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POVZETEK GRADIVA »VIS KIDRIČEVO«

Načrtovati za prihodnost pomeni, da sedanje vire uporabimo na učinkovit način.
Uspešen »strateško ekonomski načrt« vključuje več pomembnih elementov in
predstavlja učinkovito rabo premoženja ali virov občine. Projekt VIS predstavlja
prispevek k aktualnim dogajanjem v Evropski uniji, kjer si prizadevajo za večjo prisotnost
civilne družbe pri odločanju in razvoju lokalnih skupnosti. Osnovni cilj projekta »VIS
Kidričevo« je, da se na podlagi analitičnega pristopa ob angažmaju lokalnega
prebivalstva doseže konsenz o viziji razvoja lokalne skupnosti, ki temelji na vrednotah
ljudi. Na ta način želimo doseči čim višjo stopnjo soglasja prebivalcev o temeljni razvojni
viziji in strateških usmeritvah in s tem okrepiti zavezo znotraj občine za uresničevanje
strategije.

V projektu, ki se je pričel v mesecu decembru 2011, je sodelovalo 261 prebivalcev
občine Kidričevo, 101 občan sosednjih občin, 100 prebivalcev drugih krajev v RS, 5
sodelavcev strokovnih služb občine Kidričevo in 4 sodelavci družbe, ki je izvajala projekt.
V analitičnem delu je bilo obdelanih 12.775 informacij, komentarjev, ocen in predlogov
prebivalcev občine Kidričevo in 1.006 informacij ostalih sodelujočih.

VSEBINA:

Analiza stanja
Ocenitev konkurenčnosti vsebuje swot analizo Podravske razvojne regije, dojemanje
prebivalcev občine Kidričevo o komplementarnosti v regiji ter swot analizo mnenj
prebivalcev o razvojnih prednostih, slabostih, priložnostih in nevarnostih občine
Kidričevo. Poleg tega so podani tudi pogledi prebivalcev sosednjih občin (Slovenska
Bistrica, Rače – Fram, Starše, Ptuj, Hajdina, Majšperk) ter preostalih slovenskih občin na
konkurenčnost občine Kidričevo.
V primerjalni proračunski analizi je opravljena primerjava prihodkov in odhodkov 10
primerljivih slovenskih občin v obdobju 2000 do 2010 na osnovi javno dostopnih
podatkov. Pri tem je uporabljena metoda preračuna na prebivalca, kar zagotavlja
preglednost in transparentnost.

Vrednote in vizija
Pred oblikovanjem vizije je analizirano stanje, v katerem se občina nahaja. Upoštevani so
tudi kazalniki, ki ponazarjajo uspešnost oz. prednosti občine. Glede na dobljene
rezultate kazalnikov uspešnosti in glede na vrednote prebivalcev, ki so analizirane v tem
poglavju, je bilo mogoče določiti vizijo, ki je enostavna, jasna in razumljiva. Kot
najpomembnejše vrednote se pojavljajo inovativnost, podjetnost, tehnološki razvoj,
okoljska osveščenost ter pritegovanje talentiranih posameznikov v občino.

Usklajenost s politikami EU in RS
V tem poglavju je predstavljen vpliv in povezanost obstoječih razvojnih dokumentov
vseh nivojev na strategijo razvoja občine.
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Ključni cilji z zasnovo operativnih programov
V tem poglavju sledi obravnava po področjih, kjer je vsak od petih razvojnih stebrov
razdeljen na tri dele:

 V prvem delu so predstavljeni elementi s stališča zaznavanja prebivalstva, ki odražajo
dojemanje sedanjega stanja in določena pričakovanja.

 V drugem delu posameznega razvojnega stebra opredeljeni jasni cilji, ki pomenijo
pogoj za vzpostavitev preglednega monitoringa strategije. Cilji, plani in strategije
same po sebi ne vodijo do uspeha – to lahko naredijo le ljudje in vrednote, ki jih pri
tem usmerjajo, zato je doseganje kvantificiranih ciljev dopolnjeno še z vrednotami
oz. zadovoljstvom prebivalcev. Na ta način je v kazalnikih zagotovljena stalna
participacija občanov.

 V tretjem delu je nabor možnih konkretnih ukrepov za uresničevanje zastavljenih
ciljev na ravni posameznih področij razvojnega stebra. Na podlagi nabora ukrepov
občina pripravi »projekte na zalogo«, s katerimi pripravljena pričakuje ugodne
priložnosti oz. ustvarja ugodno klimo za njihovo realizacijo.

Poglavje s ključnimi cilji in zasnovo operativnih programov je »živi« del razvojnega
dokumenta, ki ponuja na eni strani kvantificirane cilje kot standarde kvalitete življenja, ki
jih želimo doseči, na drugi strani pa nas opozarja na potrebne ali možne ukrepe, ki bi jih
morali izvesti, da bi takšno stanje dosegli. Ta del občina v skladu z realnostjo dopolnjuje
in izpopolnjuje z namenom uresničevanja vizije. Posledica razumevanja tega dela so
številni »projekti na zalogo«, s katerimi je občina pripravljena na priložnosti državnih in
EU razpisov. V izvedbenih projektih (NRP) se bo treba v prihodnje pri vsakem vprašati:
kateri cilj se uresničuje z njegovo izvedbo in kaj se v posameznem stebru v zvezi z njim
dogaja!

Vpeljava kazalnikov za spremljanje
Agregatni kazalniki v petih razvojnih stebrih zagotavljajo stalno spremljanje doseganja
zastavljenih ciljev in so odraz doseganja absolutnih kvantificiranih ciljev, standardov
kvalitete življenja in zadovoljstva prebivalcev. Podkriterije, ki vplivajo na kazalnik
posameznega stebra je možno dopolnjevati oz. spreminjati njihovo pomembnost
(ponder), kar je posebej važno v primerih, ko bo neko področje doseglo želen standard
oz. se bo pojavila potreba po drugačni obravnavi zaradi drugačnih okoliščin.
Podatke za pripravo kazalnikov zagotovi občina vsako leto v istem času in sicer v mesecu
januarju, ko pridobi potrebne ocene zadovoljstva prebivalcev in izpolni zgornje dele
tabel z doseženimi kvantificiranimi cilji.
V tabeli vrednosti podkriterijev je možno spremljati in primerjati pričakovane vrednosti v
posameznih prihajajočih letih z dejanskimi vrednostmi. Vsakoletna analiza kazalnikov, bo
opozarjala tudi na enakomeren razvoj vseh dejavnosti in ustreznost sprejetih ukrepov.

Zaključek
Za občino predstavlja projekt VIS orodje, s katerim se sistematsko loteva reševanja
problemov in pomanjkljivosti v soglasju s prebivalci in izvaja ukrepe, s katerimi zasleduje
doseganje zastavljenih ciljev ter povečanje zadovoljstva prebivalcev.
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VIZIJA PREBIVALCEV OBČINE KIDRIČEVO

Občina Kidričevo bo zagotavljala odlične pogoje za razvoj
gospodarstva, zlasti v smislu privlačnosti za podjetja in kapital v
tehnoloških in inovativnih dejavnostih. Hkrati bo zagotavljala

dobro kakovost življenja za domačine in s tem pritegovala
razvojne dejavnike. Navzven in navznoter bo dobro povezana,

zlasti z bližnjimi občinami.

Kidričevo, april 2012
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1 Udeleženci in metodologija projekta »VIS
KIDRIČEVO«

Pri projektu »VIS KIDRIČEVO« so sodelovali:

 Prebivalci občine Kidričevo (261)

 Župan in občinska uprava občine Kidričevo
o g. Anton Leskovar, župan
o g. Damjan Napast, dipl.ing., direktor občinske uprave
o mag. Mojca Meško, višja svetovalka za področje strukturne politike,

regionalnega razvoja in razvoja podeželja – vodja projekta »VIS Kidričevo«
o mag. Egon Repnik, višji svetovalec župana za gospodarjenje s premoženjem

in pravne zadeve
o g. Herbert Glavič, u.d.i.g, višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo
o ga. Tatjana Kačičnik, u.d.e., višja svetovalka župana za finance
o Ga. Zdenka Frank, svetovalka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
o Ga. Dragica Kaiser, višji referent za finance in računovodstvo
o Ga. Zdenka Bek, administrator
o Igor Premužič, višji referent za komunalo

 Izvajalec projekta: Palemid d.o.o., Terčeva ulica 61, 2000 Maribor:
o mag. Bojan Mažgon – vodja projekta
o prof. dr. Vito Bobek
o dr. Anita Maček
o mag. Thomas Schmalzer.

