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ZADEVA: GRADIVO ZA 1. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA 

NASLOV: ANALIZA  
IZVAJANJA STRATEGIJE RAZVOJA OBČINE ZREČE 

(»VIS ZREČE«) 

PREDLAGATELJ: Župan  

PRAVNA 
PODLAGA: 

 
19. člen Statuta Občine Zreče 

PRILOGA: Analiza izvajanja strategije razvoja Občine Zreče (»VIS 
Zreče«) 

NAMEN: Predlog za sprejem 

GRADIVO 
PRIPRAVIL: 

MMB mag. Bojan Mažgon s.p., Pesnica pri Mariboru 
 

POROČEVALCA: mag. Bojan Mažgon 
mag. Boris Podvršnik, župan 

STALIŠČE 
PRISTOJNE 
KOMISIJE: 

Gradivo so na skupni seji dne, 6.5.2019 obravnavale 
Komisija za gospodarske zadeve, Komisija za 
negospodarske zadeve in civilno družbo, Komisija za 
gospodarsko javno infrastrukturo in Komisija za urejanje 
prostora in stanovanjske zadeve in na gradivo niso imele 
pripomb, zato občinskemu svetu predlagajo, da sprejme 
Analizo izvajanja strategije razvoja Občine Zreče (»VIS 
Zreče«). 

PREDLOG 
SKLEPA: 

Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče sprejme Analizo 
izvajanja strategije razvoja Občine Zreče (»VIS Zreče«).  
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1.  Uvod 
Z izvedbo projekta »VIS Zreče« v letu 2011, je občina Zreče  sprejela  orodje za 
spremljanje izvajanja strategije razvoja v smeri vizije občine, ki temelji na vrednotah 
občanov in njihovi stalni participaciji.  
V mesecu januarju 2015 je bila izvedena prva analiza stanja izvajanja strategije. 
Analiza je pokazala, da si je občina Zreče zastavila  73 kazalnikov za spremljanje 
uresničevanja vizije občanov – od tega  34 kazalnikov kvantificiranih ciljev in 39 
kazalnikov ocene zadovoljstva prebivalcev. V letu 2014 je bilo doseženih ali 
preseženih  30 kazalnikov, 43 pa jih ni doseglo pričakovane vrednosti v tem letu. 
V začetku leta 2019 se je izvedla druga analiza stanja z novelacijo .  
V analizi je sodelovalo 211 občanov občine Zreče, od tega 109 žensk in 102 moška. 
Starostna struktura udeležencev je pokazala stanje:  
22,8 % mlajših od 25 let, 53, 
1 % občanov starih med 25 in 60 let ter  
24,2 % starejših nad 60 let.  
Sodelovali so občani vseh krajevnih skupnosti v razmerju glede na velikost KS. 
 
V času terenskega izpraševanja občanov je potekala še preizkusna spletna anketa, 
kjer je svoje ocene in mnenja oddalo  116 občanov . 
 
2.  Analiza kazalnikov 
Sodelujoči prebivalci občine Zreče so se opredeljevali o najpomembnejših vrednotah 
v zvezi s kvaliteto bivanja , ocenjevali so obstoječe stanje na področju 39 kazalnikov v 
petih razvojnih stebrih in podali svoje pripombe in predloge. 
Za spremljanje agregatnih kazalnikov po letih je  nastavljen koordinatni sistem, s 
katerim je možno spremljati realizacijo posameznega kazalnika v analiziranem letu v 
primerjavi z pričakovano vrednostjo glede na postavljene cilje do leta 2025.  
 
