnega bivanja v krajih 
izven občine je dejansko število ljudi, ki dnevno živijo v občini, manjše. Spodbuden pa je podatek, da je bila 
Občina Jezersko v 2013 občina z najvišjim naravnim prirastom na 1000 prebivalcev v Sloveniji, znašal je 10,9. 

 

  Vir: SURS, podatki po letih po 1.7. 

 

Ü   Staranje prebivalstva, povprečna starost 43,3 let 

Leta 2000 je bil delež mlajših od 14 let še večji od deleža starejših nad 65 let, medtem ko se je v naslednjih 
letih to razmerje začelo spreminjati v korist rasti deleža starejših; indeks staranja se je tako od 88,2 v letu 
2000 dvignil na 126,8 v letu 2014 (Gorenjska 113,9 in Slovenija 120,5). Skupaj z rastjo indeksa staranja se je 
dvignila tudi povprečna starost prebivalcev - v letu 2014 je bila 43,3 let, pred  petnajstimi leti pa 39,5 let.  

Staranje prebivalstva je globalen izziv, posebej izrazit pa je v manjših, odmaknjenih območjih, od koder se 
mladi zaradi šolanja in kasneje zaradi boljših možnosti zaposlitve pogosto selijo v urbane sredine. Ključna 
naloga za državo in lokalne skupnosti v prihodnje bo zagotavljati ustrezno skrb in storitve za starejše, kot so 
pomoč na domu, storitve dnevnih centrov, ipd. s ciljem, da bodo starejši lahko čim dlje ostali doma in živeli 
kakovostno življenje.  

Občina Jezersko je ena redkih v Sloveniji, kjer se pomoč na domu za starejše in druge osebe, potrebne 
pomoči, še ne izvaja. Na javni razpis za izbiro koncesionarja v letu 2015 ni bilo prijav.  
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Rezultati ankete Medgeneracijskega društva Kočna (julij 2014) so pokazali, da so starejši od 60 let izrazili 
potrebo po občasni pomoči, ki bi vključevala zdravstveno nego, opravljanje nakupov, čiščenje, dostavo 
hrane, delo na vrtu. Izrazili so tudi naklonjenost do pomoči prostovoljcev. V splošnem so respondenti 
osebno počutje ocenili kot relativno dobro. Za pomoč pa se danes pretežno obračajo na družinske člane ali 
sosede.  

Po podatkih SURS (2011) je bilo v občini od skupno 258 gospodinjstev kar 85 enočlanskih, 134 gospodinjstev 
pa družin z otroki. V prihodnje je pričakovati porast potreb po storitvah za starejše, izziv pa predstavlja tudi 
boljše vključevanje starejših občanov v življenje skupnosti. 

Ü   Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva enaka slovenskemu povprečju 

Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva (15-64 let) je bila v letu 2013 identična s povprečjem 
Slovenije. Od 243 delovno aktivnih prebivalcev jih je 30 (12 %) imelo zaključeno osnovnošolsko izobrazbo ali 
manj, 138 (57 %) srednješolsko izobrazbo ter 75 (31 %) višješolsko izobrazbo ali več.  

Ü   Vzgoja in izobraževanje  

Vrtec Palček na Jezerskem deluje kot poslovna enota preddvorske osnovne šole. Leta 2013 je bilo v vrtec 
vključenih 13 oz. dobra polovica otrok (53,6 %), kar je manj kot v preteklih letih, ko se je število gibalo med 
18 in 19. Delež otrok vključenih v vrtec je nižji od slovenskega povprečja (74,9 %) in povprečja Gorenjske 
statistične regije (70,9 %).  

V 9-letni program osnovne šole je bilo vključenih 33 otrok. Pouk do 5. razreda poteka na podružnični šoli na 
Jezerskem, od 6. razreda naprej pa na matični šoli OŠ Matije Valjavca v Preddvoru. Šola ponuja tudi nekaj 
prostočasnih dejavnosti. Otroke, ki želijo razvijati svoje talente v okviru organiziranih dejavnosti (športne, 
kulturne, druge), starši večinoma vozijo v sosednje kraje (Kranj), kjer obstaja tovrstna ponudba. 

V letu 2013 je bilo v občini 27 dijakov, ki se v šole dnevno vozijo ali prebivajo v dijaških domovih v kraju 
šolanja. V istem letu je bilo v občini 25 študentov (18 rednih in 7 izrednih) ter 11 diplomantov. Število 
študentov na 1000 prebivalcev v občini je 38, slovensko povprečje pa je 44. 

Zaradi izobraževanja izven občine postaja čedalje večji izziv, kako dijake in študente aktivno vključevati v 
družbeno življenje skupnosti. Za to si še posebej prizadeva Klub mladih Jezersko. Mladi so na srečanjih za 
pripravo strategije izpostavili potrebo po primernem prostoru za ustvarjanje, druženje in tudi podjetniški 
razvoj. 

Ü   Osnovna športna in kulturna infrastruktura 

S športno infrastrukturo občina zagotavlja osnovne možnosti za rekreacijo občanov. Pred kratkim je bilo 
obnovljeno zunanje igrišče in zgrajeno novo tenis igrišče. Omejitev za nadaljnji razvoj športnih površin je 
predvsem prostorska, saj obstoječih površin ni možno širiti, zasebni lastniki zemljišč pa nimajo interesa za 
prodajo. 

Osrednji prostor za izvedbo kulturnih dogodkov predstavlja dvorana Korotan, ki je bila nedavno obnovljena.  

Tabela 4 Objekti in površine v lasti občine 

Objekt/površina Površina Lastnik Upravljalec Opombe 
Športne površine 
Športno igrišče (rokomet, košarka, 
tenis) 

3410 m2 Občina Jezersko Občina Jezersko Prenovljeno v 2012/2013. 
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Objekt/površina Površina Lastnik Upravljalec Opombe 
Helioport (dodatni nameni: 
nogometno igrišče, parkirišče, 
vremenska postaja) 

 Občina Jezersko Občina Jezersko  

Športna hiša (garaža, skladišče in 
prostor za društveno dejavnost ŠD) 

46,6 m2 Občina Jezersko Občina Jezersko V izdelavi PGD za 
legalizacijo objekta, 
dozidava garderob, WC, 
tušev. 

Objekti za namene kulture, vzgoje in izobraževanja 
Šola - (namen: OŠ Matije Valjavca 1-
5. Razred, vrtec Palček (1 
Kombinirani oddelek, telovadnica) 

1145 m2 Občina Jezersko OŠ Matije 
Valjavca 

Telovadnica potrebna 
obnove. Energetska 
sanacija objekta. 

Dvorana Korotan 
(večnamenska dvorana, prostori za 
društva – KUD, DU, KMJ, TD, TIC) 

143,2 m2 Občina Jezersko Občina Jezersko Pridobiti uporabno 
dovoljenje. 

Knjižnica  Občina Jezersko Mestna knjižnica 
Kranj 

 

Zdravstvena dejavnost 
Zdravstvena postaja Jezersko 
(namen: zdravstvena in 
zobozdravstvena ordinacija) 

 Občina Jezersko Osnovno zdravstvo 
Gorenjske in 
Občina Jezersko 

 

Upravne dejavnosti     
Objekt Storžič 
(občina, krajevni urad, GRS) 

606 m2 Občina Jezersko Občina Jezersko Izdelan PGD za prenovo 
objekta. 

Objekt Storžič – prazni prostori 898 m2 Občina Jezersko Občina Jezersko Izdelan PGD za prenovo 
objekta. 

Drugo     
Češka koča (namen: planinska koča) 221 m2 Občina Jezersko PD Jezersko  
Hubertova kapelica 54,3 m2 Občina Jezersko Občina Jezersko  
Mrliška vežica 20,5 m2 Občina Jezersko Občina Jezersko  
Vir: Občina Jezersko 

Ü   Socialno področje razmeroma neproblematično 

Tveganje revščine in socialne izključenosti v občini je razmeroma nizko. Stopnja brezposelnosti je v 
primerjavi z drugimi območji zelo nizka, število prejemnikov različnih oblik pomoči pa v primerjavi z drugimi 
lokalnimi skupnostmi prav tako ni veliko.  

Občina Jezersko pripravlja načrt socialnega varstva, ki bo opredelil oblike in načine izvajanja socialnega 
varstva na lokalni  ravni.  

Tabela 5 Prejemniki socialnih pomoči 

Oblike pomoči Povprečno št. prejemnikov Plačnik 
Plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja 5 mesečno Občina Jezersko 
Socialne pomoči  3 letno CSD Kranj 
Subvencioniranje socialno-varstvenih storitev 3 - 4 letno Občina Jezersko 
Subvencioniranje oskrbe v domovih za starejše 1 letno Občina Jezersko 
Enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka 4 - 8 letno Občina Jezersko 
Vir: Občina Jezersko 
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Ü   Obstoječe stanovanjske površine neizkoriščene, potrebe po energetski sanaciji objektov 

Po zadnjih razpoložljivih objavljenih podatkih SURS je bilo leta 2011 v občini skupno 356 stanovanj, od 
katerih je bilo 230 naseljenih v skupni površini 20.446 m2. Med nenaseljenimi stanovanji je 41 stanovanj za 
sekundarno ali sezonsko rabo v skupni površini 1960 m2  ter 85 praznih stanovanj v skupni površini  6368 m2. 
Po tipu lastništva je bilo 180 lastniških stanovanj, 20 najetih in 30 z drugimi tipi lastništva.  

Lastniki stanovanj se ne odločajo za oddajo v najem, nekaj stanovanj oz. hiš se prodaja.  Mladi so opozorili na 
težavnost investiranja v nakup stanovanj, prav tako so izpostavili, da v občini potrebujejo površine, kjer bi 
bilo pod ugodnimi pogoji mogoče zgraditi stanovanja za mlade družine. Obstoječe zazidalne površine za 
gradnjo stanovanj v zasebni lasti večinoma niso naprodaj. 

Nezazidana oz. prosta stavbna zemljišča po naseljih obsegajo: 

- Zgornje Jezersko – 4 ha 
- Spodnje Jezersko – 1,3 ha.  

V lasti občine je trenutno 1.500 m2 nezazidanega stanovanjskega zemljišča, s sprejetjem novega občinskega 
prostorskega načrta bo pridobljenih še dodatnih 1.500 m2. 

Občina je lastnica petih socialnih stanovanj, od katerih so tri oddana: 

- objekt Korotan: 2 stanovanji, skupna  površina 82,2 m2, oddano 
- objekt Hudin: 1 stanovanje 63,7 m2, oddano 
- objekt šola: 2 stanovanji, skupna površina 80,3 m2, se ne oddajata.   

Stanovanjski fond bo v prihodnje potreben energetske sanacije. Večina stavb je starejšega datuma, 78 % jih 
je bilo zgrajenih do leta 1990. Obstoječi objekti imajo slabšo izolacijo, strehe in fasade niso prenovljene, 
možnosti za prihranke energije so visoki.3 

 

2.1.3 Gospodarstvo in zaposlovanje 

 
Ü   Podjetniška dinamika v občini šibka 

Z vidika nastajanja novih podjetij in rasti prihodkov je gospodarski položaj občine v primerjavi z drugimi 
slovenskimi občinami šibek. Na to kaže tudi podpovprečna ustvarjena dodana vrednost na prebivalca. Po 
kazalniku aktivnosti je Jezersko v slovenskem povprečju, relativno obetavna (torej blizu povprečja) pa je tudi 
raven naložb v gospodarstvu.4  
 

Ü   Gozdarstvo in lesna predelava, gostinstvo in turizem 

Po podatkih AJPES (januar 2015) je bilo v občini registriranih 12 družb z omejeno odgovornostjo, 29 
samostojnih podjetnikov in 11 nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Med glavnimi dejavnostmi 
prevladujejo gozdarstvo in lesnopredelovalna dejavnost, gostinstvo in turizem ter gradbeništvo. Skupaj z 
javnim sektorjem je bilo v 2014 aktivnih 64 podjetij, ki so ustvarila 6,3 mio € prihodkov, v njih pa je bila 

                                                                    
3 Povzeto po Lokalnem energetskem konceptu občine Jezersko, 2012. 
4 Občina Jezersko 2015 – Analiza ISSO (informacijski sistem slovenskih občin) 
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zaposlena 101 oseba oz. 1,6 oseb na podjetje (SURS).  V primerjavi z letom 2012 so se prihodki podjetij s 
sedežem v občini razpolovili, saj so takrat znašali 13,9 mio €, podjetij pa je bilo 50. 

Ü   Izguba delovnih mest v občini, visok delež dnevnih migracij 

V obdobju od leta 2010 se je število delovnih mest v občini od 126 zmanjšalo na 102 v novembru 2014.  V 
strukturi je bilo 61 oseb zaposlenih v javnem ali zasebnem sektorju, 41 oseb je bilo samozaposlenih, od tega 
19 kmetov.  

Po podatkih SURS za 2013 je bilo v občini Jezersko skupaj 225 delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov), 
od katerih je 30 oseb imelo delovno mesto v občini (13,3 %), 195 pa je bilo zaposlenih izven občine. Hkrati se 
je na delo v občino vozilo 53 oseb. Indeks delovne migracije je znašal 36,9 %, kar je manj kot leta 2011, ko je 
bil 49,1 % in je bilo izven občine zaposlenih 192 oseb, iz drugih občin pa je na Jezerskem delalo 78 oseb. Za 
občane Jezerskega sta bili v 2013 glavni zaposlitveni središči Ljubljana (91) in Kranj (45).  

Ü   Registrirana brezposelnost nižja od slovenskega in regionalnega povprečja  

Število registriranih brezposelnih oseb v občini je relativno nizko. Novembra 2014 je bilo registriranih 17 
oseb, stopnja registrirane brezposelnosti je bila 6,4 %, medtem ko je v Gorenjski statistični regiji znašala 8,9 
% in 12,5 % v Sloveniji.  

Podrobnejši podatki za 2014 pokažejo, da je bilo največje število registriranih brezposelnih v februarju in 
sicer 22, v celotnem obdobju pa je bilo več brezposelnih moških kot žensk. Povprečno število registriranih 
brezposelnih oseb v letu 2009 je bilo več kot pol manjše  (10). Ob tem je potrebno upoštevati še, da vse 
brezposelne osebe niso registrirane pri Zavodu za zaposlovanje in jih tako uradna statistika ne zajema. 

Ü   Povprečne plače pod slovenskim povprečjem  

Povprečna plača v 2013 in tudi v vseh mesecih 2014 je bila pod slovenskim povprečjem, nadpovprečna pa je 
bila po podatkih SURS za december 2014 in je znašala 1689,77 €, kar je 7,9 % nad slovenskim povprečjem. 
Neto plača je znašala 1088,42 € oz. 6,8% nad slovenskim povprečjem.  

Ü   Malo povezovanja med nosilci dejavnosti, potrebno krepiti lokalno potrošnjo  

Udeleženci razvojnih delavnic za pripravo razvojne strategije so ugotovili, da je medsebojno sodelovanje 
med nosilci dejavnosti precej šibko, deloma zaradi pomanjkanja medsebojnega zaupanja in predvsem 
premalo prepoznanih potreb ter koristi povezovanja. Nekaj iniciativ je bilo na področju sečnje, odkupa, 
skladiščenja in prevoza lesa ter pri povezovanju turističnih ponudnikov.  

Udeleženci srečanja na temo gospodarskega razvoja so izpostavili potrebo po izboljšanju pretoka informacij 
med ponudniki in uporabniki storitev v občini, po izboljšanju informiranja o razpoložljivih virih sredstev, 
spremembah zakonodaje in drugih aktualnih zadevah, ki se tičejo poslovanja. Posebej so poudarili nujnost 
krepitve lokalne potrošnje za ohranjanje dejavnosti in ponudbe storitev v občini.  

Ü   Prostorske omejitve za razvoj gospodarskih dejavnosti, nekaj lokacij obstaja  

Precejšen del površin občine je pod različnimi vrstami varovanja, od zaščite kulturne krajine, vodovarstvenih 
območij, območij nevarnosti plazov do kmetijskih območij, kar v določeni meri otežuje razvoj nekaterih 
gospodarskih dejavnosti.  
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Občina je lastnica zemljišč na delu območja Ravenske Kočne, kjer je zaradi vodovarstvenega območja razvoj 
dejavnosti mogoč le v zelo omejenem obsegu. Prosto oziroma nepozidano zemljišče za namene turizma je 
ob Planšarskem jezeru v velikosti 1900 m2.  

Kamnolom lehnjaka v državni lasti, kjer koncesionar Marmor Hotavlje izvaja zapiralna dela, predstavlja 
pomembno točko za nadaljnjo ureditev turistične ponudbe (območje je naravna vrednota državnega 
pomena). V državni lasti sta še objekt na mejnem prehodu in Ankova karavla, ki jih občina načrtuje pridobiti 
in ponuditi za oživitev podjetniških dejavnosti. Na lokaciji zbirnega centra obstaja možnost ureditve za 
namene gospodarskih dejavnosti (npr. lesne predelave). 

