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ANALIZA IZVAJANJA STRATEGIJE RAZVOJA OBČINE PREBOLD
(»VIS Prebold«)
1 Uvod
Z izvedbo projekta »VIS Prebold« v letu 2017, je občina Prebold sprejela orodje za spremljanje
izvajanja strategije razvoja v smeri vizije občine, ki temelji na vrednotah občanov in njihovi stalni
participaciji. V mesecu marcu 2018 je bila izvedena prva analiza stanja izvajanja strategije in sicer s
primerjavo doseženih in pričakovanih kvantificiranih ciljev občine in pridobitvijo ocen zadovoljstva
občanov, pri čemer je sodeloval o 105 prebivalcev različnih starostnih skupin po naključnem vzorcu
(rezultati ankete po metodologiji štejejo za nazaj, za leto 2017). Analiza je pokazala, da si je občina
Prebold zastavila 63 kazalnikov za spremljanje uresničevanja vizije občanov – od tega 24 kazalnikov
kvantificiranih ciljev in 39 kazalnikov ocene zadovoljstva prebivalcev.
V letu 2017 je bilo doseženih ali preseženih 44 kazalnikov, 19 pa jih ni doseglo pričakovane vrednosti
v tem letu. Gledano v celoti je občina v letu 2017 dosegla 299 % vrednost pričakovanega skupnega
razvojnega indeksa. Doseženi rezultat je predvsem posledica višjih ocen iz ankete, ki je bila izvedena
med naključnimi občani občine Prebold, kar je razvidno iz rezultatov po posameznih razvojnih
stebrih, ki so prikazani v nadaljevanju. Takšen rezultat je lahko povezan tako z razvojem občine, kot s
splošno gospodarsko klimo v državi in regiji, ki je trenutno dokaj ugodna, seveda pa dober rezultat ne
sme pomeniti, da se pri razvoju ustavimo, saj se lahko zadovoljstvo občanov hitro spremeni. Pri
doseganju kvantitativnih kazalnikov je rezultat nekoliko slabši, rezultati po posameznih stebrih so
opisani v nadaljevanju.
Med 19 nerealiziranimi kazalniki je 13 kvantificiranih ciljev in slabša ocena prebivalcev od
pričakovane na 6 postavkah.
Med nerealiziranimi kvantificiranimi cilji so :
- stopnja brezposelnosti
- število tržnih dni v letu
- število registriranih kmetij z dopolnilno dejavnostjo
- število neprofitnih stanovanj v občini
- komunalno opremljena zemljišča
- dolžina rekonstruiranih občinskih cest
- dolžina urejenih kolesarskih poti
- dolžina sprehajalnih in tematskih poti
- število priključkov na javni vodovod
- vključenost gospodinjstev v odvoz odpadkov
- število otrok vpisanih v vrtec
- število razpisanih nagrad za raziskovalna dela
- število medgeneracijskih projektov
Razlogi za nedoseganje kazalnikov so opisani pri analizi posameznih stebrov.
Nedoseganje ciljev pri zadovoljstvu prebivalcev občine Prebold (marec 2017) so:
- zimska služba
- urejenost pokopališč
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- oskrba prebivalcev
- duhovna oskrba
- varnost bivanja
- stopnja zaupanja v občino
Od šestih ocen v okviru zadovoljstva prebivalcev, ki ne dosegajo predvidenih vrednosti je ocena pri
štirih sicer na enakem nivoju oziroma nekaj višja kot v letu 2016, vendar pa ne dosega predvidene
vrednosti. Pri dveh ocenah (varnost bivanja in stopnja zaupanja prebivalcev) je ocena nižja. V
nadaljevanju sledi analiza kazalnikov po posameznih razvojnih stebrih in komentarji ocen prebivalcev,
ki so sodelovali v raziskavi javnega mnenja , v drugem delu pa še ocena stopnje zaupanja prebivalcev
v organe občine in primerjava ocen po starostnih kategorijah in kraju bivanja.

2 Analiza kazalnikov
Pri spremljanju kazalnikov smo uporabili računalniški program Expert Choice, ki je napravljen
za metodo AHP. Vsota vrednosti vseh alternativ glede na posamezni kriterij je 1, zato se lahko s
spreminjanjem vzorca končne vrednosti alternativ spreminjajo. Za spremljanje agregatnih kazalnikov
po letih je nastavljen koordinatni sistem, s katerim je možno primerjati dejanske letne vrednosti z
vrednostmi v predhodnih letih med stanjem pred izvajanjem strateškega dokumenta (leto 2016) in
letom, na katerega je naravnana vizija občine (leto 2030). Ponderji pomenijo vpliv na kazalnik v
posameznem stebru ( v % ) in jih je možno spreminjati. Za lažje spremljanje je program preveden v
EXCEL obliko.

2.1 Najpomembnejše vrednote prebivalcev občine Prebold v zvezi s kvaliteto bivanja
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Rang 2017

50,7% Občutek varnosti bivanja
38,8% Urejena infrastruktura
32,9% Dobri pogoji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
27,9% Dobre prometne povezave
27,4% Delovna mesta v bližini
26,9% Dobra zdravstvena oskrba
26,5% Dobre možnosti za šport in rekreacijo
25,6% Dobri med-sosedski odnosi
21,5% Dobra oskrba prebivalcev (trgovina in storitve)
6,4%

Dobra kulturna ponudba

5,5%

Dobra turistična ponudba

4,1%

Dobra duhovna oskrba

1,8%

Zagotovljene socialne aktivnosti
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Vrednote v zvezi s kvaliteto bivanja se med letoma 2016 in 2017 niso zelo spremenile. Na prvem
mestu ostaja občutek varnosti bivanja, tokrat skupaj z dobro zdravstveno oskrbo, ki se je na
izenačeno prvo mesto povzpela s šestega mesta. Na tretjem mestu so v letu 2017 dobre prometne
povezave, na četrtem dobri pogoji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, na petem pa dobre možnosti
za šport in rekreacijo.
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2.2

I. Steber : » GOSPODARSTVO »

V I. razvojnem stebru »Gospodarstvo«, je oblikovanih 12 kazalnikov za spremljanje stanja – 7 s
področja kvantificiranih ciljev in 5 s področja zadovoljstva občanov.
Glede na rezultate anket je vidno zadovoljstvo občanov s stanjem na gospodarskem področju, saj se
ocene zadovoljstva zvišujejo. Zagotovo je takšna ocena povezana z razvojem občine, vsaj delno pa
morda tudi s splošnim dobrim gospodarskim stanjem v državi. Stopnja brezposelnosti se je od leta
2016 rahlo zmanjšala, vendar ne toliko, kot bi lahko pričakovali glede na ponudbo delovnih mest v
občini na celotnem območju Spodnje savinjske doline, kar kaže na to, da gre za sistemski nivo
brezposelnosti, ki bi ga morali reševati z bolj ciljnimi ukrepi prilagojenimi brezposelnim
posameznikom. Število turističnih nočitev v občini se povečuje. Število tržnih dni je v letu 2017
ostajalo na enakem nivoju, do povečanja števila pa je prišlo v letu 2018, kjer bodo rezultati vidni v
prihodnjem poročilu. Občina v letu 2017 ni komunalno opremila novih zemljišč, gradnja stanovanj in
poslovnih stavb intenzivno poteka na že opremljenih zemljiščih. Novo opremljena zemljišča za
gradnjo so predvidena v območju LN Latkova vas, za opremo je bilo v letu 2018 pridobljeno gradbeno
dovoljenje.

I.

GOSPODARSTVO –

VIR

Stanje
2016

Stanje
2017

P

%
pričakovane
realizacije

SURS

10,9

10,8

5

99,07

OU

24

24

5

92,31

1.

Stopnja brezposelnosti (v %,zadnji mes.
v letu)

2.

Število tržnih dni v letu

3.

Število nočitev

SURS

4.457

6360

10

139,26

4.

Število turističnih postelj

SURS

268

288

5

106,67

5.

Število registriranih kmetij z dopolnilno
dejavnostjo

UE

23

23

5

100,00

6.

Število neprofitnih stanovanj v občini

OU

81

81

5

98,78

7.

Komunalno opremljena zemljišča (v m2)

OU

0

0

10

0,00

3,16

3,52

OCENA ZADOVOLJSTVA
OBČANOV

107,99%

8.

ponudba delovnih mest

A

3,18

3,39

10

103,54

9.

turistična ponudba

A

2,75

3,19

20

110,96

10.

ponudba stanovanj

A

3,33

3,43

5

100,47

11.

izkoriščenost potenciala kmetijstva

A

3,49

3,90

5

109,49

A

3,06

3,68

15

116,35

12. ponudba malega gospodarstva

2.2.1 Ocene in komentarji prebivalcev občine Prebold (3/2018)
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Občani so večino vsebin v stebru gospodarstvo ocenili bolje, kot v preteklem letu. Verjetno
višja stopnja zadovoljstva vpliva tudi na to, da je bilo manj komentarjev prebivalcev v zvezi s
posameznimi področji.
2016

2017

RAZVOJNI STEBER

3,16

3,55

I - GOSPODARSTVO

3,13

3,39

PONUDBA DELOVNIH MEST

1

najde se veliko delovnih mest

2
1

Odelo – vedno iščejo delavce
V Odelu je super

1

se mi zdi zadosti delovnih mest

1

zelo slaba ponudba

1

razen Odela zelo slabo

1

zelo slaba ponudba

V primerjavi z letom 2016 so občani bolj zadovoljni s ponudbo delovnih mest, štirje anketiranci menijo,
da je ponudba dobra, trije pa, da je ponudba slaba.
1
pohvaljen bazen
2,75

3,19

TURISTIČNA PONUDBA

1
1

praktično je ni
manjka zimske ponudbe (smučišče)

