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Uvod 

Projekt Imagine (SPSA – Sistemska analiza in analiza perspektiv trajnostnega razvoja) 
je igral zelo pomembno vlogo v okviru Programa CAMP Slovenija kot horizontalni 
projekt, ki vključuje aktivnosti in rezultate vseh posameznih projektov. Prispeval je k 
sodelovanju končnih uporabnikov individualnih projektov, strokovnjakov iz vseh nivojev, 
izvajalcev posameznih projektov in javnosti po načelih participacije, odprtega učenja in 
transparentne predstavitve povratnih informacij udeležencem. 

Projekt Imagine je bil izveden v obliki petih delavnic, ki se jih je udeležilo več kot 50 
deležnikov, med njimi predstavniki lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov, 
nevladnih organizacij, izvajalci posameznih CAMP-ovih projektov ter ostali predstavniki 
javnosti. Delavnice so se izvajale na različnih lokacijah po regiji: 

• Prva delavnica: Uvod v trajnostno analizo. Delavnica se je izvajala med 12. in 13. 1. 
2005 v občini Koper.  

• Druga delavnica: Konsolidacija Imagine metodologije in opredelitev 
indikatorjev. Delavnica je potekala od 9. do 10. 2. 2005 v občini Piran.  

• Tretja delavnica: Prečiščenje indikatorjev, območij ravnovesja in uvod v bodočnost. 
Delavnica je trajala od 6. do 7. 4. 2005 v občini Sežana, v kraškem delu regije.  

• Četrta delavnica: Potrjevanje indikatorjev, sestavljanje meta-scenarija za celotno 
regijo in vaja izdelave scenarija. Delavnica se je izvajala med 22. in 23. 5. 2005 v 
občini Izola.  

• Peta delavnica: Revizija Imagine procesa, oblikovanje informiranja in tržnega 
načrta. Delavnica je potekala od 22. do 23. 6. 2005 v občini Koper.  
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1. Prva delavnica 

Na začetku aktivnosti je bila izvedena izobraževalna delavnica, na kateri sta bila 
predstavljena splošni okvir in metoda Sistemske analize in analize perspektiv trajnostnega 
razvoja (SPSA) – v nadaljevanju Imagine projekt.  

Udeleženci so bili razdeljeni v tri tematske skupine. Vsaka skupina naj bi prispevala k 
izvedbi treh ključnih individualnih CAMP projektov:  

• prva skupina se je ukvarjala s problematiko Zasnove prostorskega razvoja (ZPR) in 
se osredotočila na posebne zadeve Krasa; 

• druga skupina se je osredotočila na ZPR na Obali; 
• tretja skupina se je ukvarjala s problemi upravljanja ožjega obalnega pasu.  

V okviru prve delavnice so udeleženci opredelili 75 indikatorjev (med 20 in 30 za vsak 
podsistem). Pri tem je bil kot osnova upoštevan seznam indikatorjev Sredozemske komisije 
za trajnostni razvoj (MCSD) in predhodno delo na področju indikatorjev v Sloveniji. 
Seznam je bil dopolnjen na podlagi pogovora z deležniki. 

Udeleženci so izbrali 75 indikatorjev za tri prostorska območja (Kras, obalne občine, ožji 
obalni pas), ki so pokrivali naslednja področja:  

• 31 indikatorjev s področja okoljskega varstva in onesnaževanja,  
• 21 indikatorjev s področja gospodarstva in infrastrukture,  
• 14 indikatorjev iz socio-ekonomskega področja,  
• 9 indikatorjev s področja varstva morja.  

V nadaljevanju so podana ključna spoznanja, do katerih so prišle delovne skupine, ki se 
nanašajo na opredelitev sedanjega stanja. Vsaka skupina je s pomočjo 'bogate slike'1 
opredelila procese in probleme kot tudi zadeve, ki jih je potrebno upoštevati pri 
načrtovanju prihodnosti. 

1.1 Ključne ugotovitve glede sedanjega stanja (1. skupina: »Kras-Brkini«) 
Prva skupina se je ukvarjala s problematiko ZRP in se osredotočila na posebne zadeve 
Krasa. Delovna skupina je opredelila naslednje procese in probleme kot tudi zadeve, ki se 
morajo upoštevati pri načrtovanju prihodnosti:  

• močan pritisk kapitala (iniciative za gradnjo golf igrišč, polja vetrnih elektrarn v 
območjih zavarovane narave ali v izjemnih krajinah);  

• močan vpliv državnih institucij, kar se kaže na lokalnem nivoju; 

• obmejna lega – državna meja ostaja mentalna meja kljub dejstvu, da je Slovenija del 
EU; 

• drobitev prostora (gradnja velikih infrastrukturnih objektov: avtocesta Ljubljana-
Koper je razdelila Kras na polovico, peti železniški koridor ga bo še bolj razdelil, kar 
ne bo prineslo koristi lokalnemu prebivalstvu); 

• demografske težave: migracije iz vasi v večja središča na Obali in v Ljubljano, 
staranje prebivalstva; 

                                                 
1 Bogata slika (rich picture) je grafična metoda ponazarjanja stanja, problemov in scenarijev. Udeleženci 
svoja stališča in poglede narišejo na skupno karto. Kot primer glej: 
http://www.planbleu.org/publications/littoral.html 
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• neprimerna zaščita virov pitne vode: Kras je »vodni rezervoar« za celotno obalno 
območje in Kras; 

• turistične znamenitosti se ne uporabljajo v pridobitne namene (Škocjanske jame, ki 
so pod zaščito UNESCO-ja), naravne vrednote Krasa ostajajo »neznane«;   

• slaba komunalna infrastruktura v vaseh in zaledju (oskrba s pitno vodo, ravnanje z 
odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda);  

• kratkoročna usmeritev lokalnih politikov: niso dobro informirani, osredotočeni so 
samo na doseganje kratkoročnih ciljev, kritih z denarjem; 

• slaba komunikacija med subregijami (Kras-Obala): območje Kraškega roba, ki je na 
robu tudi, ko pride do razreševanja problemov na politični ravni; 

• pritiski na lokalno kulturno, arhitekturno in krajinsko dediščino; 

• pomanjkanje jasnih strateških usmeritev: nenehen konflikt med okoljevarstvenimi in 
razvojnimi projekti; 

• slaba usposobljenost za izvajanje: število različnih programov in projektov je 
previsoko, potrjeni načrti in projekti se ne izvajajo. 