Ü   Šibko podporno okolje za podjetniški razvoj  

Podporno okolje za razvoj podjetništva v Občini Jezersko se pretežno navezuje na storitve organizacij izven 
občine, te opravljajo javne naloge oz. predstavljajo regijske institucije razvoja. Občina Jezersko je 
soustanoviteljica Poslovno podpornega centra BSC Kranj, ki skupaj z RA Sora in razvojno agencijo RAGOR 
opravlja razvojne naloge in koordinacijo razvojnih aktivnosti v Gorenjski regiji. Občina je do sedaj v 
sodelovanju z BSC Kranj že izvedla nekaj projektov. 

Razen občine in še to v omejenem obsegu, na Jezerskem tako ni druge organizacije, ki bi se načrtno in 
profesionalno ukvarjala s spodbujanjem podjetništva in gospodarskega razvoja. Občina namenja sredstva za 
razvoj dejavnosti na področju malega gospodarstva v obliki subvencij. Po podatkih ISSO se z 31,5 evri na 
prebivalca za obdobje 2010-2013 uvršča na 5. mesto v Gorenjski regiji. 

Sočasno je potrebno upoštevati, da je v manjših lokalnih skupnostih relativno manj ljudi, ki razvijajo 
poslovne zamisli in so se pripravljeni podati v podjetniške vode. Kljub vsemu je premalo izkoriščen potencial 
mladih za razvoj podjetništva v različnih storitvenih sektorjih, tako v povezavi s turizmom kot drugimi 
področji. Za prenekatere dejavnosti danes lokacija ni več odločilni dejavnik, lahko se opravljajo globalno, 
tudi s podeželja. 

 

2.1.4 Kmetijstvo in gozdarstvo 

 
Ü   Gozdarstvo in predelava lesa sta glavni vir prihodkov kmetov 

Gozdarstvo in predelava lesa predstavljata glavni vir prihodkov kmetov. Gozdarska dejavnost se odvija na tri 
načine: kot del kmetije, predvsem posek in spravilo lesa; kot zaposlitev v gozdnem podjetju (vse manj) in kot 
predelava in trgovina z lesom. Največji del predstavlja gozdarstvo, ki poteka v okviru posamezne kmetije. 
Večino lesne mase kmetje prodajo nepredelano različnim kupcem v dolini ali preko meje. Prvi koraki v smislu  
povezovanja so bili narejeni na področju sečnje, odkupa, prevoza in skladiščenja. Zaenkrat ostajajo 
neizkoriščene možnosti za proizvodnjo energije iz lesne biomase. Lastnica gozda je tudi občina. 

Ü   25 kmetijskih gospodarstev s 306 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (2010) 

Po podatkih iz popisa kmetijskih gospodarstev v 2010 je bilo v občini registriranih 25 kmetijskih 
gospodarstev, ki so imela v uporabi 306 ha kmetijskih zemljišč (KZU). Povprečna velikost kmetij v občini je 
12,2 ha KZU in skoraj dvakratno presega slovensko povprečje (6,4 ha). Opremljenost kmetij z dvoosnimi 
traktorji je bila v 2010 nadpovprečna in je znašala 1,8 traktorja na kmetijsko gospodarstvo (Slovenija 1,6). 
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Ü   Trajni travniki in pašniki - prevladujoča živinoreja  

Skoraj vsa kmetijska zemljišča v uporabi so trajni travniki in pašniki (99,7 %). 80 % kmetijskih gospodarstev 
redi živino. Povprečno število glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo je bilo 8,8. Mlečna proizvodnja je 
deloma razvita.  

Na kmetijah so stari kmečki sadovnjaki s starimi domačimi sortami, med njimi je še posebno veliko češpelj in 
jablan ter nekaj hrušk. Sadje se večinoma uporablja za predelavo v domače žganje, deloma ga posušijo. 
Izpostaviti velja izginjanje starih visokodebelnih sadovnjakov in ponekod tudi njihovo zaraščanje. 

Ü   80 % kmetij proizvaja pretežno za prodajo 

80 % kmetij proizvaja pretežno za prodajo, medtem ko je bila ta delež v Sloveniji le 40,2 %. Vsa kmetijska 
gospodarstva skupaj ustvarjajo 30 polnovrednih delovnih moči (PDM), samozaposlenih je 19 kmetov. 

Med nosilci kmetijske dejavnosti so relativno dobro razvite tudi dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V 
decembru 2014 je bilo po podatkih AJPES registriranih 11 nosilcev dopolnile dejavnosti na kmetiji. Kot 
glavne dopolnilne dejavnosti so najpogosteje registrirane sečnja, turistična kmetija, žaganje, skobljanje in 
impregniranje lesa. Posamezni nosilci imajo registriranih več dopolnilnih dejavnosti. 

Ü   Vzpostavljena lokalna tržnica domačih proizvodov 

Ponudniki so se pred časom povezali ter začeli s prodajo domačih produktov na skupni lokalni tržnici, ki  
deluje ob jezeru in na drugih lokacijah v občini od pomladi do jeseni. Na tržnici so na voljo naslednji 
proizvodi: mesni, mlečni, zelišča, čaji, sirupi, likerji, med in izdelki iz medu, volneni in leseni izdelki. Za nosilce 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in druge proizvajalce obstaja možnost širitve prodaje domačih izdelkov v 
bližnja (urbana) središča (Preddvor, Kranj, Ljubljana). Občasno se proizvajalci že pojavljajo na tržnicah izven 
občine. 

Ü   Potencial za razvoj produktov iz gozdnih sadežev in zelišč 

Narava na Jezerskem ponuja brusnice, gozdne jagode, gobe, borovnice, maline, robide, zelišča, regrat, 
lešnike in rastline za začimbe (kumina..), kar ustvarja priložnosti za proizvodnjo produktov iz gozdnih 
sadežev in njihovo trženje v povezavi s turizmom. 

Ü   Vzrejni center avtohtone ovce jezersko-solčavske pasme 

Avtohtona ovca jezersko-solčavske pasme je vedno bila del 
krajinske podobe, tradicije in običajev Jezerskega. 
Ohranjanje pasme in spodbujanje ovčereje je poslanstvo 
Društva rejcev ovac jezersko-solčavske pasme, ki združuje 
rejce iz občine in širše. Na kmetiji Kovk v naravnem okolju 
deluje vzrejni center ovnov te avtohtone pasme. 

Člani društva so zainteresirani za ustvarjanje delovnih mest 
povezanih s proizvodnjo volne in izdelkov iz volne. Drugo 
področje pa je trženje mesa in spodbujanje lokalne 
kulinarike v povezavi s turizmom.  

  

Foto: arhiv Društva rejcev ovac JS pasme 
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2.2.5 Turizem  

 
Turizem je tradicionalna dejavnost, ki je glas o Jezerskem v preteklosti že ponesla v svet. Nekoč dobro 
obiskana destinacija, znana predvsem zaradi očesne klinike, je doživljala vzpone in padce. Ponovni poskusi 
oživitve turistične dejavnosti v preteklih štirih letih dajejo prve spodbudne rezultate.  

Ü   Raznolikost namestitvenih kapacitet 

Število stalnih namestitvenih kapacitet v občini se je povečalo od 305 v letu 2010 na 401 v 2013. Število sob 
se je v enakem obdobju povečalo od 92 na 116. Namestitvene kapacitete so po številu primerljive s sosednjo 
občino Preddvor (100 sob), medtem ko jih ima sosednja Solčava 63 % več (189 sob). 

Struktura namestitvenih kapacitet je raznolika in vključuje: 1 hotel, 2 penziona, 1 hostel, 4 turistične kmetije, 
3 apartmaje, 3 planinske koče, 3 kampe in 1 sobodajalca. V občini je še večje število počitniških stanovanj, ki 
pa jih lastniki ne oddajajo za namene turizma. 

Ü   Rast prihodov in ustvarjenih nočitev, kljub vsemu nizka zasedenost kapacitet in izrazit 
sezonski značaj panoge 

Tako kot Slovenija tudi Jezersko od leta 2010 naprej beleži rast prihodov in nočitev. Prihodi so se povečali od 
2085 v 2010 na 3075 v letu 2013. V tem obdobju se je spremenila tudi struktura turistov; delež prihodov tujih 
turistov se je od 34 % povečal na 51 %. Jezersko so v 2013 največkrat obiskali Italijani, Hrvati, Avstrijci, Nemci, 
Nizozemci in Čehi. Tuji turisti so na Jezerskem ostali povprečno 2,9 dni. 8351 ustvarjenih nočitev je glede na 
razpoložljive kapacitete še vedno zelo nizko. Preddvor je istem letu ustvaril 11.347, Solčava pa 16.132 
nočitev. 

Povprečna doba bivanja na destinaciji je 2,7 dni, kar je malo pod slovenskim povprečjem (2,8) in nad  
povprečjem gorskih občin (2,6) ter sosednjega Preddvora (2,0) in Solčave (2,1). Pregled prihodov po mesecih 
pa pokaže izrazit sezonski značaj panoge. Večina prihodov in nočitev je ustvarjenih v juliju in avgustu, 
nekoliko večji obisk je bil zabeležen še v aprilu in oktobru. Jezersko je v preteklosti veliko prihodov ustvarjalo 
pozimi, danes pa je zimska ponudba skoraj nerazpoznavna. Kraj sicer ohranja sloves izvrstne lokacije za tek 
na smučeh. Problematična je zasedenost nastanitvenih kapacitet, ta je 
bila v letu 2013 le 5,7 % in je polovico manjša od povprečja gorskih 
občin (12,8 %). 

Čeprav so kazalniki prihodov in ustvarjenih nočitev spodbudni, 
Jezersko še ni doseglo rezultatov iz leta 2000, ko je bilo ustvarjenih 
okoli 5.000 prihodov in 12.000 nočitev.5 

Ü   Jezersko je destinacija enodnevnih obiskovalcev - 
izletnikov 

Jezersko zaradi svojih naravnih lepot in danosti pritegne aktivnega 
turista, družine z otroki in organizirane skupine (šolske skupine, 
podjetja, interesne skupine, udeležence tečajev in seminarjev). 
Pomemben del obiska destinacije ustvarjajo dnevni obiskovalci, saj je 
ob vikendih Jezersko s Planšarskim jezerom in gorsko kuliso 

                                                                    
5 Projekt: Sonaravni razvoj turizma – Celotna analiza stanja k dokumentu Strategija razvoja in trženja sonaravnega 
turizma Gorenjske, 2010-2015, BSC Kranj in Alpe Adria Vita d.o.o. 

Foto: Drejc Karničar 
enk 
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priljubljena točka planincev in drugih obiskovalcev iz bližnjih mest. V zadnjih letih TIC beleži predvsem 
porast ciljne skupine izletnikov in okvirno ocenjuje, da Jezersko letno obišče okoli 80.000 obiskovalcev. 

Ü   Turistična infrastruktura je še pomanjkljiva 

Neurejen center  Zg. Jezerskega z degradiranim območjem objekta Kazina kvari sicer atraktivno podobo vasi. 
Problematično je tudi pomanjkanje ustrezno urejenih javnih parkirnih površin, še posebej za avtobuse.   

Turistična infrastruktura je še precej skromna. Usmerjanje v prostoru je lično urejeno, postavljenih je nekaj 
počivališč in večja informativna tabla, vendar sistem še ni vzpostavljen v celoti. Turistično društvo je uredilo 
sprehajalno tematsko pot po dolini Ravenske Kočne. Označbe kolesarske poti so bile odstranjene, ker niso 
bile več ustrezno vzdrževane.  

V prihodnosti je smiselno že obstoječe danosti z minimalnimi ukrepi nadgraditi in predvsem razvijati 
kakovostne programe, ki bodo omogočali poleg narave in krajine ter dediščine tržiti tudi znanje, izdelke in 
storitve lokalnega prebivalstva. 

TIC je do nedavnega deloval le preko poletja, pokazale pa so se potrebe po zagotavljanju celoletnega 
informiranja in promocije destinacije. Vendar pa kraju manjka osrednja reprezentativna turistična točka -  
prepoznaven center, kjer bi obiskovalce sprejemali, jim zagotavljali potrebne informacije in na atraktiven 
način predstavili turistično ponudbo ter jih usmerjali do lokalnih turističnih vodnikov in ponudnikov ter 

omogočili nakup izvirnih spominkov in domačih 
produktov. Obstoječi prostori TIC so za te namene 
premajhni. 

Svojevrsten izziv za skupnost je ureditev turistične 
infrastrukture za ponudbo zimskih aktivnosti (tekaški 
center, smučanje), pa tudi za razvoj drugih produktov v 
naravi, ki bi turistom omogočili podaljšati časa bivanja 
(npr. tematski parki, prizorišča v naravi, specialni 
produkti – npr. gorsko kolesarjenje, gorništvo). 

 

Ü   Pestrost lokalnih in turističnih dogodkov 

Jezersko se ponaša z množico prireditev in dogodkov, ki so pretežno lokalnega značaja: praznovanje ob 
kulturnem prazniku, Smuk starih smučarskih korenin, Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča, občinsko 
prvenstvo v teku na smučeh, kresovanje ob 1. maju, lovski 
veleslalom za kristalnega gamsa, licitacija plemenskih 
ovnov, silvestrovanje na prostem ter številne druge 
prireditve in dogodki ob državnih praznikih.  

Najbolj prepoznavna prireditev je tradicionalni Ovčarski 
bal, ki po oceni TIC pritegne okoli 7.000 obiskovalcev.  

Jezerska štorija, Vox laci (Glas jezera), kot tudi različna 
tradicionalna tekmovanja imajo potencial, da se razvijejo v 
atraktivne turistične produkte in privabijo več obiskovalcev 
iz bližnjih mest. 

Foto: arhiv občine 

Foto: Primož Šenk 



 24 

Ü   Nezadostna tržna povezanost ponudnikov in šibka prepoznavnost destinacije 

Jezersko kot turistična destinacija je še razmeroma neprepoznavna, čeprav so bili zadnjem času narejeni 
pomembni pozitivni premiki. Destinacija ima svojo spletno stran (www.jezersko.info), prisotna je na 
socialnem omrežju, izdelan je osnovni promocijski material, preko turističnega društva in TIC se predstavlja 
na izbranih sejmih. Vzpostavljeno je sodelovanje v promocijskih aktivnostih v okviru regionalne destinacijske 
organizacije za Gorenjsko, ki regijo predstavlja pod skupno blagovno znamko Slovenske Alpe.  Povezovanje 
poteka tudi s sosednjimi občinami na območju Kamniško Savinjskih Alp. Občina preučuje možnosti krepitve 
prekomejnega sodelovanja s sosednjo Železno Kaplo oz. Geoparkom Karavanke ter sodelovanja v projektu 
Planinske vasi (Bergsteiger Dörfer). 115-letnica Češke koče je postala motiv načrtnega povezovanja s 
turističnimi predstavništvi v Pragi.  

Posamezni ponudniki so zaenkrat prisotni na svetovnih rezervacijskih portalih (booking.com, airbnb, ipd.) v 
manjši meri. Za učinkovitejše trženje primanjkuje atraktivnih prodajnih paketov. Neizkoriščeni so potenciali 
za razvoj ponudbe doživetij, programov interpretacije narave, krajine in dediščine, čeprav je bila že 
usposobljena večja skupina lokalnih turističnih vodnikov.  

Jezersko se danes oglašuje kot kraj, kjer je narava najlepša. Sodobni trženjski prijemi gradijo na konceptu 
zgodbarjenja (story telling), zgodba Jezerskega pa še ni povsem opredeljena in realizirana. 

Ü   Potreba po načrtnem razvoju partnerstev in večji profesionalizaciji v turizmu  

Turistični ponudniki medsebojno sodelujejo predvsem preko aktivnosti turističnega društva, ki predstavlja 
osnovno gonilo oživljanja turistične dejavnosti v občini. Podjetniški potenciali v turizmu so še premalo 
izkoriščeni, prepoznani pa so kot temeljni gradnik za ustvarjanje delovnih mest. 

Udeleženci so na srečanjih izrazili potrebo po krepitvi profesionalizacije delovanja na področju razvoja, 
promocije in trženja turistične ponudbe. Uspešno sodelovanje med javnim in zasebnim ter nevladnim 
sektorjem je osnova za boljše rezultate in ena prednostnih nalog turistične destinacije Jezersko.  

 

2.2.6 Institucionalni vidiki in dostopnost storitev  

 
Občina Jezersko je po številu prebivalcev ena najmanjših občin v Sloveniji. Za izvajanje zakonsko določenih 
nalog in drugih nalog v javnem interesu se institucionalno povezuje na medobčinski in regionalni ravni. 

Gospodarske javne službe v občini so urejene z odlokom. 

• Obvezne javne službe: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenja  komunalnih odpadnih voda  in 
padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 
javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin. 

• Izbirne javne službe: gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest 
z zimsko službo, urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, cest, urejanje in vzdrževanje tržnic, sejmišč, 
parkirišč, avtobusnih postajališč in otroških igrišč, komunalna gradnja javnih objektov, pogrebne in 
pokopališke storitve, urejanje in vzdrževanje pokopališč in spominskih obeležij, javna razsvetljava, 
plakatiranje in oglaševanje, izvajanje prevoza učencev. 
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Komunalno podjetje Kranj ureja javno službo na področju ravnanja z odpadki, javni vodovod in kanalizacijo. 
Režijski obrat občine pa skrbi za pokopališče, izvaja zimsko službo, skrbi za javno razsvetljavo in urejanje 
kraja. 

