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SPLOŠNA OCENA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJ

Po prečna ocena lokalnih ra ojnih strategij P t k iPovprečna ocena lokalnih razvojnih strategij Povzetek ocen prvega razpisa:
1. razpis - 14 lokalnih razvojnih strategij
večina primerno strukturiranih in 
vsebinsko uravnoteženihvsebinsko uravnoteženih
povprečna ocena – zelo dobro (3 
strategije celo odlično) zaradi:

o izkušenj pri pripravi prejšnjih razvojnih 
d k t (RPP RRS)

21%

50%

Zadovoljivo
Dobro

dokumentov (RPP, RRS),
o dobrega poznavanja lokalnega okolja, 

razvojnih problemov in dilem,
o učinkovitih in ustrezno sestavljenih 

skupin za pripravo strategij in partnerstev

29%

50%
Zelo dobro

skupin za pripravo strategij in partnerstev 
(poudarjen delež civilne družbe in NVO),

o dovolj natančnih in dobro pripravljenih 
Navodil za izdelavo lokalne razvojne 
strategije  

pomanjkljivost – premalo metodološke in 
vsebinske inovativnosti pri pripravi



ANALIZA STANJA IN SWOT ANALIZA

o ustrezne analize stanja upoštevajo celovit
Povprečna ocena SWOT analize

o ustrezne analize stanja, upoštevajo celovit 
pristop in prikazujejo pregled preko vseh 
sektorjev; pomanjkljivost – posamezne 
vsebine iz analize so samo delno ali pa 
celo niso upoštevane v izvedbi strategije

0%
celo niso upoštevane v izvedbi strategije 

o SWOT analize so večinoma zelo dobre, 
nekatere zelo podrobne; pomanjkljivost –
ponavljanje istih vsebin kot prednosti in 

43%

zadovoljiva
dobra priložnosti oziroma slabosti in nevarnosti,

o strateški cilji večinoma prispevajo k 
rešitvi razvojnih problemov oziroma 
odražajo potrebe, ki jih izkazuje območje,

57%

dobra 
zelo dobra

j p , j j j ,
o strateški cilji večinoma izrabljajo 

prednosti in priložnosti območja,
o razvojna vizija večinoma temelji na analizi 

stanja območja (razen v primerih, ko vizija 
ni jasno opredeljena).   



ANALIZA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJ (1)ANALIZA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJ (1)

Vsebinska analiza strateških ciljev

SocialniEkonomski Prostorsko AdministrativniSocialni 
cilji

Ekonomski
cilji

Prostorsko
okoljski cilji

Administrativni
cilji

Trajnostna naravnanost lokalne razvojne strategije



TRAJNOSTNA NARAVNANOST LOKALNE RAZVOJNE 
STRATEGIJESTRATEGIJE

Trajnostna nara nanost strateških cilje ilji d l č i j k jTrajnostna naravnanost strateških ciljev o cilji dolgoročno prispevajo k razvoju 
območja, vsaj do konca programskega 
obdobja do leta 2013, 40 % strategij pa 
celo dlje,

19%
o večina strategij predvideva večinsko 

uporabo lokalnih virov,
o večina strategij ne predvideva negativnih 

vplivov na okolje

46%
19%

Ekonomski vplivov na okolje,
o strateški cilji so trajnostno naravnani, saj 

zasledujejo tako ekonomske, kot tudi 
socialne in prostorsko okoljske cilje,

17%
Socialni

Prostorsko okoljski

Administrativni

o več kot 70 % strategij zasleduje vse 
trajnostne cilje, 30 % pa samo dva ali pa 
celo samo enega od navedenih ciljev.    

18%



ANALIZA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJ (2)

Vsebinska analiza prednostnih nalog (PN)

Socialne
PN

Ekonomske
PN

Prostorsko
okoljske PN

Administrativne 
PNj

Trajnostna naravnanost in inovativnost razvojnih programovj j p g

Analiza prednostnih nalog po sektorjih aktivnosti:
Kmetijstvo 
Dopolnilne dejavnosti

Analiza prednostnih nalog po razvojnih ciljih:
• povečanje proizvodnje in dohodka

Dopolnilne dejavnosti 
Gozdarstvo 
Drobno gospodarstvo, podjetništvo 
Gradbeništvo, arhitektura, urejanje podeželja 
Energetika 

• spodbujanje trženja in promocija
• povečanje zaposlenosti
• izboljšanje izobrazbene strukture
• spodbujanje tehnološkega razvoja
• spodbujanje demografskega razvoja