 Prebivalci sosednjih občin in drugih krajev v Republiki Sloveniji (201).

Metodologija

Metodološko smo strateški dokument »VIS Kidričevo« izdelali v naslednjih korakih:
1. izvedba delavnic z nadpovprečno angažiranimi prebivalci občine – 61 sodelujočih

(izpolnjevali so strukturiran vprašalnik s 40 poglobljenimi vprašanji, podvprašanji
in ocenami)

2. izvedba terenske ankete z naključno izbranimi prebivalci občine Kidričevo na
vzorcu 200 naključno izbranih udeležencev

3. izvedba ankete o prednostih in slabostih občine Kidričevo v sosednjih občinah na
vzorcu 101 naključno izbranih udeležencev

4. izvedba ankete o prepoznavnosti Kidričevo v Sloveniji na vzorcu 100 naključno
izbranih prebivalcev slovenskih krajev

5. izvedba delavnic o predlagani viziji, ciljih in potrebnih ukrepih z vodstvom občine
in občinsko upravo – 10 sodelujočih.

6. analiza obstoječih statističnih kazalnikov in drugih javno dostopnih podatkov za
občino Kidričevo in izbrane slovenske občine

7. analiza pridobljenih podatkov iz delavnic z občani in anket
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8. analiza primerov dobre prakse.

Skupaj je v projektu sodelovalo 476 udeležencev.

a.) Finančno analizo občine in primerjavo s podobnimi občinami v RS je opravila
ekspertna skupina podjetja Palemid d.o.o. na osnovi javno dostopnih podatkov.
Postopek je vodil mag. Bojan Mažgon.

b.) Swot analizo in analizo prepoznavnosti občine je pripravila ekspertna skupina
pod vodstvom prof. dr. Vita Bobka na podlagi dejstev in pridobljenih podatkov iz
delavnic s prebivalci, ankete med naključno izbranimi prebivalci občine,
sosednjih občin in drugih okolij.

c.) Določitev kvantificiranih ciljev, ki opredeljujejo vizijo občine smo pripravili z
delavnico na kateri je sodelovalo občinsko vodstvo in strokovni sodelavci
občinske uprave. Delavnico sta vodila prof. dr. Vito Bobek in mag. Bojan Mažgon.

d.) Zasnova operativnih programov predstavlja nabor možnih ukrepov, aktivnosti in
projektov, ki jih bodo organi odločanja v občini obravnavali z namenom, da bi se
dosegli kvantificirani cilji. Pri tej fazi uporabljamo izkušnje najrazvitejših občin in
mest v Sloveniji in Evropi. Postopek vodita mag. Bojan Mažgon in prof. dr. Vito
Bobek.

e.) Uskladitev vizije in strategije občine s politikami EU ter ustrezna priporočila v
zvezi s tem je pripravila ekspertna skupina, ki jo vodi prof. dr. Vito Bobek.

f.) Vpeljava kazalnikov za spremljanje izvajanja strateško razvojnega dokumenta
občine.
Oblikovanih je pet agregatnih kazalnikov, ki so sestavljeni iz večjega števila
podkriterijev, katere pa je možno spremljati tudi vsakega posebej:
1. Gospodarski kazalnik: upošteva doseganje kvantificiranih ciljev, zadovoljstva

prebivalcev in vlaganj s področja turizma, kmetijstva, drobnega gospodarstva,
industrije in stanovanjske gradnje.

2. Prometni kazalnik: upošteva doseganje kvantificiranih ciljev, vlaganj in
zadovoljstva občanov na področju prometa in telekomunikacij.

3. Okoljski kazalnik: upošteva zadovoljstvo občanov, doseganje kvantificiranih
ciljev in vlaganj v področje varovanja okolja in prostorskega planiranja.

4. Kazalnik izobraževanja: upošteva zadovoljstvo občanov z ustreznostjo
materialnih in vsebinskih pogojev vrtcev in šol, demografsko strukturo,
vlaganja in vključenost v življenje lokalne skupnosti.

5. Kazalnik kakovost življenja: odraža na eni strani zadovoljstvo občanov na
področjih kulture, športa, zdravstva, sociale in varnosti in na drugi strani
vlaganja v te dejavnosti ter ključne demografske podatke.
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Za spremljanje agregatnih kazalnikov in podkazalnikov po letih do leta 2025, je
nastavljen koordinatni sistem, s katerim je možno kadarkoli primerjati dejanske letne
vrednosti, ki jih je potrebno dosegati.

Pomembnost podkriterijev glede na posamezen kriterij določamo z neposrednim
določanjem uteži (ponderjev), ki temeljijo na strokovnih presojah in jih je možno
spreminjati.

Za kvalitetno odločanje so seveda zelo pomembni obstoječi dokumenti, ki jih nismo
omenjali (razne strategije, analize itd.) in javno dostopne analize gospodarskih gibanj,
demografije ipd., ki jih je smiselno upoštevati in analizirati ob ključnih odločitvah.
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2 Analiza stanja

2.1 Ocenitev konkurenčnosti

2.1.1 Uvod

Občina se mora najprej zavedati svoje začetne pozicije, vedeti mora torej, kje se
trenutno nahaja, zato pa je potrebna analiza stanja. Odgovoriti mora na pomembna
strateška vprašanja, opredeliti svoje prednosti ter si prizadevati za odpravo
pomanjkljivosti. V ta namen je treba preučiti konkurenčnost in razpoložljiv kapital
občine, privlačnost lokacije ter pomembnost gospodarskega in družbeno-političnega
okolja. Uspešna občina je tista, ki je učinkovita in uspešno tekmuje z drugimi za
resurse privatnega in javnega sektorja, neuspešno občino pa opredeljujejo padanje
populacije in zaposlenosti oz. nesposobnost odpravljanja socialnih in ekonomskih
problemov.

Cilj večje konkurenčnosti občine pa ni samo boljša mednarodna in regionalna pozicija,
temveč tudi povečanje specifičnih lokalnih faktorjev, ki nadalje izboljšujejo ekonomsko
konkurenčnost, omogočajo ustrezno kakovost življenja posameznikov in socialnih
skupin, povečujejo ekonomsko in socialno kohezijo ter zagotavljajo integracijo občine v
urbane in regionalne mreže, institucije ter združenja.

Poznamo tri načine oz. metode za ocenitev konkurenčnosti in sicer:

 Regionalno ekonomijo, ki se osredotoča na kvantitativno analizo lokalne ekonomije.
Spremenljivke se nanašajo na ekonomsko strukturo in proizvodne stroške, s
poudarkom na transportu in stroških delovne sile. Prednost te metode je, da
učinkovito ocenjuje tradicionalne dejavnosti, delovno intenzivne dejavnosti,
identificira komparativne prednosti ter stroške dejavnikov, vendar pa ne daje
poudarka pomembnim dejavnikom, kot je npr. politična stabilnost ter prispevkom
neformalnega sektorja.

 Benchmarking, s pomočjo katerega občine oblikujejo cilje, vizije in smernice. Glede
na primerjalno izbrano občino (mentor) opazujejo spremembe mentorja ter tako
predvidijo svojo prihodnost. Pomanjkljivost te metode je, da opredeljuje odnose
med politikami, obnašanjem ter rezultati z mentorjem, vendar ne opredeli
postopkov, ki vodijo do ugodnih zaključkov.

 SWOT analizo, katere prednost je v tem, da ne vključuje stalnih ciljev ter uporablja
številne informacije, vendar se takšna analiza spreminja glede na posameznike, ki jo
izvajajo.
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Vsaka metoda ima tako prednosti kakor tudi pomanjkljivosti, uporabljajo pa jih politični
poznavalci, lokalni uslužbenci, načrtovalci in drugi. Občine se nenehno spreminjajo, zato
mora biti merjenje metod dinamično in strateško.

Zaradi enega osnovnih namenov tega strateškega dokumenta, t.j. oblikovanje vizije in
ciljev, smo se odločili za metodo benchmarkinga, zaradi metodologije (izdelave anket in
delavnice) pa tudi za metodo SWOT analize.

2.1.2 Občina Kidričevo v Podravski razvojni regiji

Podravska regija z 2,170 km2 obsega dobro desetino (10,7%) slovenskega ozemlja in je
po velikosti na petem mestu med slovenskimi regijami. Regija leži na severovzhodu
Slovenije in meji na zahodu na koroško in savinjsko regijo, na vzhodu pa na pomursko.
Na severu meji na sosednjo državo Avstrijo, na jugu pa na Hrvaško. Statistična regija
Podravje obsega 41 občin, v katerih je na dan 1.1.2010 živelo 323.343 prebivalcev (16 %
vsega slovenskega prebivalstva). Po gostoti naseljenosti z 147,1 prebivalci na km2 je na
tretjem mestu v Sloveniji. Največja po površini je občina Slovenska Bistrica, medtem ko
ima največje število in gostoto prebivalcev Mestna občina Maribor. Od vseh prebivalcev
Podravske regije je v prvi polovici leta 2010 tukaj živelo 3 % prebivalcev Slovenije s tujim
državljanstvom. Medtem, ko je v Osrednjeslovenski regiji v letu 2009 bil naravni prirast
prebivalstva na 1000 prebivalcev 4,1, je bil v Podravski regiji istega leta -0,3, negativni
prirast je bil le še v Pomurski in Posavki regiji. V vseh ostalih regijah je bil naravni prirast
na 1000 prebivalcev pozitiven, največji pa je bil v Osrednjeslovenski regiji.

V letu 2009 se je v Podravsko regijo iz drugih statističnih regij priselilo 5.218 ljudi, v
druge regije pa se je izselilo 4.917 ljudi. Število priseljenih ljudi v regijo je bilo skozi leta
vedno podobno številu izseljenih v druge regije, je pa od leta 2003 do 2009 število
priseljenih bilo vedno nekoliko večje kot število odseljenih iz Podravske regije. Če
primerjamo podatke priseljenih iz tujine in odseljenih v tujino, prav tako opazimo, da je
število priseljenih v Podravsko regijo iz tujine večje kot število izseljenih v tujino. V letu
2009 se je v Podravsko regijo iz tujine priselilo 3.816 ljudi, izselilo v tujino pa se je 2.768
ljudi.

Podrobnejša primerjava deleža zaposlenih po dejavnostih kaže, da se je znotraj
nekmetijskih dejavnosti zmanjšalo število zaposlenih na področju rudarstva in
gradbeništva, povečalo pa v predelovalnih dejavnostih. Med predelovalnimi dejavnostmi
je opazen največji padec števila zaposlenih v tem obdobju na področju proizvodnje
hrane, pijač, krmil in tobačnih izdelkov ter na področju proizvodnje tekstilij, usnjenih
oblačil, tekstilnih in krznenih izdelkov, medtem ko je poraslo število zaposlenih na
področju proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov, proizvodnje strojev in naprav ter
proizvodnje električne in optične opreme. Med storitvenimi dejavnostmi je največji
porast deleža zaposlenih prisoten na področju poslovanja z nepremičninami, najema in
poslovnih storitev, na področju dejavnosti finančnega posredništva, izobraževanja ter
drugih javnih, skupnih in osebnih storitev, največji upad deležev pa na področju javne
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uprave, obrambe, obveznega socialnega zavarovanja ter trgovine in popravil motornih
vozil in izdelkov široke porabe.

Tabela: Prikaz SWOT analize Podravske razvojne regije (RRP Podravje 2007-13)

PREDNOSTI
ČLOVEŠKI VIRI, ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE

 dobro razvit sistem formalnega in neformalnega izobraževanja, kar
skupaj s strokovnimi, razvojnimi in svetovalnimi organizacijami za
razvoj ČV predstavlja kakovostni razvojni potencial regije;

 drugo največje univerzitetno središče v Sloveniji utrjuje svoj položaj
z uvajanjem novih študijskih programov;

 izobrazbena struktura prebivalstva v regiji se izboljšuje,

 povečuje se število študentov iz Podravja;
GOSPODARSTVO IN POSLOVNA INFRASTRUKTURA

 bogata industrijska tradicija ter nekaj večjih, uspešnih podjetij,
tradicijo v poslovanju z EU državami in dobro ohranjene stike s trgi
bivše Jugoslavije;

 v zadnjem času nova podjetja nastajajo nekoliko hitreje,

 narašča tudi zaposlovanje v gospodarstvu;

 obstaja vrsta podpornih institucij za spodbujanje podjetništva;
PROSTOR, PROMETNA INFRASTRUKTURA, OKOLJE, NARAVNA
DEDIŠČINA

 regija ima ugodno geostrateško lego;

 sorazmerno dobro razvita prometna infrastruktura zagotavlja

 dobre povezave med nekaterimi regijskimi središči;

 regija razpolaga z naravnim potencialom vodnih virov, zlasti
območij podzemne in termalne vode;

 območja naravne krajine so raznolika in sorazmerno dobro
ohranjena;

 obstaja strokovna usposobljenost za reševanje okoljskih
problemov;

KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA, DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

 ugodne naravne možnosti za tradicionalno, ekološko in integralno
pridelavo v agroživilstvu in gozdarstvu;

 obstajajo vinske, sadjarske in druge ceste, ki nudijo možnosti za
razvoj turizma na kmetijah;

 obstaja veliko število lokalno značilnih izdelkov in ohranjenih starih
obrti, kar ponuja možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti v
kmetijstvu in skupni nastop na tržišču, tudi v povezavi z živilsko
predelovalno industrijo;

 obstajajo strokovne službe za izobraževanje in usposabljanje ljudi v
agroživilstvu, klima za pridobivanje novih znanj in prenos sodobnih
praks v kmetijstvu in gozdarstvu je ugodna;

TURIZEM IN KULTURNA DEDIŠČINA

 regija se ponaša z izjemno koncentracijo različnih tipov materialne
in nematerialne dediščine, ki so potencial za mednarodno
prepoznavnost in privlačnost regije;

 v regiji delujejo kakovostni turistični in welness centri;

 regija se ponaša z bogato enogastronomsko ponudbo;

 obstaja vrsta tradicionalnih prireditev;

 obstajajo on-line rezervacijski sistem ter turistično-informacijski
centri.

KULTURA

 koncentracija javnih kulturnih institucij v centru regije z možnostjo
dekoncentracije

 sodobna umetniška produkcija z uporabo IKT

 stičišče slovanskih in germanskih kultur

SLABOSTI
POMANJKANJE SODELOVANJA V REGIJI

 regija je v mednarodnem merilu neprepoznavna;

 za regijo je značilna splošna nepovezanost in pomanjkanje
sodelovanja, ki se odražata: v šibkem sodelovanju znotraj
podjetniškega sektorja, med podjetji in razvojnimi institucijami ,
med podjetniškim sektorjem in negospodarstvom, premajhni
povezanosti med poslovnimi podpornimi institucijami,
nepovezanosti lokalnih in državnih institucij za uspešno črpanje EU
sredstev, med posameznimi akterji regionalnega razvoja, v
odsotnosti neprepoznavnih in učinkovitih JZ partnerstev;

ČLOVEŠKI VIRI, ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE

 še vedno primanjkuje kakovostnih novih delovnih mest;

 narašča delež mladih brezposelnih

 primanjkuje načrtovanja, izvajanja in spremljanja razvoja ČV v
podjetjih in organizacijah;

 visokošolsko izobraževanje je centralizirano;

 izobraževalni sistem se prepočasi odziva na potrebe gospodarstva;
GOSPODARSTVO

 podjetniška miselnost in kultura sta na nizki ravni, primanjkuje
podjetniških pobud, ustvarjalnosti in inovativnosti ter man. znanj;

 podjetja se prepočasi prilagajajo povečani konkurenci in izzivom
globalizacije;

 priliv zunanjih naložb v regijo je nizek;

 neugodna lastniška struktura živilske ind. zavira hitrejši razvoj;

 primanjkuje ustreznih pripravljenih lokacij za poslovne dejavnosti,
cene zemljišč in poslovnih prostorov so visoke,

 gradnja posl. objektov je povezana z dolgotrajnimi in zapletenimi
postopki;