Ker je v letu 2018 prišlo do sprememb v primeru 14 kazalnikov, se je izvedla 
novelacija programa VIS Zreče na področju »kvantificiranih kazalnikov« : 
 
V programu za spremljanje kazalnikov so se k obstoječim dodali novi kazalniki : 
- število parkirnih mest za avtodome  v stebru »gospodarstvo« 
- število postaj električnih polnilnic v stebru »promet« 
- število občanov v domovih za ostarele na strošek občine v stebru »kvaliteta življenja« 
- število športnih programov za občane v stebru »kvaliteta življenja« 
Zaradi neobstoječih evidenc sta se izbrisala dva kazalnika v stebru »okolje« in eden 
v stebru »promet«: 
- proizvedena energija iz obnovljivih virov 
- % prihranjene energije pri končnih uporabnikih 
- odpravljene črne prometne točke 
 
Zaradi preseganja vrednosti zastavljenih ciljev oz. spremenjenih okoliščin so se 
povečali ali spremenili cilji 7 kazalnikov: 
- število turističnih postelj – nov cilj  za leto 2025 : 2.500 postelj  ( prej 2.000 ) 
- urejena avtobusna postajališča – nov cilj : 2 ( prej 16 ) 
- % vključenih gospodinjstev na javni vodovod – nov cilj : 80,0 %  ( prej 54,5 % ) 
- % vključenih gospodinjstev v organiziran odvoz odpadkov – nov cilj : 100 %  ( prej 
89,5 % ) 
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- energetska učinkovitost javne razsvetljave – privarčevano v kWh – nov cilj : 210.000  
( prej 185.100 ) 
- število izobraževalnih programov za starejše – nov cilj : 22  ( prej  2  ) 
- število medgeneracijskih projektov – nov cilj : 30  ( prej 2 ) 
 
Dopolnilo se je tudi poglavje »aktivnosti in ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev« z 
novimi možnimi aktivnostmi in ukrepi v skladu z načrtom razvojnih programov občine 
Zreče. 
 

Najpomembnejše vrednote prebivalcev občine Zreče v zvezi s kvaliteto bivanja 

rang   

2011 2014 2018  % v 2018 

2 3 1 OBČUTEK VARNOSTI BIVANJA 45,5 

3 1 2 UREJENA INFRASTRUKTURA 44,6 

1 2 3 DELOVNA MESTA V BLIŽINI 44,6 

4 4 4 DOBRA ZDRAVSTVENA OSKRBA 39,3 

6 7 5 Dobri pogoji v vzgojno izobraževalnih ustanovah 28,9 

5 8 6 Dobri med-sosedski odnosi 25,6 

8 5 7 Dobre prometne povezave 20,9 

7 6 8 Dobra oskrba prebivalcev ( trgovina in storitve ) 16,6 

9 10 9 Dobre možnosti za šport in rekreacijo 14,7 

10 9 10 Dobra turistična ponudba 7,6 

13 12 11 Duhovna oskrba 6,2 

12 11 12 Zagotovljene socialne aktivnosti 3,3 

11 13 13 Dobra kulturna ponudba in možnost kult. udejstvovanja 1,9 

 
Vrednote v zvezi s kvaliteto bivanja  se v času od leta 2011 niso bistveno spremenile. 
Na prvih štirih mestih so celo enake, le da so zamenjale mesta. Danes si prebivalci po 
vrstnem redu najbolj želijo varnost bivanja, urejeno infrastrukturo, delovna mesta v 
bližini in dobro zdravstveno oskrbo.  
 
Pripravil: 
mag. Bojan Mažgon 
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3. Predlog sklepa  
 
 
 

 
 
 

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 

tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 

 
 
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slov. občin, št. 1/16) je Občinski 
svet Občine Zreče na 4. redni seji dne 15.5.2019 sprejel naslednji 
 

 
 

S K L E P 
 
 

1. člen 
 

Sprejme se Analiza izvajanja strategije razvoja Občine Zreče (»VIS Zreče«).  
 
 

2. člen 
 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Zreče. 
 
 
Številka: 0070-0004/2018-11 
Datum:  
 
 
 
 

mag. Boris Podvršnik, 
Župan 

 
 
 
 
 
 
Vložiti: 
1. Sklepi Občinskega sveta Občine Zreče, 
2. Zbirka dokumentarnega gradiva. 
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