1
zelo slabo poskrbljeno
1
premalo
V primerjavi z letom 2016 so občani bolj zadovoljni s turistično ponudbo, čeprav štirje anketiranci
menijo, da je ponudba slaba, oziroma, da je ponudbe premalo. En anketiranec je pohvalil bazen.
ni opomb
3,33 3,43 PONUDBA STANOVANJ
V primerjavi z letom 2016 so občani bolj zadovoljni s ponudbo stanovanj.
ni opomb
IZKORIŠČENOST POTENCIALA
3,49 3,90
KMETIJSTVA
V primerjavi z letom 2016 so občani bolj zadovoljni z izkoriščenostjo kmetijskega potenciala.
3,06

3,68

PONUDBA MALEGA
GOSPODARSTVA

1

manjkajo trgovine v vaseh (Matke)

V primerjavi z letom 2016 so občani bolj zadovoljni s ponudbo malega gospodarstva. En anketiranec je
opozoril na pomanjkanje trgovinske ponudbe po vaseh (Matke).
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AKTIVNOSTI IN PROJEKTI OBČINE PREBOLD V I. RAZVOJNEM STEBRU »GOSPODARSTVO« :
Ukrepi in projekti iz razvojne strategije VIS Prebold:
Na področju OP v stebru »Gospodarstvo«, se izvedejo ukrepi, aktivnosti in projekti , ki bodo
usmerjeni v uresničevanje vizije , ključnih kvantificiranih ciljev občine in povečevanja zadovoljstva
prebivalcev občine.
Zasledovani cilji so :
- povečevanje števila delovnih mest z višjo dodano vrednostjo v industriji, obrti ,
podjetništvu, kmetijstvu in turizmu,
- razvoj turistične ponudbe in izkoriščenost lokalnih potencialov, povečanje števila prenočišč
in nočitev,
- povečan izkoristek kmetijskega potenciala.
Kot kažejo rezultati ankete, so občani Občine Prebold v letu 2017 zadovoljni z razvojem na področju
gospodarstva. Ugodni trendi se kažejo na področju števila nočitev in turističnih postelj.
Industrija, podjetništvo in obrt (ponudba delovnih mest in malega gospodarstva)
 nove prostorske možnosti (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 ureditev ITK infrastrukture, ustvarjanje pogojev za delo na domu
 stimulativni razpisi prodaje oz. najema

Aktivnosti izvedene v 2017
- nadaljevanje obnov cestnega omrežja in gradnje komunalne infrastrukture, predvsem v
manj razvitih deli občine
- začetek priprave novega OPN, ki bo zagotavljal nove prostorske možnosti za gradnjo
- predstavljena ponudba zemljišč na spletni strani občine
- pridobitev gradbenega dovoljenja za infrastrukturo v coni Latkova vas
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- sprejem novega OPN
- začetek gradnje infrastrukture v poslovni coni Latkova vas
 spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 usklajevanje NRP z orodjem VIS Prebold
 opredelitev področij odličnosti v občini
 pomembne informacije za vse podjetnike in tiste, ki to želijo postati, na enem mestu
 projekt »Klub prihodnosti«, ki organizira dogodke in sestanke, kjer se zberejo predstavniki
industrije, obrti, kmetijstva in potrošnikov, da bi prepoznali sinergijske učinke gospodarske
povezanosti in povečali vrednost poslovne lokacije občine ter vzpostavili izmenjavo informacij
z lokalnimi in regijskimi podjetji in občinami, zaradi boljšega razumevanja kratko, srednje in
dolgoročnih poslovnih načrtov in napovedi podjetij
 nagrada občine Prebold (letna) za najboljše (najinovativnejše) produkte s področja obrti,
storitev, industrije ….
 prisotnost predstavnikov občine in gospodarstva na sejmih in mednarodnih dogodkih, kjer
opozorijo na kvaliteto poslovne lokacije občine
 spodbujanje projekta »družini prijazna delovna mesta«, …
 „Zelena delavnica za obnovo dotrajanih predmetov..“

Aktivnosti izvedene v 2017
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-

informacije za podjetnike in tiste, ki odpirajo nova podjetja na eni točki, na Obrtno
podjetniški zbornici Žalec, aktivnosti zbornice sofinancira tudi Občina Prebold
- sofinanciranje nagrade inovator leta Spodnje Savinjske doline
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- trenutno dodatne aktivnosti niso načrtovane
 finančne spodbude (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 spodbude za razvoj malega gospodarstva
 olajšave za deficitarne storitve - opredelitev prioritet
 nagrade za raziskovalna dela na tematiko, ki koristi gospodarskemu razvoju občine Prebold ( 0,1
% proračuna za inovativnost )

Aktivnosti izvedene v 2017
- v letu 2017 ni bilo posebnih aktivnosti na tem področju
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- v letu 2018 je občina zagotovila nepovratna sredstva za mikro podjetja in fizične osebe
posameznike
 mreženje, grozdenje, partnerstva, projekti (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 povezovanje ponudbe obrti in podjetništva (skupna blagovna znamka)
 sistem obveščanja in komunikacije
 regijsko povezovanje na področju poslovnih inkubatorjev
 ugodni najem poslovnih prostorov za mlada visokotehnološka podjetja
 obravnavanje in ogledi primerov dobrih praks doma in v tujini
 skupni izobraževalni programi in delavnice
 ustvarjanje verig proizvodov in storitev z večjo dodano vrednostjo na lokalni in regionalni ravni,
delovanje v produkcijskem krogu
 povezovanje s primerljivimi občinami v Sloveniji in EU
 program internacionalizacije
 spletna ponudba prostih delovnih mest v Preboldu
 katalog možnih investicij v občini za potencialne investitorje (v več jezikih..)

Aktivnosti izvedene v 2017
- občina preko svoje spletne strani obvešča občane in podjetja o dogajanju v občini
- izveden ogled dobrih praks na področju razvoja podeželja v Avstriji (Vulkanland)
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- trenutno dodatne aktivnosti niso načrtovane
 spodbujanje endogenih potencialov (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 obrtni sejem – 1 ali 2 x letno (drobna obrt, storitvene dejavnosti, domača umetnostna obrt …..)
 trgovina z lokalnimi produkti
 projekt ustvarjanja dobrega imena (imidža) in samozavesti
 projekt za spodbujanje medsebojnega trgovanja v regiji
 ukrepi za spodbujanje odličnosti
 spodbujanje nastanka delovnih mest za vajence, pripravnike in počitniško delo

Aktivnosti izvedene v 2017
- lokalni produkti so na voljo na kmečki tržnici
- občina organizira počitniško delo za študente in dijake višjih letnikov in omogoča izvajanje
prakse
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljnja promocija kmečke tržnice, tudi v okviru projektov LAS
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-

ureditev pokritega prostora za tržnico v zimskem času (v okviru projekta LAS)
dolgoročno ureditev trgovine z domačimi proizvodi v okviru ureditve objektov ob Muzejski
zbirki Prebold skozi čas

Turizem
 povezava celoletne turistične ponudbe v občini Prebold in regiji (nabor potencialnih projektov iz VIS
Prebold 2017)
 vzpostavitev modela sodelovanja in upravljanja (plan prireditev)
 priprava programov povezane ponudbe
 komunikacija in informiranost (turistični časopis, e-informacije…)
 motivacijski ukrepi za ponudnike
 delavnice prihodnosti (udeleženci: turizem, gospodarstvo, šport, kmetijstvo, kultura..)

Aktivnosti izvedene v 2017
- sodelovanje na širšem regijskem nivoju v okviru projektov Dežela Celjska in RTZ SAŠKA
- sodelovanje s sosednjimi občinami preko predstavljanja ponudbe v sosednjih TIC
- objavljanje informacij o prireditvah v lokalnih medijih in na spletni strani občine
- predstavitev lokalne turistične ponudbe na spletni strani http://turizem-prebold.com v
slovenščini in angleščini
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje sodelovanja so sosednjimi občinami in širše
- sodelovanje z ZKŠT Žalec pri vzpostavitvi regijskih turističnih aktivnosti
 ključne turistične prireditve s tendenco razvoja (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 opredelitev glede na: prepoznavnost, kompetenčnost, tradicija ...
 posodobitev tradicionalnih prireditev ( košnja v Sv. Lovrencu nekoč in danes…)
 povezanost dogodkov v festival
 opredelitev dogodkov na posebnih lokacijah v Preboldu ( Gaj, ribnik…)
 prednost in podpora lokalnim potencialom na prireditvah
 festival vseh društev občine Prebold “– skupna prireditev ob občinskem prazniku – vsako leto
fokus na novo tematiko ( voda, obrt, kultura, šport, tradicije, pivo…, )

Aktivnosti izvedene v 2017
- izvedene tradicionalne prireditve (Tekma koscev in grabljic, Pod Reško planino veselo
živimo, Noč na vasi, Tekma s starimi brizgalnami…) in druge prireditve brez večjih
posodobitev konceptov
- občina je izvedla razpis za sofinanciranje turističnih prireditev
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljnja izvedba tradicionalnih prireditev
 prenočišča (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 nove prenočitvene kapacitete – nabor interesentov ponudbe in ustanovitev projektne
podporne skupine
 razširitev ponudbe v privatnem sektorju
 delavnice s potencialnimi ponudniki
 uskladitev z razvojnim načrtom občine in regije

Aktivnosti izvedene v 2017
- zasebni ponudniki širijo prenočitvene zmogljivosti, povečuje se število nočitev
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- ureditev počivališča za avtodome v okviru projekta LAS
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 novi programi in projekti (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 spodbude za razvoj gostinstva, nastanitvenih zmogljivosti in inovativnih turističnih produktov
 strategija razvoja športnega in rekreativnega turizma v občini in regiji
 turistični paketi v času večjih prireditev v Preboldu in okolici
 projekt : »PREBOLDSKA TRANSVERZALA« - celoletna povezana ponudba za kolesarje,
pohodnike, turiste, šolarje itd. ( prilagojene poti za ciljne skupine, označene poti in predvideni
časi…)
 predavanja občanov na temo : »potujem – za Prebold opazujem« - primeri dobrih praks, ki bi
jih lahko izkoristili v Preboldu
 projekt »ribnik« in Gaj
 projekt »Bolska povezuje«
 tematske učne in sprehajalne poti : “ ustvarjanje razmerja z okoljem –posebne točke«
 projekt : “kreativni turizem “ (spoznavanje opuščenih obrti ipd…)
 krožna kolesarska steza med vasmi občine Prebold
 tečaj za lokalne turistične vodnike
 projekt : “ mitološki turizem v Preboldu “
 Strategija za dolgoročno uspešnost turistične dejavnosti : »RAZVIJANJE TRŽNE NIŠE« in
»Koliko turistov prenese Prebold ?«

Aktivnosti izvedene v 2017
- v poletnem času izvedeni kolesarski izleti za občane in obiskovalce iz kampov
- nadaljevanje sodelovanja s sosednjimi TIC in promocija občine
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljnja organizacija izletov v poletnem času
Kmetijstvo (izkoriščenost potenciala kmetijstva)
 Projekti v kmetijstvu (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 usklajevanje NRP z orodjem VIS Prebold
 projekt »vključitev kmetijstva v družbeno življenje« - vzpostaviti sistem sodelovanja in
odpiranja kmetij
 trgovina z domačimi produkti
 stimulacije za povečano lokalno ponudbo vrtnin in sadja
 spremljanje zadovoljstva občanov (letno in na kmetijah..)
 konferenca na temo »izbira poklica za kmetovalce danes in v prihodnosti«
 projekt : kultura, turizem in kmetijstvo v povezani ponudbi

Aktivnosti izvedene v 2017
- izveden razpis za nepovratna sredstva za investicije in sofinanciranje zavarovanj na področju
kmetijstva
- izveden razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- ureditev možnosti za dodatno prodajo domačih izdelkov v okviru ureditve objektov ob
Muzejski zbirki Prebold skozi čas
 turistične kmetije in dopolnilne dejavnosti na kmetijah (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold
2017)
 organiziranje strokovne pomoči »od ideje do registracije«
 povezovanje ponudbe, promocija, trženje, označevanje, ...
 tipična kulinarika , posebna specializirana ponudba (kmetije za družine z otroci, kmetije za
druženje z živalmi, zdrave počitnice, invalidom prijazne kmetije, EKO ipd.
 izobraževanje udeležencev - delavnice prihodnosti
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Aktivnosti izvedene v 2017
- kmetije s ponudbo domačih izdelkov in turistične kmetije imajo možnost predstavitve na
domačih in tujih sejmih preko aktivnosti RTZ SAŠKA in Dežela Celjska, ki jih sofinancira
Občina Prebold
- možnost sofinanciranja projektov preko razpisa za mikro podjetja in podjetnike posameznike
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljnje izvajanje obstoječih aktivnosti
 kmetijski produkti (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 končni produkti z več dodane vrednosti ( usmeritve, analize trga, spodbude..)
 lokalne in regijske blagovne znamke
 spodbude za eko- in bio-produkcijo
 specialitete regije – kakovost pred količino
 komunikacija in informiranost potrošnikov (regionalni ambasadorji)
 skupni razvoj meril za kakovost (notranji nadzor)

Aktivnosti izvedene v 2017
- razen aktivnosti kmečke tržnice drugih aktivnosti na tem področju ni bilo izvedenih
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljnje zagotavljanje sredstev za sofinanciranje investicij v kmetijstvu s strani občine
Stanovanjska gradnja (ponudba stanovanj)
 dopolnjevanje prostorskega načrta občine (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 prioritete in spremljanje zadovoljstvo občanov
 jasno opredeljena tipična arhitektura
 načrt urejanja zapuščenih objektov

Aktivnosti izvedene v 2017
- izvedeno spremljanje zadovoljstva občanov v okviru ankete VIS
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- glede na zadane cilje v viziji in strategiji je predvidena ureditev novih najemnih stanovanj v
lasti občine (prvenstveno v starejših stavbah, da se zagotovi tudi obnova stavbnega fonda)
 spodbujanje gradnje energetsko varčnih objektov (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 izobraževanje, partnerstva z lokalnim gospodarstvom, razpisi
 “energetski poligon obnovljivih virov energije”

Aktivnosti izvedene v 2017
- občina ni izvajala posebnih aktivnosti na tem področju, občanom in podjetjem so za te
namene na voljo sredstva na državnem nivoju
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- občina trenutno na tem področju ne načrtuje dodatnih aktivnosti
 ponudba za ciljne skupine prebivalcev (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 bivalna okolja za visokokvalificirano delovno silo in delo na domu
 povečanje fonda neprofitnih stanovanj za mlade družine in deficitarne poklice

Aktivnosti izvedene v 2017
- občina je v letu 2017 začela s pripravo sprememb in dopolnitev OPN, s katerimi bodo
zagotovljene dodatne možnosti za gradnjo stanovanj in individualnih hiš ter nadaljnji razvoj
podjetij
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Prihodnje načrtovane aktivnosti
- dokončanje sprejema OPN
- glede na zadane cilje v viziji in strategiji je predvidena ureditev novih najemnih stanovanj v
lasti občine (prvenstveno v starejših stavbah, da se zagotovi tudi obnova stavbnega fonda)

2.3

II. Steber : » PROMET IN KOMUNIKACIJE »

V II. razvojnem stebru »Promet », je oblikovanih 17 kazalnikov – 7 s področja kvantificiranih ciljev in
10 s področja zadovoljstva prebivalcev s stanjem.
Občina delno dosega cilje zastavljene pri kvantitavnih kazalnikih. V okviru priprave vizije je bilo
predvideno do leta 2030 asfaltiranje do 600 m makadamskih cest letno in nekaj več kot 2 km
rekonstruiranih občinskih cest letno. Kazalnik asfaltiranja javnih poti je bil rahlo presežen, kazalnik
rekonstruiranih javnih poti pa ni bil dosežen. Urejeni so bili novi pločniki in kolesarske poti (v okviru
gradnje novega krožišča v Latkovi vasi in pločnika v smeri Hrastja in Jagra), v okviru tega projekta so
bila zgrajena tudi nova javna parkirišča. Novih tematskih ali sprehajalnih poti v občini nismo urejali.
Pri analizi ankete se je pokazalo, da so občani bolje ocenili zadovoljstvo na področju prometa, kot v
letu 2016,ocena zimske službe je sicer višja od ocene v letu 2016, vendar pa zaostaja za pričakovano
vrednostjo, kar je lahko tudi posledica večje količine snežnih padavin v zimi 2017/2018.

II. PROMET – KVANTIFICIRANI CILJI

VIR

Stanje
2016

Stanje
2017

P

%
pričakovane
realizacije

1.

Dolžina asfaltiranih javnih poti (km)

OU

36,7

37,45

5

100,67

2.

Dolžina rekonstruiranih občinskih cest
(km)

OU

0

0,5

10

23,81

3.

Lastniško urejene ceste (km)

41,5

44,3

5

101,14

4.

Dolžina urejenih pločnikov (km)

OU

8,4

9,1

5

103,41

5.

Dolžina urejenih kolesarskih poti (km)

OU

0,8

1

10

90,91

6.

Število javnih parkirnih mest

OU

0

13

5

325,00

7.

Dolžina sprehajalnih in tematskih poti
(km)

OU

5

5

5

84,75

3,36

3,81

OU

OCENA ZADOVOLJSTVA
OBČANOV

110,56%

8.

urejenost cest in ulic

A

3,34

3,88

5

113,35

9.

urejenost pločnikov

A

3,31

3,81

5

112,22

10.

urejenost parkirišč

A

3,48

3,69

5

103,86

11.

kolesarske poti

A

2,86

3,67

10

123,28

12.

sprehajalne poti

A

3,27

3,89

5

115,84

13.

kažipoti in označbe

A

3,47

3,90

5

110,05

14.

javna razsvetljava

A

3,47

4,03

5

113,71

15.

zimska služba

A

3,41

3,43

5

98,34

16.

dostopnost do telekomunikacij

A

3,60

4,08

5

111,35

17.

javni prevoz

A

3,40

3,68

5

105,78
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2.3.1 Ocene in komentarji prebivalcev občine Prebold
2016

2017

RAZVOJNI STEBER

3,36

3,81

II - PROMET

3,34

3,88

ni opomb

UREJENOST CEST IN ULIC

V primerjavi z letom 2016 občani urejenost ocenjujejo bolje.
3,31

3,81

ni opomb

UREJENOST PLOČNIKOV

V primerjavi z letom 2016 občani urejenost ocenjujejo bolje.
1
med bloki premalo parkirišč
3,48

3,69

UREJENOST PARKIRIŠČ

2

slabe oznake med bloki

2

premalo parkirišč

V primerjavi z letom 2016 je ocena boljša. Posamezni anketiranci so opozorili na pomanjkanje parkirišč
med bloki in slabe oznake na teh parkiriščih.
1
sploh jih ni (razen Prebold-Latkova vas)
2,86 3,67 KOLESARSKE POTI
V primerjavi z letom 2016 so občani bolj zadovoljni z urejenostjo. En anketiranec opozarja na
pomanjkanje kolesarskih poti.
3,27

3,89

SPREHAJALNE POTI

1
1

niso urejene
manjkajo (trim steza)

V primerjavi z letom 2016 so občani bolj zadovoljni z urejenostjo. En anketiranec je opozoril na slabo
urejanje, drugi pa pogreša trim stezo.
3,47

3,90

ni opomb

KAŽIPOTI IN OZNAČBE

V primerjavi z letom 2016 so občani bolj zadovoljni.

3,47

4,03

JAVNA RAZSVETLJAVA

2
1

slaba razsvetljava od blokov do Odela
veliko premalo luči

1
premalo luči (Matke)
1
zelo dobro osvetljena ulica
V primerjavi z letom 2016 so občani bolj zadovoljni. Dva anketiranca sta opozorila na slabšo
osvetljenost od blokov do Odela, en na premalo luči in en na pomanjkanje luči v Matkah. En
anketiranec je pohvalil javno razsvetljavo.

3,41

3,43

ZIMSKA SLUŽBA

1

pločniki nikoli spluženi

1

pločniki zelo slabo pozimi

1

premalokrat spluženo

1

vsaj 2x več čiščenja cest

1

zelo drsi na pločnikih

1

pločniki so bili zasneženi

V primerjavi z letom 2016 so občani malenkost bolj zadovoljni, vendar ocena ne dosega predvidene
vrednosti. Večina pripomb anketirancev se nanaša na zimsko vzdrževanje pločnikov, ki po mnenju petih
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anketirancev pozimi niso dobro očiščeni.
3,60

4,08

ni opomb

DOSTOPNOST DO
TELEKOMUNIKACIJ

V primerjavi z letom 2016 so občani bolj zadovoljni.

3,40

3,68

JAVNI PREVOZ

1

premalo voženj v dnevu (Matke)

1

premalo povezav do Celja

1

premalo povezav

1

pomanjkanje med kraji (npr. Latkova vas –
Marija Reka)

V primerjavi z letom 2016 so občani bolj zadovoljni. Anketiranci so v opombah opozorili na prenizko
frekvenco prevozov in pomanjkanje povezav, ki so pokrite z javnim prevozom.

PREDVIDENI UKREPI IN PROJEKTI OBČINE PREBOLD V II. RAZVOJNEM STEBRU »PROMET« :

Ukrepi in projekti iz Razvojne strategije VIS Prebold:
Na področju OP Promet se izvedejo ukrepi in projekti, ki bodo usmerjeni v uresničevanje vizije in
kvantificiranih ciljev občine Prebold do leta 2030. Asfaltirale in predvsem rekonstruirale se bodo
občinske ceste in javne poti, urejalo lastništvo in odpravljali vzroki na »črnih prometnih točkah«.
Posebna pozornost bo veljala izgradnji kolesarskih poti, pa tudi ureditvi pločnikov, povečanju števila
urejenih parkirišč, sprehajalnim in tematskim potem, ustreznemu označevanju in javni razsvetljavi.
Občinske ceste
Občina je v letu 2017 nadaljevala z asfaltiranjem makadamskih odsekov lokalnih cest v Mariji Reki in
Sv. Lovrencu, v skupni dolžini približno 740m. Izvedeni sta bili rekonstrukcija ceste Na zelenici in v
Soseski v skupni dolžini približno 500 m, pomemben projekt izveden v letu 2017 pa je bila izgradnja
krožišča v Latkovi vasi, ki ga je sofinancirala Občina Prebold, investitor pa je bila direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo. V Latkovi vasi je bilo razširjeno tudi križišče v coni SOC in zgrajen del
priključne ceste v poslovno cono Latkova vas proti objektu Jager. Dokončanje tega priključka so
preprečile težave z lastnikom enega od zemljišč.
Občina Prebold prilagaja investicije na prometnem omrežju razpoložljivim sredstvom, predlogom
krajevnih odborov in stanju posameznih odsekov cest. Dolgoročna strategija rekonstrukcij prometne
infrastrukture še ni pripravljena.
Na področju urejanja občinskih cest je Občina Prebold nadaljevala s parcelacijami, s pripravo pogodb
za brezplačen prenos in vpisi v zemljiško knjigo. Urejanje lastništva poteka počasneje, kot je bilo
predvideno, saj v mnogih primerih lastniki zemljišč zahtevajo previsoke odškodnine.
Občina še nima sprejetih enotnih meril za vzdrževanje cest, prioritete se določajo v povezavi s
pregledniško službo pogodbenega izvajalca vzdrževanja občinskih cest. Projekti za umirjanje prometa
se izvajajo glede na predloge krajevnih odborov in Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem
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prometu. V preteklem letu za obnove prometne infrastrukture ni bilo na voljo sofinancerskih
sredstev EU in RS.
Občinske ceste
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 prilagoditev NRP prioritetam, pričakovanjem občanov in viziji razvoja občine
 dolgoročna strategija rekonstrukcije cest, ulic in mostov
 ureditev lastništva na občinskih cestah
 program urejanja bankin na občinskih cestah
 transparentna merila za vzdrževanje cest
 projekti za umiritev prometa
 vzpostavitev partnerstev, pozornost na možnosti sofinanciranja iz državnih in EU virov

Aktivnosti izvedene v 2017
- občina vsakoletno pripravlja projekte za rekonstrukcije in asfaltiranje lokalnih cest v
sodelovanju s krajevnimi odbori
- v letu 2017 je bilo dodatno lastniško urejenih 2,8 km občinskih cest
- v sodelovanju s krajevnimi odbori in odborom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se
izvajajo lokalni ukrepi za umirjanje prometa (v letu 2017 v okviru rekonstrukcije ceste na
zelenici)
- v letu 2017 za področje cestnega prometa posebnih dodatnih virov ni bilo na voljo
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje izvajanja rekonstrukcij in asfaltiranja občinskih cest
- nadaljevanje lastniškega urejanja občinskih cest s poudarkom na brezplačnih prenosih
- sofinanciranje gradnje krožišča v Dolenji vasi (glavni investitor Direkcija Republike Slovenije
za infrastrukturo) z namenom povečanja prometne varnosti in umirjanja prometa
- sodelovanje z občinama Trbovlje in Hrastnik pri pripravi Regionalnega prostorskega plana za
povezavo Zasavja na avtocesto A1 v Šentrupertu
Pločniki, bankine, sprehajalne poti
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 dolgoročni program ureditve bankin, pločnikov in sprehajalnih poti
 zagotavljanje varnosti uporabnikov
 analiza ustreznosti obstoječih pločnikov
 upoštevanje kriterijev »družini prijazno okolje«
 kriteriji uporabe in vzdrževanja
 vzpostavitev mreže urejenih sprehajalnih in tematskih poti
 enotno označevanje, urbana oprema, info table

Aktivnosti izvedene v 2017
- ureditve pločnikov so bile v letu 2017 izvedene v okviru rekonstrukcije ceste Na zelenici in v
okviru gradnje krožišča v Latkovi vasi
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje urejanja pločnikov v okviru rekonstrukcij občinskih cest
- odpravljanje arhitekturnih ovir za invalide na javnih površinah v okviru izvedbe projekta
"invalidom prijazna občina"
Kolesarske steze
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 priprava dolgoročne strategije izgradnje kolesarskih stez v občini in regiji
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krožna kolesarska pot med vasmi občine Prebold
uskladitev NRP z vizijo razvoja in prioritetami prebivalcev
enotno označevanje kolesarskih poti, varnost, promocija , urbana oprema
storitve ob kolesarskih poteh

Aktivnosti izvedene v 2017
- krajši odseki kolesarskih stez so bili izvedeni v okviru gradnje krožišča Latkova vas
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljnje urejanje krajših odsekov kolesarskih stez v okviru prenove križišč
- sodelovanje pri regijskih projektih gradnje kolesarskih poti D1 (odsek Vransko – Celje) in G8
(odsek Letuš – Šešče), kolesarska pot D1 bo v občini Prebold predvidoma potekala od Kaplje
vasi, po bregu Bolske do Lapurja in dalje do Šešč ter preko mosta čez Savinjo v smeri Celja,
kolesarska pot G8 pa po levem bregu Savinje od Polzele do mostu Šešče, deli te trase
potekajo v Občini Prebold na mestih, kjer ta sega na levi breg Savinje
Javna razsvetljava
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 spremljanje energetske učinkovitosti
 obravnavanje prioritet, usmeritev in predlogov občanov
 sodelovanje v projektih »eko-partnerstev«

Aktivnosti izvedene v 2017
- postavitev dodatnih svetilk javne razsvetljave glede na predloge krajevnih odborov
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje dopolnjevanja javne razsvetljave glede na predloge krajevnih odborov
Javna parkirišča
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 analiza mirujočega prometa v centru Prebolda in krajevnih središčih
 dolgoročni program urejanja novih javnih parkirnih mest
 obravnava in merjenje zadovoljstva občanov

Aktivnosti izvedene v 2017
- v letu 2017 je bilo zgrajenih 13 dodatnih javnih parkirišč v okviru izgradnje novega krožišča v
Latkovi vasi
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- izgradnja manjših parkirišč v okviru rekonstrukcij občinskih cest, tam, kjer bo to možno in
predvideno s projektom
Kažipoti in označevanje
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 načrt vseh lokacij za postavitev kažipotov in označb
 enoten pristop oblikovanja »lokalne signalizacije«
 prioritete ureditve in partnerstva z zainteresiranimi subjekti
 obravnava in merjenje zadovoljstva občanov

Aktivnosti izvedene v 2017
- v letu 2017 postavljene dodatne table z zemljevidi občine v centru in v Latkovi vasi (postavil
zasebni partner)
Prihodnje načrtovane aktivnosti
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-

nadaljnje aktivnosti na tem področju niso načrtovane

Vzdrževanje
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 določitev transparentnih standardov vzdrževanja
 objava razporeda funkcioniranja zimske službe
 vzpostavitev režima povratnih informacij in zadovoljstva občanov

Aktivnosti izvedene v 2017
- izvajanje zimske službe z dosedanjimi izvajalci za pluženje cest, izbran je bil ponudnik za
čiščenje pločnikov
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- dogovor o izvajanju zimske službe za naslednje štiriletno obdobje
Dostopnost do interneta, TV in telefonskega signala
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 projekt »javno brezžično omrežje«
 pokritost signala mobilnega omrežja na celotnem teritoriju občine Prebold
 optično omrežje, kabelski sistem, javne e-točke
 informiranje, e- izobraževanje odraslih

Aktivnosti izvedene v 2017
- ponudniki telekomunikacijskih storitev so nadaljevali z gradnjo optičnega omrežja v
Preboldu in v okoliških vaseh
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- prijava na razpis wifi4eu za sofinanciranje prostega brezžičnega dostopa do interneta
(predvidoma za območje ob bazenu in gaj)
Javni prevoz
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 avtobusne povezave: stalno spremljanje in analiziranje potreb prebivalcev
 načrt urejanja avtobusnih postajališč
 spodbuda za ponudbe privatnega sektorja

Aktivnosti izvedene v 2017
- izvedeno spremljanje zadovoljstva občanov v okviru ankete VIS
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- trenutno novih aktivnosti na tem področju ni načrtovanih
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2.4

III. Steber : » OKOLJE »

V 3. razvojnem stebru »Okolje», je oblikovanih 13 kazalnikov, od tega 3 s področja kvantificiranih
ciljev in 10 s področja ocene zadovoljstva prebivalcev. 10 kazalnikov izkazuje presežek pričakovane
vrednosti, pri treh pa pričakovana vrednost ni bila dosežena. V primerjavi z letom 2016 so vidne
boljše ocene pri večini kategorij zadovoljstva prebivalcev. Na enaki ravni (dokaj visoki, ocena 4,18)
ostaja zadovoljstvo z urejenostjo pokopališča.
Pri kvantitativnih kazalnikih za zastavljenimi cilji zaostaja število priključkov na javni vodovod in
vključenost gospodinjstev v odvoz odpadkov, medtem, ko število priključkov na kanalizacijo presega
zastavljene cilje.

