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STRATEGIJA OBČINE LOG – DRAGOMER 2016-2025 
 

 

Drugo strateško delavnico v okviru projekta 'Strategija razvoja Občine Log – Dragomer', 

namenjeno razvijanju strategije, smo izvedli 19. septembra 2015 v gasilskem domu 

Dragomer. Delavnica se je pričela ob 9.00 uri in trajala do 15.00 ure. Na tej delavnici so 

udeleženci razvili delovni osnutek strategije občine za obdobje 2016-2025. Delavnice 

se je skupaj udeležilo 18 občanov (glej Tabelo 1).  

 
Tabela 1: Udeleženci 2. strateške delavnice 'Razvijanje strategije Občine Log - Dragomer 2016-2025' 

Struktura 

udeležencev 

Udeleženci  Naselje/zaselek 

Člani občinske uprave Miran Stanovnik, župan 

Simon Strgar, podžupan 

Igor Rojec, direktor občinske uprave 

Log 

Log 

Log 

 

Člani občinskega sveta 

Domen Cukjati 

Mirjam Čuden Kocbek 

Ivan Klenovšek 

Vili Kosednar 

Franci Kozjek 

Alenka Kuzma 

Tina Rebernik Kovač 

Dragomer 

Dragomer 

Dragomer 

Dragomer 

Log 

Dragomer 

Log 

Člani delovne skupine 

za razvoj strategije 

občine 

Domen Cukjati 

Andrej Jerman Blažič 

Vili Kosednar 

Igor Rojec, direktor občinske uprave 

Simon Strgar, predsednik skupine 

 Stojčo Tasev 

Dragomer 

Dragomer 

Dragomer  

Log 

Log 

Dragomer 

 

 

Občani 

Branka Alič 

Janez Cerar 

Boštjan Čamernik 

Stanislav Plevnik 

Majda Požar 

Srečko Sečnik 

Dragomer 

Dragomer 

Lukovica 

Dragomer 

Dragomer 

Log 

                                 

Koordinatorka aktivnosti na projektu, Adriana Rejc Buhovac, Ekonomska fakulteta, je 

udeležence vodila skozi niz aktivnosti, s katerimi so udeleženci razvili ideje za realizacijo 
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razvojnih prioritet, izglasovanih na predhodni delavnici. Ideje oziroma razmišljanja o 

potrebnih aktivnostih so po strateških sklopih predstavljene v Tabelah 2.1 do 2.15. 

 
Tabela 2.1: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v strateško aktivnost SA1 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA1 Redno analizirati in 

racionalizirati 

poslovanje in 

zaposlovanje 

 

� Izdelati sistem za sprotno, vsakoletno, 

transparentno, enostavno in razumljivo spremljanje 

(ne)enakomernosti razvoja posameznih krajev v 

občini na osnovi analize letnih obračunov porabe v 

OLD in/ali analize dejanskega stanja 

� Vzpostaviti pregleden informacijski sistem in 

transparentno prikazovati potek, finančno 

konstrukcijo in učinkovitost 

� Narediti analizo stroškov poslovanja in izdelati ter 

sprejeti predlog smotrnejše, racionalnejše porabe 

� Znižati stroške poslovanja OU za 20 % 

� Vpeljati principe PM (kadri in finance) v delovanje 

občinske uprave 

� Zaposlovati primerno strukturiran kader 

Vir: 2. strateška delavnica projekta Strategija razvoja Občine Log - Dragomer, 19. september 2015. 

 
Tabela 2.2: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v strateško aktivnost SA2 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA2 Pripraviti seznam 

potencialnih virov, 

projektov in 

partnerjev 

sofinanciranja 

 