Tabela 6 Soustanoviteljstvo Občine Jezersko v podjetjih in zavodih  

 Sofinanciranje iz proračuna Občine Jezersko 2014 
Soustanoviteljstvo  
BSC Kranj 0,1462 % 
Komunala Kranj 1,4400 % 
Gorenjske lekarne  
Osnovno zdravstvo Gorenjske  
Javni zavod OŠ Matije Valjavca 8,7 % matična šola, 100% podružnična šola in vrtec Palček 
Loške mesnine d.o.o. 0,1581 % 
Skupni občinski organ  
Medobčinski inšpektorat Kranj  
Vir: AJPES, Občina Jezersko 

Ü   V občini omejena dostopnost storitev za prebivalce  

Dostop in razpoložljivost javnih in drugih storitev pomembno vplivata na kakovost življenja prebivalcev. Na 
tem področju postaja Občina Jezersko vse bolj ranljiva tako z vidika dostopnosti storitev za občane kot tudi 
za obiskovalce in turiste.   

Tabela 7 Dostopnost javnih storitev v občini 

Storitev Institucija Uradne ure Tedensko 
ure 

Občinske zadeve Občina Jezersko Pon: 9.00-12.00 in 13.00-15.00 Sre: 9.00-12.00 in 13.00 – 
17.00, pet: 9.00-12.00 

15 

Upravne zadeve UE Kranj, Krajevni urad Vsak prvi četrtek v mesecu 9.00 – 12.00 in 13:00 – 17.00  
Splošna ambulanta Zdravstveni dom Kranj Tor 13.00 – 18.00 5 
Zobna ambulanta Zdravstveni dom Kranj Pon 13.00  - 18.00 5 
Pošta Pošta Slovenije, koncesija 

Trgovina Jezerjan 
Pon – pet: 9.00 – 12.00 in 15.00 – 17.00, sob 9.00 – 12.00 28 

Knjižnica Mestna knjižnica Kranj Pon: 16.00 – 19.00; Pet: 16.00 – 19.00 6 
Zbirni center Zbirni center Remont Sep-maj: pon 18.00 - 19.30, pet 16.00 - 19.00 

Jun-avg: pon 18.00 – 19.30, pet 18.00 – 21.00 
4,5 

 
Vir: Občina Jezersko 

Od oskrbnih funkcij na Jezerskem deluje trgovina Jezerjan, ki je odprta vsak dan razen v nedeljo od 7.00 do 
19.00 ure, ter bencinski servis, ki je odprt vse dneve razen četrtka od 9.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure. 
Pred časom so na Zg. Jezerskem ukinili bankomat, kar je neugodno tako za prebivalstvo, dodatno pa tudi za 
turiste in obiskovalce. 

Nosilci oskrbnih dejavnosti se soočajo z nizkim obsegom prometa, cenovno nekonkurenčnostjo v primerjavi 
s ponudniki v večjih središčih, kar pomembno vpliva na dolgoročno vzdržnost in prisotnost dejavnosti v 
občini.   
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2.2.6 Civilna družba 

 
Civilna družba v občini ima pomembno vlogo in je prepoznana kot motor socialnega življenja. V občini je 
bilo decembra 2014 registriranih 12 društev: Turistično društvo Jezersko, Kulturno umetniško društvo 
Jezersko, Kulturno društvo Ariana, Športno društvo Jezersko, Planinsko društvo Jezersko, Prostovoljno 
gasilsko društvo Jezersko, Gorska reševalna služba Jezersko, Lovska družina Jezersko, Društvo rejcev ovac 
jezersko-solčavske pasme, Društvo upokojencev Jezersko, Klub mladih Jezersko, Medgeneracijsko društvo 
Kočna Jezersko. S svojo dejavnostjo sta v občini prisotna še KO Združenja borcev za vrednote NBO in Aktiv 
kmečkih žena. Aktivno vlogo v skupnosti ima tudi Župnijski pastoralni svet. Oblikovali sta se še dve iniciativi, 
ki delujeta neformalno: bralni krožek in ročna dela.  

Ü   Prostovoljstvo in sodelovanje osnovni gradnik skupnosti 

Posamezniki so pogosto aktivni v več društvih, medtem ko je bila izpostavljena pasivnost pretežnega dela 
občanov. Prostovoljstvo je osnovna vrednota, na kateri temelji delovanje društev. Ta med seboj zgledno 
sodelujejo pri izvajanju skupnih aktivnosti, predvsem pri organizaciji dogodkov za občane in obiskovalce.  

Društva na področju zaščite in reševanja so relativno dobro opremljena, organizirana ter kadrovsko 
usposobljena in imajo tudi ustrezno rešeno vprašanje financiranja.  

Med izzivi vseh društev so bili izpostavljeni naslednji: skrb za podmladek in bolj aktivno sodelovanje 
obstoječih članov v dejavnostih društev, ohranjanje/povečanje strokovnosti za področje delovanja, prenos 
vodstvenih funkcij na mlajše člane. Med konkretnimi potrebami so predstavniki društev izpostavili 
zagotavljanje ustreznih prostorov za nekatere dejavnosti (medgeneracijski prostor), pomoč pri 
administrativnem vodenju dejavnosti in pridobivanju razvojne podpore na javnih razpisih. 

Občina je naklonjena društvom in letno namenja sredstva za izvajanje dejavnosti društev preko občinskih 
razpisov.  

 

2.3	  Ocena	  finančnega	  potenciala	  lokalne	  skupnosti	  
 

Podatki proračuna za obdobje 2010-2014 kažejo, da je v celotnih odhodkih proračuna delež investicij znašal 
med 32 % in 53 %.  

Namenski prihodki v celotnih prihodkih proračuna so znašali med 19 % in 48 %. Višji delež je vezan na 
pridobitev sredstev sofinanciranja za izgradnjo kanalizacijskega omrežja.  

Okvirna razpoložljiva sredstva za razvoj so se gibala med 85.000 in 250.000 evri letno. Za leto 2015 ta 
vrednost znaša okoli 200.000 evrov.  

Finančni potencial občine za razvoj bo toliko večji, kolikor ji bo uspelo pridobiti dodatna razvojna sredstva 
na javnih razpisih oz. v kolikor bi se občina za izvedbo večjih investicij zadolžila.  
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3. SWOT analiza in ključni izzivi 
 

SWOT analiza: Na osnovi analize stanja po posameznih področjih so v spodnji preglednici izpostavljene 
ključne prednosti, slabosti, priložnosti in ovire za nadaljnji razvoj lokalne skupnosti Jezersko. 

Prednosti Slabosti 

• ohranjena izjemna narava in kulturna krajina, 
območja naravnih vrednot 

• bogastvo naravnih virov (gozd/les, voda) 
• relativno urejena osnovna javna infrastruktura 

(vodovod, kanalizacija) 
• bližina večjih mest (Ljubljana, Kranj, Celovec) 
• trdoživa in solidarna skupnost 
• mladi zainteresirani za razvoj kraja 
• dobro organizirana in uspešna društvena dejavnost 
• naklonjenost občine delovanju društev 
• nadpovprečno velike kmetije in proizvodnja 

pretežno za prodajo 
• avtohtona ovca jezersko-solčavske pasme 
• prvi domači kmečki proizvodi na kmečkih tržnicah 
• oživitev turistične ponudbe: raznolikost namestitev, 

rast prihodov in nočitev, delovanje TIC, sodelovanje 
v okviru RDO in KSA, prvi prodajni paketi 

• občina ni zadolžena 
• relativno nizka stopnja brezposelnosti 
• vzorno ravnanje z odpadki 

 

• staranje prebivalstva 
• izguba delovnih mest v občini, dnevne migracije 
• šibka podjetniška iniciativa, premalo informacij o 

podpornem okolju in razvojnih spodbudah 
• omejena dostopnost osnovnih javnih storitev  
• izrazito sezonski značaj turizma, slaba izkoriščenost 

namestitvenih kapacitet 
• neprepoznavnost turistične destinacije, pomanjkljiva 

turistična infrastruktura za trženje v zimski sezoni, 
pomanjkanje doživljajskih produktov 

• neizkoriščeni potenciali za dodajanje vrednosti v 
gozdno-lesni verigi  

• neurejeno vaško jedro (degradirane površine) 
• slaba prometna varnost (ni pločnikov, neprimerne 

hitrosti voznikov)  
• omejene prostorske možnosti za razvoj dejavnosti in 

gradnjo stanovanj, obstoječi stanovanjski fond 
nezadostno izkoriščen, potreben energetske obnove 

• pasivnost precejšnjega dela občanov  
• nizka stopnja samooskrbnosti (energetska, 

prehranska) 

Priložnosti Ovire/nevarnosti 

• izkoristiti trende rasti turističnega povpraševanja 
• strateško povezovanje s sosednjimi območji za 

prodornejši dostop do razvojnih spodbud  
• valorizacija naravnih danosti in kulturne dediščine za 

razvoj trajnostnega turizma 
• razvoj celoletne turistične ponudbe temelječe na 

trajnostnem konceptu turizma  
• povečanje lokalne samooskrbe in večanje dodane 

vrednosti kmetijskim proizvodom 
• razvoj človeških virov, ustvarjalnosti in podjetnosti 
• aktiviranje in vključevanje vseh skupin prebivalcev v 

skupnost, krepitev vrednot skupnosti 
• razvoj storitev za starejše, družbeno inoviranje 
• spodbujanje lokalne potrošnje 
• krepitev prostovoljstva in razvoj NVO 
• spodbuditi trg nepremičnin v občini za oddajo 

stanovanj mladim družinam 
• povečanje energetske samooskrbnosti na osnovi 

lokalnih virov (lesna biomasa) 
• razvoj trajnostne mobilnosti in povečanje prometne 

varnosti 

• visoki stroški in malo razvojnih sredstev za 
infrastrukturne naložbe v manjkajočo javno 
infrastrukturo 

• zmanjševanje proračunskih sredstev in rast stroškov 
za vzdrževanje javne infrastrukture 

• nadaljnja izguba delovnih mest v občini 
• odseljevanje mladih zaradi pomanjkanja delovnih 

mest in stanovanj 
• nesodelovanje med akterji v občini 
• nadaljnje zmanjševanje dostopnosti in kakovosti 

javnih storitev 
• omejitve prostorskega načrta nadalje slabšajo 

razvojne priložnosti občine 
• spremembe politik in zakonodaje v škodo majhnih 

lokalnih skupnosti 
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Ključni izzivi: iz predhodnih analiz izhajajo štirje ključni izzivi, na katere se Občina Jezersko s strategijo 
prednostno osredotoča. 

 

Ü   Izziv:  KREPITEV GOSPODARSKE AKTIVNOSTI V OBČINI 

V občini se je v preteklih letih zmanjševalo število delovnih mest, medtem ko je večina delovno aktivnega 
prebivalstva že sedaj zaposlenega izven občine. Kljub relativno nizki stopnji brezposelnosti je za Jezersko 
ključni izziv, kako izkoristiti potenciale za ustvarjanje novih, kakovostnih in predvsem zelenih delovnih mest 
v sami občini ter tako povečati gospodarsko stabilnost in posledično tudi večjo socialno varnost prebivalcev.  

Predvsem želimo spodbuditi in motivirati mlade ter jim ponuditi priložnost in pomoč, da razvijejo lastne 
podjetniške ideje. Trajnostni turizem, lesna predelava, prehranska in energetska samooskrba, dodajanje 
vrednosti kmetijskim proizvodom in razvoj storitev za lokalne in širše potrebe so prepoznana področja, na 
katerih namerava občina podpirati gospodarski razvoj ter v največji možni meri izkoristiti ukrepe in storitve 
podpornega okolja v regiji in na nacionalni ravni, saj je to v občini razmeroma šibko. 

 

Ü  Izziv:  OHRANJATI POSELJENOST IN KAKOVOST BIVANJA, V DRUŽBENO ŽIVLJENJE SKUPNOSTI 
VKLJUČEVATI VSE PREBIVALCE  

Število prebivalcev v občini se je sicer v zadnjih par letih zopet rahlo povečalo, vendar je nevarnost 
odseljevanja visoka zlasti pri mladih.  Ključni izziv občine je zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali vitalni 
razvoj skupnosti vključno z rastjo števila prebivalcev. 

Prebivalci Jezerskega imajo omejen dostop do javnih in drugih splošnih storitev. Obstaja nevarnost, da se 
zaradi zmanjševanja virov financiranja in nizkega obsega posla, ki vpliva na ekonomičnost poslovanja, 
dostop do storitev še nadalje krči.  

Ohranjanje medgeneracijsko povezane, solidarne in odprte skupnosti je temelj, na katerem gradimo 
prihodnost občine. Vključevanje vseh družbenih skupin in ustvarjanje priložnosti za pogovor, druženje, 
ustvarjanje in inoviranje je bila večkrat izražena potreba udeležencev srečanj. Skrb za vse generacije, še 
posebej starejše, pa ob krepitvi prostovoljstva in družbenega inoviranja odpira tudi priložnosti za 
zaposlovanje.   

 

Ü  Izziv:  MLADIM DRUŽINAM OMOGOČITI POGOJE ZA BIVANJE  

Pravijo, da na mladih svet stoji. Mladi Jezerjani so navezani na skupnost, tekom priprave strategije so izkazali 
tudi velik interes za njen nadaljnji razvoj. Hkrati pa so izpostavili osnovne prepreke, ki jih pogosto vodijo v 
odseljevanje. Ključni sta  pomanjkanje delovnih mest in stanovanj.  

Ponudba stanovanjskih površin za mlade družine, več prostočasnih in drugih družbenih aktivnosti za vse 
starostne skupine mladih so dejavniki, ki lahko ob delovnih mestih odločilno pripomorejo k ohranjanju 
vitalne, živahne in napredne skupnosti. 
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Ü   Izziv:  ZAGOTAVLJATI VISOKO RAVEN OHRANJENOSTI NARAVE IN PROSTORA TER PONUDITI 
PROSTOR ZA RAZVOJ 

Narava in krajina sta glavna atributa, ki ju je potrebno ohranjati za prihodnje rodove. Obsežne površine pod 
različnimi režimi varovanja deloma omejujejo prostorske možnosti za širitev poselitve in razvoj gospodarskih 
in drugih dejavnosti v občini. Poiskati ravnotežje med varovanjem in razvojem z valorizacijo naravnih 
danosti je poseben izziv območja. 

Na področju varovanja okolja je prednostno potrebno dokončati naložbe v čiščenje odpadnih voda na 
celotnem območju občine, pozornost pa nameniti tudi zagotavljanju dostopa do kakovostne vode. 

Prostorsko in prometno urejanje vaškega jedra, umirjanje prometa in zagotavljanje prometne varnosti v 
občini v povezavi s spodbujanjem trajnostne mobilnosti so izzivi, ki se jih bo potrebno lotiti po korakih in v 
okviru finančnih zmožnosti.  

Občina izstopa po najnižjih količinah odloženih odpadkov v regiji in ima priložnost to v prihodnje še 
zmanjšati ter se približati stanju brez odloženih odpadkov (zero waste). 
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4. Vizija in poslanstvo občine 
 

Poslanstvo občine je izboljševati življenje Jezerjanov in prostora, v katerem živimo.  

Vizija   

 

Jezersko 2020+ je gospodarsko in socialno živahna, zdrava  
in povezana gorska skupnost.  

Tu živimo, sodelujemo in ustvarjamo v sožitju z naravo in sokrajani.  
Gradimo na tradiciji in lokalnih virih, plemenitimo jih z novimi znanji in tehnološko 

dovršenimi trajnostnimi rešitvami. 
Spodbujamo inovativnost, ustvarjalnost, podjetnost, odprtost.  

Skrbimo za vključevanje vseh generacij v življenje skupnosti in odpiramo prostor 
mladim.  

Ohranjamo visoko kakovost prostora in narave. 
 

Naše vrednote:  

ustvarjalnost, znanje, napredek, lepota, narava, modrost, mir, delavnost, resnica, pravičnost, solidarnost, 
zdravje, varnost, transparentnost, integriteta. 

Foto: Davo Karničar 

Jezersko 2020+ 

Živahna, trajnostna in povezana skupnost. 
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Vizijo uresničujemo tako, da 

• Spodbujamo podjetništvo in ustvarjalnost 
Občina Jezersko spodbuja aktiviranje podjetniških potencialov prebivalcev, zlasti mladih, za 
ustvarjanje novih (zelenih) delovnih mest, ki izhajajo iz priložnosti in potreb skupnosti. Priložnosti 
prepoznavamo v nadaljnjem razvoju trajnostnega turizma, boljšem izkoriščanju lesa, povečanju 
samooskrbnosti, aktiviranju naravne in kulturne dediščine ter razvoju socialnih storitev. Posebno 
pozornost namenjamo spodbujanju ustvarjalnosti na vseh področjih. 
 