III. OKOLJE - KVANTIFICIRANI
CILJI

VIR

Stanje
2016

Stanje
2017

P

%
pričakovane
realizacije

1.

Število priključkov na javni vodovod

JKP

1.351

1.352

15

99,78

2.

Število priključkov na kanalizacijo

OU

964

1.020

15

104,72

3.

Vključenost gospodinjstev v org. odvoz
odpadkov (%)

OU

97,00

95,27

5

98,01

3,64

3,90

OCENA ZADOVOLJSTVA OBČANOV III. steber

105,23%

4.

javne površine

A

3,63

4,00

10

108,34

5.

ravnanje z odpadki

A

3,61

3,70

5

100,71

6.

oskrba z vodo

A

3,93

4,16

5

104,76

7.

kanalizacija in ČN

A

3,64

3,97

5

107,27

8.

čistost rek, potokov in jezer

A

3,15

3,61

10

111,21

9.

kakovost zraka

A

3,78

4,04

5

105,46

10.

stanje hrupa

A

3,68

3,89

5

104,04

11.

urejenost pokopališč

A

4,18

4,18

5

99,45

12.

vključenost občanov v urejenost okolja

A

3,33

3,56

10

104,28

13.

prostorski plan občine

A

3,48

3,85

5

108,36
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2.4.1 Ocene in komentarji prebivalcev občine Prebold
2016

2017

RAZVOJNI STEBER

3,64

3,90

III - OKOLJE

3,63

4,00

ni opomb

JAVNE POVRŠINE

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z urejenostjo javnih površin.
3,61

3,70

ni opomb

RAVNANJE Z ODPADKI

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z ravnanjem z odpadki.
ni opomb
3,93 4,16 OSKRBA Z VODO
V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z oskrbo z vodo.
3,64

3,97

KANALIZACIJA IN ČN

1

slabo organizirano

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni s kanalizacijo in čistilno napravo. En
anketiranec meni, da je to področje slabo organizirano.
1
ribnik je umazan
3,15

3,61

ČISTOST REK, POTOKOV IN JEZER

1

jezero je zelo umazano

1
ribnik je katastrofa
V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni. Več anketirancev tu opozarja na umazan in
zanemarjen ribnik.
3,78

4,04

KAKOVOST ZRAKA

ni opomb

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni s kakovostjo zraka.
1
zelo hrupno
3,68 3,89 STANJE HRUPA
V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni s stanjem hrupa. En anketiranec opozarja na po
njegovem mnenju zelo hrupno okolje.
ni opomb
4,18 4,18 UREJENOST POKOPALIŠČ
V primerjavi z letom 2016 so anketiranci dali urejenosti pokopališč enako in dokaj visoko oceno. Ocena
ne dosega predvidene vrednosti, ker je cilj rast povprečne ocene do leta 2030.
3,33

3,56

VKLJUČENOST OBČANOV V
UREJENOST OKOLJA

ni opomb

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z vključenostjo občanov v urejenost okolja.
3,48

3,85

PROSTORSKI PLAN OBČINE

ni opomb

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni s prostorskim planom občine.
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PREDVIDENI UKREPI IN PROJEKTI V III. RAZVOJNEM STEBRU » OKOLJE« :
Ukrepi in projekti iz Razvojne strategije VIS Prebold :
Na področju OP Okolje se v občini Prebold izvedejo ukrepi in projekti po področjih, ki bodo usmerjeni
v uresničevanje vizije s cilji, ki so v skladu z okoljskimi standardi EU. V ospredju bo trajnostni razvoj s
ciljem maksimalne priključenosti gospodinjstev na kanalizacijo in čistilne naprave ter v sistem
organiziranega odvoza in ločevanja odpadkov. Pozornost bo namenjena ustrezni frekvenci odvozov,
urejenosti javnih površin, ureditvi okolice potokov in jezer ter odstranjevanju in sanaciji divjih
odlagališč.
Ob povečani participaciji občanov v dejavnostih okoljskega stebra se pričakuje tudi povečanje ocene
zadovoljstva na povprečno oceno 4,5, kar bo imelo 65 % vpliv na stanje okoljskega kazalnika.
Vzdrževanje javnih površin
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 načrt ureditve in vzdrževanja javnih površin (opredelitev standardov)
 vzpostavitev sistema odgovornosti in izvajanje nadzora
 načrt revitalizacije propadajočih in spomeniško zaščitenih objektov
 program postavitve urbane opreme na javnih površinah
 izobraževalni in motivacijski projekti ozaveščanja ljudi – medgeneracijske delavnice
 načrt prazničnih krasitev krajevnih središč
 informiranost, javne pohvale, graje, sankcije
 spremljanje in obravnava ocen zadovoljstva občanov

Aktivnosti izvedene v 2017
- v letu 2017 je bila postavljena manjša urbana oprema na različnih lokacijah v občini (koši za
smeti, korita za rože, klopi)
- v gaju Prebold je bil postavljen zunanji fitnes
- spremljanje zadovoljstva občanov v okviru ankete VIS
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljnje dopolnjevanje urbane opreme glede na potrebe in predloge krajevnih odborov

Ravnanje z odpadki
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 prilagodljivost frekvence odvozov odpadkov
 standard ureditve ekoloških otokov in kontinuiran proces ločenega zbiranja odpadkov
 ureditev centra za gradbene odpadke
 projekt energetskega izkoriščanja odpadkov
 regijsko in mednarodno povezovanje, partnerstva, skupni projekti
 informiranje, izobraževanje in motivacijski projekti za mlade

Aktivnosti izvedene v 2017
- na pobudo občine je izvajalec odvoza odpadkov zamenjal nekaj klasičnih zabojnikov na eko
otokih z zvončastimi
- poteka občasno preverjanje glede vključenosti občanov v odvoz odpadkov
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljnje urejanje eko otokov
- izvedba preverjanja vključenosti gospodinjstev v odvoz odpadkov
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Ravnanje z odpadno vodo – kanalizacija in ČN
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 dokončanje kanalizacijskega omrežja in priključkov na ČN
 nadzor in merjenje zadovoljstva uporabnikov
 ohranjanje biodiverzitete
 informiranje in izobraževanje
 kontrola uporabe pesticidov in gnojil

Aktivnosti izvedene v 2017
- rekonstrukcija kanalizacije Soseska, gradnja krajših odsekov kanalizacije glede na predloge
krajevnih odborov in potrebe občanov
- potekalo je pozivanje občanov k priklopu na kanalizacijo na območjih, kjer je ta že zgrajena
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje gradnje krajših kanalizacijskih odsekov glede na predloge krajevnih odborov
- pozivi občanom k priključitvi na že zgrajenih območjih ter pozivi preko JKP in v skrajnem
primeru prijave inšpekcijskim službam
Vodooskrba
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 načrt izvajanja hišnih priklopov
 nabor in zaščita lokalnih vodnih virov
 prioritete in načrt izgradnje novih sistemov in uskladitev v NRP
 načrt obnove zastarelih sistemov
 izobraževalni in motivacijski projekti o racionalni porabi vode

Aktivnosti izvedene v 2017
- gradnja vodovoda posodobitev na območju Gorica v Kaplji vasi
- pridobljena dokumentacija in gradbeno dovoljenje za vodovod Golava
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- v letu 2018 je bil zgrajen vodovod Golava
- nadaljnja širitev gradnje vodovoda Golava v smeri Burklčevega hriba
Projekti
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 stimuliranje razvoja inovativnih oblik varovanja okolja
 strategija zmanjševanja onesnaževanja, nadzora in ukrepov
 načrt urejanja brežin rek in potokov
 projekti za blažitev posledic klimatskih sprememb
 revitalizacija gramoznic
 sistem ukrepov v primeru naravnih nesreč

Aktivnosti izvedene v 2017
- na področju ukrepov varstva okolja občina Prebold ni izvajala posebnih projektov
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- v okviru priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta je bila
pripravljena protipoplavna študija za zagotavljanje poplavne varnosti ob reki Bolski, sledi
vključitev predvidenih ureditev v občinski prostorski načrt, nato izvedba ukrepov glede na
finančne zmožnosti
Področje energetike (sledenje politikam EU)
 projekti za zmanjševanje porabe energije (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
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energetska obnova javnih stavb
nagrajevanje raziskovalnih projektov za povečanje učinkovitosti energetske rabe
izobraževalni in informativni projekti - spremljanje primerov dobrih praks
vzpostavljanje partnerstev - vključevanje podjetništva in industrije
izračun »energetskega potenciala« v občini
motivacijski projekti za gospodinjstva
projekt »modri dežnik« (enostavne in razumljive informacije za gospodinjstva na vseh javnih
prireditvah)