PROSTOR, PROMETNA INFRASTRUKTURA, OKOLJE, NARAVNA
DEDIŠČINA

 neenakomerna razvitost prometne infrastrukture: nekateri deli
regije niso ustrezno dostopni;

 glavni vodni viri, površinske vode, tla in podtalnica so onesnaženi;

 za opredeljena območja naravne krajine ni celovitih strategij
razvoja in varstva;

 ni regijske zasnove razvoja prostora, primanjkuje regionalnih
konceptov razvoja na vseh ravneh;

KMETIJSTVO IN PODEŽELJE, DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

 večina regije je območje z omejenimi pogoji za kmetijsko dejavnost

 kmetije so nizko produktivne zaradi majhnosti in velike
razdrobljenosti kmetijskih posestev;

 povečuje se zaraščanje kmetijskih zemljišč;

 večina kmetovalcev je premalo poklicno usposobljena;

 premalo je uveljavljenih blagovnih znamk;
TURIZEM IN KULTURNA DEDIŠČINA

 primanjkuje integralnih turističnih proizvodov;

 turistična ponudba in destinacije so neprepoznavne;

 objekti kulturne dediščine so močno ogroženi.
KULTURA

 skupen nastop podravskih kulturnih ustanov je bolj sporadičen

 koncentracija umetniške produkcije v centru in premajhna

 mobilnost v regiji
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 nove oblike povezovanja (multimedijski center) kulture  pomanjkanje specifičnih izobraževalnih programov (kulturni
management; IKT&kultura) aprtost kulturnih (javnih) institucij

PRILOŽNOSTI
SPLOŠNA POVEZANOST, PREPOZNAVNOST IN SODELOVANJE
• krepitev sodelovanja in partnerstva med gospodarstvom in

izobraževanjem, podpornimi organizacijami ter lokalnim okoljem za
skupno načrtovanje razvoja regije;

• povezovanje med podjetji ter povezovanje podjetij z razvojnimi
institucijami odpira možnosti za skupni razvoj izdelkov, storitev in
postopkov ter skupne nastope na trgih;

• izkoriščanje ugodne centralne lege regije med Avstrijo, Madžarsko in
Hrvaško in spodbujanje aktivnega povezovanja z regionalnimi središči
sosednjih držav in regijami;

ČLOVEŠKI VIRI, ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE
• razvoj učinkovitih ukrepov in storitev za podporo razvoju človeških

virov in ustvarjanju novih delovnih mest v regiji;
• uvajanje novih in prilagajanje obstoječih programov formalnega in

neformalnega izobraževanja potrebam v regiji;
• razvoj socialnega in družinskega podjetništva za spodbujanje

odpiranja novih zaposlitvenih priložnosti v regiji;
GOSPODARSTVO IN POSLOVNA INFRASTRUKTURA
• izkoriščanje prednosti enotnega EU trga;
• odpiranje trgov bivše Jugoslavije in jugovzhodne Evrope;
• razvoj tehnoloških in inovacijskih centrov v povezavi z univerzo;
PROSTOR, PROMETNA INFRASTRUKTURA, OKOLJE, NARAVNA
DEDIŠČINA
• razvoj integriranega poselitveno-prometnega sistema, v katerem

regionalna in subregionalna središča opravljajo ustrezne poselitvene
središčne funkcije;

• mariborsko letališče v povezavi s cestnim in železniškim omrežjem
odpira možnosti za izkoriščanje ugodne lege regije,

 razvoj logističnega središča ter povezavo tega z delujočimi tovrstnimi
centri v sosednjih državah;

• uvajanje proizvodnje obnovljivih virov energije;
KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA, DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

 naravni potenciali za uvajanje sonaravnega kmetovanja;

 vinogradništvo in trsničarstvo, na hribovitih območjih pa za živinorejo,
predstavljajo potencial za hitrejši razvoj kmetijstva;

 možnosti za razvoj podeželja z LAS programi;

 naravni pogoji odpirajo možnosti za razvoj turizma in raznovrstnih
drugih dopolnilnih dejavnosti v vseh panogah kmetijstva in
gozdarstva;

TURIZEM IN KULTURNA DEDIŠČINA
• oblikovanje turističnih destinacij in DMO z oblikovanjem destinacijske

turistične znamke;
• oblikovanje kakovostnih integralnih turističnih proizvodov ter skupni

promocijski nastopi in trženje, organizirana enogastronomična
ponudba;

• povezovanje kmetijstva, turizma in ostalih storitvenih dejavnosti;
• vključevanje materialne in nematerialne kulturne dediščine v

oblikovanje regionalnih razvojnih priložnosti in prepoznavnosti
turistične destinacije in regije v mednarodnem okviru;

• celostna revitalizacija objektov kulturne dediščine v okviru razvoja
turistične infrastrukture.

KULTURA

 vzpostavitev mreže kulturnih info točk v Podravju

 nove možnosti izobraževanja in poklicev v kulturi (interdiscipl. študiji)

 mednarodni programi kulture in uveljavitev slovenskih umetnikov v

NEVARNOSTI
SPLOŠNA POVEZANOST, PREPOZNAVNOST IN SODELOVANJE
• nekonkurenčnost regije zaradi nepovezanosti in neizkoriščanja

razvojnih priložnosti lahko vpliva na nadaljevanje negativnih
razvojnih tendenc in razvojno zaostajanje regije;

• pomanjkanje integralnih razvojnih projektov, ki temeljijo na
izkoriščanju vseh razpoložljivih virov, bo nadalje zmanjševalo
privlačnost regije za zunanje naložbe in negativno vplivalo tudi na
nadaljnji razvoj podjetij, ki delujejo v regiji;

• nepripravljenost okolja na partnersko sodelovanje in pomanjkanje
finančnih virov na področju zdravstva in socialnega varstva;

ČLOVEŠKI VIRI, ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE
• nepovezanost ukrepov in mehanizmov na področju razvoja

človeških virov;
• nezadostna povezanost ukrepov za spodbujanje zaposlovanja z

ukrepi za spodbujanje odpiranja kakovostnih delovnih mest;
• prepočasno ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest in prost

pretok delovne sile, še posebej za mlade izobražene kadre, lahko
vplivata na njihovo izseljevanje iz regije;

• nadaljnje padanje števila prebivalstva in negativnega prirasta bo
posledično vodilo v vedno večji delež starega prebivalstva;

GOSPODARSTVO IN POSLOVNA INFRASTRUKTURA
• nadaljnje zaostrovanje mednarodne konkurence, globalizacijske

tendence in nespodbudno podjetniško okolje v državi lahko
ogrozijo preživetje in razvoj obstoječih podjetij ter upočasnijo
nastajanje novih;

• pomanjkanje in nekonkurenčnost lokacij v regiji bosta še nadalje
zmanjševala privlačnost regije za zunanje naložbe;

PROSTOR, PROMETNA INFRASTRUKTURA, OKOLJE, NARAVNA
DEDIŠČINA

 zaradi prometnega koridorja preti nadaljnje povečanje tovornega
cestnega tranzita;

 izginjanje manjših območij, pomembnih za ohranjanje biotske
raznovrstnosti (močvirja);

 povečevanje škod zaradi neustrezne rabe poplavnih in plazovitih
območij;

 nadaljnje onesnaževanje okolja in neustrezna eksploatacija narave;
KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA, DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
• kljub pomoči države še vedno prisotni neugodni pogoji za vlaganje

v kmetijstvo ter razvoj podeželja;
• prestroga in nefleksibilna zakonodaja na področju pridobivanja

dovoljenj za dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu;
TURIZEM IN KULTURNA DEDIŠČINA
• nekontrolirano prenašanje tujih vzorcev;
• izguba prepoznavnosti tradicionalne kulturne krajine, banalizacija

materialne in nematerialne kulturne dediščine pri razvoju
turističnih programov in produktov ter izključevanje kulturne
dediščine in najrazličnejših tradicij pri načrtovanju regionalnega
razvoja.

KULTURA
• ne dinamičen izobraževalni sistem (povezovanje z drugimi vedami

in kreiranje novih znanj in poklicev)
• ni skupnega nastopa kulturnih institucij Podravja
• počasen odziv kulturnih institucij na sodobno tehnologijo in z njo

povezano produkcijo (e-kulturo)
• rezultati (kulturnih izmenjav, dogodkov itd.) so vidni zgolj ozkemu
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tujini

 popularizacija slovenskega jezika, dostopnosti kulturnih dobrin in
izobraževanja za ustvarjalnost v družbi

 e-kultura in umeščanje Podravja v globalni prostor

 evropska prestolnica kulture 2012

segmentu kulturnih uporabnikov.

2.1.3 Statistična slika občine Kidričevo

Občina Kidričevo je del podravske statistične regije. Meri 72 km2. Po površini se med
slovenskimi občinami uvršča na 99. mesto. Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej
občini tako sliko:

 Sredi leta 2009 je imela občina približno 6.600 prebivalcev (približno 3.200 moških in
3.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 77.
mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 93
prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101
prebivalec na km2).

 Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev
v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,0 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki
so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni
prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 8,1. Seštevek
naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven,
znašal je 9,1 (v Sloveniji 7,2).

 Povprečna starost občanov je bila 41,9 leta in tako višja od povprečne starosti
prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

 Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih
občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 130
oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to
občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa
tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v
celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za
ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo
– tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let
ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

 V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 251 otrok. Od vseh otrok v občini, ki
so bili stari 1–5 let, jih je bilo 71 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010
izobraževalo približno 480 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 250
dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 7
diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov
in 9 diplomantov.

 Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je
bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je
manj od slovenskega povprečja (61 %).
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 Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,0 % registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo
tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

 Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini
v bruto znesku za približno 27 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji,
v neto znesku pa za približno 23 %.

 Vsak 15. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za
celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene
denarne socialne pomoči.

 Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (2.116 EUR na prebivalca)
je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

 V obravnavanem letu je bilo v občini 372 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno
62 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost
stanovanja je bila 83 m2.

 Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100
prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

 V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 330 kg komunalnih odpadkov na
prebivalca, to je 74 kg manj kot v celotni Sloveniji.

2.1.4 Dojemanje prebivalcev občine Kidričevo o komplementar-
nosti oz. konkurenčnosti s sosednjimi občinami

Nadpovprečno angažirani prebivalci zaznavajo komplementarnost (dopolnjevanje, ki
ustvarja možnosti za sodelovanje) s sosednjimi občinami na naslednjih področjih:

 Okoljevarstveni projekti: 36 %

 Turizem: 36 %

 Gospodarstvo: 31 %

 Prostorsko planiranje: 30 %

 Šport in kultura: 18 %

 Komunalna infrastruktura: 16 %.

Prebivalci zaznavajo naslednje konkurenčne prednosti občine Kidričevo v primerjavi s
sosednjimi občinami v regiji:

 tradicija: 38 %

 angažiranost posameznikov: 34 %

 naravne danosti: 31 %.

Tabela: Komplementarnost in konkurenčnost v regiji

Komplementarnost občine Kidričevo s sosednjimi
občinami

Konkurenčne prednosti občine Kidričevo v
primerjavi s sosednjimi občinami

 Okoljevarstveni projekti: 36 %

 Turizem: 36 %

 tradicija: 38 %

 angažiranost posameznikov: 34 %
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 Gospodarstvo: 31 %

 Prostorsko planiranje: 30 %

 Šport in kultura: 18 %

 Komunalna infrastruktura: 16 %.

 naravne danosti: 31 %.

S stališča nadpovprečno angažiranih prebivalcev občine Kidričevo bi bilo s sosednjimi
občinami najbolje sodelovati na področju okoljevarstvenih projektov, turizma,
gospodarstva, prostorskega planiranja, športa in kulture ter komunalne infrastrukture.

2.1.5 SWOT analiza na temelju mnenj prebivalcev o razvojnih
prednostih, slabostih, priložnostih in nevarnostih občine
Kidričevo

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako prebivalci občine Kidričevo dojemajo občino in svoj
kraj, ali radi živijo v občini, kje vidijo prednosti in slabosti, kaj v svojem kraju pogrešajo. V
ta namen smo obdelali skupino področje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti z
nadpovprečno angažiranimi občani. Področje razvojnih priložnosti pa smo dodatno
preverili z anketami naključno izbranih v občini Kidričevo ter v nekaterih drugih občinah.

Tabela: Shematski prikaz SWOT analize

PREDNOSTI

 tradicija

 angažiranost posameznikov

 naravne danosti

SLABOSTI

 Pomanjkanje delovnih mest za visoko kvalificiran
kader

 Brezposelnost

 Slabi razvojni programi (npr. turizem)

 Odnos do okolja

PRILOŽNOSTI

 Kmetijstvo

 Obrt in podjetništvo

 Turizem

 Industrija

NEVARNOSTI

 Upravni problemi in politika

 Gospodarski problemi

 Vplivi na okolje

Kot največji problem/slabost zaznavajo nadpovprečno angažirani prebivalci
pomanjkanje delovnih mest za visoko kvalificiran kader, brezposelnost, slabe razvojne
programe ter odnos do okolja. Te slabosti bi v bodoče premostili s kmetijstvom, obrtjo
in podjetništvom, s turizmom ter industrijo.

Tudi terenska anketa je v osnovi potrdila rezultate, do katerih smo prišli s poglobljenimi
intervjuji z nadpovprečno angažiranimi posamezniki v občini. Prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti se ujemajo s tistimi, opisanimi v predhodni točki, vendar so
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odgovori manj strukturirani in natančni, kar je razumljivo zaradi metode izvedbe
raziskave (manj časa za odgovore posameznika v telefonski anketi).

2.1.6 Zaznavanje konkurenčnosti občine v sosednjih občinah

V sosednjih občinah (Hajdina, Starše, Rače – Fram, Slovnska Bistrica, Majšperk, Videm)
zaznavajo prebivalci konkurenčnost občine Kidričevo na naslednjih področjih:

 Talum: 44 %

 Ne vem / v ničemer: 18 %

 Boxmark: 14 %

 Dobre gostilne, restavracije (Pan, Atila): 12 %.

Prebivalcem sosednjih občin je v Kidričevem najbolj všeč:

 Nič /ne vem: 19 %

 Lepo okolje, narava: 17 %

 Dobre gostilne, restavracije (Pan, Atila): 9 %

 Prijaznost ljudi: 9 %.

Prebivalci sosednjih občin v Kidričevem pogrešajo naslednje (oz. jih moti naslednje):

 Nič /ne vem: 19 %

 Preveč drog: 10 %

 Premalo turistične ponudbe: 7 %.

2.1.7 Zaznavanje konkurenčnosti občine v preostalih slovenskih
občinah

Prebivalci ostalih slovenskih občin v zvezi s Kidričevim najprej pomislijo na:

 Talum: 43 %

 Boris Kidrič: 13 %

 Nič / ne vem / ne poznam: 13 %

 Boxmark: 10 %

 NK Aluminij: 10 %.

Prebivalcem ostalih slovenskih občin je v Kidričevem najbolj všeč:

 Nič / ne vem / ne poznam: 39 %

 Lepo okolje, narava: 16 %.

Prebivalci ostalih slovenskih občin v Kidričevem pogrešajo naslednje (oz. jih moti
naslednje):
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 Nič / ne vem / ne poznam: 42 %

 Premalo raznovrstna ponudba (trgovine): 4 %

 Premalo promocije (neprepoznavnost): 3 %.
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2.2 Analiza proračunskih prihodkov in odhodkov
občine Kidričevo v primerjavi s podobno
velikimi občinami v Sloveniji v zadnjih desetih
letih

Analiza prihodkov in odhodkov občine Kidričevo in primerjava s podobno velikimi
občinami različnih slovenskih regij je opravljena z namenom opazovanja gibanja
prihodkov in javne porabe v zadnjem desetletju. Uporabljeni so uradni podatki iz bilanc
proračunov občin
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/statistika/, preračunani v
€ na prebivalca, kar nam daje transparentno primerjavo med vsemi analiziranimi
občinami in stanjem v Republiki Sloveniji. Večja odstopanja navzgor ali navzdol od
povprečja nas opozarjajo na potrebo po analizi stanja in ustrezno ukrepanje. Analiza
lahko predstavlja podlago za odločanje o strukturi javne porabe na najvišjih organih
občine, prilogo ob pogajanjih za pridobitev državnih subvencij in informacijo o tem, v
katerih okoljih je smiselno iskati primere dobre prakse, ki bi jih lahko uporabili tudi v
naši občini.

Vsi prihodki občine

Tabela: Vsi prihodki (letno v € na prebivalca)

Občina/Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Povpr.
00-08

2009 2010

CERKLJE 533 630 555 530 770 628 893 795 895 692 893 966

DUPLEK 399 371 366 510 546 547 588 689 788 534 771 834

KANAL 499 475 529 609 846 738 857 1.157 1.130 760 1.189 1.216

KIDRIČEVO 417 430 441 477 578 619 741 853 856 601 889 1.204

MENGEŠ 330 382 472 492 641 570 595 682 658 536 696 914

MORAVSKE T. 512 507 582 682 802 797 858 980 1.482 800 1.172 1.193

RADLJE 367 446 465 506 538 593 742 769 858 587 1.151 1.285

RUŠE 395 537 572 630 673 689 905 938 980 702 1.198 857

ŠEMPETER 754 842 922 944 921 1116 1097 925 1.079 956 1.068 1.076

ŠKOFLJICA 353 625 680 720 712 601 865 731 946 693 788 865

RS 450 504 563 592 645 715 796 853 936 673 998 1069

Kazalnik zajema: tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije in
transferne prihodke.

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/statistika/
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Občina Kidričevo je v obdobju do uveljavitve novega Zakona o financiranju občin (ZOF) v
povprečju ustvarila 601 € prihodkov letno na prebivalca, kar jo med opazovanimi
občinami uvršča pred Duplek, Mengeš in Radlje. V času med leti 2000 in 2008 le enkrat
doseže državno povprečje in sicer v letu 2007. Ves čas to uspeva Moravskim Toplicam in
Šempeter-Vrtojbi. Od leta 2008 dalje se stanje za občino Kidričevo izboljšuje in v letu
2010 občina Kidričevo po vseh prihodkih zaostaja le še za Radljami in Kanalom.

Struktura vseh prihodkov občine

Tabela: Struktura prihodkov 2000-08 (povprečno letno v € na prebivalca)

Občina
Število

prebivalcev
Vsi

prihodki
Dohodnina
2000 - 06

Dohodnina
2007 - 08

NZUSZ
Državna
sredstva

CERKLJE 6.620 692 226 506 53 104

DUPLEK 6.228 534 155 473 25 184

KANAL 6.106 760 220 554 94 70

KIDRIČEVO 6.734 601 164 489 60 182

MENGEŠ 6.778 536 291 425 79 6

MORAVSKE T. 6.346 800 135 540 40 362

RADLJE 6.276 587 168 490 70 156

RUŠE 7.436 702 197 447 105 105

ŠEMPETER 6.447 956 367 389 142 15

ŠKOFLJICA 7.728 693 302 450 58 21

RS 673 235 452 80 103

Tabela: Struktura prihodkov občin 2009-10 (povprečno letno v € na prebivalca)

Občina Št. preb.
KOEF.

RAZVITOSTI

VSI
PRIHODKI

09-10

ZADOL
ŽENOST

09-10

SREDSTVA
EU

09-10

CERKLJE 6.925 1,25 930 0 0

DUPLEK 6.580 0,91 803 378 0

KANAL 5.823 1,17 1.203 27 87

KIDRIČEVO 6.670 1,11 1.047 210 172

MENGEŠ 7.333 1,27 805 42 14

MORAVSKE T. 6.029 0,85 1.183 184 94

RADLJE 6.255 1,01 1.218 231 222

RUŠE 7.333 0,94 1.028 368 42

ŠEMPETER V. 6.367 1,36 1.072 164 13

ŠKOFLJICA 8.576 1,18 827 32 13

RS 2.042.335 1,00 995 332 57
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Strukturo vseh prihodkov moramo analizirati v obdobju do leta 2007 in po spremembi
ZOF, ko naj bi bile občine deležne bolj enakomerne razporeditve davkov pobranih na
državni ravni. Zato je med prihodki posebej izpostavljena »dohodnina na prebivalca«, ki
ponazarja prihodke občanov, premoženjsko stanje in kupno moč prebivalstva v občini,
nadalje zbrane »davke na premoženje«, ki v glavnem pomenijo nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča (NZUSZ), kot enega najpomembnejših udejanjenih lastnih virov
občine, prejeta državna sredstva, ki vsebujejo finančno izravnavo in transferje za
sofinanciranje investicij ter kažejo na finančno samostojnost občine in kot zadnje
»zadolženost« občine na prebivalca. Prikazani podatki v prvi tabeli pomenijo povprečno
vrednost v obdobju od 2000 do 2008. Iz tabele je razvidno, da je občina Kidričevo v tem
času relativno zaostajala predvsem za občinami iz zahodnega dela države v smislu
prihodkov njenih občanov in posledično zbrane dohodnine. Obremenitev pravnih in
fizičnih oseb iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča kot izvirnega
občinskega prihodka je bila v tem času nekaj pod povprečjem v državi in primerljiva z
industrijsko manj razvitimi občinami, kar pomeni, da občina iz tega naslova ni pretirano
obremenjevala občanov in gospodarskih subjektov v občini. Izplen državnih in EU
sredstev sta bila do leta 2010 nadpovprečna, kar je rezultiralo tudi v večji zadolženosti
občine, ki pa je še vedno pod povprečjem v državi. Zadolženost občine je bil splošen
pojav v večini slovenskih občin, ki so na ta način zagotavljale svoj delež pri sofinanciranih
investicijskih odhodkih iz državnih in EU virov.

Ker se sistem financiranja občin pogosto spreminja, velja v prihodnosti v občini Kidričevo
usmeriti pozornost na spodbujanje nastanka delovnih mest z več dodane vrednosti, saj
je težko verjetno, da bo sedanji sistem zbiranja dohodnine na ravni države in delitev
občinam po številu prebivalcev dolgoročno vzdržal. Okolja, ki bodo pripravljena živeti z
več delovnimi mesti, kot jih sama potrebujejo, bodo morala biti deležna ustreznega
nadomestila, kot je to normalno in razvidno v prihodkih lokalnih skupnosti v razvitih
evropskih državah.

Vsi odhodki občine

Vsi odhodki občin so skladni vsem prihodkom. V prvem obdobju občina Kidričevo
zaostaja za povprečjem realiziranih odhodkov vseh slovenskih občin v vseh letih razen v
letu 2004. V primerjavi z ostalimi analiziranimi občinami je Kidričevo za Šempetrom-
Vrtojbo, Moravskimi Toplicami, Kanalom in Rušami, ki so imele nadpovprečne odhodke,
nekaj več odhodkov kot Kidričevo pa so imeli še v Cerkljah in Škofljici. V naslednjem
obdobju se realizacija odhodkov občine povečuje in v zadnjih dveh letih preseže državno
povprečje.
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Tabela: Vsi odhodki občine (letno v € na prebivalca)

Občina/Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Povp 00 -

08
2009 2010

CERKLJE 691 633 463 557 777 527 827 644 768 654 833 1.010

DUPLEK 389 461 343 511 601 501 639 764 1.047 584 743 965

KANAL 460 516 506 546 814 834 816 1.176 1.095 751 1.214 1.226

KIDRIČEVO 342 311 579 559 684 618 688 722 971 608 975 1.473

MENGEŠ 321 360 552 496 556 544 656 669 757 546 731 779

MORAVSKE T. 520 474 610 666 777 752 879 914 1.563 795 1.166 1.233

RADLJE 384 442 451 509 529 597 748 725 918 589 1.134 1.491

RUŠE 422 527 569 630 698 689 1007 978 1.119 738 1.188 936

ŠEMPETER V. 666 954 1015 856 903 942 1255 1.151 1.167 990 894 1.100

ŠKOFLJICA 341 389 490 742 814 538 792 856 825 643 865 783

RS 449 508 581 607 643 702 822 844 1.003 684 1.074 1.132

Sprememba Zakona o financiranju občin je ugodno vplivala na odhodke občinskih
proračunov, posebej pri občinah, ki v prvem obdobju niso dosegale povprečne porabe v
državi, vendar so se razlike med odhodki preračunanimi v € na prebivalca še povečale.