• Krepimo povezanost in sodelovanje v skupnosti in navzven 
V majhni skupnosti šteje vsak posameznik še toliko bolj. Zdravi, odprti in iskreni medsebojni odnosi 
so predpogoj za uspešno sodelovanje. Skupnost Jezersko krepi priložnosti za ustvarjalno sobivanje 
vseh generacij, medgeneracijsko solidarnost in odprtost za sodelovanje z drugimi skupnostmi in 
okolji. Predvsem se povezuje v regiji, s sosednjimi občinami in čezmejno ter vzpostavlja dolgoročno 
partnersko sodelovanje. 
 

• Odgovorno ravnamo z okoljem in prostorom 
Občina Jezersko si prizadeva za vzpostavljanje ravnotežja med varovanjem narave in spodbujanjem 
razvoja skupnosti z racionalno rabo prostora in trajnostno rabo naravnih virov. Povečuje delež 
uporabe obnovljivih virov energije ter skrbi za njihovo učinkovito rabo. Spodbuja trajnostne oblike 
mobilnosti.  

Upoštevamo naslednja horizontalna načela delovanja: 

• Gradimo na tem, kar imamo: aktiviramo in razvijamo lokalne potenciale, spodbujamo lokalno 
potrošnjo in kroženje dobrin 

• Za prepoznane izzive iščemo učinkovite in trajnostne rešitve (ekonomsko, okoljsko in socialno 
sprejemljive) ter delujemo skladno z našimi vrednotami 

• Razvijamo človeške vire in spodbujamo vseživljenjsko učenje 
• Interesno se povezujemo z drugimi okolji in ustvarjamo zgledno, odprto in sodelovalno 

skupnost. 
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5. Strateški cilji in usmeritve 
 

Strateški cilji razvoja Občine Jezersko 2020+ so: 

1. Povečati gospodarsko moč z ustvarjanjem pogojev za razvoj dejavnosti 

S tem ciljem želimo bolje izkoristiti potenciale občine za ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na 
perspektivnih področjih ter bolje izkoristiti človeške vire ter naravne potenciale in danosti. 

Rezultat: Več delovnih mest v občini in več ustvarjenih prihodkov. Ohranjena nizka stopnja brezposelnosti. 

Kazalnik Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost 2020 

Št. delovnih mest v Občini Jezersko 
102 

 (nov 2014, SURS) 
 
ì 

Stopnja brezposelnosti 
6,4 % 

(nov 2014, SURS) 
ê 

 
2. Ohraniti in nadalje krepiti živahno, povezano in solidarno skupnost  

S tem ciljem Občina Jezersko usmerja svoje aktivnosti v zagotavljanje pogojev za kakovostno življenje in 
delo v skupnosti za vse generacije ter preprečevanje odseljevanja mladih iz občine. 

Rezultat:  Jezersko kot skupnost, kamor se ljudje priseljujejo in kjer ustvarjajo svoj dom. Zaustavljena rast 
staranja prebivalstva.  

Kazalnik Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost 2020 

Št. prebivalcev 
646 

(1.7.2014, SURS-2014) 
 
ì 

Indeks staranja 
126,8 

(2014, SURS-2014) 
ê 

3. Zagotavljati visoko kakovost okolja in trajnostno dostopnost 

S tem ciljem želimo predvsem zagotavljati visoko vrednost in ohranjenost okolja za sedanje in bodoče 
generacije ter povečati trajnostne oblike mobilnosti. 

Rezultat: urejene osnovne okoljske storitve, urejene javne površine in več trajnostnih oblik mobilnosti. 

Kazalnik Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost 2020 
Št. gospodinjstev z urejenimi 
čistilnimi napravami na razpršenem 
območju poselitve 

0  
(občina, 2013) 

 

50 

Odloženi komunalni odpadki na 
prebivalca 

7 kg/prebivalca 
(SURS, 2013) 

5 kg/prebivalca (2020+) 

Urejene kolesarske poti  0 20 km 
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Glede na analizo stanja, prepoznane potrebe in ključne izzive razvoja skupnosti, opredeljeno vizijo in 
strateške cilje razvoja lokalne skupnosti smo oblikovali štiri prednostne usmeritve (PU). Po prednostnih 
usmeritvah je zastavljenih 9 specifičnih ciljev in trinajst ukrepov oz. programov, ki jih bo občina v prihodnjih 
letih skupaj s partnerji izvajala za uresničitev strateških ciljev. 
 
Pregled strategije je prikazan v spodnji shemi, v nadaljevanju pa so podrobneje predstavljene prednostne 
usmeritve. 
 
 

 

Povečati gospodarsko 
moč in ustvarjati 
pogoje za razvoj 

dejavnosti 

Ohraniti in krepiti 
živahno, povezano in 
solidarno skupnost  

Ohranjati visoko 
kakovost okolja in 

zagotavljati trajnostno 
dostopnost  

2.1 Kmetijstvo, 
gozdarstvo in razvoj 
drugih dejavnosti na 
osnovi lokalnih virov 
in potreb  
2.2 Lokalne 
spodbude za 
podjetništvo in 
zaposlovanje 

3.1 Medgeneracijska 
solidarnost in skrb za 
ranljive skupine 
3.2 Stanovanjske 
površine za mlade in 
mlade družine 
3.3 Programi za prosti 
čas,  
varovanje in krepitev 
zdravja 
3.4 Vzdrževanje 
javnih objektov in 
površin 

4.1 Komunalno 
urejanje 
4.2 Prometna 
dostopnost in 
trajnostna mobilnost 
4.3 Ohranjanje narave 
in okolja 
4.4 Celostna ureditev 
vaškega jedra 

JEZERSKO 2020+ je  živahna, trajnostna in povezana skupnost. 

Cilj 1: Povečati in utrditi 
prepoznavnost 
destinacije 
Cilj 2: Povečati 
ekonomske učinke 
turizma 

Cilj 3: Povečati 
podjetniško aktivnost 
Cilj 4: Okrepiti 
podporno okolje za 
razvoj 

Cilj 5: Okrepiti 
medgeneracijsko 
sodelovanje 
Cilj 6: Izboljšati pogoje 
za življenje in bivanje 
mladih družin 

Cilj 7: Varno, zdravo in 
urejeno okolje 
Cilj 8: Ohranjati visoko 
vrednost narave in 
kulturne krajine 
Cilj 9: Razvoj trajnostnih 
oblik mobilnosti 

PU1: Turistična 
destinacija 

Jezersko 

PU2: 
Gospodarsko 

živahna skupnost 

PU3: Povezana in 
vključujoča 

skupnost 

PU4: Sožitje z 
naravo in okoljem  

1.1 Prepoznavna 
destinacija 
1.2 Novi turistični 
produkti in paketi 
1.3 Podporna javna 
turistična 
infrastruktura 
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	  5.1	  Prednostna	  usmeritev	  1:	  Turistična	  destinacija	  Jezersko	  
 
 

Turistična destinacija  

Jezersko 

 

 

Ključni izzivi:   

nezadostna prepoznavnost, izrazit sezonski značaj 
dejavnosti, nizka zasedenost namestitvenih 
kapacitet, pomanjkanje doživljajskih turističnih 
produktov. 

Cilj 1:  Povečati in utrditi prepoznavnost 
turistične destinacije Jezersko na izbranih 
ciljnih trgih. 

Cilj 2: Povečati ekonomske učinke turizma.  

 

Pričakovani rezultati:    

celoletna ponudba - več turističnih prihodov in nočitev - več zaposlitev in ustvarjenih prihodkov. 

Foto: Primož Šenk 
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5.1.1 Izhodišča  

Ponudniki, Občina Jezersko in širša skupnost prepoznavajo turizem kot eno najbolj perspektivnih 
gospodarskih panog, zato ji namenjamo posebno prednostno usmeritev.  

Turizem je ena redkih panog, ki je v Sloveniji in svetu dosegala nadpovprečno rast tudi v času ekonomske in 
finančne krize. V preteklih letih je turizem na Jezerskem ponovno oživel, kar se je pokazalo tudi v spodbudni 
rasti števila prihodov in ustvarjenih nočitev, ki pa še zdaleč ne dosegajo rezultatov razvitejših in bolj 
prepoznavnih turističnih destinacij (npr.  sosednja Solčava, Bohinj).  

Potenciali Jezerskega za nadaljnji razvoj te panoge so precejšnji, zahtevajo pa načrten in osredotočen 
pristop, vztrajnost ter usklajeno sodelovanje vseh akterjev tako v občini kot navzven. Predvsem pa se 
turizem tiče ljudi, sprejeti ga mora celotna skupnost. 

 

Ključni izzivi in potrebe: 

• izrazito sezonski značaj in podpovprečno nizka zasedenost prenočitvenih kapacitet.  Vzroki so 
predvsem v pomanjkanju atraktivnih produktov v času zimske sezone è IZKORISTITI EKONOMSKI 
POTENCIAL IN TRENDE V TURIZMU 

• obstoječa ponudba je premalo povezana v privlačne tržne pakete, primanjkuje izvirnih in 
razpoznavnih turističnih produktov è NAČRTEN RAZVOJ KAKOVOSTNIH  TURISTIČNIH PRODUKTOV 
IN TRŽENJSKO POVEZOVANJE  

• nekdaj prepoznane tradicionalne turistične destinacije ni več èPOSTATI SPET PREPOZNAVNA, 
ZAŽELENA IN OBISKANA DESTINACIJA 

Vizija razvoja turizma na Jezerskem je skladna s krovno vizijo razvoja občine. V ospredje postavlja zeleno, 
aktivno in pristno: 

Jezersko je v Sloveniji in na tujih trgih prepoznana  
alpska destinacija. S ponudbo zelenega oz. sonaravnega turizma  

se uvršča med pet najbolj obiskanih gorskih občin v Sloveniji. 

• slovenskemu in tujemu turistu ponuja paleto izvirnih doživljajskih produktov, ki izhajajo iz naravnih 
danosti, značilnosti kulturne krajine in kulturne dediščine ter gradijo na gostoljubnosti in pristnem 
stiku z domačini 

• turistični ponudniki medsebojno zgledno sodelujejo ter se produktno in tržno povezujejo v 
partnerstva s sosednjimi območji, s katerimi imajo skupne interese in cilje (Kamniško Savinjske Alpe, 
Geopark Karavanke, RDO Slovenske Alpe, druge interesne povezave)  

• Jezersko ima urejeno in vzdrževano osnovno turistično infrastrukturo 
• turizem ustvarja in ohranja kakovostna delovna mesta ter povečuje kakovost življenja in blaginje 

občanov. 

Ponudbo razvijamo predvsem za naslednje ciljne skupine:  

• družine z otroki 
• organizirane skupine (podjetja, agencije) 
• šolske skupine 
• posamezniki 
• aktivni športniki 
• ljubitelji narave in dediščine. 
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5.1.2 Cilji, programi/ukrepi 

 

Cilj 1:  Povečati in utrditi prepoznavnost turistične destinacije Jezersko v Sloveniji in na izbranih tujih 
trgih 

Kazalnik Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost 2020 

št. obiskovalcev spletne strani www.jezersko.info 
134.831 

(7/2012 – 7/2014) 
500.000 

št. ponudnikov na ključnih portalih (booking.com) 
2 

(marec 2015) 
vsaj 6 

Cilj 2: Povečati ekonomske učinke turizma v občini  

Kazalnik Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost 2020 
št. ustvarjenih prihodov letno,  

     od tega % v obdobju dec-feb6  
3075 (2013) 

311 (2013/2014) 
5000 
1000 

št. ustvarjenih nočitev letno, 
     od tega % v obdobju dec-feb 

8351 (2013) 
503 (2013/2014) 

12000 
3000 

št. novih turističnih produktov7 0 3 

 

Programi/ukrepi: 

1.1 Prepoznavna destinacija 
• Zasnova in izvajanje načrta promocije turistične destinacije Jezersko:  razvoj koncepta krovne 

zgodbe Jezerskega, celostne podobe in zasnova podrobnega načrta promocije in trženja destinacije 
je osnova, na kateri bo temeljilo nadaljnje načrtno uveljavljanje destinacije v Sloveniji in tujini.  

• Posodobitev orodij tržnega komuniciranja in povečanje obsega e-trženja:  učinkovito predstavljanje 
destinacije Jezersko na svetovnem spletu je ključno za dvig prepoznavnosti in povečanje prodajnih 
priložnosti. Obstoječo spletno stran www.jezersko.info je potrebno osvežiti, optimizirati in poskrbeti 
za stalno aktualizacijo vsebin ter jo ponuditi v enakem obsegu tudi v tujih jezikih. Intenzivnejše 
pojavljanje destinacije je nujno zagotoviti tudi na socialnih omrežjih, ključnih turističnih portalih, 
blogih, ipd. Poskrbeti je potrebno za sprotno dopolnjevanje zbirke fotografij ter razširiti osebne 
izkušnje obiskovalcev in turistov pri drugih potencialnih ciljnih skupinah. Na ravni posameznih 
ponudnikov je potrebno okrepiti znanja za e-trženje ter povečati njihovo  prisotnost na aktualnih  
splošnih in specializiranih portalih (npr. booking.com, trip advisor, airbnb in drugih). 

• Izdelava osnovnih promocijskih materialov in spominkov: osnovo za učinkovito in uspešno 
promocijo in trženje destinacije predstavljajo predvsem spletna orodja in spletni komunikacijski 
kanali. Za obiske izbranih sejmov in druge promocijske dogodke ter za namene obveščanja o 
produktih v bližnjih večjih mestih je smiselno izdelati tudi tiskani promocijski material.  Občina in 
turistično društvo bosta spodbudila tudi razvoj tipičnega spominka destinacije, ki naj bo usklajen s 
krovno zgodbo destinacije in hkrati ponudi podjetniško priložnost lokalnim proizvajalcem.  

• Delovanje TIC čez celo leto zagotavlja, da se destinacija redno predstavlja in zagotavlja ustrezno 
informiranje ter koordinacijo aktivnosti na destinaciji in širše. V TIC-u poteka tudi usmerjanje 
obiskovalcev in turistov, ko so ti že na destinaciji. TIC koordinira delo lokalnih turističnih vodnikov 

                                                                    
6 Upoštevamo podatke na ravni sezone, npr. dec 2014/ jan-feb 2015. Podatek vključuje le objekte z več kot 10 ležišči (SURS). 
7 Turistični produkt opredeljujemo kot celoto turističnih atrakcij, storitev, nočitev, prevozov, zabave, ki so oblikovani kot turistični paket, 
pot, program ali predstavljajo del večje celote/koncepta/destinacije, ki zasleduje neko skupno temo. 
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ter skrbi za njihovo nadaljnje usposabljanje. Na lokaciji TIC-a poteka prodaja domačih izdelkov in 
spominkov. 

• Strateško partnersko povezovanje: Glede na majhnost destinacije je nujno, da se Jezersko 
predstavlja tudi kot del širše turistične destinacije in območja, saj bo tako lažje pritegnilo turista in 
mu omogočilo, da svoje bivanje na destinaciji podaljša. Jezersko se že povezuje v okviru RDO 
Slovenske Alpe in občin na območju Kamniško Savinjskih Alp. Občina je uradno izrazila tudi interes 
za sodelovanje v Geoparku Karavanke, prav tako preučuje možnosti vključitve v projekt Planinske 
vasi. Ta v Avstriji povezuje več kot dvajset vasi, ki svojo ponudbo gradijo na mehkem turizmu. 
Jezersko ima potencial, da se kot pilotna lokacija vključi v projekt v sodelovanju s Planinsko zvezo 
Slovenije. Osnovni interes za povezovanje je v povečanju prepoznavnosti območja ter v 
racionalizaciji izdatkov za promocijo ter skupnem razvoju posebnih trajnostno naravnanih 
turističnih produktov, kot so pohodništvo, kolesarjenje, tematski produkti na osnovi bogate 
geologije območja, idr. 

1.2 Novi turistični produkti in paketi 

• Razvoj turističnih produktov s poudarkom na zimi: Obogatitev obstoječe ponudbe turističnih 
proizvodov je osnova za doseganje ekonomskih učinkov turizma. Vire prednostno usmerjamo zlasti 
v produkte, ki jih je mogoče ponuditi v zimski sezoni, sicer pa ustvarjamo celoletno ponudbo. 
Poudarek namenjamo inovativnim doživljajskim produktom, ki gradijo na znanjih, posebnostih 
krajine, ljudi in naravnih danosti. Prednost namenjamo razvoju produktov visoke dodane vrednosti. 
V procesu priprave strategije so bili izpostavljeni trije tipi produktov:   

o Zimska pravljica (nadaljnji razvoj ponudbe za aktivno preživljanje časa v naravi – 
zimskoletni park z mini smučiščem za otroke (družine z otroki), nadaljnji razvoj vseh že 
obstoječih aktivnosti na snegu, s posebnim poudarkom na razvoju ponudbe teka na 
smučeh (rekreativci, organizirane skupine) 

o Srečanja in dogodki (produkti in programi namenjeni organiziranim skupinam, nadaljnji 
razvoj prepoznavnih prireditev s potencialom, da pritegnejo turiste in obiskovalce iz 
bližnjih krajev in mest) 

o Nove atrakcije (npr. doživljajski/tematski produkti, produkti valorizacije naravnih vrednot - 
kamnolom lehnjaka, botanična pot, ...) 
 