Infrastruktura 
Turizem 
Kultura  
Informacijske tehnologije

spodbujanje demografskega razvoja
• spodbujanje prostorskega razvoja



TRAJNOSTNA NARAVNANOST RAZVOJNIH PROGRAMOVTRAJNOSTNA NARAVNANOST RAZVOJNIH PROGRAMOV

Trajnostna nara nanost prednostnih nalog
o tudi prednostne naloge so trajnostno 

Trajnostna naravnanost prednostnih nalog naravnane, saj zasledujejo tako ekonomske, 
kot tudi socialne in prostorsko okoljske cilje,

o v primerjavi s strateškimi cilji je socialna 
komponenta trajnostnega razvoja precej41%19% komponenta trajnostnega razvoja precej 
manj izpostavljena – le 13 % prednostnih 
nalog z socialnimi cilji razvoja,

o glede na trajnostno naravnanost razvojnih 
( d t ih l ) j l 2/3 h

41%19%

Ekonomski

programov (prednostnih nalog) je le 2/3 vseh 
strategij trajnih,

o v vseh analiziranih strategijah so opredeljeni 
tako ekonomski kot tudi prostorski cilji, 

27%

Socialni

Prostorsko okoljski

Administrativni

j
socialni pa le v polovici od njih. 13%



SEKTORSKA NARAVNANOST PREDNOSTNIH NALOGSEKTORSKA NARAVNANOST PREDNOSTNIH NALOG

Prednostne naloge po gospodarskih sektorjih (%)Prednostne naloge po gospodarskih sektorjih (%)

Kmetijstvo

Arhitektura, urejanje podeželja

Drobno gospodarstvo, podjetništvo

Turizem

Dopolnilne dejavnosti

Kultura 

Infrastruktura

Energetika

Informacijske tehnologije

Dopolnilne dejavnosti
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Gozdarstvo



TRAJNOSTNA IN SEKTORSKA NARAVNANOST PREDNOSTNIH NALOGTRAJNOSTNA IN SEKTORSKA NARAVNANOST PREDNOSTNIH NALOG

Prednostne naloge po gospodarskih sektorjih in trajnostnih ciljih (%)Prednostne naloge po gospodarskih sektorjih in trajnostnih ciljih (%)

Kmetijstvo

Arhitektura urejanje podeželja

Drobno gospodarstvo, podjetništvo

Turizem

Kultura 

Infrastruktura

Arhitektura, urejanje podeželja

E tik

Informacijske tehnologije

Dopolnilne dejavnosti
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Gozdarstvo

Energetika

Ekonomski Socialni Prostorsko okoljski Administrativni



SEKTORSKA IN RAZVOJNA NARAVNANOST PREDNOSTNIH NALOG

Prednostne naloge po gospodarskih sektorjih in razvojnih ciljih (%)

D b d t dj t išt

Turizem

Kmetijstvo

Infrastruktura

Arhitektura, urejanje podeželja

Drobno gospodarstvo, podjetništvo

Informacijske tehnologije

Dopolnilne dejavnosti

Kultura 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gozdarstvo

Energetika

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Povečanje proizvodnje, dohodka Spodbujanje trženja, promocija
Povečanje zaposlenosti Izobraževanje
Spodbujanje tehnološkega razvoja Spodbujanje demografskega razvojaSpodbujanje tehnološkega razvoja Spodbujanje demografskega razvoja
Spodbujanje prostorskega razvoja



INOVATIVNOST RAZVOJNIH STRATEGIJINOVATIVNOST RAZVOJNIH STRATEGIJ

Načrto ani ino ati ni projekti inovativni projekti so predvideni v vsehNačrtovani inovativni projekti inovativni projekti so predvideni v vseh 
strategijah, vendar so le v dobrih 43 % jasno 
opredeljeni in resnično inovativni,
inovativna uporaba lokalnih virov je jasno 

d lj l 85 % h t t ij

0%
43%

opredeljena le v 85 % vseh strategij,
vse strategije predvidevajo inovativno 
povezovanje različnih sektorjev,
večina strategij predvideva povezavo med

57%

večina strategij predvideva povezavo med  
inovativnostjo in uporabo lokalne tradicijeniso predvideni

predvideni

jasno opredeljeni



SKLEPNE MISLI

Lokalne razvojne strategije so na strateški ravni (na ravni 
strateških ciljev) zastavljene dovolj celovito in sostrateških ciljev) zastavljene dovolj celovito in so 
trajnostno naravnane. 
Prednostne naloge pokrivajo večino ekonomskih 
sektorjev, so v pogledu zasledovanja razvojnih ciljev 
dolgoročno naravnane in uravnotežene.
Z vidika trajnostnega razvoja prednostne naloge vZ vidika trajnostnega razvoja prednostne naloge v 
pretežni meri zasledujejo predvsem ekonomske cilje, 
manj pa prostorsko okoljske in še posebej socialne cilje.
Večja vsebinska in razvojna inovativnost mora postati 
osnovno načelo vsake Lokalne razvojne strategije. Ta naj 
ne bo zgolj načelna, ampak se mora jasno odraziti tudi v 
izvedbenih nalogah, t.j. v okviru izvedbenih projektov.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST


