
 

Dobrova - Polhov Gradec 2010 - 2014: odločen, a umirjen razvoj 

 

Po izsledkih analize ISSO, ki je bila v sklopu projekta Zlati kamen opravljena za občino Dobrova – 

Polhov Gradec, sodi občina med razvitejše kraje v Sloveniji, ob tem pa jo odlikuje izrazit, a vendarle 

ne pretiran razvojni tempo. 

Primerjalna analiza pokaže nekaj izrazitih prednosti občine. Brezposelnost je med najnižjimi v 

Sloveniji. Po nizkem deležu oseb, ki so potrebne socialne pomoči, je Dobrova – Polhov Gradec na 

drugem mestu v Sloveniji. Življenjski standard je – vsaj za slovenske razmere – zelo dober, kar je za 

občine na ljubljanskem obrobju značilno. Manj značilna za občine v regiji pa je visoka stopnja socialne 

kohezije, ki jo izmeri analiza pri občini Dobrova Polhov – Gradec. 

Dinamika sprememb v zadnjem obdobju je poudarjena, a razvoj vendarle ni pretirano hiter. Tako 

občina sodi v slovenskem merilu med tiste, ki so za priseljevanje bolj privlačne. Vseeno selitveni 

prirast in s tem rast števila prebivalcev ostajata zmerna. To lahko ocenimo kot ugodno: pri nekaterih 

primerljivih krajih v regiji je prehitra rast prebivalstva prinesla s seboj tudi vrsto razvojnih težav. Zelo 

podobno bi lahko ocenili razvoj na področju gospodarstva: Dobrova – Polhov Gradec je izraziteje 

bivalna občina brez močne industrije. Ritem ustanavljanja novih podjetij je soliden, a v primerjavi s 

sosednjimi kraji zmeren. Ob tem pa je stopnja preživetja novih podjetij nadpovprečno visoka. 

Dobrova – Polhov Gradec sodi tudi med maloštevilne kraje v Sloveniji, kjer gospodarstvo ustvari več 

prihodka, kot ga je pred  krizo. 

Analiza razkrije razmeroma malo šibkih točk. To ne pomeni, da je občina v prihodnosti brez razvojnih 

izzivov. Pozornost zbudi, da je občina zelo zadržana pri vlaganju proračunskih sredstev na nekatera 

področja, ki so znotraj analize ISSO opredeljena kot kritična. Značilen primer je spodbujanje varčne 

rabe energije in prehoda na obnovljive vire, ki ostaja izziv za prihodnost. Podobno velja za črpanje 

evropskih sredstev. Gledano v celoti, avtorji ocenjujejo razvojne perspektive občine precej 

optimistično. Če občina uspe obdržati sedanji, nadzorovan razvojni tempo in poskrbi za uravnotežene 

in učinkovite aktivnosti, zlasti na kritičnih razvojnih področjih, se lahko prebije med razvojno 

najuspešnejše manjše kraje v Sloveniji.  

Analiza ISSO primerja vse slovenske občine in je sestavljena s pomočjo 54 kazalnikov z osmih 

področij. Je ključni element sistema za spodbujanje razvoja lokalne samouprave Zlati kamen.  

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 

Izbrani podatki za občino Dobrova – Polhov Gradec 

(vse spremembe so med leti 2008 in 2012, če ni označeno drugače) 

Uvrstitve: glede na 210 občin 

Vir: Občina Dobrova – Polhov Gradec  – analiza ISSO 2014 (Zlati kamen 2014) 

 

Število prejemnikov socialnih pomoči na 1000 prebivalcev: 2. mesto 

(višje so uvrščene občine z nižjim deležem) 

 

Delež obsojenih storilcev kaznivih dejanj (Kazalnik asocialnega vedenja): 5. mesto 

(višje so uvrščene občine z nižjim deležem) 

 

Stopnja brezposelnosti: 16. mesto 

(višje so uvrščene občine z nižjim deležem) 

 

Struktura delovnih mest: 16. mesto 

 

Zmanjšanje količine odpadkov na prebivalca: 16. mesto 

 

Sprememba števila podjetij: 22. mesto 

 

Rast števila prebivalcev (2009 – 2013): 24. mesto 

 