Na podlagi opredelitve trenutnega stanja je delovna skupina izbrala šest prednostnih 
problemov in nalog: 

 

problemi naloge 
koncentriranje aktivnosti na omejenem prostoru 
 
nedokončana javna infrastruktura 
 
 
 
redka poselitev, praznjenje vasi 
 
nezadostno razvit turizem, neizrabljeni potenciali, 
slabo razvite storitvene dejavnosti 
 
nizka osveščenost nosilcev kapitala in političnega 
odločanja 
 
promet: slabo razvit javni promet, slabo lokalno 
cestno omrežje 
 

strateško planiranje in programiranje  
 
razvoj infrastrukture (prometne – krepitev prečnih 
povezav, za varstvo okolja, trajnostna energetika 
(sonce, biomasa) 
 
prenova zgodovinskih vasi  
 
razvoj turizma, eko-turizma, agro-turizma 
 
 
učinkovitost izvajanja sprejetih odločitev, večji vpliv 
civilne sfere 
 
krepitev javnega prometa, razvoj železniškega 
potniškega prometa 
 

Vizija predlaganega sistema, ki jo je oblikovala skupina, je:  

Razvojni projekt »Kras in Brkini – od preteklosti v prihodnost« so izdelale in razvile 
lokalne skupnosti pod okriljem regije za ohranjanje naravne in kulturne dediščine znotraj 
razvoja mehanizmov trajnostnega razvoja in gospodarstva, da se doseže boljše, kakovostno 
in obogateno življenje z upoštevanjem pozitivne in stimulativne politične volje ob 
odgovornosti, ki jo imajo zakoniti zastopniki lokalnih skupnosti in države, in z ustvarjalnim 
sodelovanjem lokalnega prebivalstva. 
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1.2 Ključne ugotovitve glede sedanjega stanja (2. skupina: »Slovenska Istra«) 
Opredelitev trenutnega stanja: druga skupina se je ukvarjala s problematiko, ki se 
nanaša na pripravo (ZPR) v obalni subregiji, ki jo sestavljajo tri občine. Skupina je 
opredelila naslednje procese in probleme, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju 
prihodnosti: 

• litoralizacija: velik pritisk kapitala na obalno območje;  

• litoralizacija: slaba integracija med obalnim delom in zaledjem, slabe povezave; 

• litoralizacija: visoke cene gradbenih zemljišč, omejenost razpoložljivih zazidljivih 
zemljišč; 

• litoralizacija: pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj za lokalno prebivalstvo, kar 
je posledica velikega povpraševanja po sekundarnih bivališčih; 

• prostorski konflikti, tekma za prostor: veliko število aktivnosti na majhnem obalnem 
območju (turizem, obmorska letovišča, zavarovana območja, promet, industrija); 

• prometni zastoji: zaključeno avtocestno omrežje, vključena povezava Ljubljana–
Koper bo povzročala prometne zastoje v poletnih mesecih; 

• slabo medobčinsko sodelovanje: občine se ukvarjajo samo z lastnimi težavami; 

• slaba usposobljenost za izvajanje strateških dokumentov (regionalni razvojni 
program) na regionalnem in občinskem nivoju; 

• neskladen pravni/institucionalni okvir: prekrivanje negativno vpliva na obalno in 
morsko upravljanje, prostorsko planiranje, varstvo okolja; neučinkoviti birokratski 
postopki, ki so počasni in se ne odzivajo na dejanske zahteve; 

• nepopoln obalni okoljski monitoring (povečani problemi z ozonom, …); 

• velike migracije v poletni mesecih (število prebivalcev se podvoji in količina prometa 
potroji, dodatne obremenitve obstoječe komunalne infrastrukture v času prometnih 
konic,…); 

• naraščajoči pritiski na Obalo. 

Na podlagi ugotovitve trenutnega stanja, je skupina izbrala naslednje prednostne probleme 
in naloge:  

problemi naloge 
litoralizacija: velik pritisk na ožji obalni pas, 
prostorski konflikti, tekma za prostor;  
prometni zastoji 
 
slabo in neučinkovito medobčinsko sodelovanje 
 
onesnaževanje vode 
 
 
degradacija morskega ekosistema 
 

bolj uravnotežena prostorska razporeditev aktivnosti 
med Obalo in zaledjem 
 
 
ustanovitev in delovanje regionalnih institucij 
 
dodelava infrastrukture za zbiranje, odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda 
 
ohranjanje naravnih delov morja in morskega obrežja 

 

V drugi skupini je bila oblikovana vizija predlaganega sistema kot: 

Projekt »Istrski/kraški razcvet« je razvil javni sektor v sodelovanju z zasebnim sektorjem in 
nevladnimi organizacijami v korist ljudi in narave, da bi se dosegla učinkovita in 
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trajnostna raba virov znotraj poznanih omejitev (neozaveščenost, politika, kapital, sistem 
vrednot, odsotnost skupnih ciljev), z zavedanjem, da lahko presežemo trenutno dojemanje s 
holističnim pristopom in s polno odgovornostjo lokalnih skupnosti, državnega in 
zasebnega sektorja.  

1.3 Ključne ugotovitve glede sedanjega stanja (3. skupina:  »Obalni pas«) 
Opredelitev trenutnega stanja: tretja skupina se je ukvarjala s problematiko, ki se nanaša 
na upravljanje ožjega obalnega pasu. S pomočjo slikovne predstavitve trenutnega stanja je 
skupina opredelila naslednje procese in težave: 

• litoralizacija: pritisk kapitalnega na ožji obalni pas; 

• litoralizacija: koncentracija (konfliktnih) dejavnosti na zelo majhnem območju; 

• litoralizacija: neprimerne dejavnosti na obali; 

• neskladen pravni/institucionalni okvir: zakonodaja glede upravljanja z morjem ni 
usklajena; 

• slaba integracija s sosednjimi regijami, nezadostno sodelovanje;  

• poletni prometni zastoji: velika razlika med poletno in zimsko prometno shemo; 

• problem oskrbe s pitno vodo na Obali, zlasti v poletnih mesecih ob vrhuncu turistične 
sezone; 

• nezadostna komunalna infrastruktura: preobremenjena v poletnih vrhuncih, 
nepopolne čistilne naprave odpadnih voda; upravljanje z občinskimi odpadki; 

• prostorski konflikti: težave s tretjim pomolom v Luki Koper; 

• slabo medobčinsko sodelovanje: pomanjkanje skupnih strategij in programov med 
tremi obalnimi občinami; 

• nizek nivo okoljske ozaveščenosti razvijalcev in lokalnega prebivalstva; 

• šibak vpliv civilne sfere na odločanje, močan vpliv kapitala. 

Na podlagi ugotovitve trenutnega položaja je skupina izbrala naslednje probleme in 
naloge:  

problemi naloge 
litoralizacija: visoka koncentracija dejavnosti na 
ožjem obalnem pasu 
 
 
prometni zastoji in zasičenost, neprimerno 
upravljanje s prometom  
 
slaba ozaveščenost razvijalcev o dolgoročnih 
okoljskih posledicah; šibak vpliv lokalnega 
prebivalstva na odločanje 
 

tesnejše medobčinsko sodelovanje; usklajevanje 
prostorskega razvoja in prostorskega planiranja med 
obalnimi občinami 
 
vzpostavitev skupne trajnostne mobilne sheme 
 
 
vzpostavitev trajnostnega ozaveščanja in programi 
sodelovanja javnosti  
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Vizija tretje skupine: 

Projekt »Sončno popoldne« je bil izdelan in razvit v sodelovanju z javnim in zasebnim 
sektorjem za lokalne prebivalce in potencialne vlagatelje, da se doseže preglednejša 
prostorska razporeditev interesov v ožjem obalnem pasu (kljub neopredeljeni zakonodaji  
in postopkom), upoštevajoč konflikt interesov med razvojnimi potenciali in varstvom, z 
veliko odgovornostjo javnega in zasebnega kapitala.  
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2. Druga delavnica 

V času med prvo in drugo delavnico je strokovna skupina je preučila niz indikatorjev, ki so 
jih opredelili udeleženci prve delavnice: njihovo pomembnost/izvedljivost, razpoložljivost 
podatkovnih baz kot vhodnih podatkov, nacionalne in regionalne agencije, ki so odgovorne 
za izbrane podatkovne baze/indikatorje. Pridobljene informacije so uporabili na drugi 
delavnici.  