• Razvoj tržnih paketov: povezovanje posamičnih turističnih produktov v celovite pakete za izbrane 
ciljne skupine zaenkrat poteka v omejenem obsegu. Namen te aktivnosti je izboljšati prisotnost na 
trgu s prilagojeno ponudbo paketov skozi vse leto.  

1.3 Podporna javna turistična infrastruktura 

• Zasnova tematskih poti: Osnovni namen je celovito zasnovati sistem pohodniški, tematskih, 
kolesarskih in drugih poti, jih umestiti v prostor ter ustrezno označiti, pri čemer se obvezno sledi 
konceptu manj je več in prednostno razvije ponudbo informacij v digitalni obliki. Tovrstna 
infrastruktura predstavlja osnovo za razvoj programov interpretacije, ki jih izvajajo lokalni turistični 
vodniki oz. ponudniki. Tematske poti so obenem na voljo tudi lokalnemu prebivalstvu. Pri zasnovi 
poti se ciljno iščejo povezave med Spodnjim in Zgornjim Jezerskim, poti pa se trasirajo v največji 
možni meri tako, da vključujejo osrednje naravne vrednote ali enote kulturne dediščine območja 
občine, hkrati pa tudi povezave do poti v sosednjih območjih. Prav tako se pri zasnovi sistema poti 
prednostno iščejo variante, kjer obstaja soglasje lastnikov in skupnosti ter poti, ki obiskovalce 
usmerjajo stran od glavne prometnice. V okviru projekta LEADER Odkrijmo bisere našega podeželja 
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je bila že izdelana dokumentacija za tri tematske poti: Pot kulturne dediščine Raven, Pot do stare 
cerkve in Lehnjakova geološka pot (Glej povezavo z ukrepom 4.2). 

• Ureditev interpretacijskih točk in turističnih atrakcij:  Med ključnimi nalogami sta ureditev centra za 
obiskovalce v središču kraja ter ureditev območja okoli Planšarskega jezera. Občina namerava 
dodatno pridobiti objekte in površine v državni lasti in jih smiselno urediti v podporo razvoju 
turizma. Med potencialnimi objekti sta objekt na mejnem prehodu Jezersko in Ankova karavla. 
Izjemen potencial za razvoj turizma predstavlja območje kamnoloma lehnjaka, ki jo lahko z drugimi 
geološkomi in geomorfološkimi značilnostmi območja povežemo v atraktiven produkt. Pri 
oblikovanju tovrstnih produktov se smiselno povežejo okoliške kmetije in drugi turistični ponudniki. 

• Organiziranje turizma v občini: skladno s prihodnjim razvojem se ustrezno prilagaja tudi 
organiziranost turizma v občini. Trenutno občina financira delovanje TIC, ključno povezovalno 
funkcijo med posameznimi ponudniki ima turistično društvo. V prihodnje velja preučiti dejanske 
potrebe in pomanjkljivosti obstoječe organiziranosti ter poskrbeti za ustrezno sodelovanje in 
vključevanje vseh zainteresiranih partnerjev (zasebni, javni, civilna družba), predvsem pa mora 
forma in organiziranost slediti vsebinskim ciljem in načrtom. 

5.1.3 Nabor projektnih idej  

Na področju turizma je nastal precejšen nabor projektnih idej in nekatere med njimi je mogoče povezati v 
celovitejše projekte. Na delavnici so udeleženci nabor projektnih idej tudi ocenili oz. razvrstili po 
pomembnosti. 
 
a. Projekti s področja krepitve prepoznavnosti destinacije: 

• razvoj in uveljavitev blagovne znamke Jezersko  
b. Turistični produkti: 

• turistični shuttle (povezava z drugimi destinacijami)  
• zimsko letni park  
• botanična učna pot  
• smučarski tekaški center  
• praznik teka na smučeh  
• kamnolom lehnjaka  
• muzej na mejnem prehodu  
• tematski dogodki (razvoj Zimske štorije)  
• razvoj poti za tek/sprehode v naravi (izhodišče igrišče) in tekaški poligon Jezernica  
• smučišče Jezersko  
• center za obiskovalce v vaškem jedru  
• prizorišče za kulturne dogodke v naravi (gozd)  
• celostna zasnova poti  
• nogometno igrišče  
• kolesarski produktu  
• art in the country (umetniške delavnice-kolonije)  
• fitnes v naravi 

c. Znanje 
• kulinarika  
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5.2 Prednostna usmeritev 2: Gospodarsko živahna skupnost 
 

Gospodarsko živahna 
skupnost 

 

Ključni izzivi:   

spodbuditi podjetniško aktivnost (pri mladih), 
zagotoviti kritično maso za razvoj, okrepiti 
povezovanje in sodelovanje med podjetniki, 
boljše izkoristiti storitve obstoječega 
podpornega okolja v regiji. 

Cilj 3:  Povečati podjetniško aktivnost. 

Cilj 4: Okrepiti podporno okolje za razvoj. 

 

Pričakovani rezultati:    

nove storitve in dejavnosti s potencialom zaposlovanja. 

 
 

http://www.pgrtimber.co.uk/wp-content/uploads/2013/01/timber.jpg 
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5.2.1 Izhodišča  

Osrednje gospodarsko jedro v občini predstavljajo kmetije z osnovno in dopolnilnimi dejavnostmi ter nekaj 
podjetij. Prevladujoči dejavnosti sta gozdarstvo in kmetijstvo, med registriranimi dejavnostmi so ob turizmu 
pogoste še dejavnosti na področju gradbeništva in drugih storitev. V 2013 je bil po podatkih SURS zabeležen 
padec ustvarjenih prihodkov v primerjavi s prejšnjimi leti, zmanjšalo pa se je tudi število delovnih mest. 

Čeprav je brezposelnost razmeroma nizka, pa je za nadaljnji razvoj skupnosti izrednega pomena, da se 
gospodarsko okrepi in tako prispeva k ohranjanju njene vitalnosti in dolgoročne vzdržnosti. V občini želimo 
ustvarjati priložnosti za zaposlovanje na eni in lokalno zagotavljati storitve prebivalcem (in turistom, 
obiskovalcem) na drugi strani.  

Ključni izzivi in potrebe: 

• bolje izkoristiti potenciale kmetijstva in gozdarstva (nadaljnja predelava, skupno trženje, več 
dodane vrednosti) 

• razvijati podjetniško kulturo in podjetništvo (pri mladih) ter povečati kritično maso nosilcev razvoja 
• izkoristiti priložnosti in potrebe po zagotavljanju storitev v občini in krepiti lokalno potrošnjo 
• zagotoviti prostor za razvoj dejavnosti. 

 

Glavne ciljne skupine: obstoječi podjetniki, kmetje, podjetni občani, posebej mladi. 

 

5.2.2 Cilji, programi/ukrepi 

Cilj 3:  Povečati podjetniško aktivnost 

Kazalnik Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost 2020 
št. registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 47 (11 nosilcev, dec 2014) 55 (13 nosilcev) 
št. novih podjetij oz. dejavnosti 0 5 
št. ekoloških pridelovalcev 6 10 

Cilj 4: Okrepiti podporno okolje za razvoj  

Kazalnik Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost 2020 
št. podprtih nosilcev dejavnosti v občini 0 20-25 
št. novih podjetniških idej 0 5 
nove površine za razvoj dejavnosti (m2) 0 3000 (2020+) 
 

Programi/ukrepi: 

2.1  Kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj drugih dejavnosti na osnovi lokalnih virov in potreb   

Namen ukrepa/programov je spodbujati Jezerjane k širitvi obstoječih in razvoju novih dejavnosti na osnovi 
prepoznanih lokalnih virov in priložnosti ter k povezovanju za lažje uresničevanje poslovnih idej. Glavna 
področja in aktivnosti, ki so jih prepoznali zainteresirani posamezniki in skupine, vključujejo: 

• Razvoj ekološkega kmetovanja: skladno z vizijo trajnostnega razvoja občina spodbuja usmeritev v 
ekološko pridelavo in predelavo. Rast povpraševanja po ekoloških pridelkih in izdelkih je premalo  
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izkoriščena priložnost, še posebej v povezavi s turizmom. Ukrep se strokovno izvaja v sodelovanju s 
kmetijsko svetovalno službo in drugimi podpornimi organizacijami v regiji. 

• Spodbujanje predelave kmetijskih proizvodov in proizvodnja kmetijskih izdelkov:  tradicionalni 
kmetijski proizvodi so pomemben podporni element kakovostne turistične ponudbe, prav tako pa 
tudi oskrbe lokalnega prebivalstva z zdravo lokalno proizvedeno hrano. Namen ukrepa je povečati  
paleto in razpoložljive količine izdelkov iz mleka, mesa, sadja, pekovskih izdelkov ter tudi izdelkov 
na osnovi gozdnih sadežev, zelišč, idr. Ukrep se strokovno izvaja v sodelovanju s kmetijsko 
svetovalno službo. 

• Povezovanja nosilcev dejavnosti za povečanje stopnje predelave, samooskrbe in razvoj lokalnih 
tržnih poti: namen ukrepa je bolje izkoristiti lokalne vire ter jih v sodelovanju ponuditi tako na 
lokalni tržnici v občini oz. organizirati skupno prodajo na bližnjih mestnih oz. vaških tržnicah ali 
preko drugih oblik prodaje (direktna prodaja/dostava, preko zadrug, socialnih podjetij). Pomembno 
vlogo in priložnost predstavlja tudi oskrba vrtca in šole z lokalno proizvedenimi proizvodi. Ukrep se 
izvaja v sodelovanju s TIC in lokalnimi ponudniki ter javnimi ustanovami oz. v okviru projektov 
partnerjev več občin v okviru CLLD ali drugih programov. 

• Reja avtohtone ovce jezersko-solčavske pasme in dodajanje vrednosti: ohranjanje jezersko-
solčavske pasme kot avtohtone slovenske pasme ovac podpira obstoječi Program razvoja podeželja 
2014 - 2020. Na lokalni ravni želimo podpreti interes rejcev za povečanje kakovosti volne in 
ustvarjati priložnosti za povečanje zaposlitvenih / dohodkovnih možnosti na področju predelave 
volne, razvoja izdelkov iz volne. Drugo področje ukrepanja se navezuje na krepitev tržnih poti za 
prodajo ovčjega mesa oz. izdelkov iz mesa, tudi skozi lokalno potrošnjo (predvsem turizem). 
Aktivnosti se izvajajo v povezovanju z zainteresiranimi proizvajalci širše, izven lokalne skupnosti 
(npr. skozi ukrep CLLD oz. druge ukrepe PRP).  

• Dodajanje vrednosti na področju gozdno lesne verige: les predstavlja ključni gospodarski vir 
območja, vendar pa občino zapušča v veliki meri z zelo nizko dodano vrednostjo. Namen ukrepa je 
spodbuditi lastnike gozdov in podjetnike k povezovanju za povečanje dodane vrednosti. Ena 
osnovnih možnosti je ogrevanje z biomaso ter postopni razvoj predelave. Lokalni ponudniki se 
smiselno vključujejo tudi v regionalno zasnovane dejavnosti in projekte, še zlasti na področju 
razvoja visokokakovostnih lesenih izdelkov in trajnostne gradnje. 

• Inovativno oživljanje opuščenih kmetij: kmetije, na katerih kmetijska dejavnost ne poteka, je možno 
oživiti z novimi programi (npr. socialne kmetije, socialno podjetniške dejavnosti, ...), ki se izvajajo v 
sodelovanju z nosilci podobnih programov iz drugih okoljih, saj zaenkrat v lokalni skupnosti 
zainteresirani nosilci niso bili prepoznani. 

• Izkoriščanje vodnih virov: razvoj malih HE  
• Razvoj drugih storitev: med udeleženci srečanj za pripravo strategije je bilo izpostavljenih tudi 

precej zamisli in idej za razvoj drugih podjetniških dejavnosti, s katerimi bi predvsem zadovoljevali 
potrebe lokalnega prebivalstva (npr. storitve za starejše, lokalni prevozi, čiščenje (javnih) zgradb in 
prostorov, socialne storitve, ipd.) in pa izkoriščali priložnosti, ki jih prinaša delovanje v globalnem 
svetu, kjer posamezniku oz. podjetju lokacija ni ključni dejavnik.  

2.2 Lokalne spodbude za podjetništvo in zaposlovanje 

• Občinske spodbude za razvoj gospodarskih dejavnosti: Občina Jezersko bo usmerjala del sredstev 
za spodbujanje razvoja dejavnosti na področju gospodarstva (vključno s turizmom) in kmetijstva 
preko javnih razpisov. Glede na konkretne potrebe in prepoznane priložnosti bodo spodbude 
usmerjene v razvoj novih storitev, proizvodov, izboljšanje opremljenosti, zaposlovanje. Med 
oblikami spodbud so možne tudi nagrade za inovativne podjetniške projekte in programe mladih 
oz. drugih ciljnih skupin (npr. turističnih ponudnikov, lastnikov objektov kulturne dediščine, idr.).   
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• Povezovanje z institucijami znanja in vseživljenjsko učenje: Stalno izpopolnjevanje znanj, veščin in 
kompetenc je nujno za vsako lokalno okolje in podjetnika. Namen ukrepa je spodbuditi udeležbo 
obstoječih in potencialnih podjetnikov ter drugih izvajalcev gospodarskih dejavnosti k načrtnemu 
izobraževanju in usposabljanju. Največ potreb po novih znanjih je bilo izraženih na področju 
turizma (znanje tujih jezikov, e-trženje, razvoj produktov in programov interpretacije, lokalna 
kulinarika, ...) in tudi drugih dejavnosti (zakonodajne spremembe, dostop do virov financiranje, ...).  
Ukrep vključuje še povezovanje z institucijami znanja in raziskovalnimi institucijami za povečanje 
baze znanja in podlag, potrebnih za razvoj dejavnosti (npr. izdelava seminarskih, diplomskih in 
raziskovalnih nalog študentov o aktualnih temah, organiziranje delavnic in študijskih obiskov 
dobrih praks). Na obeh področjih se občina vključuje v regijske in druge projekte, s katerimi lahko za 
svoje občane poveča dostop do znanja. 

• Informiranje in obveščanje: Za obstoječe in potencialne podjetnike, nevladne organizacije in druge 
interesne skupine je potrebno izboljšati dostop do informacij o spodbudah in drugih razvojnih 
priložnostih. Osnovno orodje informiranja je obstoječa spletna stran občine, ki se dopolni še z 
drugimi formalnimi in neformalnimi oblikami informiranja in obveščanja (npr. srečanja podjetnikov, 
direktno obveščanje, ...). Spletna stran se razširi z informacijami o ponudbi in povpraševanju po 
storitvah lokalnih podjetnikov (lokalna borza in promocija podjetnikov). Nadaljuje se obveščanje 
preko občinskega glasila Pr' jezer, mlade in druge zainteresirane pa se bolj vključi v oblikovanje 
vsebin, za kar so sami izrazili interes. 

• Spodbujanje lokalne oskrbe/potrošnje: krepitev ozaveščenosti prebivalcev o pomenu krepitve 
lokalne potrošnje za ohranjanje in izboljšanje ravni storitev v kraju.  

• Povezovanje in vključevanje v instrumente in projekte, ki se izvajajo v regiji: Lokalne razvojne 
spodbude se dopolnjujejo z drugimi ukrepi spodbujanja podjetništva v regiji in na nacionalni ravni, 
kot so npr. instrument  Podjetno v svet podjetništva, garancijske sheme, štipendijske sheme, 
finančni instrumenti, subvencije za zaposlovanje, razvoj dejavnosti, ipd. 

• Ustvarjanje prostorskih pogojev za gospodarske dejavnosti: Občina Jezersko ima omejene 
prostorske možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti, saj večje površine, ki bi jih lahko namenili za 
obrtno podjetniške cone, niso na razpolago. Ukrep vključuje pridobivanje in urejanje novih zemljišč, 
objektov in površin za namene razvoja gospodarskih dejavnosti (odkup zemljišč, pridobitev 
objektov v lasti države, idr.). 

5.2.3 Nabor projektnih idej 

Na delavnicah in v ožji projektni skupini je bilo prepoznanih več projektnih idej in aktivnosti: 
• razvoj ovčereje 
• center za biomaso  
• polnilnica vode  
• stare sorte drevja 
• gozdni učni center 
• postavitev manjših HE  
• lokalna samooskrba 
• lokalne razvojne spodbude (dopolnitev obstoječih občinskih razpisov, namenov,...) 
• spremembe prostorskega plana občine 
• informiranje in obveščanje – lokalna borza storitev in promocija domačih ponudnikov 
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5.3 Prednostna usmeritev 3: Povezana in vključujoča skupnost 
 

Povezana in 
vključujoča skupnost 

 

Ključni izzivi:   

Naglo staranje prebivalstva, omejena dostopnost 
osnovnih storitev, pomanjkanje stanovanjskih 
površin za mlade družine. 

Cilj 5:  Okrepiti medgeneracijsko sodelovanje 
v skupnosti. 

Cilj 6: Izboljšati pogoje za življenje in bivanje 
mladih družin. 

 

Pričakovani rezultati:    

nove skupnostne storitve in površine za vse generacije, kakovostne storitve za starejše, mladim in 
družinam prijazna skupnost.  

Foto: Brane Žagar 
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5.3.1 Izhodišča 

Jezersko je po številu prebivalcev med najmanjšimi lokalnimi skupnostmi v Sloveniji. Občani vidijo prednost 
v tem, da se ljudje med seboj dobro poznajo in da v kritičnih trenutkih znajo stopiti skupaj. Viden prispevek k 
živahnemu kulturnemu, športnemu in socialnemu življenju skupnosti dajejo društva. Prebivalci se v društvih 
prostovoljno interesno povezujejo, nastajajo pa tudi nove neformalne interesne skupine. Kljub vsemu pa 
ostaja precejšen del občanov, ki so v družbeno življenje skupnosti manj vključeni, delno zaradi izobraževanja 
ali dela izven občine, pa tudi zaradi lastne pasivnosti.  

Majhnost skupnosti na drugi strani povečuje njeno ranljivost. Mladi v skupnosti ne najdejo priložnosti za 
zaposlitev, težje rešujejo stanovanjske probleme, kar jih v obdobju, ko si ustvarjajo družino, pogosto vodi v 
preselitev v druge kraje. Razvoj talentov najmlajših je prav tako v veliki meri vezan na ponudbo izven občine. 
Zadržati mlade v občini je tako osrednji motiv in cilj, ki na dolgi rok omogoča stabilnost in živost skupnosti.  

Ker se prebivalstvo stara, je pričakovati porast potreb po dodatnih storitvah, s katerimi bi starejšim 
zagotavljali suvereno, dostojanstveno in kakovostno življenje. Vse to ponuja priložnosti za družbeno 
inoviranje in nove storitve skupnostne oskrbe. 

Ključni izzivi in potrebe: 

• omejena dostopnost osnovnih storitev (zdravstvene, socialno varstvene, storitve splošne oskrbe, ...)  
• pomanjkanje stanovanj za mlade in mlade družine 
• krepitev socialne povezanosti vseh generacij in aktivnega vključevanja v skupnost 
• skrb za razvoj talentov in ustvarjalnosti prebivalcev 
• krepitev zdravega življenjskega sloga vseh generacij. 

Glavne ciljne skupine: vsi občani, mladi, starejši, društva, neformalne interesne skupine 

 

5.3.2 Cilji, programi/ukrepi 

Cilj 5:  Okrepiti medgeneracijsko sodelovanje v skupnosti 

Kazalnik Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost 2020 
št. novih storitev in programov za prebivalce/skupine 
prebivalcev 

0 3 

Površine za druženje, izvajanje programov in storitev (m2) 300 400 
Povečanje števila članov v društvih ali neformalnih interesnih 
skupinah 

ocena8:  600 ì 

Cilj 6:  Izboljšati pogoje za življenje in bivanje mladih družin 

Kazalnik Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost 2020 
Nove površine za gradnjo stanovanj za mlade družine (m2) 0 1.500 
Št. podprtih stanodajalcev 0 5 
 

 

 

                                                                    
8 Ocena števila članov društev. Posamezniki so člani v več društvih hkrati.   
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Programi/ukrepi: 

3.1 Medgeneracijska solidarnost in skrb za ranljive skupine 

• Središče za druženje, sodelovanje in vključevanje občanov vseh generacij: v procesu priprave 
strategije so zainteresirani posamezniki prepoznali potrebo po ureditvi skupnega prostora, ki bo 
občanom na splošno ter zainteresiranim skupinam omogočal neformalno druženje, ustvarjanje, 
učenje in mesto za prepoznavanje in uresničevanje skupnih idej v dobro skupnosti. Udeleženci 
srečanj so izdelali osnovni koncept takšnega središča in opredelili dejavnosti, ki jih želijo izvajati. 
Lokalna skupnost s tem ukrepom zagotavlja prostor za namene medgeneracijskega sodelovanja ter 
razvoja prostovoljstva in solidarnosti. Center prepoznavamo kot osrednjo povezovalno točko 
občanov. 

• Skupnostne storitve za ranljive skupine: Občina pripravlja načrt socialnega varstva, ki bo opredelil 
oblike in načine izvajanja socialno varstvenih storitev na lokalni ravni. Glavni ukrep vključuje 
organiziranje storitev pomoči na domu za starejše in druge upravičene ciljne skupine. Stalna naloga 
občine pa je aktivno prepoznavanje potreb na socialnem področju in iskanje ustreznih rešitev z 
drugimi pristojnimi ustanovami, pri čemer so v ospredju načini, ki omogočajo čim boljšo 
prilagoditev potrebam posameznika in družinskih članov. 

3.2 Stanovanjske površine za mlade in mlade družine 

• Spodbude za urejanje in oddajo praznih stanovanj mladim družinam: namen ukrepa je najprej 
preveriti dejanske potrebe mladih in možnosti za oživitev trga nepremičnin v skupnosti, da bi tako 
povečali ponudbo razpoložljivih stanovanjskih površin za mlade družine ter oblikovati program 
spodbud za urejanje stanovanj za oddajo. 

• Spodbude za gradnjo večstanovanjskih objektov za mlade družine po načelih trajnostne gradnje: 
Namen ukrepa je preveriti povpraševanje, preučiti dobre prakse in oblikovati model za izgradnjo 
večstanovanjskih objektov za mlade družine (eventualno z možnostjo kasnejšega odkupa). Pri 
razvoju koncepta in realizaciji se v največji možni meri temelji na uporabi lokalnih surovin ter 
upošteva načela in smernice za trajnostno gradnjo. Občina razpolaga s primernim zemljiščem, 
potrebno pa je urediti dostop in ga komunalno opremiti. 

3.3  Razvoj programov za ustvarjalni prosti čas, varovanje in krepitev zdravja 

• Razvoj novih programov in spodbud za ustvarjalni razvoj otrok in mladine: s tem ukrepom 
spodbujamo društva, zainteresirane posameznike in organizacije k izvedbi aktivnosti za razvijanje 
ustvarjalnosti in inovativnosti otrok in mladine ter njihovo aktivno vključevanje v skupnost na 
različnih področjih (kultura, šport, narava in okolje, socialni razvoj, ...). Tovrstne programe občina 
spodbuja preko podpore društvom oz. s pridobivanjem projektnih sredstev za te namene. 

• Programi krepitve zdravja občanov in aktivno staranje: ukrep je namenjen povečanju ozaveščenosti 
in aktivnemu vključevanju vseh skupin prebivalstva v krepitev zdravega življenjskega sloga in 
zdravja. Občina tovrstne programe spodbuja preko podpore društvom ter z vključevanjem v širše 
regijske ali medobčinske projekte. 

• Podpora društveni dejavnosti: ukrep vključuje preveritev ustreznosti obstoječih oblik podpore 
društveni dejavnosti v občini ter oblikovanje dodatnih ukrepov in spodbud z namenom krepitve 
zgoraj navedenih vsebin. 
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3.4 Vzdrževanje javnih objektov in površin (šport, kultura, izobraževanje, prosti čas)  

• Urejanje javnih površin za rekreacijo in prosti čas: namen ukrepa je urediti manjše rekreativne 
površine v naravi, ki bodo omogočale lokalnemu prebivalstvu in obiskovalcem atraktivno vadbo ali 
sproščanje v naravi. Dolgoročno pa želimo zagotoviti tudi ustreznost pokritih športnih površin 
(telovadnica, nogometno igrišče). 

• Energetska sanacija javnih objektov:  vzdrževanje javnih objektov je ena od nacionalnih prioritet, ki 
ji sledimo tudi v občini z namenom učinkovitejše rabe energije. Gre za dokončanje aktivnosti na 
objektu šole, v prihodnje pa nameravamo pristopiti tudi k obnovi objekta Storžič. 
 

5.2.3 Nabor projektnih idej 

• večnamensko (medgeneracijsko) središče 
• podporna shema za urejanje stanovanj za mlade družine 
• razvoj modela za izgradnjo stanovanj za mlade družine  
• obnova objekta Storžič (pridobljeno gradbeno dovoljenje) 
• fitnes v naravi 
• kulturno prizorišče na prostem (paviljon, park, galerija) 
• energetska sanacija šole 
• posodobitev telovadnice  
• nogometno igrišče. 
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5.3 Prednostna usmeritev 4: Naravi in okolju prijazna skupnost  
 

Sožitje z naravo in 
okoljem 

 

Ključni izzivi:   

Ohranjanje ravnovesja med varovanjem narave 
in potrebami po prostoru za življenje in delo, 
zagotavljanje prometne varnosti in trajnostnih 
oblik mobilnosti, varovanje okolja. 

Cilj 7:  Varno, zdravo in urejeno okolje. 

Cilj 8:  Ohranjati  visoko vrednost narave in 
kulturne krajine. 

Cilj 9: Spodbuditi razvoj trajnostnih oblik 
mobilnosti. 

Pričakovani rezultati:    

večja ozaveščenost prebivalcev o pomenu varovanja okolja in trajnostne uporabe naravnih virov, 
zagotavljanje osnovnih okoljskih storitev, povečana prometna varnost in urejeno vaško jedro. 

  

Foto: Viktorija Tepina 



 48 

5.4.1 Izhodišča 

Področje te prednostne naloge vključuje več izzivov: 

Varovanje in ohranjanje narave: Občina Jezersko spada med občine z najvišjimi deleži površin NATURA 2000. 
Visoka stopnja ohranjenosti narave in krajine predstavlja enega največjih potencialov. Ohranjanje 
dolgoročne vrednosti narave in okolja sta primarna cilja, ki jih občina zasleduje, vendar pa pri tem išče 
ustrezno ravnotežje s potrebami prebivalcev. Varovana območja narave namreč segajo v naselje Zg. 
Jezersko, kar omejuje možnosti širjenja poselitve in razvoja dejavnosti.  

Svojevrstno priložnost predvsem za razvoj turistične in izobraževalne dejavnosti predstavlja območje 
kamnoloma lehnjaka, ki je danes opredeljeno kot degradirano območje in kjer potekajo zapiralna dela. 
Območje lehnjaka pa je hkrati naravna vrednota državnega pomena, ki jo je skupaj z drugimi naravnimi 
vrednotami smiselno valorizirati in povezati v trajnostno naravnane turistične produkte in programe na 
območju občine in širše. 

Varovanje okolja: K izboljšanju stanja okolja v občini je pripomogla izgradnja kanalizacijskega omrežja Zg. 
Jezersko. V načrtu je dograditev še enega kanala do Planšarskega jezera, ki bo omogočil priklop še nekaj 
gospodinjstvom, naložba pa je pomembna tudi zaradi turističnega obiska. Na območju razpršene poselitve, 
kjer se objekti ne bodo mogli priključiti na javni sistem, bo potrebno urediti male čistilne naprave.  

Z vidika urejanja okolja in pametnega izkoriščanja prostora sta bili prepoznani dve zaokroženi območji, ki 
zahtevata celovitejši pristop bodočega razvoja: vaško jedro in širše območje Planšarskega jezera. Zelo pereče 
je vaško jedro, pri čemer pa ima občina omejene možnosti za posege, ker so površine v zasebni lasti. Kljub 
vsemu pa celostno urejanje z dodajanjem novih vsebin lahko da kraju nov razvojni zagon. Območje 
Planšarskega jezera z okolico je prepoznano kot bodoče turistično rekreativno območje. Povečan turistični 
obisk in potencialni novi objekti utemeljujejo potrebo po izgradnji kanalizacijskega omrežja in celostni 
ureditvi površin ter povečanju trajnostnih oblik dostopa do jezera (peš, s kolesom in ne z avtomobilom). 

Promet: Na področju urejanja cestne infrastrukture in prometa je najbolj kritično vaško jedro, kjer ni 
ustreznih površin za pešce in kolesarje, gibanje po vasi pa je nevarno tudi zaradi neprilagojenih hitrostih 
vozil, še posebej v času povečanih turističnih tokov. Regionalna/meddržavna cesta do Jezerskega vrha je 
pravzaprav že atraktivna trasa za številne kolesarje in motoriste. Njihova povečana prisotnost v času poletne 
sezone povečuje nujnost umirjanja prometa in izboljšanja prometne varnosti ter zagotavljanja pretočnosti 
prometa. Poseben izziv je urejanje mirujočega prometa tako v centru kot ob Planšarskem jezeru. 

Trajnostna raba virov: Trajnostni razvoj in samooskrbnost sta del vizije razvoja občine. Gozd (les) in voda sta 
naravna vira, ki omogočata uresničevanje te vizije s povečanjem lokalne energetske oskrbe z obnovljivimi 
viri energije in povečanje deleža energije iz obnovljivih virov v celotni porabi. Občina ima izdelan lokalni 
energijski koncept, ki opredeljuje konkretne ukrepe in aktivnosti za javne objekte. V tem sklopu se preuči 
tudi možnosti oskrbe s kakovostno pitno vodo. 

Ključni izzivi in potrebe: 

• ureditev degradiranih površin 
• ohranjanje ravnovesja med varovanjem narave in razvojem 
• varovanje okolja, narave in valorizacija naravnih virov in kulturne dediščine 
• krepitev trajnostnih oblik mobilnosti. 

Glavne ciljne skupine: prebivalci, turisti, obiskovalci. 
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5.4.2 Cilji, programi/ukrepi 

Cilj 7:  Varno, zdravo in urejeno okolje 

Kazalnik Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost 2020 
Število PE priključenih na javni kanalizacijski sistem oz. z 
urejeno individualno malo ČN 

340 650 

Količina odloženih odpadkov kg/prebivalca 
7  

(SURS, 2013) 
5 

Cilj 8:  Ohranjati  visoko vrednost narave in kulturne krajine 

Kazalnik Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost 2020 
Urejene degradirane površine m2 0 500 
Št. projektov spodbujanja URE in uporabe OVE 0 2 
Št. projektov ohranjanja narave 0 Vsaj 1 

Cilj 9: Razvoj trajnostnih oblik mobilnosti 

Kazalnik Izhodiščna vrednost  Ciljna vrednost 2020 
Km urejenih kolesarskih poti  0 20 
 

Programi/ukrepi: 

4.1 Komunalno urejanje 

• Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda: področje je relativno urejeno, namen 
ukrepa je zgraditi javno kanalizacijo do Planšarskega jezera in nanjo priključiti obstoječe in 
potencialne nove uporabnike. Za območja razpršene poselitve občina subvencionira izgradnjo 
individualnih čistilnih naprav. Preveri se dolgoročne možnosti razbremenitve Ravenske Kočne kot 
vodovarstvenega območja. 

• Upravljanje z odpadki:  Namen ukrepa je nadalje ozaveščati občane o pomenu varovanja okolja v 
najširšem smislu in spodbujati ločevanje odpadkov ter postopno še zmanjševati odložene količine. 
Pričakovati je, da bo s porastom turistične dejavnosti naraščalo tudi generiranje odpadkov, zato je 
ključnega pomena spodbujati odgovoren odnos do okolja pri občanih ter povečevati ponovno 
uporabo ter reciklažo. Ukrep vključuje tudi ureditev ekoloških otokov, da bodo manj vpadljivi. 

• Elektrifikacija: namen ukrepa je na električno omrežje priključiti odjemalce na območju Ravenske 
Podkočne in dveh planinskih postojank. 

• Pokopališka dejavnost: dolgoročno bo potrebno urediti žarni zid. Z vidika varovanja okolja pa je 
ukrep namenjen tudi ozaveščanju za zmanjševanje porabe sveč. 

4.2 Promet in trajnostna mobilnost 

• Urejanje in posodabljanje cestne in obcestne infrastrukture: Namen ukrepa je zagotavljati sprotno 
urejanje cestne in obcestne infrastrukture v občinski lasti.  

• Spodbujanje trajnostne mobilnosti: S tem ukrepom želimo krepiti ozaveščenost prebivalstva ter 
spodbujati uporabo javnega prevoza, uporabe koles in hoje ter postopno uvajanje električnih vozil 
v občinski vozni park. V povezavi z ukrepom 1.3 Zasnova tematskih poti se celostno zasnujejo peš 
poti, ki se prednostno usmerjajo mimo meddržavne ceste in ki povezujejo posamezne turistične 
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ponudnike in dediščinske elemente (v okviru projekta Odkrijmo bisere našega podeželja so bile 
zasnovane 3 tematske poti). 

• Sistematična ureditev mirujočega prometa: Dolgoročno je skupaj z ureditvijo vaškega jedra 
potrebno urediti pločnike in javne parkirne površine. Osrednji namen je zagotoviti dovolj javnih 
parkirnih površin v samem centru mesta in tukaj zadržati glavnino obiskovalcev, ki prihajajo z 
avtomobili oz. avtobusi. Center Zg. Jezerskega tako postane izhodišče za raziskovanje območja peš 
oz. z drugimi trajnostnimi oblikami (npr. izposoja električnih koles, idr). V okviru ukrepa se preuči 
opcije zaračunavanja parkirnine. 