� Izdelati analizo stanja, na podlagi katere se določi 

projekte in poišče ustrezne vire financiranja 

� Pripraviti nabor potencialnih projektov, primernih za 

prijavo na razpis 

� Izdelati projekte za strateške investicije in začeti po 

prioritetnem vrstnem redu kandidirati za sredstva 

� Identificirati nabor virov (razpisov), kjer lahko 

dobimo denar 

� Povečati proračun v letu 2016 za 5 % iz zunanjih 

virov 

� Identificirati in angažirati kompetentne partnerje za 

pripravo prijav na razpise 

� Vzpostaviti kontakte z občinami, ki imajo dobre 

izkušnje pri pridobivanju evropskih sredstev 

� Pripraviti projekte, primerne za sofinanciranje iz 

evropskih skladov 

� Nuditi strokovno pomoč pri prijavah na evropske in 

državne razpise 

� Povečati učinkovitost pri pridobivanju evropskih 

sredstev 

           se nadaljuje 
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nadaljevanje Tabele 2.2 

SA2  � Nadzorovano stimuliranje poseljevanja—ugodni 

pogoji za nakup zemljišč in gradnjo hiš 

Vir: Strateška delavnica družbe NLB Vita, 19. avgust 2015. 

 
Tabela 2.3: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v strateško aktivnost SA3 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA3 Ustanoviti nižji nivo 

lokalne samouprave 

� Ustanoviti krajevne odbore  

� Ustanoviti krajevne odbore (dva v Dragomeru, enega 

v Lukovici, tri na Logu) 

� Ustanoviti vaške (krajevne) skupnosti 

Vir: 2. strateška delavnica projekta Strategija razvoja Občine Log - Dragomer, 19. september 2015. 

 
Tabela 2.4: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v strateško aktivnost SA4 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA4 Izdelati vizijo Barja v 

smeri samooskrbe in 

turizma 

� Izdelati predlog ureditve krajinskega parka 

'Ljubljansko barje' 

� Izdelati vizijo razvoja Barja v OLD 

� Izkoriščati barje v turistične namene 

� Občinska uprava preko predstavnikov v JZKP Barje 

razišče priložnosti za vključitev OLD v aktivnosti 

zavoda 

� Zgraditi doživljajski part Barje 

�  

Vir: 2. strateška delavnica projekta Strategija razvoja Občine Log - Dragomer, 19. september 2015. 

 
Tabela 2.5: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v strateško aktivnost SA5 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA5 Zagotoviti promocijo, 

svetovanje in 

uveljavljanje 

lokalnega 

energetskega 

koncepta 

 

� Vzpostaviti in promovirati lokalno energetsko 

pisarno 

� Promovirati lokalni energetski koncept 

� Ogrevati javne objekte z lesno biomaso 

� Organizirati brezplačno svetovanje strokovnjaka s 

področja učinkovite rabe energije 

� Ustanoviti svetovalnico za uporabo obnovljivih virov 

energije 

� Na javnih objektih namestiti kolektorje za sanitarno 

vodo (šola, občina) 

� Sanirati šolski objekt s telovadnico (izolacija) 

Vir: 2. strateška delavnica projekta Strategija razvoja Občine Log - Dragomer, 19. september 2015. 
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Tabela 2.6: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v strateško aktivnost SA6 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA6 Vzpostaviti 

medobčinsko 

skupino za določanje 

in izvajanje skupnih 

nalog 

 

� Organizirati oziroma udeleževati se srečanj s 

sosednjimi občinami z namenom določanja skupnih 

potreb in izdelati projekte na podlagi potreb 

� Vzpostaviti skupino z vsemi akterji, ki naj ugotovijo 

skupne interese in sklenejo dogovor o sodelovanju 

� Vzpostaviti stike z občinama Vrhnika in Brezovica za 

izpeljavo MPP na relaciji LJ - Vrhnika 

� Določiti skupne probleme v dogovoru s sosednjimi  

občinami 

� Po potrebi se povezati z ustreznimi inštitucijami in 

izdelati projekte 

� Lobirati pri sosednjih občinah in pristojnih 

inštitucijah 

� Negovati in nadgrajevati odnose z JPK Vrhnika 

� Občinska uprava OLD naj se poveže z občinami za 

uveljavitev financiranja občin glede na dohodnino 

� Identificirati zunanje inštitucije, s katerimi bomo 

sodelovali 

� Redna mesečna poslovna kosila s predstavniki 

zunanjih inštitucij 

� Formalizirati sodelovanje z zunanjimi inštitucijami 

(pismo o nameri) 

Vir: 2. strateška delavnica projekta Strategija razvoja Občine Log - Dragomer, 19. september 2015. 