Aktivnosti izvedene v 2017
- manjše energetske sanacije se izvedejo v okvirih prenove stanovanj in drugih občinskih
objektov
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- po energetski obnovi vrtca in šole Prebold trenutno ni predvidenih novih projektov na tem
področju
Prostorsko planiranje
 prilagajanje občinskega prostorskega načrta (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 transparentni postopki sprememb in ustrezna komunikacija z občani
 analiza izkoriščenosti potenciala v turizmu, kmetijstvu in podjetništvu
 uskladitev z vizijo in vrednotami prebivalcev

Aktivnosti izvedene v 2017
- v latu 2017 je občina Prebold začela s postopkov sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- čim hitrejši sprejem občinskega prostorskega načrta, ki ga zavira počasno delo nosilcev
urejanja prostora na državni ravni
- sodelovanje z občinama Trbovlje in Hrastnik pri pripravi regionalnega prostorskega načrta za
povezavo Zasavja z avtocesto A1 v Šentrupertu
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2.5

IV. Steber : » IZOBRAŽEVANJE »

V IV. razvojnem stebru »Izobraževanje«, je oblikovanih 9 kazalnikov in sicer 4 s področja doseganja
kvantificiranih ciljev in 5 kazalnikov, ki odražajo oceno zadovoljstva prebivalcev. Na področju
zadovoljstva občanov vsi kazalniki presegajo zastavljene cilje.
Pri kvantitativnih kazalnikih presega zastavljeni cilj število otrok vpisanih v Osnovno šolo, nekoliko pa
zaostaja število otrok vpisanih v vrtec, ki je nekoliko nižje, kot v letu 2016. Občina v altu 2017 ni
razpisala raziskovalnih nalog ali izvedla medgeneracijskih projektov.

IV. IZOBRAŽEVANJE –

VIR

Število vpisanih otrok v vrtec (tekoče
OŠ
šolsko leto)
Število vpisanih otrok v OŠ (tekoče
2.
OŠ
šolsko leto)
Število razpisanih nagrad za
raziskovalna dela na tematiko občine
3.
OU
(seminarske, diplomska, mag. in dr. dela
- 1/leto)
Število medgeneracijskih projektov (vsaj
4.
OU
1/leto)
1.

OCENA ZADOVOLJSTVA
OBČANOV

Stanje
2016

Stanje
2017

P

%
pričakovane
realizacije

245

236

5

95,93

408

428

5

104,65

0

0

10

0,00

0

0

10

0,00

3,58

3,79

104,17%

5.

Ustreznost objektov otroških vrtcev

A

4,09

4,15

10

101,47

6.

Ustreznost objektov šol

A

3,81

3,98

10

104,46

7.

Ustreznost vsebin v vrtcih in šolah

A

3,38

3,80

15

112,43

8.

Vključenost v življenje lokalne skupnosti

A

3,55

3,75

15

105,63

9.

Vsebine za starejše občane

A

3,05

3,29

20

107,87
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2.5.1 Ocene in komentarji prebivalcev občine Prebold
2016

2017

RAZVOJNI STEBER

3,58

3,83

IV - IZOBRAŽEVANJE

4,09

4,15

UREJENOST OBJEKTOV
OTROŠKIH VRTCEV

1

od zunaj zelo lepo

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z urejenostjo vrtca. En anketiranec je pohvalil
zunanjost vrtca.
1
potrebne prenove učilnic
3,81

3,98

USTREZNOST OBJEKTOV ŠOL

1

stare stvari (stara oprema)

1
izgleda zelo starinsko
V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z ustreznostjo objektov šol. Trije anketiranci v
opombah menijo, da bi bila potrebna prenova učilnic in da je šola videti stara in s staro opremo.
3,38

3,80

USTREZNOST VSEBIN V VRTCIH
IN ŠOLAH

ni opomb

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z vsebinami v vrtcu in šoli.
ni opomb
VKLJUČENOST V ŽIVLJENJE
3,55 3,75
LOKALNE SKUPNOSTI
V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z vključenostjo šole v lokalne vsebine.
3,05

3,47

VSEBINE ZA STAREJŠE OBČANE

ni opomb

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z vsebinami za starejše občane.
PREDVIDENI UKREPI IN PROJEKTI V RAZVOJNEM STEBRU » IZOBRAŽEVANJE »
Ukrepi in projekti iz Razvojne strategije VIS Prebold:
Na področju OP Izobraževanje se izvedejo ukrepi in projekti, ki bodo usmerjeni v uresničevanje vizije
in ciljev občine Prebold do leta 2030. Ob pričakovanem povečanju števila prebivalcev se bo povečal
tudi vpis otrok v vrtce in osnovne šole na območju občine. Z investicijskimi in vzdrževalnimi posegi se
bodo še izboljšali pogoji dela v vrtcih in šolah. Spodbujale se bodo nove vsebine tako za otroke kot
odrasle.
Z vpeljavo ustreznih »lokalnih« vsebin in povečanim medsebojnim sodelovanjem v smislu
vključenosti v družbeno življenje kraja se pričakuje postopno povečevanje ocene zadovoljstva
občanov, katerih letna ocena bo imela 70 % vpliv na kazalnik stebra izobraževanje.
Materialni pogoji
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 načrt investicij, obnove in razširitve zunanjih in notranjih površin
 analiza energetske potratnosti objektov
 analiza zagotavljanja varnosti otrok, zaposlenih in staršev
 načrt ureditve parkiranja za zaposlene in goste
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Aktivnosti izvedene v 2017
- v letu 2017 so bile izvedene aktivnosti manjših obnov šolskih prostorov in vrtca
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- glede na izvedeno analizo o potrebah po prostorih v osnovni šoli bo potrebno v šolskem letu
2019 – 2020 zgraditi dodatni dve učilnici s pripadajočimi kabineti kot prizidek osnovne šole,
obnoviti kuhinjo in razširiti jedilnico, pripravljena je projektna naloga, v pripravi je idejna
zasnova
Čas obratovanja
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 prilagajanje razmeram v občini - redna analiza potreb
 ocena možnosti dodatne ponudbe varstva otrok

Aktivnosti izvedene v 2017
- čas varstva v vrtcu in podaljšanega bivanja v šoli se ni spreminjal, tudi ni bilo zaznanih večjih
potreb s strani staršev
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- spremljanje zadovoljstva staršev z urniki šole in vrtca preko roditeljskih sestankov in
delovanja svetov staršev
Vsebina dela in vključenost v življenje lokalne skupnosti
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 sofinanciranje usklajenih fakultativnih vsebin
 projekti popoldanskih tematskih delavnic z občani
 inovativni turistični, kulturni, športni in okoljski projekti
 projekt »eko proizvodi iz domačega okolja za šolske kuhinje«
 motivacijski projekti prostovoljne pomoči
 medgeneracijski projekti – npr. projekt: »družini prijazna občina«
 projekti obnavljanja tradicij in raziskovanja zgodovine
 medkrajevno in regijsko povezovanje – skupni projekti
 sodelovanje v projektu: »potujem in za Prebold opazujem«
 strategija zagotavljanja varnosti v vrtcih in šolah

Aktivnosti izvedene v 2017
- osnovna šola je v letu 2017 sodelovala pripirava nekaterih občinskih proslav (proslava ob
občinskem prazniku, komemoracija ob dnevu mrtvih) in organizirala več prireditev za starše
učencev in občane
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje dosedanjih aktivnosti na tem področju
Programi za starejše občane
(nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 nabor in izbor aktivnosti in vsebin
 vključitev v medgeneracijski projekt »družini prijazna občina«
 e- izobraževalni tečaji
 ogledi in predavanja o primerih dobre prakse

Aktivnosti izvedene v 2017
- aktivnosti za starejše občane ponuja društvo upokojencev in druga društva v občini, v bližini
so na voljo aktivnosti UPI Žalec
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Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje dosedanjih aktivnosti
- v okviru projekta LAS medgeneracijski center vzpostavitev dodatnih aktivnosti za starejše

2.6

V. Steber : » KVALITETA ŽIVLJENJA »

V V. razvojnem stebru »Kvaliteta življenja«, je oblikovanih 12 kazalnikov in sicer 3 s področja
doseganja kvantificiranih ciljev in 9 kazalnikov, ki odražajo oceno zadovoljstva prebivalcev. Med
kvantificiranimi kazalniki vsi dosegajo predvidene vrednosti, predvsem zato, ker so cilji zastavljeni
dolgoročno in rezultati v prvih letih uresničevanja vizije in strategije še niso previsoki. Pri oceni
zadovoljstva občanov predvidenih vrednosti ne dosegata oceni za oskrbo prebivalcev in duhovno
oskrbo, ki sicer nista nižji od leta 2016, vendar ne dosegata predvidenega zvišanja. Slabši je rezultat
pri varnosti bivanja in stopnji zaupanja v občino, ki sta v primerjavi z letom 2016 nižji.