• Umirjanje prometa: Ukrep vključuje aktivnosti ozaveščanja voznikov in kolesarjev v sodelovanju z 
Direkcijo za ceste z namenom in izvajanje drugih ustreznih ukrepov zagotavljanja prometne 
varnosti v občini ter zmanjševanje hrupa po vsej dolini. 

4.3  Ohranjanje narave in okolja 

• Varovanja ter valorizacije kulturne in naravne dediščine: namen ukrepa je spodbuditi pripravo 
projektov in pridobivanje razvojnih sredstev za valorizacijo naravne in kulturne dediščine; med 
prioritetnimi področji so kamnolom lehnjaka, ureditev mokrišč in učilnice v naravi s poudarkom na 
botaniki s ciljem smiselno povezati čimveč naravnih vrednot in enot kulturne dediščine območja. V 
tem kontekstu se nadaljujejo aktivnosti za vključitev območja v Geopark Karavanke. V povezavi z 
ukrepi na področju turizma in trajnostne mobilnosti se realizirajo že načrtovane tematske poti.  

• Uporaba obnovljivih virov energije in spodbujanje energetske učinkovitosti: skladno z Lokalnim 
energetskim konceptom bo občina preučila možnosti za vzpostavitev centra za biomaso in 
priključitev javnih objektov na ogrevanje z biomaso. Drugi del ukrepa je vezan na investicije v 
prenovo objektov za zagotavljanje večje energetske učinkovitosti. (Glej povezavo z ukrepom 3.4) 
 

4.4 Celostna ureditev vaškega jedra: 
• Urejanje vaškega jedra je zahteven izziv, ki ga namerava občina urejati v več fazah. Cilj je vaško 

jedro urediti na način, da bo privlačno za domačine in bo hkrati delovalo kot izhodišče za 
usmerjanja turistov in obiskovalcev, povečana pa bo tudi prometna varnost. Urejanje poleg 
zagotavljanja javnih parkirnih površin in pločnikov vključuje tudi vsebinsko oživitev in nadgradnjo 
vsebin posameznih objektov (Storžič, Korotan – TIC in medgeneracijsko središče). Med ključnimi 
izzivi ostaja objekt Kazina, ki je v zasebni lasti in nanj občina nima veliko vpliva. Tudi sicer so v 
vaškem jedru površine pretežno v zasebni lasti, zato bo še toliko bolj pomembno aktivno 
sodelovanje in vključevanje prebivalcev v opredelitev rešitev in postopno realizacijo. Deloma so že 
pripravljeni načrti za ureditev avtobusne postaje in pločnika. V okviru ukrepa se izdela celovita 
razvojna zasnova, pristopi k urejanju dokumentacije in postopni realizaciji. 

 

5.4.3 Nabor projektnih idej 

• nadgradnja kanalizacijskega sistema  
• podpora vzpostavitvi malih čistilnih naprav na območjih razpršene poselitve  
• elektrifikacija Ravenske Podkočne in dveh planinskih postojank 
• urejanje ekoloških otokov  
• počivališče Mejni kamen  
• ureditev ulične razsvetljave v skladu s standardi  
• nakup električnega vozila 
• parkirišče – cerkveno zemljišče 
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• ureditev mokrišč in učilnice v naravi (interpretacija) – najti tipično lokacijo, ga urediti za širitev – 
tematska pot – krogi – mineralna voda, zaokrožena tema – povezana z učno potjo (Jezero, Ravenska 
Kočna) 

• študija energetskih potencialov 
• kamnolom lehnjaka   
• center za biomaso 
• študija potencialnih vodnih virov.  
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6. Prednostni projekti 
 

Tekom priprave strategije so bile prepoznane številne projektne ideje. Zaradi različne stopnje zrelosti, 
izvedljivosti in omejenih sredstev vseh ni mogoče takoj uresničiti, nekatere bodo lahko zaživele šele na dolgi 
rok. Z vidika pomembnosti, izvedljivosti in multiplikativnega učinka na doseganje zastavljenih strateških 
ciljev in ciljev prednostnih usmeritev je bil izdelan pregled prednostnih projektov in ocenjena njihova 
pomembnost. Posamezne projektne ideje so združene v celovitejše projekte.  

Veliko projektov je vezanih na pridobivanje dodatnih virov financiranja, zato se bo občina tudi ustrezno 
prilagajala zunanjim okoliščinam (javni razpisi, prednostne teme razpisov, vzpostavljena projektna 
partnerstva z drugimi občinami, ipd.). 

Projekti so dodatno razporejeni po pomembnosti: 

• 1 – projekt je prednosten in ga bo občina (v sodelovanju s partnerji) izvajala v vsakem primeru, 
če ne bo na voljo drugih razvojnih sredstev, s prilagojeno časovno dinamiko ali obsegom, 

• 2 – projekt je prednosten, vendar ga brez pridobitve dodatnih razvojnih sredstev ni mogoče 
izvesti – za izvedbo se iščejo zunanji viri, projekt se po potrebi časovno in vsebinsko prilagodi, 

• 3 – projekt ni prednosten in se ga lahko zamakne oz. izvede le, če se zagotovi ustrezna sredstva.  

Opomba: razporeditev projektov po pomembnosti se lahko spremeni, v kolikor nastopijo spremenjene 
okoliščine (npr. dostopnost javnega financiranja, izredni dogodki, ipd.). Prav tako je možno glede na 
potencialne vire posamične projekte združiti v večje celote ali pa jih razdeliti na več faz. Vrednosti projektov 
so okvirne in predmet nadaljnjega načrtovanja oz. analiz v okviru priprave projektnih dokumentacij in vlog 
na javne razpise. 

 

Prednostna usmeritev: Turistična destinacija Jezersko 

Delovni naslov Promocija destinacije Jezersko  
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je načrtno predstavljati in uveljavljati destinacijo Jezersko na izbranih 
turističnih trgih. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- zasnova koncepta krovne zgodbe in pripadajoče celostne podobe izhajajoč iz danosti, 

zgodovine in dosedanjega razvoja destinacije (blagovna znamka, slogan, aplikacije) 
- priprava načrta komuniciranja in promocije s finančno oceno (glavni promocijski 

dogodki, spletno oglaševanje, promocijski materiali, ...)  
- posodobitev spletne strani www.jezersko.info 
- obogatitev zbirke fotografij za promocijske namene 
- izdelava osnovnih promocijskih materialov (turistični film že v izdelavi) 
- načrtno predstavljanje na turističnih portalih 
- usposabljanje za turistične ponudnike (e-trženje, uporaba celostne podobe, ...) 
Projekt po izvedbi postane redna dejavnost (promocija, trženje, usposabljanje). 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko (TIC) 
Sodelujoči TD, ponudniki 
Terminski načrt 2015 - 2020 
Ocenjena vrednost v Eur 60.000 
Pomembnost 1 
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Delovni naslov Zimsko letni park Jezersko 
Namen in glavne 
vsebine 

Osnovni namen projekta je povezati obstoječe in potencialne nove vsebine v celovit 
doživljajski produkt, ki omogoča celoletno trženje.  
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- oblikovanje delovna skupine - že vzpostavljena tekom priprave strategije 
- vzpostavitev konzorcija partnerjev  
- dodelava vsebinskega, tehničnega in organizacijskega koncepta:  

o preveritev možnih lokacij in izbira lokacij 
o zimski poligon (mini smučišče, tubing, sankanje, freestyle poligon) 
o doživljajski produkti (osnova so jezerske štorije, zasnova igral, didaktičnih 

pripomočkov) 
- priprava projektne/investicijske dokumentacije (vključno z opredelitvijo modela 

upravljanja)  
- pridobivanje virov sofinanciranja 
- usposobitev turističnih vodnikov za izvedbo programov na vseh lokacijah  
Projekt se navezuje tudi na projekt Učilnica v naravi (glej PU4). 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči konzorcij lokalnih turističnih ponudnikov 
Terminski načrt 2015 – 2017 (projektna dokumentacija in pridobivanje virov); 2017 - 2019 (izvedba) 
Ocenjena vrednost v Eur 300.000 
Pomembnost 2 
 
Delovni naslov Zimski tekaški center Jezersko  
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je urediti center za tek na smučeh, oživiti zimsko turistično sezono ter 
izboljšati kakovost ponudbe rekreativnega teka na smučeh. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- opredelitev trase prog  
- priprava projektne dokumentacije z opredelitvijo tehničnih in organizacijskih rešitev 

(model upravljanja in trženja) 
- ureditev osnovne infrastrukture: zasneževanje, razsvetljava, garderobe, izposojevalnica 

opreme 
- zasnova in izvedba praznika smučarskega teka na Jezerskem (ki postane tradicionalna 

prireditev). 
Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči Športno društvo, turistični ponudniki, Turistično društvo 
Terminski načrt 2016 - 2018 
Ocenjena vrednost v Eur 142.000 
Pomembnost 1 
 
Delovni naslov Zasnova in ureditev turistično rekreacijskih poti v Občini Jezersko 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je nadgraditi obstoječo ponudbo tematskih poti v občini in tako omogočiti 
razvoj dodatnih turističnih programov in produktov za izbrane ciljne skupine ter obogatiti 
možnosti za rekreiranje občanov. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- celovita zasnova in nadgradnja tematskih poti (pohodništvo, kolesarjenje – turno 

gorsko kolesarjenje, poligoni, konjeniške, letne tekaške poti), pri tem temeljimo na 
obstoječih oz. že zasnovanih poteh. Zasnova poteka z vključevanjem ponudnikov ob 
poteh in povezovanjem območij Spodnjega in Zgornjega Jezerskega. Upoštevajo se že 
pripravljeni predlogi (skupina predlagateljev, 2011).  

- ureditev počivališča Mejni kamen 
- nujne ureditve poti ter označitve v naravi (minimalno) 
- predstavitev poti na spletni strani, razvoj tematskih vodnikov in aplikacij za uporabnike 
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- razvoj programov vodenja z lokalnimi vodniki za različne ciljne skupine 
- vključitev v mreže poti v regiji in širše 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči Športno društvo, turistični ponudniki, Turistično društvo, drugi deležniki 
Terminski načrt 2017 - 2020 
Ocenjena vrednost v Eur 40.000 
Pomembnost 2 
 
Delovni naslov Nadgradnja turističnih prireditev 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je obstoječe lokalne prireditve nadgraditi v turistične produkte in tako 
povečati obiskanost in prepoznavnost destinacije ter spodbuditi lokalno potrošnjo.  
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- analiza in izbor prireditev s turističnim potencialom ter vsebinska nadgradnja (pr. 

Zimska jezerska štorija, Art in the country, ...) 
- vključevanje prireditev v turistično ponudbo  

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči turistični ponudniki, TD 
Terminski načrt 2016 - 2020 
Ocenjena vrednost v Eur 20.000 (opomba: Občina že sedaj namenja okvirno 20.000 Eur letno za prireditve) 
Pomembnost 2 
 
Delovni naslov Razvoj turističnih atrakcij – Objekt na mejnem prehodu 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je pridobiti objekt na mejnem prehodu v last občine ter na tej frekventni 
lokaciji urediti ponudbo turističnih vsebin. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
Faza 1: 
- zasnova koncepta in pridobitev objekta v upravljanje lokalne skupnosti 
Faza 2: 
- ureditev objekta z novimi vsebinami (osrednja tema zgodovina, etnološka in kulturna 

dediščina Jezerskega - razvoj interaktivnih vsebin, trgovina in gostinstvo,...), povezava s 
kolesarskimi produkti 

- razvoj modela upravljanja 
- vključitev programov v širšo ponudbo (Geopark, KSA, sosednja Občina Tržič...) 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči Ministrstvo za obrambo, turistični ponudniki, TD 
Terminski načrt 2015 – 2020 Faza 1: 2016, Faza 2: 2019 – 2020+ 
Ocenjena vrednost v Eur Faza 1: 50.000 
Pomembnost 1 (Faza 1), 3 (Faza 2) 
 
Delovni naslov Center za obiskovalce 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je urediti prostor za sprejem in usmerjanje turistov in obiskovalcev v 
vaškem jedru ter za promocijo lokalne turistične ponudbe in produktov. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- ureditev dela objekta Storžič za turistične namene (delovanje TIC, razstavni prostor) 
- ureditev lokalne trgovine spominkov in domačih produktov 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko  
Sodelujoči Turistično društvo, individualni ponudniki 
Terminski načrt 2018 - 2020 
Ocenjena vrednost v Eur 150.000 
Pomembnost 2 
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Prednostna usmeritev: Gospodarsko živahna skupnost 

Delovni naslov Razvoj ovčereje in predelave volne  
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je spodbuditi rejo avtohtone jezersko-solčavske ovce ter ustvarjati pogoje 
za razvoj novih delovnih mest in dodane vrednosti na osnovi ovčereje. 
Glavne predlagane vsebine in dejavnosti: 
- povečanje znanj za selekcijo glede na kakovost volne 
- izboljšanje tehnoloških postopkov pri predelavi volne in zagotavljanje zadostnih količin 

volne, ureditev mikro obrata za predelavo volne 
- ozaveščanje o pomenu ohranitve ovce jezersko – solčavske pasme kot avtohtone 

pasme pri potrošnikih, strokovnjakih, mladih 
- razvoj produktov iz volne in trženje vključno s turizmom 
- razvoj lokalne kulinarike 

Nosilec/koordinator LAS loško pogorje (Škofja Loka). Preverjajo se možnosti za pripravo projekta sodelovanja LAS 
v okviru CLLD ali v okviru lokalne razvojne strategije, v katero je vključeno območje Občine 
Jezersko. 

Sodelujoči BSC Kranj kot glavni partner v projektu sodelovanja CLLD/Društvo rejcev ovac jezersko- 
solčavske pasme, druge lokalne akcijske skupine.  

Terminski načrt 2016 - 2019 
Ocenjena vrednost v Eur 40.000 (ocena vrednosti celotnega projekta ni znana, okvirni delež za območje) 
Pomembnost 2 
 
Delovni naslov Lokalne spodbude za razvoj podjetništva  
Namen in glavne 
vsebine 

Namen ukrepa je analizirati in nadgraditi obstoječe spodbude za podporo razvoju malega 
gospodarstva in krepitve podjetništva in podjetniške kulture v občini. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- priprava in izvedba ciljno usmerjenih spodbud za razvoj perspektivnih dejavnosti v 

občini 
o spodbujanje razvoja podjetniških idej (nagrade za inovativne produkte, 

programe,...) in pomoč pri realizaciji 
o subvencije naložb v opremo, širitev dejavnosti,  
o informiranje in pomoč pri kandidiranju na lokalne javne razpise 
o informiranje o spodbudah in ukrepih v regiji in na nacionalni ravni 

Aktivnost postane redni program občine. 
Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči  
Terminski načrt 2016 - 2020 
Ocenjena vrednost v Eur Letno 15.000 Eur, skupaj 75.000 za 5 let 
Pomembnost 1 
 
Delovni naslov Lokalna samooskrba 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je povečati obseg lokalne samooskrbe s spodbujanjem razvoja dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah in razvoja lokalnih tržnih poti. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- animiranje, ozaveščanje in organiziranje ponudnikov za pridelavo in predelavo 
- spodbujanje pridelave sadja  
- vzpostavitev in nadgradnja lokalne tržnice z ureditvijo trgovinice z lokalnimi produkti 

(del lokalne in turistične ponudbe),  
- spodbujanje lokalnega javnega naročanja 
- organizacija prodaje na bližnjih tržnicah 

Nosilec/koordinator Kmetijsko gozdarska zbornica Kranj ali drugi partnerji LAS 
Sodelujoči Individualni ponudniki, partnerji LAS 
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Terminski načrt 2018 - 2020 
Ocenjena vrednost v Eur 50.000 
Pomembnost 2 
 
Prednostna usmeritev: Povezana in vključujoča skupnost 

Delovni naslov Medgeneracijsko središče 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen vzpostavite centra je postati stičišče ljudi, informacij, storitev, idej in znanja za razvoj 
skupnosti s sodelovanjem in povezovanjem občanov vseh generacij in interesnih skupin. 
Spodbujati razvoj prostovoljstva in storitev v kraju. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- odkup prostorov pošte za namen vzpostavitve centra 
- delovna skupina ustanovljena in izdelan osnovni koncept centra 
- ureditev in osnovna oprema centra za izvajanje aktivnosti 
- razvoj programov in storitev centra  

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči Društva, neformalne skupine, občani Jezerskega 
Terminski načrt 2015 - 2017 
Ocenjena vrednost v Eur 50.000 (prostor 20.000, oprema 5.000, programi 25.000) 
Pomembnost 1 
 
Delovni naslov Stanovanja za mlade družine 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je omogočiti mladim družinam dostop do stanovanj.  
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- preveritev potreb mladih in interesa potencialnih stanodajalcev, vzpostavitev lokalne 

sheme za spodbujanje ureditve stanovanj za oddajo 
- preveritev koncepta in študija izvedljivosti za izgradnjo stanovanj za mlade družine 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči zainteresirani lastniki stanovanj na Jezerskem, lastniki zazidljivih zemljišč 
Terminski načrt 2016 - 2020 
Ocenjena vrednost v Eur 30.000 
Pomembnost 1 
 