Struktura odhodkov občine

Odhodki občine, ki izhajajo iz podatkov zaključnih računov občin v letih 2000 do 2007 in
2008 do 2010, so analizirani glede na posamezno dejavnost. Pri tem je izračunana
poraba na prebivalca, kar omogoča transparentno primerjavo med vsemi občinami v RS.

V analizi so zajeti vsi povprečni letni odhodki po nekaterih posameznih dejavnostih:

 javna uprava (kazalnik zajema tekoče odhodke občinske uprave, odhodke občine za
funkcionarje ter transfere uprave),

 promet (kazalnik prikazuje tekoče in investicijske odhodke ter transfere občine za
cestni promet (ceste v pristojnosti občine)),

 okolje (kazalnik prikazuje tekoče in investicijske odhodke ter transfere občine za
varstvo okolja: zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, ostale
dejavnosti v zvezi z varstvom okolja),

 prostor (kazalnik prikazuje tekoče in investicijske odhodke ter transfere občine za:
stanovanjsko dejavnost, dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja,
oskrbo z vodo in ostale dejavnosti prostorskega razvoja),

 izobraževanje (kazalnik prikazuje tekoče in investicijske odhodke ter transfere občine
za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje in ostale izobraževalne
dejavnosti),

 šport in kultura (kazalnik prikazuje tekoče in investicijske odhodke ter transfere
občine za dejavnosti na področju: rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih
organizacij, združenja , društva in druge institucije),

 sociala (kazalnik prikazuje tekoče in investicijske odhodke ter transfere občine za
socialno varstvo ter prispevke za zdravstveno varstvo občanov),
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 varnost (kazalnik prikazuje tekoče in investicijske odhodke ter transfere za javni red
in varnost, kjer nastopajo praviloma odhodki občine za gasilce).

 Razlika do polnih odhodkov je še v odhodkih za obrambo in civilno zaščito, zdravstvo
in gospodarske dejavnosti (kmetijstvo, turizem in drobno gospodarstvo).

 turizem (kazalnik prikazuje tekoče in investicijske odhodke ter transfere za
gospodarske dejavnosti iz pristojnosti občine: turizem in gostinstvo)

 kmetijstvo (kazalnik prikazuje tekoče in investicijske odhodke ter transfere občine za
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov)

Tabela: Povprečna poraba občin po nekaterih dejavnostih v obdobju 2000 –2007
(povprečno letno v € na prebivalca)

Občina /
dejavnost

JAVNA
UPRAVA

PROMET OKOLJE PROSTOR
IZOBRAŽEVA

NJE
ŠPORT

KULTURA
SOCIALA VARNOST TURIZEM

CERKLJE 20 138 53 36 167 79 13 25 3

DUPLEK 40 82 35 49 152 30 38 6 2

KANAL 41 111 52 78 135 83 24 11 12

KIDRIČEVO 31 53 43 46 144 76 29 12 1

MENGEŠ 38 69 9 34 166 62 14 8 7

MORAVSKE T. 35 100 87 68 138 31 39 12 26

RADLJE 31 56 27 33 167 58 29 7 4

RUŠE 36 61 59 74 116 63 88 7 5

ŠEMPETER V. 35 104 45 116 223 65 35 13 7

ŠKOFLJICA 30 70 51 52 172 27 61 9 9

RS 39 70 45 66 156 65 31 12 7

Tabela: Povprečna poraba občin po nekaterih dejavnostih v obdobju 2008 – 2010
(povprečno letno v € na prebivalca)

Občina /
dejavnost

JAVNA
UPRAVA

PROMET OKOLJE PROSTOR IZOBRAŽEVANJE
ŠPORT

KULTURA
SOCIALA VARNOST TURIZEM KMET

CERKLJE 79 148 123 95 175 172 19 18 3 1

DUPLEK 130 219 53 101 205 35 58 19 1 2

KANAL 142 70 173 174 232 147 50 21 27 7

KIDRIČEVO 101 97 211 95 286 187 65 16 2 26

MENGEŠ 119 150 32 61 159 63 22 10 2 2

MORAVSKE T. 122 326 141 47 260 72 54 24 136 47

RADLJE 114 195 37 76 216 66 37 11 21 12

RUŠE 201 76 99 75 171 259 45 9 11 3

ŠEMPETER V. 65 118 63 32 194 146 36 30 4 6

ŠKOFLJICA 209 80 55 49 279 40 31 10 1 4

RS 126 167 90 88 223 140 48 21 15 7

Iz analize je razvidno, da je občina Kidričevo v analiziranem prvem obdobju ustvarjala
nadpovprečne odhodke oz. vlagala na dveh področjih in sicer na področju športa in
kulture ter področju varnosti. Po letu 2007 pa v ospredje prihaja vlaganje v okolje,
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prostor, izobraževanje, šport in kulturo, socialo in kmetijstvo. Med ostalimi
analiziranimi občinami se omejenost občinskih proračunov in raznolikost potreb
posameznih okolij pokaže v tem, da občine presegajo državno povprečje na različnih
področjih porabe. Le občini Moravske Toplice uspe v zadnjih treh letih nadpovprečna
poraba na več področjih (7), kot občini Kidričevo (6), ki nadpovprečno vlaga v okolje,
prostor, izobraževanje, šport, kulturo, socialo in kmetijstvo.

Odhodki po posameznih dejavnostih v primeru občine Kidričevo so transparentno
ustrezno uravnoteženi in ne izkazujejo pretirane porabe nekega področja na škodo
drugega.

Investicijska naravnanost občinskega proračuna

Tabela: Delež investicijskih odhodkov in transferjev v proračunu občine (v %)

Občina/Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CERKLJE 79 74 56 56 63 51 64 56 57 59 59

DUPLEK 46 46 21 42 47 27 38 35 53 33 47

KANAL 41 38 33 27 48 42 31 50 40 40 37

KIDRIČEVO 30 30 60 57 50 40 40 46 52 50 66

MENGEŠ 30 23 37 35 36 35 33 37 35 33 37

MORAVSKE 35 33 46 47 49 45 45 50 61 49 42

RADLJE 27 26 25 30 26 33 41 40 46 51 57

RUŠE 25 34 30 25 26 26 43 42 36 39 21

ŠEMPETER 40 49 48 44 48 50 59 52 53 33 37

ŠKOFLJICA 35 29 39 56 59 35 53 54 44 45 34

RS 37 38 39 37 37 37 41 42 45 45 44

Delež občinskih proračunov, porabljen za investicije, se v visokih odstotkih pojavlja
praviloma v manjših občinah. Pri analiziranih občinah pa na primer občina Cerklje v vseh
11 letih presega republiško povprečje, medtem ko občini Mengeš to ne uspe v nobenem
letu. Po letu 2008 se izkazuje zelo naraščajoča investicijska naravnanost proračunov v
Kidričevem, Cerkljah, Radljah in Moravskih Toplicah.

