
     

 

 
 

STRATEŠKI NAČRT MREŽE ZA PROSTOR  

 

 

POSLANSTVO 

»S povezovanjem, ozaveščanjem in strokovno podporo krepimo vlogo nevladnih organizacij 
ter lokalnih pobud pri prizadevanjih za trajnostno in vključujoče urejanje prostora.« 

 

 

VIZIJA 

»Mreža za prostor je prepoznana kot učinkovita povezovalka akterjev za uveljavitev 
trajnostnega in vključujočega urejanja prostora.« 

 

 

STRATEŠKI CILJI MREŽE DO LETA 2025 

1. Uveljaviti trajnostno in vključujoče urejanje prostora 

- Dvigniti ozaveščenost ciljnih javnosti o pomenu trajnostnega in vključujočega urejanja prostora 

- Integrirati blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v prakse urejanja prostora, zlasti 

v prostorsko in prometno načrtovanje 

- Opolnomočiti skupnosti za sodelovanje v procesih urejanja prostora 

- Omogočiti NVO sooblikovanje predpisov in strateških dokumentov na področju urejanja 

prostora 

- Izboljšati prakse sodelovanja javnosti in NVO v postopkih urejanja prostora ter upoštevanje 

mnenj javnosti pri pripravi in izvajanju politik, pomembnih za urejanje prostora 

- Krepiti pomen statusa nevladnih organizacij v javnem interesu na področju urejanja prostora 

2. Okrepiti povezave med naravo, okoljem in prostorom 

- Okrepiti upravljanje z zelenimi površinami  

- Izpostaviti pomen zelenih površin v naseljih in zelene infrastrukture pri prilagajanju na 

podnebne spremembe 

- Dvigniti zavedanje o soodvisnosti urejanja prostora, blaženja podnebnih sprememb in 

prilagajanja nanje ter biotsko raznovrstnostjo  

- Uveljaviti zaščito odraslega drevja v naseljih 

3. Okrepiti sodelovanja med akterji, pomembnimi za urejanje prostora 

- Razvoj novih oblik sodelovanja in povezovanja med akterji, pomembnimi za urejanje prostora 

- Okrepiti sodelovanje mreže s strokovnimi, izobraževalnimi in stanovskimi organizacijami na 

področjih, pomembnih za urejanje prostora 

- Nadgraditi zavezništva mreže z drugimi NVO in civilno družbo 
- Uveljaviti na dejstvih temelječe oblikovanje in izvajanje politik, pomembnih za urejanje prostora 
- Okrepiti sodelovanje akterjev na področju urejanja prostora z mediji 

 

 

 



     

 

 

 

4. Razvita in povezana nacionalna mreža  

- Usposobiti članice mreže z vidika strokovnih znanj in poznavanja dobrih praks v urejanju 

prostora, zlasti z vidika blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter komuniciranja z 

javnostmi 

- Vzpostaviti sodelovanje s potencialnimi financerji NVO v urejanju prostora in razširiti možnosti 

za pridobivanje finančnih virov 

- Podpreti članice mreže pri razvoju in izvajanju projektov, še posebej skupnih projektov z drugimi 

članicami 

- Zagotavljati izvajanje aktivnosti mreže po celotni Sloveniji 

- Vzpostaviti skupne vire za delovanje, vključno s skupnimi prostori 

- Okrepiti znamko Mreže za prostor  

 