V. KVALITETA ŽIVLJENJA –
1.
2.
3.

Urejeni - rekonstruirani objekti
namenjeni za kulturo
Dograjeni zunanji objekti namenjeni za
šport
Število vpisanih v glasbeno šolo

vir

Stanje
2016

Stanje
2017

P

%
pričakovane
realizacije

OU

2

2

15

100,00

OU

0

1

15

100,00

OU

59

59

5

100,00

3,58

3,70

OCENA ZADOVOLJSTVA
OBČANOV

101,49%

4.

zdravstvena oskrba

A

3,65

4,09

6

110,21

5.

kulturno dogajanje in udejstvovanje

A

3,41

3,58

8

102,64

6.

možnost športa in rekreacije

A

3,83

4,13

8

106,50

7.

socialne aktivnosti

A

3,38

3,63

8

104,91

8.

oskrba prebivalcev

A

3,55

3,57

8

98,67

9.

duhovna oskrba

A

3,82

3,82

0

98,73

10.

medsosedski odnosi

A

3,64

3,78

7

102,13

11.

varnost bivanja

A

4,03

3,95

5

97,19

12.

stopnja zaupanja v občino

A

2,92

2,76

15

91,00
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2.6.1 Ocene in komentarji prebivalcev občine Prebold
2016

2017

RAZVOJNI STEBER

3,58

3,70

V – KVALITETA ŽIVLJENJA

3,65

4,09

ZDRAVSTVENA OSKRBA

1

precej zadovoljen

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z zdravstveno oskrbo.
3,41

3,58

KULTURNO DOGAJANJE IN
UDEJSTVOVANJE

1

potrebnih več prireditev

1

izboljšajte, povečajte

2
premalo prireditev
V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni, trije anketiranci so mnenja, da je potrebno
povečati število prireditev.
3,83

4,13

MOŽNOST ŠPORTA IN
REKREACIJE

1

super park (gaj)

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z možnostjo športa in rekreacije.
ni opomb
3,38 3,63 SOCIALNE AKTIVNOSTI
V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni s ponudbo socialnih aktivnosti.
3,55

3,57

OSKRBA PREBIVALCEV

ni opomb

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z oskrbo prebivalcev, vendar rast zadovoljstva
ni tolikšna, kot je predvideno, če želimo v letu 2030 doseči stopnjo zadovoljstva 4,5.
3,82

3,82

DUHOVNA OSKRBA

ni opomb

V primerjavi z letom 2016 enako zadovoljni z duhovno oskrbo, kot v letu 2016, kar pa pomeni, da rast
zadovoljstva ni tolikšna, kot je predvideno, če želimo v letu 2030 doseči stopnjo zadovoljstva 4,5.
3,64

3,78

MEDSOSEDSKI ODNOSI

ni opomb

V primerjavi z letom 2016 so anketiranci bolj zadovoljni z medsosedskimi odnosi.
1
psi brez povodcev
4,03 3,95 VARNOST BIVANJA
2
motijo me pijanci, ki delajo nered
V primerjavi z letom 2016 so anketiranci manj zadovoljni z varnostjo bivanja, en anketiranec je opozoril
na pse brez povodcev, drugi pa na pijance.
2,92

2,76

STOPNJA ZAUPANJA V OBČINO

opombe predstavljene v nadaljevanju

V primerjavi z letom 2016 anketiranci manj zaupajo občini. Opombe k vprašanju so predstavljene v
nadaljevanju.
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Analiza odgovorov na vprašanje "Ali bo občina znala prisluhniti Vašim pričakovanjem v
zvezi s kvaliteto bivanja v vašem kraju?"
2016

2017

2,92

2,76

št.
pripomb

Ali bo občina znala prisluhniti vašim pričakovanjem?
ocena

Pripombe občanov

1

zelo verjamem (4)

ker gre vedno bolje

1
1

verjamem (3)
zelo verjamem (4)

ker se razvija počasi
vse gre na bolje

1

verjamem (3)

želim večji nadzor nad puščanjem pasjih iztrebkov

1

malo verjamem (2)

zaradi župana

1
1

ne verjamem (1)
malo verjamem (2)

dokler bo isti župan
že leta je isto

Pomemben podatek za organe in upravo občine je, da je ocena zaupanja v občinske organe v
letu 2017 nižja od ocene za leto 2016. Pri pripombah sta dva občana, ki sta zaupanje v
občino ocenila z oceno 4 menila, da se občina razvija na bolje, dva občana, ki sta zaupanje
ocenila s 3 menita, da se občina razvija počasi, tudi eden od občanov, ki je dal oceno 2 meni,
da se občina razvija počasi. Dva občana ne zaupata županu.
PREDVIDENI UKREPI IN PROJEKTI V RAZVOJNEM STEBRU »KVALITETA ŽIVLJENJA«
Na področju OP kvaliteta življenja se izvedejo ukrepi in projekti, ki bodo usmerjeni v uresničevanje
vizije in ciljev občine Prebold. Pričakuje se izboljšanje stanja na vseh področjih, ki vplivajo na kakovost
življenja.
Ob povečani pozornosti do dejavnikov kakovosti bivanja je pričakovano povečevanje zadovoljstva
občanov, ki naj bi do leta 2030 doseglo povprečno oceno 4,5. Zadovoljstvo prebivalcev, ki se ga
izmeri vsako leto ob istem času v mesecu marcu, predstavlja 65 % vpliva na agregatni kazalnik stebra
»kvaliteta življenja«.
Zdravstvena oskrba
 objekti in ukrepi (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 dolgoročni program obnove in vzdrževanja objektov namenjenih zdravstveni oskrbi,
 analiza dodatnih potreb po prostorih za nove vsebine ( pediater…)
 javno-zasebna partnerstva
 ukrepi za povečanje števila zdravnikov in specialistov (analiza potreb, subvencije, štipendije,
raziskovalne naloge, stanovanja, …)
 projekti preventive (programi za krepitev zdravja)
 spremljanje zadovoljstva občanov
 nove vsebine: informiranje, delavnice z občani – projekt: »zdrava občina«, spremljanje primerov
dobre prakse ….
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Aktivnosti izvedene v 2017
- izvedeno redno vzdrževanje objekta zdravstvene postaje
- spremljanje zadovoljstva občanov v okviru ankete VIS
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje rednega vzdrževanja objekta zdravstvene postaje
- v letu 2018 je v okviru projekta LAS obnovljen zapuščen objekt bivše knjižnice ob zdravstveni
postaji, v objektu bo medgeneracijski center in prostori zasebnega ponudnika storitev
Kultura
 objekti (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 program obnove in vzdrževanja kulturne infrastrukture, sakralnih in kulturnih spomenikov
 načrt upravljanja z objekti, pogoji uporabe, partnerstva, …

Aktivnosti izvedene v 2017
- v letu 2017 so potekala redna manjša vzdrževalna dela na objektu muzejske zbirke prebold
skozi čas
- občina je slikarki, ki je naša občanka zagotovila možnost uporabe ateljeja v objektu muzejske
zbirke
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- v letu 2018 je bila odkupljena sosednja stavba muzejske zbirke, ki bo v nadaljnjih letih
omogočila širitev zbirke in uvedbo novih dejavnosti
- nadaljevanje obnove objektov muzejske zbirke in v prihodnjih letih celostna ureditev
kompleksa muzejske zbirke
 projekti (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 projekti za spodbujanje želje po druženju,
 projekt razvoja muzejske zbirke »Prebold skozi čas«
 projekti s tematiko sakralne dediščine
 projekti negovanja tradicije, običajev, jezika, vrednot, oblačil (poklicni muzej)..
 projekt : “pridemo tudi na dom “ (kulturni dogodki na kmetijah, obrtnih delavnicah …)
 kulturni turizem – paketna ponudba,
 obveščanje in koordinacija dogodkov in merjenje zadovoljstva občanov

Aktivnosti izvedene v 2017
- izveden razpis za sofinanciranje kulturnih društev
- sofinanciranje prireditev v knjižnici Prebold
- obveščanje občanov o kulturnih prireditvah z objavljanjem programa prireditev in obvestil o
posameznih prireditvah v Utripu Savinjske doline, na plakatnih mestih in na spletni strani
občine
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje zgoraj navedenih aktivnosti
 ključne prepoznavne prireditve (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 opredelitev ključnih prireditev – v občini in regiji,
 vključevanje in animiranje lokalnih potencialov,
 združevanje dogodkov v festivalne oblike oz. celoletno dogajanje,
 koordinacija in povezovanje, informiranje in promocija,
 vzpostavitev sistema inovativnih predlogov,
 projekti za ustvarjanje sproščenega vzdušja v občini, »turistični kulturni programi«, ...
 ključna letna prireditev vseh društev » Prebold praznuje«
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Aktivnosti izvedene v 2017
- izveden razpis za sofinanciranje prireditev
- izdaja koledarja prireditev za leto 2017 in 2018 in s tem koordinacija terminov prireditev
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje zgoraj naštetih aktivnosti
Šport
 športne površine in objekti (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 povečanje možnosti za raznovrstno udejstvovanje občanov,
 usklajenost NRP s pričakovanji prebivalcev
 obnova športnih igrišč in sistem vzdrževanja,
 transparentnost pogojev uporabe, upravljanje in varnost
 analiza koriščenja vodnih in gozdnih površin – športni turizem,

Aktivnosti izvedene v 2017
- postavitev zunanjega fitnesa v gaju Prebold
- vzdrževalna dela na bazenu Prebold
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje obnov športnih objektov v občini
 športni projekti in dogodki (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 tradicionalne športne prireditve,
 povezani športno – turistični paketi ,
 uskladitev NRP s pričakovanji prebivalcev
 vzpostavitev sistema za koordinacijo športno družabnih dogodkov,
 izobraževanje in vodenje vseh starostnih skupin,
 podpora perspektivnim programom športnih društev
 sistem vključenosti šol in vrtcev,
 rekreativne prireditve in stalni dogodki za občane in goste,
 merjenje zadovoljstva občanov in gostov,
 »občinski športni dan«,
 mednarodna srečanja in partnerstva
 predstavitev delovanja društev na ključnih prireditvah v občini

Aktivnosti izvedene v 2017
- izveden razpis za sofinanciranje športnih društev
- izveden razpis za sofinanciranje počitniških aktivnosti
- nekatere športne prireditve vključene v razpis za sofinanciranje prireditev
- sofinanciranje športnih aktivnosti v osnovni šoli in v vrtcu
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljnje sofinanciranje športa po zgoraj navedenih mehanizmih
Sociala
 pomoč ogroženim prebivalcem (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 povezani in koordinirani ukrepi s centrom za socialno delo,
 vzpostavitev sistema informiranja in kontrole

Aktivnosti izvedene v 2017
- občina zagotavlja socialno ogroženim prebivalcem naslednjo pomoč: enkratno socialno
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pomoč v izrednih primerih, možnost bivanja v neprofitnih stanovanjih, subvencije tržnih
najemnin, oprostitev plačila NUSZ, nakup letne karte za bazen po znižani ceni, sofinanciranje
bivanja v domovih za starejše, sofinanciranje socialnih programov javnih zavodov in
nevladnih organizacij, sofinanciranje javnih del, višja oprostitev pri plačilu vrtca
- v prostorih občine so na voljo vloge za različne socialne prejemke, zaposleni v upravi
svetujejo pri uveljavljanju različnih pravic
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje zgoraj navedenih aktivnosti
 projekti (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 medgeneracijski center ali druga primerna oblika skrbi za starejše
( medgeneracijsko središče z dnevnimi centri )
 novi modeli institucionalnega varstva starejših
 projekt »mladi pomagajo starejšim«,
 merjenje zadovoljstva prebivalcev,
 prireditve v okviru projekta »družini prijazna občina«
 aktivno spremljanje potreb vseh starostnih skupin ,