Na drugi delavnici so udeleženci nadaljevali delo na indikatorjih iz prve delavnice in 
izbrali 30 najbolj reprezentativnih indikatorjev (10 za vsako tematsko skupino), ki so bili 
kasneje združeni v dve skupini: za kraško območje in za obalno območje (dve »obalni« 
skupini sta bili združeni v eno). 

2.1 Določanje območij ravnovesja (BoE) za indikatorje 
Za izbrane indikatorje so udeleženci določili zgornje in spodnje meje vrednosti za vsak 
indikator, ki predstavlja trajnostno vrednost. Pripravljena sta bila dva niza indikatorjev in 
dva niza BoE upoštevajoč različen socio-ekonomski in okoljski kontekst za vsako 
subregijo.  

Tabela 1 podaja vrednosti indikatorjev za območje Krasa za leto 2003 in Slika 1 prikazuje 
ustrezno AMOEBO.  

 

Tabela 1: 10 indikatorjev za območje Krasa 

BoE časovna razporeditev 
(kdaj)  

# indikator 
min maks 

enota 

~1991 ~1996 ~2003 

1 odvoz odpadkov 12 20 kg na 
prebivalca 21,07 52,18 25,31 

2 % gospodinjstev priključenih na javni 
kanalizacijski sistem 80 90 % 18 19 24 

3 delež delovno aktivnega prebivalstva 40 70 delež % 43 48 47 

4 dnevne migracije / # delovno aktivne 
sile 1500 2500 stopnja 2100 3400 5000 

5 indeks staranja 35 50 stopnja 80 112,1 128,2 

6 izobrazbena struktura prebivalcev, 
% visoke izobrazbe 20 30 % 11,5 16,7 10,31 

7 # prihodov in nočitev turistov na 100 
prebivalcev 250 350 # nočitev/ 

100 preb. 241,37 210,33 211,88 

8 # ležišč na 100 prebivalcev 5 8 # ležišč/ 
100 preb. 2,27 1,94 3,11 

9 osnova bruto davka od dohodka na 
prebivalca 105 130 indeks  

(Slovenija=100) 103.8 107.2 104,2 

10 dejavnost - neto dobiček/izguba na 
zaposlenega 300 600 v SIT ‘000 -329 -289 286 
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Slika 1 : AMOEBA za območje Krasa, 2003 

 
Sivi pas nakazuje zunanje meje območja ravnovesja – BoE 

Graf AMOEBA 2003 za območje Krasa jasno prikazuje nevzdržnost socialnih, okoljskih in 
turističnih indikatorjev na kraškem območju: 3 netrajnostni indikatorji so presegli BoE, 6 
netrajnostnih indikatorjev je bilo pod BoE in 1 indikator je znotraj BoE in je trajnosten. 

 

Tabela 2 podaja vrednosti indikatorjev za obalno območje za leto 2003 in Slika 2 
prikazuje ustrezno AMOEBO.  

Tabela 2 : 10 indikatorjev za območje Obale 

BoE časovna razporeditev 
(kdaj)  

# 
 

indikator min maks 
enota 

1991 1996 2003 

1 stopnja urbanizacije 60 70 % 63,1 66,3 71,8 

2 % gospodinjstev priključenih na javni 
kanalizacijski sistem 75 90 % 42 55,2 70,2 

3 kakovost pitne vode, % neustreznih 
vzorcev 0 2 % 2 2,1 1,1 

4 kakovost morske vode na javnih kopališčih, 
% dobrih mikrobioloških vzorcev 90 100 % 72 74,4 86,7 

5 stopnja obale z urejenim dostopom 30 50 % 
zemljišča 28 35 45,2 

6 naložbe v upravljanje zavarovanih 
območij narave na Obali 50 100 MIO SIT 18 23 50 

7 zaposlitvena struktura 2 3 # 1 1 1 

8 # ležišč na 100 prebivalcev 30 35 # ležišč/ 
100 preb. 25,8 25,8 27,7 

9 # nočitev na 100 prebivalcev 3000 4000 # nočitev/ 
100 preb. 1865 568 2603 

10 izobrazbena struktura prebivalcev 20 30 % 11,60 12,4 15,55 

      Vrednost indikatorja stoji ali pada 

       Trend gibanja indikatorja 
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Slika 2 : AMOEBA za območje Obale, 2003 

 
 

Sivi pas nakazuje zunanje meje območja ravnovesja – BoE 

Graf AMOEBA 2003 za območje Obale tudi prikazuje netrajnostnost socialnih, okoljskih 
in ekonomskih indikatorjev, čeprav je situacija malce boljša kot v kraškem delu regije: 1 
netrajnostni indikator je presegel BoE, 7 netrajnostnih indikatorjev je bilo pod BoE in 2 
indikatorja sta znotraj BoE in sta trajnostna. 

Slika 3 : Skupni AMOEBA grafi za celotno regijo (kraško in obalno območje) 

 

1992 1996 2003 

 

 
 

      Vrednost indikatorja stoji ali pada 

 LEGENDA:  
   Obalni indikator   Trend gibanja indikatorja 

 
   Kraški indikator  Vrednost indikatorja stoji ali pada 

 

       Trend gibanja indikatorja 

Sivi pas nakazuje zunanje meje območja ravnovesja – BoE 

Skupni AMOEBA grafi za celotno regijo v obdobju od 1992 do 2003 jasno prikazujejo 
spremembe izbranih indikatorjev v zadnjih 10-15 letih: večina indikatorjev se premika 
naprej proti želenim vrednostim, znotraj določenega BoE. Je pa videti, da se skoraj vsi 
indikatorji socialnega področja odmikajo od želenih vrednosti. 
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2.2 Zaključki 
Glede na socio-ekonomske indikatorje je območje CAMP-a Slovenija – južnoprimorska 
regija med najuspešnejšimi regijami v Sloveniji z najugodnejšimi razvojnimi potenciali.  

V regiji so znatne razlike med slovensko Istro (obalnim delom) in Krasom-Brkini. 
Udeleženci delavnic ocenjujejo, da je območje slovenske Istre izpostavljeno litoralizaciji: 
velik razvojni in urbanizacijski pritisk na ožji obalni pas in posledični prostorski konflikti, 
tekma za prostor, hitra rast cen gradbenih zemljišč, prometni zastoji, intenziven razvoj 
turizma, nedokončana okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
ravnanje s komunalnimi odpadki) ogrožajo biološko raznovrstnost in krajinske kvalitete 
območja.  

Na drugi strani pa je subregija Kras-Brkini z neugodno demografsko situacijo (staranje 
prebivalstva) in izobrazbeno strukturo, delnim pristopom do prostorskega planiranja, 
nedokončano javno infrastrukturo, redko poselitvijo, praznjenjem vasi, nezadostno 
razvitim turizmom, neizrabljenimi potenciali, nizko osveščenostjo nosilcev kapitala in 
političnega odločanja, slabo razvitim javnim prometom, ponekod slabim lokalnim cestnim 
omrežjem in neopredeljeno zmogljivostjo naravnega okolja, kar vse upočasnjuje nova 
vlaganja. 

Nekateri udeleženci so bili mnenja, da je število izbranih indikatorjev premajhno, da bi 
opisalo problematiko trajnostnega razvoja. Zlasti pri Krasu in Brkinih so imeli težave pri 
izbiri primernih indikatorjev zmogljivosti za nove naložbene projekte. 

Analiza trenda nekaterih indikatorjev kaže relativno ugodno smer. Kljub temu so se 
udeleženci osredotočili na pereče probleme kot so izgradnja tretjega pomola v Luki Koper, 
regionalna strategija turističnega razvoja, vključevanje nove Univerze na Primorskem v 
regionalni gospodarski kontekst, omrežje regionalnega prometa, javni prevoz in 
nepremičninski trg (visoka rast cen nepremičnin na Obali). Podobne teme so obravnavali 
tudi na sestanku s predstavniki širše javnosti/deležnikov. 

Celoten proces je bil uporaben tudi za posamezne CAMP-ove projektne skupine, saj je 
pripomogel k oblikovanju skupnega okvira razumevanja trajnostnega razvoja, prispeval je 
k analizi trenutnega stanja, identifikaciji problemov in določanju nalog ter s tem prispeval 
k integraciji celotnega projekta CAMP Slovenija.  
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3. Tretja in četrta delavnica 

3.1 Izdelava scenarija: glavni trendi in alternative 
Na tretji delavnici, ki je sledila drugi fazi, so bili za vsak ključni indikator identificirani 
trendi in projekcije možnih stanj za obdobje čez 10, 15, 20 ali 25 let ter iz njih izhajajoči 
problemi in priložnosti za trajnostni razvoj. Zarisane so bile tudi vizije prihodnjih trendov. 
Izračunani so bili trendi z upoštevanjem mnenja sodelujočih ekspertov. Na tej podlagi so 
bila definirana zaželena prihodnja stanja in ciljne vrednosti ključnih indikatorjev.  

Spodaj sta podana primera izračunanih trendov za indikator »Število turističnih 
nočitev/100 prebivalcev« za kraško in obalno območje. 

 

Slika 4 : Indikatorji kraškega in obalnega trend scenarija 

Indikatorji kraškega trend 
scenarija 

Indikatorji obalnega trend 
scenarija 

Prihodi in nočitve turistov na 100 prebivalcev 
Število prihodov in nočitev turistov na 100 prebivalcev: 
1991: 241, 37 
1996: 210, 33 
2003: 211, 88 
2015: 220 
Po močni recesiji na začetku 90-tih indikator prikazuje 

manjše izboljšanje. 

Obstaja problem zmožnosti trenutne infrastrukture, da 

podpre prihode. 

Trend scenario

190
200
210
220
230
240
250

~1991 ~1996 ~2003 ~2015
 

Število nočitev na 100  prebivalcev 
Število nočitev na 100 prebivalcev: 
1991: 1865 
1996: 568 
2003: 2603 
2015: 3600 
Indikator zadnjih 8 let raste. 

Veliko je “zunanjih” dogodkov z močnim vplivom na ta 

indikator. 

Sprememba od zgolj poletnega turizma na celoletni turizem. 

Trend scenario

0

1000
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3000
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~1991 ~1996 ~2003 ~2015
 

 

3.2 Scenariji osnovani na trenutnih trendih 
Glavne značilnosti trend scenarijev, opredeljenih na tretji delavnici, so: 

Območje Krasa-Brkinov: 

• nadaljnje slabšanje demografske strukture, predvsem staranje prebivalstva; 

• povečevanje deleža aktivnih prebivalcev v subregiji zaradi boljših zaposlitvenih 
možnosti, pa tudi zaradi sprememb v demografski strukturi prebivalstva, večje 
mobilnosti zaposlenih in boljše izobrazbene strukture prebivalstva (tudi kot posledica 

Enota: število Enota: število 

 12



boljših izobraževalnih možnosti s krepitvijo Univerze na Primorskem in Višje in 
visokošolskega središča Sežana);  

• krepitev uspešnosti poslovanja gospodarskih družb in ohranjanje nadpovprečne 
ekonomske moči prebivalstva v primerjavi z ostalo Slovenijo;  

• hitrejši razvoj turizma v subregiji;  

• zmanjševanje pritiskov na okolje (komunalni odpadki, odpadne vode), predvsem 
zaradi izvajanja ključnih okoljskih projektov v programskem obdobju 2007-2013 oz. 
vse do 2017: GOJUP – Gospodarjenje z odpadki Južne Primorske, operativni 
programi odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda. 

Tabela 3 prikazuje trende za leto 2015 za kraški del indikatorjev. 

Tabela 3 : Trendi za indikatorje Krasa – 2015 

BoE časovna razporeditev 
(kdaj)  

# 
 

indikator min maks 
enota 

~1991 ~1996 ~2003 

 
~2015 

1 odvoz odpadkov 12 20 kg na 
prebivalca 21,07 52,18 25,31 29 

2 % gospodinjstev priključenih 
na javni kanalizacijski sistem 80 90 % 18 19 24 38 

3 delež delovno aktivnega 
prebivalstva 40 70 delež % 43 48 47 50 

4 dnevne migracije / # delovno 
aktivne sile 1500 2500 stopnja 2100 3400 5000 7000 

5 indeks staranja 35 50 stopnja 80 112,1 128,2 132 

6 
izobrazbena struktura 

prebivalcev,  
% visoke izobrazbe 

20 30 % 11,5 16,7 10,31 17 

7 # prihodov in nočitev turistov 
na 100 prebivalcev 250 350 # nočitev/ 

100 preb. 241,37 210,33 211,88 220 

8 # ležišč na 100 prebivalcev 5 8 # ležišč/ 
100 preb. 2,27 1,94 3,11 4 

9 osnova bruto davka od 
dohodka na prebivalca 105 130 indeks  

(Slovenija=100) 103.8 107.2 104,2 105 

10 dejavnost - neto dobiček / 
izguba na zaposlenega 300 600 v SIT ‘000 -329 -289 286 320 

Območje slovenske Istre 

Za obe območji so bili identificirani nekateri skupni indikatorji. Glede na različnost 
območij pa so bila BoE za vsako območje definirana drugače. Po mnenju udeležencev so 
glavne značilnosti trend scenarija za obalno območje naslednje:  

• izboljšanje strukture zaposlenih in izobrazbene strukture prebivalstva (Univerza na 
Primorskem);  

• nadaljevanje urbanizacijskih pritiskov na obalni pas (litoralizacija); 
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• hitrejši razvoj turizma v subregiji (povečanje števila postelj, vendar tudi večja 
zasedenost kapacitet); 

• znatna rast investicij v upravljanje zavarovanih območij narave, tudi v povezavi z 
razvojem specifičnih turističnih produktov;  

• zmanjševanje pritiskov na okolje (komunalni odpadki, odpadne vode), predvsem 
zaradi izvajanja ključnih okoljskih projektov v programskem obdobju 2007-2013 oz. 
vse do 2017: GOJUP – Gospodarjenje z odpadki Južne Primorske, operativni 
programi odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda; 

• manjši pritiski na okolje se bodo odrazili v kakovosti pitne vode in kopalnih voda.  

Tabela 4 prikazuje trende indikatorjev za leto 2015 za obalni del. 

Tabela 4 : Trendi indikatorjev za Obalo – 2015 
BoE časovna razporeditev 

(kdaj)  

# 

 

indikator min maks 
enota 

~1991 ~1996 ~2003 

 

~2015 

1 stopnja urbanizacije 60 70 % 63,1 66,3 71,8 88 

2 % gospodinjstev priključenih na 
javni kanalizacijski sistem 

75 90 % 42 55,2 70,2 80 

3 kakovost pitne vode, % 
neustreznih vzorcev 

0 2 % 2 2,1 1,1 1 

4 
kakovost morske vode na javnih 

kopališčih, % dobrih mikrobioloških 
vzorcev 

90 100 % 72 74,4 86,7 90 

5 stopnja obale z urejenim dostopom 30 50 % 
zemljišča 28 35 45,2 46 

6 naložbe v upravljanje zavarovanih 
območij narave na Obali 

50 100 MIO SIT 18 23 50 60 

7 zaposlitvena struktura 2 3 # 1 1 1 2 

8 # ležišč na 100 prebivalcev 30 35 # ležišč/ 
100 preb. 

25,8 25,8 27,7 29,9 

9 # nočitev na 100 prebivalcev 3000 4000 # nočitev/ 
100 preb. 

1865 568 2603 3600 

10 izobrazbena struktura prebivalcev 20 30 % 11,60 12,4 15,55 21 

 

3.3 Ključne ugotovitve 
Zanimivo je, da so udeleženci delavnic ocenili, da že trend scenariji za večino izbranih 
ključnih indikatorjev vodijo do območja ravnovesja oz. trajnostnega razvoja: na obalnem 
območju sta izjemi urbanizacija ožjega obalnega pasu in obremenitve zaradi turizma 
(izraženo kot število turističnih nočitev na 100 prebivalcev, očitno tudi na račun novih 
kapacitet, boljšega izkoristka turističnih zmogljivosti, kot tudi povečanega obsega 
turističnih stanovanj). 
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Stanje na območju Krasa-Brkinov so udeleženci ocenili manj optimistično: problematični 
naj bi bili predvsem zaskrbljujoče staranje prebivalstva, pa tudi trend naraščanja količine 
odpadkov na prebivalca, nevarnost zaostajanja pri izvajanju operativnih programov 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter posledično nadaljevanje obremenjevanja voda na 
občutljivem kraškem območju kot tudi trend naraščanja dnevne migracije prebivalstva.  

3.4 Alternativni scenariji celotne regije 
Po opredelitvi trend scenarijev so udeleženci na podlagi izbranih indikatorjev definirali 
zaželena prihodnja stanja in ciljne vrednosti ključnih indikatorjev.  

Skupini se nista več ukvarjali s formulacijo želenega stanja za posamezni območji – torej 
Kras-Brkini in slovenska Istra, temveč sta za celotno območje Južne Primorske pripravili 
dva alternativna scenarija. 

Scenarij 'Obljubljena dežela' 
Glavne značilnosti scenarija, ki ga je opredelila 1. skupina, so naslednje:  

• turistična infrastruktura usklajena z naravno in kulturno dediščino regije – privlačna 
in dobro organizirana prenočišča z zajtrkom B&B (Bed & Breakfast), hostli itd.; 

• hotelska ponudba je dopolnjena z različnimi aktivnostmi (veslanje, sprehajanje, 
kolesarjenje, agro-turizem, pokušine vina, eko-kmetije, …); 

• prenovljena historična mestna in vaška jedra nudijo razvite turistične storitve, na 
podeželju so razvite atraktivne prenočitvene zmogljivosti; 

• Univerza je uspešno integrirana v regionalno ekonomsko okolje in je močan 
generator ekonomskega razvoja (dviguje BDP, gradi na znanju temelječo družbo, 
preprečuje beg možganov, spreminja smer slabega indikatorja indeksa staranja, …);  

• gospodarstvo in lokalno prebivalstvo živita v sožitju s primarno ekonomsko 
dejavnostjo – turizmom; 

• razvita komunalna infrastruktura, ki podpira (trajnostni) razvoj; 

• povezana in učinkovito vodena turistična destinacija oz. subdestinaciji, 
komplementarni razvoj obalnega turizma in turizma Krasa-Brkinov; 

• bogata kulturna dediščina je obnovljena in ustrezno zavarovana, naravne vrednote so 
ustrezno varovane in upravljane; 

• pomemben del lokalnega gospodarstva temelji na trajnostnem turizmu in organski 
kmetijski pridelavi lokalnih kmetijskih izdelkov.  
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Tabela 5: Indikatorji scenarija 'Obljubljena dežela' 

BoE časovna razporeditev 
(kdaj)  

 

# 
 
indikator min maks 

področje merska 
enota 

~1991 ~1996 ~2001 

scenarij 
~2015 

1 stopnja urbanizacije 60 75 socialno % 63,1 66,3 71,8 75 
2 indeks staranja 35 50 socialno stopnja 80 112,1 128,2 80 

3 delež delovno 
aktivnega prebivalstva 40 70 socialno delež % 43 48 47 60 

4 
kakovost morske vode na 
javnih kopališčih, % 
dobrih mikrobioloških 
vzorcev 

90 100 okolje % 72 74,4 86,7 97 

5 

% gospodinjstev 
priključenih na javni 
kanalizacijski sistem 
(Obala) 

75 90 okolje % 42 55,2 70,2 90 

6 

% gospodinjstev 
priključenih na javni 
kanalizacijski sistem 
(Kras) 

80 90 okolje % 18 19 24 80 

7 # ležišč na 100 
prebivalcev 30 35 turizem # ležišč/ 

100 preb. 25,8 25,8 27,7 31 

8 # nočitev na 100 
prebivalcev 3000 4000 turizem # nočitev/ 

100 preb. 1865 568 2603 3500 

9 delež obale z urejenim 
dostopom 30 50 turizem % 

zemljišč 28 35 45,2 50 

10 
# prihodov in nočitev 
turistov na 100 
prebivalcev 

250 500 turizem # nočitev/ 
100 preb. 241,37 210,33 211,88 400 

11 zaposlitvena struktura 2 3 gospodarstvo # 1 1 1 3 

12 
naložbe v upravljanje 
zavarovanih območij 
narave na Obali 

50 100 gospodarstvo mio SIT 18 23 50 100 

13 dejavnost - neto dobiček/ 
izguba na zaposlenega 300 600 gospodarstvo v SIT 

‘000 -329 -289 286 500 

Slika 5 : AMOEBA graf – 'Obljubljena dežela', 2015 

 

 LEGENDA:  
   Obalni indikator   Trend gibanja indikatorja 

 
   Kraški indikator  Vrednost indikatorja stoji ali pada 

 