Delovni naslov Urejanje površin za druženje in rekreacijo 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je povečati družbeno povezanost skupnosti z ureditvijo javnih površin za 
druženje, ustvarjanje in organiziranje manjših dogodkov v naravnem okolju.  
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- ureditev fitnesa v naravi 
- ureditev prizorišča v naravi (vaško jedro) 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči Društva, neformalne skupine, občani Jezerskega 
Terminski načrt 2015, 2018 - 2020 
Ocenjena vrednost v Eur 20.000 
Pomembnost 1-2 
 
Delovni naslov Celovita obnova objekta osnovne šole 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je celovito obnoviti in energetsko sanirati objekt osnove šole in telovadnice.  
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- priprava projektne dokumentacije za kandidiranje na javnem razpisu – 1. faza 
- izvedba projekta – 2. faza 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 
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Terminski načrt 2017 – 2020+ 
Ocenjena vrednost v Eur 20.000 (priprava dokumentacije) 
Pomembnost 1 
 

Prednostna usmeritev: Sožitje z naravo in okoljem 

Delovni naslov Nadgradnja sistema kanalizacije 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je dokončati sistem javne kanalizacije v dolžini 1 km (Planšarsko jezero) ter 
tako zaščititi vodne vire. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja (v teku) 
- realizacija projekta 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči  
Terminski načrt 2016 – 2018  
Ocenjena vrednost v Eur 300.000 
Pomembnost 1 
 
Delovni naslov Subvencija izgradnje MČN 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je gospodinjstvom in objektom na območju razpršene poselitve 
subvencionirati naložbo v ureditev malih čistilnih naprav. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- priprava in izvedba razpisov 
- izplačilo subvencije po preveritvi izpolnitve pogojev za subvencijo 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči  
Terminski načrt 2015 – 2017  
Ocenjena vrednost v Eur 75.000 
Pomembnost 1 
 
Delovni naslov Elektrifikacija Ravenske Podkočne  
Namen in glavne 
vsebine 

Elektrifikacija Ravenske Podkočne in dveh planinskih postojank zagotavlja osnovne pogoje 
za nadaljnji razvoj turistične dejavnosti na tem območju. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja 
- realizacija projekta 

Nosilec/koordinator Elektro Gorenjska 
Sodelujoči Občina Jezersko 
Terminski načrt 2017 – 2018  
Ocenjena vrednost v Eur 35.000 
Pomembnost 2 
 
Delovni naslov Vaško jedro 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je postopoma celostno urediti vaško jedro in ga oživiti s storitvenimi 
dejavnostmi. Zagotoviti površine za pešce in povečati prometno varnost ter urediti mirujoči 
promet. Pri tem se izhaja iz zasnov in načrtov, ki so bili že izdelani. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- zasnova celovite obnove in opredelitev ključnih faz (avtobusna postaja, javna parkirišča, 

pločniki, objekti in predvidene vsebine...) – ureditev trga in varne šolske poti 
- pridobivanje projektne dokumentacije za posamezne faze 
- postopna realizacija 
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Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči Ministrstvo za infrastrukturo, lastniki zemljišč 
Terminski načrt 2018 – 2020 + 
Ocenjena vrednost v Eur 400.000 
Pomembnost 1 
 
Delovni naslov Trajnostno Jezersko 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je ozaveščanje lokalnega prebivalstva o različnih vidik trajnostnega razvoja 
(ravnanje z odpadki, spodbujanje ponovne uporabe, druge aktivnosti za zmanjševanje 
količine odloženih odpadkov, ohranjanje narave, varovanja okolja, trajnostna mobilnost, idr). 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- aktivnosti informiranja in ozaveščanja o izbranih tematikah 
- javne akcije  
- ureditev ekoloških otokov 
- nakup električnega vozila za lokalne potrebe občanov in potrebe razvoja turizma 
- spodbujanje uporabe javnega prevoza (v povezavi s turizmom), turistični shuttle 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči Društva, občani, CLLD partnerji, šola in vrtec 
Terminski načrt 2017 – 2020  
Ocenjena vrednost v Eur 100.000 
Pomembnost 2-3 
 
Delovni naslov Ureditev ulične razsvetljave skladno s standardi 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je preprečiti svetlobno onesnaževanje, zagotoviti skladnost s standardi ter 
povečati energetsko učinkovitost. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- zamenjava obstoječih svetilk s takimi, ki ustrezajo standardom 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči komunalno podjetje 
Terminski načrt 2015-2017  
Ocenjena vrednost v Eur 45.000 
Pomembnost 1 

 
Delovni naslov Center za biomaso 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je povečati rabo obnovljivih virov energije v javnih zgradbah in objektih. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- izdelava študije energetskih potencialov 
- priprava dokumentacije 
- ogrevanje na biomaso za javne objekte 

 
Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči  
Terminski načrt 2017 (1. Faza), realizacija 2019 – 2020+ 
Ocenjena vrednost v Eur 10.000 (za izdelavo študije, ocena celotne naložbe ni znana) 
Pomembnost 1 

 
Delovni naslov Učilnica v naravi 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je valorizirati izbrane naravne potenciale in jih vključiti v programe 
ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave za občane, obiskovalce in turiste. Osrednji temi sta 
botanika in geologija. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- ureditev botanične poti (vzpostavitev poti in interpretacijskih točk ter prilagojenih 
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vsebin in produktov -  cilj povezati naravne vrednote Spodnjega in Zgornjega 
Jezerskega, sistem daljših in krajših poti ter oglednih točk 

- ureditev mokrišča  
- ureditev kamnoloma lehnjaka kot interpretacijske točke 
- dokončna ureditev izvira mineralne vode 
- razvoj tematske poti in atraktivnih programov interpretacije za izbrane ciljne skupine 

(študenti geologije, geografije, šolske skupine, strokovnjaki,...) – povezava ključnih točk 
na celotnem območju občine, vključitev že zasnovanih tematskih poti 

- vključitev programov v širšo ponudbo (Geopark, KSA, sosednja Občina Tržič,...) 
 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči Zavod za varstvo narave, lokalni ponudniki  in društva, drugi partnerji 
Terminski načrt 2017 - 2020 
Ocenjena vrednost v Eur 150.000 
Pomembnost 2-3 
 
Delovni naslov Študija vodnih virov 
Namen in glavne 
vsebine 

Namen projekta je preveriti možnosti razbremenitve Ravenske Kočne kot vodovarstvenega 
območja in analiza potencialnih vodnih zajetij. 
Glavne vsebine in dejavnosti: 
- izvedba študije, ki bo dala ustrezne odgovore za naslednje korake 
 

Nosilec/koordinator Občina Jezersko 
Sodelujoči Strokovne institucije 
Terminski načrt 2017  
Ocenjena vrednost v Eur 10.000 
Pomembnost 1 
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7. Finančni in časovni okvir 

 
Finančni okvir za realizacijo strategije vključuje izvedbo predlaganih projektov in znaša okvirno 2,182 mio 
Eur. Občina Jezersko bo v obdobju do 2023 zagotovila 1,451 Eur (66 %)  iz proračunskih virov, 682.000 Eur 
(31 %) pa iz evropskih in drugih javnih sredstev. V finančni okvir so le deloma vključeni zneski projektov, ki se 
izvedejo na daljši rok in za katere danes okvirne vrednosti niso poznane (vključeni so samo ocenjeni stroški 
za priprave študij izvedljivosti). 

Finančni okvir je izdelan na naslednjih predpostavkah: 

• upošteva se razpoložljivi finančni potencial občinskega proračuna za razvojne naložbe v višini 
okvirno 150.000 Eur letno oz. 220.000 Eur z zadolževanjem (0,9 mio Eur oz. 1,320 mio Eur z 
zadolževanjem do vključno 2020 oz. 1,350 mio oz. 1,530 mio Eur z zadolževanjem do 2023 – kolikor 
traja obdobje za koriščenje evropskih sredstev iz programov 2014-2020 ),  

• predvideva se, da se proračun občine ne bo zmanjševal 
• upoštevajo se vrednosti programov, ki jih občina že izvaja (primer: spodbude za gospodarstvo, 

društva) 
• za naložbe v prenovo objektov in javno infrastrukturo se pridobivajo dodatna razvojna sredstva iz 

javnih razpisov 
• občina si prizadeva v izvedbo naložb vključiti tudi zasebni sektor  
• ocene vrednosti projektov se ne povišajo. 

Projekti so dodatno razvrščeni po pomembnosti, pri čemer imajo rang 1 projekti, ki se bodo s prilagojeno 
dinamiko in obsegom prednostno izvajal tudi, če ne uspemo pridobiti dodatnih virov financiranja. Rang 2 
imajo projekti, katerih izvedljivosti je odvisna od zagotavljanja dodatnega vira financiranja. Rang 3 imajo 
projekti, za katere zaenkrat bodisi ni prepoznanih virov financiranja oz. se njihova izvedba lahko odloži v 
naslednje obdobje, v kolikor občina ne uspe pridobiti sredstev sofinanciranja. 

Opomba: Ocenjene vrednosti za nekatere naložbe še niso znane in zato niso vključene v oceno. Tudi ocene 
za ostale projekte so okvirne in predmet natančnejšega načrtovanja. 
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 Tabela 8 Indikativna ocena vrednosti prednostnih projektov in predvidenih virov financiranja 

Ukrep/program/projekt Skupaj 
Občina 
Jezersko Programi 

Investicije in 
subvencije  EU - RS 

Zaseb.  
sredstva Rang 

PU1: Turistična destinacija 
Jezersko 762.000 403.000 83.000 320.000 317.000 42.000   

Promocija destinacije Jezersko 60.000 60.000 60.000       1 

Zimsko letni park Jezersko 300.000 50.000   50.000 210.000 40.000 2 

Zimski tekaški center Jezersko 142.000 112.000 12.000 100.000 30.000   1 
Zasnova in ureditev 
rekreacijskih poti 40.000 25.000 5.000 20.000 15.000   2 
Nadgradnja turističnih 
prireditev 20.000 6.000 6.000   12.000 2.000 2 
Razvoj tur. atrakcij (mejni 
prehod) - 1. faza 50.000 50.000   50.000     1 

Center za obiskovalce (Storžič) 150.000 100.000   100.000 50.000   2 
PU2: Gospodarsko živahna 
skupnost 165.000 110.000 5.000 105.000 48.000 7.000   
Razvoj ovčereje in predelava 
volne 40.000 10.000   10.000 28.000 2.000 2 
Lokalne spodbude za razvoj 
podjetništva 75.000 75.000   75.000     1 

Lokalna samooskrba 50.000 25.000 5.000 20.000 20.000 5.000 2 
PU3: Povezana in vključujoča 
skupnost 120.000 88.000 8.000 80.000 32.000 0   

Medgeneracijsko središče 50.000 28.000 8.000 20.000 22.000   1 

Spodbude za mlade družine 30.000 30.000   30.000     1 
Urejanje površin za druženje 
in rekreacijo 20.000 10.000   10.000 10.000   2 
Celovita obnova objekta 
osnovne šole - 
dokumentacija* 20.000 20.000   20.000     1 
PU4: Sožitje z naravo in 
okoljem  735.000 500.000 0 500.000 235.000 0   
Nadgradnja sistema 
kanalizacije 300.000 240.000   240.000 60.000   1 

Subvencija izgradnje MČN 75.000 75.000   75.000     1 
Elektrifikacija Ravenske 
Podkočne in 2 planinskih 
postojank 35.000 35.000   35.000     2 

Vaško jedro 400.000 350.000   350.000  50.000     1 

Trajnostno Jezersko 120.000 50.000   50.000 70.000   2-3 

Ureditev ulične razsvetljave 45.000 45.000   45.000     1 

Center za biomaso* 10.000 10.000   10.000     1 

Učilnica v naravi 150.000 45.000   45.000 105.000   2-3 

Študija vodnih virov 10.000 10.000 10.000    1 

Skupaj 2.182.000 1.451.000 96.000 1.355.000 682.000 49.000   

Projekti rang 1 1.257.000 1.095.000 80.000 1.015.000 162.000 0  

Projekti rang 2 655.000 261.000 16.000 245.000 345.000 49.000  

Projekti rang 2-3 270.000 95.000 0 95.000 175.000 0  
* vrednosti za celovito izvedbo projektov niso znane. 
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Tabela 9 Indikativni časovni okvir 

Ukrep/program/projekt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020+ Rang 
PU1: Turistična destinacija 
Jezersko               

 Promocija destinacije Jezersko               1 

Zimsko letni park Jezersko               2 

Zimski tekaški center Jezersko               1 
Zasnova in ureditev rekreacijskih 
poti               2 

Nadgradnja turističnih prireditev               2 
Razvoj tur. atrakcij (mejni prehod) - 
1. faza* (realizacija rang 2-3)               

1 (2-
3) 

Center za obiskovalce (Storžič)*               2 
PU2: Gospodarsko živahna 
skupnost                 

Razvoj ovčereje in predelava volne               2 
Lokalne spodbude za razvoj 
podjetništva               1 

Lokalna samooskrba            2 
PU3: Povezana in vključujoča 
skupnost                 

Medgeneracijsko središče               1 

Spodbude za mlade družine               1 
Urejanje površin za druženje in 
rekreacijo               2 
Celovita obnova objekta osnovne 
šole - dokumentacija*               1 

PU4: Sožitje z naravo in okoljem                  

Nadgradnja sistema kanalizacije*               1 
Subvencija izgradnje malih čistilnih 
naprav               1 

Elektrifikacija Ravenske Podkočne                2 

Vaško jedro            1 

Trajnostno Jezersko               2-3 

Ureditev ulične razsvetljave               1 

Center za biomaso*               1 

Učilnica v naravi               2-3 

Študija vodnih virov        1 
 
V primeru, da se pridobivanja zunanjih virov financiranja ne realizira, se prednostno izvedejo naložbe v 
projekte z rangom 1. Ostale naložbe se časovno zamaknejo oz. se poišče druge možne variante in se 
aktivnosti usmerjajo v projekte, kjer je pridobivanje razvojnih sredstev mogoče. Če primerno, se pripravi 
novelacija strategije in časovnice realizacije projektov. 
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8. Izvajanje in spremljanje izvajanja strategije 
 

Strategijo razvoja Občine Jezersko sprejeme občinski svet. Poleg prostorskega načrta strategija predstavlja 
krovni razvojni dokument občine. 

Izvajanje 

Za izvajanje strategije je zadolžena Občina Jezersko. 

Izvajanje poteka preko izvedbe projektov oz. programov občine. Občina se pri pripravi projektov smiselno 
povezuje s partnerji na lokalni ravni in izven.  

Za pripravo projektov se oblikuje delovne skupine. Za pripravo zahtevnejših projektov se po potrebi  
vključijo zunanji izvajalci. 

Občina Jezersko projekte umešča v občinski proračun in zanje pripravi Načrt razvojnih programov. 

 

Spremljanje  in poročanje 

Izvajanje strategije poteka preko: 

• spremljanja doseganja vrednosti načrtovanih kazalnikov za posamezne prednostne usmeritve 
• vsebinskega in finančnega spremljanja projektov in programov. 

O izvajanju strategije enkrat letno poroča občinskemu svetu (v okviru rednih dejavnosti poročanja). Na 
predlog občinske uprave se v primeru odstopanj pripravijo predlogi oz. omilitveni ukrepi. 

Vmesno vrednotenje   

V drugi polovici izvajanja strategije se opravi vrednotenje izvajanja strategije z opredelitvijo pridobljenih 
izkušenj ter s predlogi za izboljšanje izvajanja oz. njene novelacije. 
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9. Opredelitev tveganj in omilitvenih ukrepanj  
 

Izvajanje vsake strategije je povezano s tveganji znotraj iz zunaj skupnosti, na katere v času priprave 
strategije občina ne more vplivati.  V nadaljevanju predstavljamo ključna tveganja in omilitvene ukrepe. 

Tabela 10 Tveganja in omilitveni ukrepi 

Tveganje Omilitveni ukrepi Ocena tveganja 
Občinski proračun ni zmožen zagotavljati 
sredstev za izvedbo naložb 

• opredelijo se prednostni projekti in 
racionalizira izvedba aktivnosti 

• pridobiva se dodatna razvojna sredstva na 
javnih razpisih ali se išče donatorje ali 
zasebne vlagatelje 

visoka 

Lokalni podjetniki in organizacije niso 
zainteresirani za sodelovanje v projektih 

• v pripravo projektov se od vsega začetka 
vključi koristnike projekta 

• okrepi se lokalno komuniciranje in 
predstavljanje strategije 

• zagotavlja se transparentnost odločanja 
• poveča se usposobljenost lokalnih akterjev 

za pripravo in izvedbo projektov 

srednja 

Prostorske in druge omejitve onemogočajo 
izvedbo posameznih ukrepov 

• občina pristopi k spremembam 
prostorskega plana 

• išče se rešitve, ki so skladne z omejitvami 
prostorskih načrtov 

srednja 

Finančna perspektiva 2014 – 2020 ne 
podpira vseh tipov naložb opredeljenih v 
strategiji razvoja 

• pripravi se postopni načrt vlaganj z lastnimi 
sredstvi, okrepi se aktivnosti za pridobitev 
sredstev za naložbe, ki so skladne z razpisi 
nove perspektive 

srednja 
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