 

Tabela 2.7: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v strateško aktivnost SA7 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA7 Vzpostaviti sistem 

sprotne in celovite 

komunikacije med 

občani in občinsko 

upravo 

 

� Vzpostaviti ažurno spletno stran in trimesečna 

srečanja z občani 

� Uvesti forum na občinski internetni strani 

� Izboljšati spletne strani, da omogočajo povratne 

informacije 

� Občinska spletna stran mora v elektronski obliki 

vsebovati tudi: 1) vabila, gradiva, zapisnike in 

magnetograme vseh sej občinskega sveta, njegovih 

odborov in drugih delovnih teles ter zborov občanov; 

2) vse občinske predpise; 3) zgodovino volitev z 

navedbo imen županov in občinskih svetnikov od 

ustanovitve občine dalje; 4) referendumska 

vprašanja in izid vseh preteklih referendumov. Na 

občinski spletni strani ne sme biti reklamnih vsebin  

� Vzpostaviti občinsko glasilo (3-mesečno izdajanje) 

           se nadaljuje 
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nadaljevanje Tabele 2.7 

SA7 Vzpostaviti sistem 

sprotne in celovite 

komunikacije med 

občani in občinsko 

upravo 

 

� Občinska uprava mora zagotoviti, da občinsko glasilo 

Naš časopis postane tudi občansko glasilo, v katerem 

bo dovolj prostora za mnenja občanov, ki ne bodo 

cenzurirana s strani občinske uprave 

� Občinska uprava mora spodbujati občane, da v 

očinska glasila Naš časopis in Moja občina.si pišejo 

kritične prispevke o delovanju OLD 

� Formirati občinski časopis 

� Redna trimesečna srečanja občinske uprave z občani 

� Redno sklicevati zbor občanov (vsako četrtletje) 

� Razpisati natečaj za najbolj izvirno idejo za 

povezovanje občanov pri dvigu kakovosti bivanja v 

občini (npr. najbolj urejena ulica, hiša, vrt, balkon) 

� Izboljšati neposredno obveščanje občanov 

� Objavljati četrtletno poročilo o izvajanju projektov in 

razporejanju finančnih sredstev 

� Ob občinskem prazniku vpeljati 'dan odprtih vrat' z 

namenom osveščanja občanov o načinu delovanja 

občine 

� Organizirati predavanja in uporabiti vseh možne 

vzvode (medije idr.) za osveščanje občanov 

� Izdelati in sprejeti smernice za izdelavo občinskih 

anket z namenom maksimiziranja njihove 

verodostojnosti in strokovnosti 

� Definirati dejavnosti, projekte, kjer se lahko občani 

vključujejo, in jih javno pozvati k sodelovanju pri 

projektih 

� Izdelati in sprejeti občinski kodeks etike in ustanoviti 

častno razsodišče 

� Vzpostaviti dežurni telefon radarske službe za 

prijavo kršitev javnega reda in miru 

� Pričeti z delovanjem Sveta za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin (ki je že imenovan) 

Vir: 2. strateška delavnica projekta Strategija razvoja Občine Log - Dragomer, 19. september 2015. 

 
Tabela 2.8: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v strateško aktivnost SA8 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA8 Pripraviti predlog za 

dodatni avtobusni 

postaji in primestno 

železnico 

� V sodelovanju z LPP narediti predlog izvedbe 

avtobusnega mestnega prometa 

� Preveriti pogoje za dve dodatni avtobusni postaji 

(Lukovica, OŠ) 

� Preveriti pogoje (ter finance) za linijo mestnega 

prometa do konca OLD 

           se nadaljuje 
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nadaljevanje Tabele 2.8 