Sivi pas nakazuje zunanje meje območja ravnovesja – BoE 

 

 16



Želeni scenarij razvoja celotnega območja, kot ga je opredelila 1. skupina, se razlikuje od 
obeh opredeljenih trend scenarijev (za območje slovenska Istra-obala in Kras-Brkini) 
predvsem v naslednjih točkah: 

• starostna struktura je bistveno ugodnejša, saj je indeks staranja precej nižji v 
primerjavi s tistim iz trend scenarijev;  

• ugodnejši je delež aktivnega prebivalstva (dosega 60 %); 

• uspešnost (dobičkonosnost) podjetij (na zaposlenega) je bistveno višja – skoraj za 60 
%; 

• turizem je bolj razvit, kar se odraža v večjem številu turističnih postelj/100 
prebivalcev, v večjem deležu obale z urejenim dostopom (dosega 50 %), rahlo nižje 
je število turističnih nočitev/100 prebivalcev v slovenski Istri, bistveno višje pa je 
število turističnih prihodov in nočitev na območju Krasa-Brkinov (skoraj za 2x); 

• nižja je urbanizacija obalnega pasu, vendar dosega zgornjo vrednost BoE (območja 
ravnovesja); 

• bistveno ugodnejše je stanje glede priključenosti gospodinjstev na javno 
kanalizacijsko omrežje tako na območju slovenske Istre kot na območju Krasa-
Brkinov, kar se odraža tudi na boljši kakovosti pitne vode in kopalnih voda. 

Scenarij 'Kakovost v tisočinki Sredozemlja'  
Ta scenarij temelji na sledečih predpostavkah in dejstvih za leto 2015: 

• turistična infrastruktura usklajena z naravno in kulturno dediščino Krasa in Brkinov; 

• Primorska Univerza je mednarodno prepoznavna in velja za progresivno silo regije; 
univerzitetna infrastruktura je prostorsko porazdeljena med slovensko Istro in 
Krasom-Brkini; 

• slovenska Istra – obala in območje Krasa-Brkinov so v svetu dobro poznani kot 
turistična destinacija za aktivno preživljanje počitnic; 

• večina spomenikov kulturne dediščine in starih vasi je prenovljenih in v funkciji 
trajnostnega turizma; 

• biološka raznovrstnost, naravna in kulturna dediščina so učinkovito ohranjeni in 
obnovljeni, trajnostni razvoj kulturnih in naravnih zakladov regije: zaščitene 
Sečoveljske soline, regijski park Snežnik, Lipica s svetovno znano konjerejo 
lipicancev in Škocjanske jame; 

• na voljo so raznoliki in privlačni objekti za rekreacijo, ki spodbujajo trajnostni razvoj 
turizma; 

• lokalno gospodarstvo in organska kmetijska pridelava sta dva od stebrov trajnostnega 
turizma, Kras-Brkini je v EU znan po organsko pridelani prehrani; 

• trajnostna oblika mobilnosti je vzpostavljena: učinkovit javni transport, pomembno 
vlogo ima morski potniški promet, promet je urejen v skladu z zahtevami lokalnega 
prebivalstva in primarne gospodarske dejavnosti; 

• promocija turizma z večjimi potniškimi ladjami in ustrezno turistično ponudbo za vse 
vrste turizma, povezava s Krasom in zaledjem; 

• kakovost morskega okolja in izboljšano biološko-kemijsko stanje morja; 
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• območje Krasa-Brkinov je zaradi ugodne klime znano kot destinacija za zdravljenje 
pljučnih bolezni;  

• podeželje je poseljeno, turizem je dobro razvit; 

• rekonstrukcija ekološko problematičnih gospodarskih dejavnosti. 

Tabela 6:  Scenarij 'Kakovost v tisočinki Sredozemlja' 

BoE časovna razporeditev 
(kdaj)  

 

# 
 

indikator min. maks 
področje merska 

enota 
~1991 ~1996 ~2001 

scenarij 
~2015 

1 delež delovno aktivnega 
prebivalstva 40 70 socialno delež % 43 48 47 60 

2 stopnja urbanizacije 60 75 socialno % 63,1 66,3 71,8 75  

3 indeks staranja 35 50 socialno stopnja 80 112,1 128,2 80 

4 
% gospodinjstev 
priključenih na javni 
kanalizacijski sistem 

80 90 okolje % 18 19 24 80 

5 
# prihodov in nočitev 
turistov na 100 
prebivalcev 

250 350 turizem 
# 

nočitev/ 
100 preb. 

241,37 210,33 211,88 300 

6 kakovost pitne vode, % 
neustreznih vzorcev 0 2 okolje % 2% 2,1% 1,1% 0 

7 # ležišč na 100 
prebivalcev 30 35 turizem # ležišč/ 

100 preb. 25,8 25,8 27,7 31 

8 stopnja obale z urejenim 
dostopom 30 50 turizem % 

zemljišč 28 35 45,2 50 

9 zaposlitvena struktura 2 3 gospodarstvo # 1 1 1 2 

10 dejavnost - neto dobiček 
/ izguba na zaposlenega 300 600 gospodarstvo v SIT 

‘000 -329 -289 286 350 

Slika 6 : AMOEBA graf –scenarij ‘Kakovost v tisočinki Sredozemlja', 2015 

 

 LEGENDA:  
   Obalni indikator   Trend gibanja indikatorja 

 
   Kraški indikator  Vrednost indikatorja stoji ali pada 

 

Sivi pas nakazuje zunanje meje območja ravnovesja – BoE 
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Želeni scenarij razvoja celotnega območja, ki ga je pripravila druga skupina in ga 
poimenovala scenarij 'Kakovost v tisočinki Sredozemlja', je zelo podoben tistemu, ki ga je 
pripravila 1. skupina.  

Scenarij razvoja celotnega območja, kot ga je opredelila ta skupina, se od prejšnjega 
razlikuje predvsem po nekoliko manj intenzivnem razvoju turizma in nekoliko manjši 
dobičkonosnosti podjetij (na zaposlenega).  
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4. Peta delavnica 

Peta delavnica je omogočila pregled celotnega procesa, določila konsistentnost scenarijev, 
opredelila načrt trženja in pripravila predlog procesa spremljanja napredka oziroma 
odklonov od trajnostnega razvoja po ključnih indikatorjih.  

4.1 Načrt trženja 
Izdelava načrta trženja je bila edinstvena izkušnja za udeležence končne delavnice. 
Uporaba marketinških pristopov pri promociji produktov strateškega planiranja 
(razvojnega, prostorskega) je bila za večino udeležencev novost, saj jih je bila večina s 
področij varstva okolja, načrtovanja, prostorskega planiranja in upravljanja, zaščite 
kulturne dediščine in občinskega upravljanja.  

Osnovni pristop ponazarja spodnja shema.  

Slika 7: Prodajanje sporočila 

 
 

Udeleženci so opredelili glavne izdelke celotnega 'Imagine' procesa, da bi določili 
uporabnike in sredstva za promoviranje izdelkov.  