Aktivnosti izvedene v 2017
- izveden razpis za sofinanciranje društva upokojencev
- zasnovan projekt medgeneracijskega centra, ki je prijavljen na LAS in se izvaja v letu 2018
- izvedeno merjenje zadovoljstva prebivalcev v okviru ankete VIS
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- dokončanje projekta medgeneracijskega centra
Medsosedski odnosi
 projekti druženja (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 EU projekt: »dan sosedov« v mesecu maju,
 vzpostavitev pomoči pri organizaciji projektov druženja,
 stimulacija skupnih projektov urejanja okolja, delavnic in izobraževanja
 projekt sprejema in vodenja novih priseljencev oz. gostov po občini

Aktivnosti izvedene v 2017
- izvedena skupna čistilna akcija v občini
- izveden projekt naš kraj lep in urejen
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljnje izvajanje zgoraj navedenih aktivnosti
Varnost bivanja
 projekti (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 dvigovanje občutka varnosti : predavanja in delavnice v sodelovanju s policijo - vzpostavitev
sistema medsebojne informiranosti,
 projekt proti naraščanju uporabe drog
 povečanje kontrole prometne varnosti,
 motivacijske nagrade in razpisi - sprožanje samoorganizacijskega procesa,
 merjenje zadovoljstva občanov in gostov,
 »informativna publikacija za novo priseljene«,
 projekt »NE vandalizmu«,
 izvajanje občinskega »programa varnosti«

Aktivnosti izvedene v 2017
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-

sodelovanje s policijsko postajo Žalec pri nadzoru prometa
občasne kontrole redarjev glede upoštevanja prometnih pravil v okolici šole in vrtca
v začetku šolskega leta izvedeno obveščanje voznikov o prometni varnosti in nadzor šolskih
poti v sodelovanju z nevladnimi organizacijami
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje zgoraj navedenih aktivnosti
 društva in oprema (nabor potencialnih projektov iz VIS Prebold 2017)
 ustreznost pogojev delovanja gasilskih društev,
 izobraževanje in informiranje, družabni dogodki

Aktivnosti izvedene v 2017
- zagotavljanje rednega financiranja delovanja gasilskih društev
- zagotavljanje rednega financiranja nakupa opreme za gasilska društva
- sredstva za delovanje gasilske zveze
- sofinanciranje nakupa vozila GVM-1 za PGD Groblja
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje zgoraj navedenih aktivnosti
- v letu 2018 sta bila sofinancirana nakupa vozil za PGD Sv. Lovrenc (GVM-1) in PGD Matke
(AC 24/60)
Občinski organi in uprava
 zaupanje prebivalcev v delovanje občinskih organov in uprave (nabor potencialnih projektov iz VIS
Prebold 2017)
 letno preverjanje stopnje zaupanja v občinske organe
 informiranje - interaktivna spletna stran občine
 projekt : »participatorni proračun«
 projekt »48 ur« - odzivnost občinske uprave v 48 urah
 projekt »modri dežnik« (enostavne, razumljive informacije o možnostih prijave na EU razpise za
občane na vseh javnih prireditvah…)
 sodelovanje v projektu „Mladi odločevalci „

Aktivnosti izvedene v 2017
- informiranje občanov preko spletne strani občine
- izvedeno preverjanje zaupanja v organe občine v okviru ankete VIS
Prihodnje načrtovane aktivnosti
- nadaljevanje izvajanja zgoraj navedenih ukrepov
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2.6.2 Primerjava ocen po starostnih kategorijah prebivalcev
OBČINA PREBOLD – OCENE PREBIVALCEV

Do 25 let

25 -60

nad 60

SKUPAJ ŽENSKE MOŠKI

I - GOSPODARSTVO

3,36

3,53

3,64

3,52

3,60

3,42

PONUDBA DELOVNIH MEST

3,12

3,49

3,46

3,39

3,43

3,35

TURISTIČNA PONUDBA

2,96

3,21

3,38

3,19

3,30

3,06

PONUDBA STANOVANJ

3,27

3,45

3,54

3,43

3,59

3,24

IZKORIŠČENOST POTENCIALA KMETIJSTVA

3,73

3,89

4,08

3,90

3,96

3,82

PONUDBA MALEGA GOSPODARSTVA

3,72

3,62

3,76

3,68

3,71

3,65

II – PROMET IN KOMUNIKACIJE

3,97

3,73

3,80

3,81

3,88

3,72

UREJENOST CEST IN ULIC

4,04

3,77

3,92

3,88

4,00

3,73

UREJENOST PLOČNIKOV

3,85

3,75

3,88

3,81

3,80

3,80

UREJENOST PARKIRIŠČ

3,88

3,60

3,69

3,69

3,72

3,65

KOLESARSKE POTI

4,00

3,56

3,58

3,67

3,69

3,65

SPREHAJALNE POTI

4,08

3,77

3,92

3,89

4,04

3,71

KAŽIPOTI IN OZNAČBE

3,80

3,91

4,00

3,90

3,98

3,82

JAVNA RAZSVETLJAVA

4,23

3,94

4,00

4,03

4,11

3,94

ZIMSKA SLUŽBA

3,54

3,43

3,31

3,43

3,63

3,20

DOSTOPNOST DO TELEKOMUNIKACIJ

4,31

4,02

3,96

4,08

4,07

4,08

JAVNI PREVOZ

3,96

3,51

3,73

3,68

3,75

3,59

III - OKOLJE

4,09

3,84

3,82

3,90

3,99

3,80

JAVNE POVRŠINE

4,00

3,91

4,19

4,00

4,07

3,92

RAVNANJE Z ODPADKI

3,81

3,64

3,73

3,70

3,77

3,63

OSKRBA Z VODO

4,38

4,09

4,08

4,16

4,21

4,10

KANALIZACIJA IN ČN

4,27

3,85

3,92

3,97

4,11

3,82

ČISTOST REK, POTOKOV IN JEZER

3,81

3,57

3,50

3,61

3,68

3,53

KAKOVOST ZRAKA

4,19

4,00

3,96

4,04

4,11

3,96

STANJE HRUPA

4,35

3,79

3,62

3,89

4,04

3,71

UREJENOST POKOPALIŠČ

4,31

4,08

4,27

4,18

4,32

4,02

VKLJUČENOST OBČANOV V UREJANJE OKOLJA

3,85

3,58

3,23

3,56

3,64

3,47

PROSTORSKI PLAN OBČINE

3,94

3,88

3,72

3,85

3,90

3,80

IV - IZOBRAŽEVANJE

3,87

3,78

3,74

3,79

3,89

3,68

USTREZNOST OBJEKTOV VRTCEV

4,08

3,98

3,88

3,98

4,07

3,88

USTREZNOST OBJEKTOV ŠOL

4,15

4,21

4,04

4,15

4,23

4,06

USTREZNOST VSEBIN V VRTCIH IN ŠOLAH

4,08

3,67

3,79

3,80

3,84

3,76

VKLJUČENOST V ŽIVLJENJE LOKALNE SKUPNOSTI

3,77

3,78

3,64

3,75

3,81

3,68

VSEBINE ZA STAREJŠE OBČANE

3,25

3,27

3,33

3,29

3,50

3,00

V – KVALITETA ŽIVLJENJA

3,78

3,65

3,72

3,70

3,78

3,61

ZDRAVSTVENA OSKRBA

4,12

3,96

4,31

4,09

4,18

3,98

KULTURNO DOGAJANJE IN UDEJSTVOVANJE

3,48

3,60

3,62

3,58

3,71

3,43

MOŽNOSTI ŠPORTA IN REKREACIJE

4,35

4,08

4,04

4,13

4,16

4,10

SOCIALNE AKTIVNOSTI

3,75

3,57

3,64

3,63

3,76

3,47

OSKRBA PREBIVALCEV

3,72

3,46

3,65

3,57

3,65

3,49

DUHOVNA OSKRBA

3,75

3,70

4,12

3,82

3,82

3,82

MEDSOSEDSKI ODNOSI

3,96

3,71

3,73

3,78

3,91

3,63

VARNOST BIVANJA

4,27

3,94

3,65

3,95

3,80

4,12

STOPNJA ZAUPANJA V OBČINO

2,65

2,84

2,72

2,76

3,02

2,48

SKUPAJ VSE KATEGORIJE
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2.6.4 Stanje skupnega razvojnega kazalnika »VIS Prebold« v letu 2017

OBČINA PREBOLD

STANJE 2016 STANJE 2017

SKUPNI RAZVOJNI KAZALNIK

0,100

»VIS PREBOLD«

PRIČAKOVANA
VREDNOST V 2017

REZULTAT
(%)

0,159

187,5

0,299

2.6.3 Stopnja zaupanja prebivalcev v organe občine Prebold (župan, občinski svet,
uprava)
Ocena zaupanja v 2016: 2,92
Ocena zaupanja v 2017: 2,76
Pregled stopenj zaupanja med posameznimi skupinami anketirancev:
<25
25-60
>60
Ž
2,65

2,84

2,72

3,02

M

Vsi

2,48

2,76

Stopnja zaupanja v organe občine se je od leta 2016 znižala, kljub večjemu zadovoljstvu občanov s
praktično vsemi vidiki življenja v občini.
Sodelujoči občani v raziskavi : 105
Starost
%
Št.
Kategorija

Spol
%

Št.

Spol

24,76 %

26

do 25

53,33%

56

Ženska

50,48 %
24,76%

53
26

25 - 60
nad 60

46,67%

49

Moški

33