SA8 Pripraviti predlog za 

dodatni avtobusni 

postaji in primestno 

železnico 

� Minibus po občini za potrebe povezave krajev do LPP 

na Brezovici (s subvencijo in doplačilom)Dodatna 

postaja pri kapelici (pri Zorcu) na Lukovici 

� Načrtovati dodatne avtobusne postaje Lukovica – 

Pod gradom, šola 

� Preveriti izvedljivost primestne železnice na relaciji 

LJ – Vrhnika 

� Preveriti rentabilnost in izvedljivost oživitve 

železniške proge LJ – Vrhnika 

� Dati pobudo za ponovno revitalizacijo železnice 

� Pri sprejemanju OPN ohraniti/varovati železniški 

koridor Ljubljana - Vrhnika 

� Začeti s sklepanjem dogovorov z MOL, LPP, SŽ 

Vir: 2. strateška delavnica projekta Strategija razvoja Občine Log - Dragomer, 19. september 2015. 

 

Tabela 2.9: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v strateško aktivnost SA9 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA9 Vzpostaviti sistem 

lokalne energetske in 

prehranske 

samooskrbe 

 

� Organizirati ekipo strokovnjakov, ki naredijo analizo 

stanja naravnih virov, v kateri so prikazane 

zmožnosti, in narediti projekt gospodarjenja z 

naravnimi viri 

� Začeti kvalitetno gospodariti z vsemi naravnimi 

danostmi 

� Izdelati dolgoročen načrt razvoja kmetijstva 

� Pomagati lastnikom zemljišč na Barju, ki so 

zainteresirani za pridelavo hrane za samooskrbo, pri 

izdelavi projektov samooskrbe in pridobitvi sredstev 

iz zunanjih virov 

� Identificirati lokalne pridelovalce in predelovalce 

hrane 

� Presežke doma pridelane hrane ponujati na lokalni 

tržnici in preko malih oglasov v občinskem časniku 

� Enkrat na teden organizirati pokrito tržnico 

� Vzpostaviti delovanje lokalne tržnice z lokalnimi 

ponudniki 

� Organizirati stalno tržnico 

� Organizirati lokalno tržnico (dvig povpraševanja bo 

dvignil tudi delež zemljišč za samooskrbo) 

� Spodbujati kmete k ureditvi pogojev za prodajo 

domačih pridelkov 

� Obveščati občane o možnosti nabave lokalno 

pridelane hrane 

           se nadaljuje 
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nadaljevanje Tabele 2.9 

SA9 Vzpostaviti sistem 

lokalne energetske in 

prehranske 

samooskrbe 

 

� Vzpostaviti 'rezervat' za lokalno pridelavo hrane s 

strani občanov (zemlja + znanje) 

� Organizirati vrtičkarstvo in izobraževanja o ekološki 

pridelavi hrane 

� Občinsko parcelo nameniti za skupni vrt občanov 

Vir: 2. strateška delavnica projekta Strategija razvoja Občine Log - Dragomer, 19. september 2015. 

 
Tabela 2.10: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v strateško aktivnost SA10 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA10 Urediti krajevni 

središči Dragomer in 

Log (društveni 

postori, občina, 

trgovina) 

 

� Urediti center v Dragomeru, po možnosti s trgovino 

� Preurediti staro šolo na Logu za prostore občinske 

uprave in arhiva v pritličju in prostore za knjižnico, 

društva, druženje občanov in morebitno krajevno 

skupnost Log v prvem nadstropju po odkupu 

stanovanja. Po tej preureditvi prostore doma 

krajanov v Dragomeru nameniti za društva, 

druženje občanov in za morebitno krajevno 

skupnost Dragomer 

Vir: 2. strateška delavnica projekta Strategija razvoja Občine Log - Dragomer, 19. september 2015. 

 

Tabela 2.11: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v strateško aktivnost SA11 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA11 Zgraditi 

kanalizacijski sistem 

s čistilno napravo, 

izboljšati komunalne 

storitve in zmanjšati 

onesnaženost 

 

� Preveriti, ali je možna priključitev naše kanalizacije 

na čistilno napravo Brezovica 

� Zgraditi kanalizacijo 

� Izpeljati projekt čiščenja odpadnih voda 

(kanalizacija, čistilna naprava) 

� Naročiti analizo/oceno stanja (meritve) 

onesnaženosti (hrup, svetloba idr.) 

� Analizirati stanje vseh vrst onesnaženj in narediti 

nabor možnih ukrepov 

� Primerno urediti prostor (postavitev ekoloških 

otokov za vzdrževanje čistoče) 

� Ohraniti in izboljšati obstoječi sistem/nivo storitev 

KP Vrhnika 

� Izdelati načrt za mini deponijo na območju občine za 

zbiranje kosovnega materiala (kovine, barvne 

kovine, gradbeni material idr.) za prodajo 

� Narediti analizo svetlobne onesnaženosti v OLD in 

predlagati ukrepe za njeno zmanjšanje 

� Prepovedati kurjenje komunalnih odpadkov v 

naseljih 

           se nadaljuje 
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nadaljevanje Tabele 2.11 

SA11 Zgraditi 

kanalizacijski sistem 

s čistilno napravo, 

izboljšati komunalne 

storitve in zmanjšati 

onesnaženost 

 

� Dograditi moderen sistem javne razsvetljave 

(ekološke luči) 

� Stalno ozaveščati in informirati o pomenu ločenega 

zbiranja odpadkov, nadzorovati in ozaveščati o 

nedoslednosti ravnanja 

Vir: 2. strateška delavnica projekta Strategija razvoja Občine Log - Dragomer, 19. september 2015. 

 
Tabela 2.14: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v strateško aktivnost SA14 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA14 

 

Vzpostaviti občinske 

medgeneracijske 

izobraževalne in 

razvedrilne dejavnosti  

 

� Ustanoviti in zagotoviti prostor za občinsko 

knjižnico 

� Organizirati in izpeljati predavanja o pomenu 

prehranske samooskrbe in zdrave hrane 

� Organizirati srečanja starejših in otrok (vrtec, 

osnovna šola) preko celega leta – občinski praznik 

� Organizirati ure pravljic, delavnice pred prazniki in 

prikaze starih običajev 

� Izdelati program izobraževanja starejših in mlajših 

glede na potrebe 

� Zagotoviti prostor za ohranitev dediščine krajev 

(slike, eksponati) 

� Organizirati letno izobraževanje s področja 

pridelave hrane 

� Vzpostaviti LPIO in izvesti javni razpis za 

sofinanciranje IO 

� Podpreti organizacijo predavanj in delavnic za 

občane 

� Organizirati predavanja o možnosti energetske 

samooskrbe in alternativnih virih energije 

� Ustanoviti medgeneracijski center  (organizacijsko, 

prostorsko, programsko), kjer dnevno dogajanje 

dopolnjujejo razne dejavnosti (knjižnica ipd.) 

� Zgraditi večgeneracijski center, kjer se bodo 

izvajale različne dejavnosti 

� Organizirati potujočo knjižnico 

Vir: 2. strateška delavnica projekta Strategija razvoja Občine Log - Dragomer, 19. september 2015. 
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Tabela 2.15: Zapisi razmišljanj o aktivnostih, združeni v SA15 

Šifra Strateška aktivnost Zapisi idej  

SA15 Vzpostaviti sistem 

socialne pomoči in 

sodelovanja z 

dobrodelnimi 

organizacijami 

� Izdelati predlog pomoči revnim v OLD na podlagi 

analize prihodkov in bivalnih pogojev občanov 

� Namensko določena sredstva redno nakazovati 

dobrodelnim organizacijam (100 % realizacija) 

� Izdelati in sprejeti predlog za dostavo hrane in 

opravljanje storitev na domu 

Vir: 2. strateška delavnica projekta Strategija razvoja Občine Log - Dragomer, 19. september 2015. 

 

Na osnovi teh strateških aktivnosti smo izrisali strateški diagram, ki predstavlja vzročno-

posledične povezave med strateškimi aktivnostmi in strateškimi rezultati (glej Sliko 1). 
 

 

Slika1: Osnutek strateškega diagrama razvoja Občine Log – Dragomer 2016-2025  
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Zabeležko zapisala: 

 

Prof. dr. Adriana Rejc Buhovac,  

Ekonomska fakulteta 

 

 

Ljubljana, 25. 9. 2015 

 