Dve mešani skupini sta se ponovno intenzivno lotili (brainstorming) izidov iz prejšnjih 
delavnic, da bi določili glavno sporočilo za uporabnike. Za izbrana sporočila so določili 
podporo, tip podatkov, trajnostne indikatorje, grafe, slike in druga orodja, s katerimi bi 
morala biti sporočila podprta. Določili so tudi prioritete za sporočila in jih predstavili v 
matrici. 

Tabela 7: Tabela informacijskih izdelkov – prva skupina 
sporočila podporni podatki prioriteta 

1. Kakovost v tisočinki Sredozemlja bogate slike 2. 

2. ohranitev zdravega okolja okoljski indikatorji, število 
naložb 1. 
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3. privabljati potencialne vlagatelje za trajnostne 
razvojne cilje 

scenariji, AMOEBA, bogate 
slike 5. 

4. 
povezati Brkine, Obalo in Kras (blagovna znamka 
BOK iz slovenskega jezika, tudi kratica za Boljše 
Okolje in Kakovost) 

vsi statistični podatki za 
trajnostne indikatorje 3. 

5. 
ohraniti in vzdrževati svojo lastno identiteto 
(kulturna krajina in dediščina, tradicionalni izdelki 
in storitve, multietničnost, …) 

okoljski indikatorji, bogate 
slike, naložbe v zavarovana 
območja narave 

6. 

6. 
Univerza na Primorskem – mega market znanja 
(povpraševanje, izmenjava in ponudba znanja, 
stičišče poslovnih dejavnosti, lokalnega 
prebivalstva, vlade in strokovnjakov) 

scenariji, AMOEBA, bogate 
slike 4. 

7. 
infrastruktura niso samo ceste, ki povezujejo ljudi, 
kraje in njihove potrebe, ampak tudi promet, 
energetika, oskrba s pitno vodo, informacije itd. 

predstavitev negativnega 
scenarija: tega ne želimo 7. 

8. turizem so ljudje in okolje (domačini, lokalne 
dejavnosti, naravna in kulturna krajina) 

trajnostni indikatorji, 
AMOEBA 10. 

9. dogovor o mejah, tako da so naše možnosti 
neomejene 

bogate slike, vizija 
Prostorski red Slovenije 8. 

10. morje – zibelka življenja in/ali slani poligon trajnostni indikatorji, 
AMOEBA 9. 

 

Druga skupina je opredelila naslednja sporočila, ki izhajajo iz Imagine' procesa:  

• ohranitev primarnih virov življenja (indikatorji: kakovost pitne vode, kakovost 
kopalne vode, nivo urbanizacije); 

• ravnovesje strukture staranja (indikatorji: indeks staranja, BDP na prebivalstvo, 
izobrazbena struktura); 

• ustvariti učečo se družbo (indikatorji: število izobraževalnih in raziskovalnih 
institucij ter razvojnih organizacij, število novih podjetij in podjetnikov); 

• za predstavitev trajnostnega turizma (indikatorji: število nočitev na 100 prebivalcev, 
stopnja obale z urejenim pristopom); 

• za dvig socialnega in osebnega standarda (indikatorji: BDP na prebivalca, 
izobrazbena struktura); 

• za vzpostavitev bolj učinkovitih dolgoročnih načrtovalnih shem (indikatorji: dvig 
BDP (pozitiven trend), sprejetje in uspešno izvajanje strateških dokumentov); 

• ohraniti naravno in kulturno krajino (indikatorji: naložbe v zavarovana območja 
narave); 

• okrepiti socialni kapital (indikatorji: nevladne organizacije, prostovoljne institucije in 
prostovoljci). 

Identifikacija uporabnikov za izbrane izdelke 'Imagine' je bila naslednja naloga za obe 
skupini. Skupini sta pripravili tabelo, kjer ima vsak uporabnik tudi definicijo možnega 
vpliva, kaj jim lahko povemo (katero sporočilo iz prve tabele je primerno) in kaj bi lahko 
vsak uporabnik storil na podlagi pozitivnega odziva na naše sporočilo. Ob koncu so vsi 
udeleženci ustvarili skupen prioritetni seznam vseh sporočil. 
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Tabela 8: Tabela uporabnikov v zvezi s sporočili – prva skupina 
kdo vpliv kaj lahko 

povemo2 (katero 
sporočilo) 

kaj bi lahko storili 
uporabniki 

lokalno 
prebivalstvo 

- vpliv na aktivnosti, ki 
učinkujejo na fizično okolje  

- vpliv na vzorce uporabnikov 

8,1,2,5,3,6,9,7 volitve, referendum, javna 
obravnava 

turisti - netrajnostni vzorci obnašanja 
- identiteta 

2,6,9,8 lahko izbirajo, kam gredo 
(lokacija) 

politiki - sprememba razvojnih določitev 
- vpliv na aktivnosti, ki 

učinkujejo na fizično okolje 
- netransparentno financiranje 
 

8,1,2,5,3,6,9,7 sprejetje trajnostnih 
razvojnih določitev 

vlada - hitrost administrativnih 
postopkov 

- priprava podzakonskih aktov 
- vpliv na jasnost zakonov in 

administrativnih postopkov 

1,7,8 izvajanje zakona, izvajanje 
političnih odločitev 

razvijalci - vpliv na izvajanje in prioriteto 
projektov 

- močan kratkoročni vpliv 
- pritisk in vpliv na politiko 

3,6,9,7,8 spoštovanje zakona 

mladina in 
otroci 

- vzorci in obnašanje 
uporabnikov 

1,5,8 izobraževanje družin preko 
otrok 

nevladne 
organizacije 

- nadzor nad politiko in 
ekonomijo 

- široko širjenje informacij 

1,4,8 nadzor javne sfere, stalna 
opozorila o dejanskih 
problemih 

nerezidenti - niso vključeni v lokalno družbo 
- pomanjkanje sprejetja lokalnega 

prebivalstva in njihovih potreb 

7 spoštovanje zakona (tudi 
lokalnega) 

mediji - oblikovalci mnenja 
- nadzor nad odločitvami 

1,4,5,8 stalna opozorila o dejanskih 
problemih, spodbujanje 
trajnostnih vzorcev aktivnosti 

izobraževalne 
institucije 

- vzorci uporabnikov in 
obnašanja 

- samostojna strokovna mnenja 

1,3,4,8, izobraževanje o trajnostnih 
vzorcih aktivnosti, prenos 
znanja v prakso 

strokovnjaki, 
profesionalne 
organizacije 

- profesionalne rešitve 
- združevanje v strokovne 

zbornice 

1,4,3,8 stalna izobraževanja, 
postavljanje standardov 
znanja 

sindikati - potencialen vpliv na aktivno 
prebivalstvi (zdravje) 

1 skrb za zdravje delavcev, 
skrb za zdravo delovno 
okolje 

navidezne 
vladne 
organizacije 

- izvajanje projektov v javnem 
interesu  

- financiranje ni vedno jasno 

1,6 skrb za zdravo okolje 
spoštovanje zakona 

_____________________________ 
2 Številke ustrezajo zaporednim številkam sporočil v tabeli 7. 
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Tabela 9: Tabela uporabnikov v zvezi s sporočili – druga skupina 
kdo vpliv kaj lahko 

povemo (katero 
sporočilo) 

kaj bi lahko storili 
uporabniki 

župani uresničitev pobud 2, III., V., 6, 9, VI omogočiti to, podpirati 
sodelovanje 

poslanci sprejetje državnih zakonov 8, I.,6., VIII. sprejetje zakona o morju 

mestni sveti sprejetje lokalnih zakonov II., III., 5., 4., VIII. strateško – dolgoročno 
planiranje 

ministrstvo za šolstvo program izobraževalne 
politike 

III., 3, 5, IV., VIII povezati znanje in prakso, 
vključitev primernih vrednot v  
izobraževalne politike 

politične stranke podpirati pobude 3, VI delati v mestnih svetih  

vlada priprava zakonov, izvajanje 8, I. II. V., 6, VII zagotoviti izvajanje strateških 
načrtov 

nevladne 
organizacije, lokalne 
skupnosti 

- nadzor javne uprave 
- ustvarjalci javnega 

mnenja 

2,5,IV,V,9,VI udeležiti se dela javne uprave, 
izvajanje projektov 

javnost sprejemanje odločitev 8, I.,3,5,IV sodelovati na javnih 
obravnavah 

nosilci kapitala izvajanje pobud 
lobiranje - politika 

8, 1,2,4, III, V, 9, 
VI, VII, VIII 

spoštovati trenutni zakon, 
podpirati trajnostne rešitve 

management 
turističnih organizacij 

oblikovanje strategij 8,1,2,9, VI, VIII oblikovanje strategij ob 
upoštevanju predpisov – 
varstvo narave 

mediji javno mnenje 3,5, IV, 9, VI podpirati trajnostne strateške 
odločitve 

V naslednji nalogi so morali udeleženci izdelati tri glavne in najpomembnejše 
transformacije, ki jih želimo doseči s pomočjo marketinga za leta 2010, 2015, 2020 in 
2050. Udeleženci so naredili seznam treh transformacij za vsako leto. 

Tabela 10: Transformacije – kaj želimo spremeniti? 
leto 2010 leto 2015 

izvrševanje koncepta dolgoročnega strateškega 
planiranja 

koncept dolgoročnega strateškega planiranja je 
sprejet na vseh nivojih družbe 

sodelovanje prebivalstva v javnih zadevah začetek participativne demokracije 
izvrševanje načel trajnostnega razvoja trajnostne pobude in prakse 
 

leto 2020 leto 2050 
dolgoročno strateško planiranje stalno dolgoročno planiranje 
ponovna vzpostavitev sodelovalne družbe sodelovalna družba 
razširitev trajnostnih praks trajnostni razvoj 
 

Pri naslednji pomembni nalogi so morali udeleženci povezati navedene uporabnike z 
želenimi transformacijami in predlagati, katere aktivnosti in orodja se lahko uporabijo, da 
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se doseže ciljna transformacija. Udeleženci so izdelali tabelo želenih transformacij za leta 
2006-2010 in 2010-2020. Nato so udeleženci izbrali odgovorne osebe v projektih CAMP-a 
Slovenija za vsako skupino uporabnikov za prvi niz transformacij (za leta 2006-2010). 

Tabela 11: Kako spraviti informacijo do uporabnikov in spodbuditi transformacijo 
skupina 

uporabnikov 
transformacije 2006-2010 transformacije 2010-2020  

transformacija uveljavljanje načel trajnostnega 
razvoja  

S čim? scenariji sledenje trajnostnim 
indikatorjem 

župani 
 
odgovoren: 
vodja projekta 
SPSA 

Kako? (orodja) bogate slike, predstavitve skupen sestanek županov 

transformacija 
stalno bogatenje kapitala 
vloženega v projekte združljive s 
trajnostnim razvojem 

 

S čim? stalno informiranje in svetovanje vključitev v proces priprave 
strategij 

razvijalci 
odgovoren: 
CAMP-ov 
koordinator 

Kako? (orodja) tiskan material, predstavitve, 
mediji forumi, javne predstavitve 

transformacija sodelovanje v javnih zadevah  

S čim? stalno informiranje in svetovanje vključitev v proces priprave 
strategij 

javnost 
 
odgovoren: 
CAMP-ov 
koordinator 

Kako? (orodja) 
ozaveščanje s tiskanim 
materialom, mediji, javne 
predstavitve 

forumi, javne predstavitve 

transformacija stalno informiranje o trenutni 
problematiki  

S čim? tiskan material, vabila na 
predstavitve 

stalno informiranje (kot 
navada) 

mediji 
 
odgovoren: 
CAMP-ov 
koordinator 

Kako? (orodja) vzpostavljanje primernih javnih 
odnosov monitoring 

transformacija strokovno sodelovanje v javnih 
zadevah 

razširitev trajnostnih praks v 
družbi 

S čim? brezplačen dostop do ustreznih 
podatkov in informacij 

intenzivno komuniciranje in 
vključevanje v trajnostni razvoj 

nevladne 
organizacije 

odgovoren: 
CAMP-ov 
koordinator 

Kako? (orodja) dostop do razpoložljivih podatkov dostop do razpoložljivih 
podatkov 

transformacija uveljavljanje načel trajnostnega 
razvoja  

S čim? preko medijev preko medijev 

poslanci 
odgovoren: 
vodja projekta 
CAMP 

Kako? (orodja) 
aktivno sodelovanje pri pripravi 
regionalnega razvojnega 
programa 

sledenje izvajanju 
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mladina 
 

odgovoren: 
Slavko Mezek 

transformacija vključitev v javne zadeve 

S čim? stalno informiranje  

Kako? (orodja) ozaveščanje in vključevanje vsakodnevna praksa 

mladina 
 

odgovoren: 
Slavko Mezek 

vlada 
 

odgovoren: 
Mitja Bricelj 

transformacija usklajevanje zakonodaje vsakodnevna praksa 

S čim? regionalni razvojni program  

Kako? (orodja) preko običajnih postopkov  

vlada 
 

odgovoren: 
Mitja Bricelj 

mestni sveti 
 

odgovorna: 
Slavko Mezek in 
Igor Maher 

transformacija uveljavljanje načel trajnostnega 
razvoja  

S čim? scenariji, trajnostni indikatorji, 
AMOEBE  

Kako? (orodja) 
aktivno sodelovanje pri pripravi 
regionalnega razvojnega 
programa 

sledenje trajnostnim 
indikatorjem 

mestni sveti 
 

odgovorna: 
Slavko Mezek in 
Igor Maher 

   

 

S procesom oblikovanja tržnega načrta so se morali udeleženci naučiti osnovnih pravil 
marketinga in prodaje sporočila deležnikom. Dejstvo je, da je večina Imagine 
udeležencev strokovnjakov, ki se ukvarjajo s strategijami, dolgoročnim planiranjem, 
pripravo in vzdrževanjem občinskih načrtov rabe zemljišč, arhitektov, biologov, ki pa v 
glavnem niso seznanjeni z znanostjo trženja in pravili. Večini udeležencev je ta naloga 
omogočila popolnoma nov pogled na proces, kako prodati sporočilo, kar bo imelo veliko 
vrednost pri njihovem bodočem delu tudi izven CAMP-a Slovenija. 
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