Pravo sliko investicijskih vlaganj občin pokaže še analiza realnih investicijskih odhodkov v
posameznem letu in celotnem obdobju, torej preračunano na prebivalca v nominalnih
zneskih:
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Tabela: Investicijski odhodki proračuna občine (letno v € na prebivalca)

Občina/Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 00 - 08 2009 2010

CERKLJE 541 390 210 243 392 268 527 185 233 332 489 598

DUPLEK 165 207 61 155 227 138 242 198 518 212 242 455

KANAL 155 183 135 131 375 348 257 547 392 280 515 478

KIDRIČEVO 81 76 311 228 296 250 278 307 448 253 489 968

MENGEŠ 85 70 196 168 193 190 218 230 256 178 242 286

MORAVSKE 158 138 244 296 347 337 399 384 909 357 599 550

RADLJE 64 81 85 127 128 199 304 241 345 175 582 852

RUŠE 76 167 146 119 141 177 430 392 390 227 460 201

ŠEMPETER-V. 57 201 227 253 400 470 743 424 508 365 300 416

ŠKOFLJICA 99 88 110 267 369 187 419 441 339 258 386 269

RS 182 201 231 238 264 295 333 284 365 266 482 504

V primerjavi z vsemi opazovanimi občinami po tem kriteriju v prvem obdobju do leta
2008 odstopajo občine Šempeter-Vrtojba, Moravske Toplice in Cerklje, ki so v povprečju
za investicije namenile preko 300 € letno na prebivalca. Občina Kidričevo je bila v tem
obdobju v rangu povprečja v državi. Po letu 2008 se stanje na področju investicijskih
odhodkov za večino občin izboljša, kar vpliva tudi na manjše razlike med njimi. Občina
Kidričevo v zadnjih treh letih zelo povečuje investicijske odhodke, tako da je že v letu
2010 na prvem mestu med analiziranimi občinami.

Na povečevanje investicijskih odhodkov občin je v opazovanem obdobju, poleg
spremembe ZOF in večjega zadolževanja, v največji meri prispeval tudi dober izplen iz
naslova transfernih prihodkov.

Financiranje lokalnih skupnosti v nekaterih državah EU

Osnovni viri prihodkov lokalnih ravni so davki, prispevki oziroma plačila za storitve,
prodaja premoženja, transferji in zadolževanje. To je skupno vsem državam, vendar se
deleži posameznih virov močno razlikujejo. Toda visok delež davkov in prispevkov ne
pomeni nujno velike finančne avtonomije lokalne skupnosti, saj je treba pri tem
upoštevati, koliko so lokalne skupnosti samostojne pri določanju osnov in stopenj teh
davkov in prispevkov.

Takse, prispevki oziroma plačila za storitve

Skupno vsem prispevkom je, da so povezani s storitvami, ki jih lokalna skupnost opravlja
za prebivalce na svojem ozemlju. Osnove in storitve se med državami precej razlikujejo,
zato je primerjava neprimerna. Delež nedavčnih prihodkov na ravni širših lokalnih
skupnosti je sorazmerno velik na Danskem in Švedskem, največji pa na Irskem, vendar
tam nimajo vmesne lokalne ravni. Dokaj visok delež teh prihodkov beležijo tudi občine v
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Nemčiji, kjer država določa, kolikšen del stroškov izvajanja storitev morajo poravnati
uporabniki sami.

Davki

Pri davkih moramo najprej ločiti davčne prihodke lokalnih skupnosti, ki izhajajo iz
lokalnih davkov in davčne prihodke iz deljenih davkov (med državo in občino ali med
regijo in občino), ki se lokalni skupnosti dodelijo na osnovi nekega delitvenega razmerja
in na njihovo velikost občina nima vpliva. Svet Evrope zaradi takšne lastnosti deljene
davke uvršča v skupino transferjev. Nekateri lokalni davki se lahko pobirajo na obeh
lokalnih ravneh npr. davek na nepremičnine v Veliki Britaniji in Belgiji in dohodnina na
Danskem in Švedskem. Drugi lokalni davki se pobirajo samo na eni ravni. V večini držav
so občine precej samostojne pri določanju stopenj davkov, država določa le zgornje
meje stopenj. Najpogostejši lastni lokalni davki so davki na dohodke fizičnih oseb, davki
na nepremičnine in t.i. davki na podjetja. V nekaterih državah (Irska, Danska) sta davek
na nepremičnine in davek na podjetja združena, to pomeni, da že davek na
nepremičnine obdavčuje tudi podjetja. Omenjena davka sta uvedena na regijski ali
občinski ravni v vseh državah razen na Švedskem.

Deljeni davki in transferji

Deljeni davki med državo, regijo in občino imajo pomembno vlogo v lokalnih prihodkih.
Poglavitni deljeni davki so dohodnina in DDV (Avstrija, Belgija, Nemčija) ter davek od
dobička pravnih oseb (Nemčija, Velika Britanija, Finska, Danska). Ponekod, kjer funkcije
regij opravljajo združenja občin ali pa imajo regije le posredovalno vlogo med državo in
občino, se davčni prihodki delijo tudi »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da se del
prihodkov iz davkov pobranih na občinski ravni preliva na višji nivo (Italija, Nemčija,
Finska). Najpomembnejši so splošni transferji, ker občine z njimi praviloma svobodno
razpolagajo. Velikost teh transferjev je ponavadi odvisna od kriterijev finančne
izravnave. Specialni transferji so povezani z opravljanjem natančno določenih funkcij oz.
izvajanjem investicij.

Zadolževanje

V vseh državah se lokalne skupnosti lahko zadolžujejo, kar je v večini primerov povezano
z investicijami. Zadolžujejo se lahko pri domačih finančnih institucijah ali na kapitalskih
trgih. V Belgiji, Finski, Nizozemski in Švedski lokalne skupnosti ne potrebujejo
avtorizacije pri najemanju kreditov, v drugih državah pa obstajajo različne omejitve
glede na lokalne prihodke ali na vrednost investicije. Kljub različnim stopnjam
samostojnosti pri zadolževanju pa deleži zadolževanja v lokalnih prihodkih niso večji v
državah, kjer ni omejitev, kot v državah, kjer je ta omejitev velike. Več, kot je povprečje,
se zadolženost pojavlja v Avstriji, Nemčiji in na Nizozemskem, manj pa v Švedski, Italiji,
Veliki Britaniji in Irski.
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3 Vizija nadaljnjega razvoja občine

Pred oblikovanjem vizije smo analizirali stanje, v katerem se občina nahaja. Pri tem
moramo poznati prednosti ter pomanjkljivosti občine. Upoštevali smo tudi kazalnike, ki
ponazarjajo uspešnost oz. prednosti občine. Glede na dobljene rezultate kazalnikov
uspešnosti in glede na vrednote prebivalcev, ki jih analiziramo v tem poglavju, je tako
mogoče določiti vizijo, ki bo v prihodnosti pomagala do izboljšanja položaja in
prepoznavnosti občine.

3.1 Vrednote prebivalcev občine

Nadpovprečno angažirani prebivalci občine so na vprašanje, kje vidijo 3
najpomembnejše vrednote v prihodnosti v občini Kidričevo odgovorili tako, da je
mogoče njihove odgovore razvrstiti v naslednji dve skupini (v oklepaju je zapisano
število odgovorov):
o Vrednote, povezane s post-modernim življenjskim slogom:
 Okoljska osveščenost (45)
 Pritegovanje talentiranih posameznikov v občino (43)
 Pripadnost skupnosti (36)
 Povezanost znotraj občine (socialni kapital) (35)
 Povezanost občine navzven (s sosednjimi občinami in občinami v tujini) (33)
 Tolerantnost prebivalstva (23)

o Vrednote, povezane s post-modernim razvojem gospodarstva:
 Inovativnost, podjetnost (82)
 Tehnološki razvoj (59)
 Zaposljivost generacije nad 65 let (11)

Naključno izbrani prebivalci občine so na vprašanje, kje vidijo 3 najpomembnejše
vrednote v prihodnosti v občini Kidričevo odgovorili tako (v oklepaju je zapisano število
odgovorov):
o Vrednote, povezane s post-modernim življenjskim slogom:
 Okoljska osveščenost (95)
 Povezanost znotraj občine (socialni kapital) (65)
 Pritegovanje talentiranih posameznikov v občino (49)
 Tolerantnost prebivalstva (38)
 Povezanost občine navzven (s sosednjimi občinami in občinami v tujini) (35)
 Pripadnost skupnosti (31)

o Vrednote, povezane s post-modernim razvojem gospodarstva:
 Tehnološki razvoj (96)
 Inovativnost, podjetnost (88)
 Zaposljivost generacije nad 65 let (17).



28

Tabela: Primerjava post-modernih vrednot nadpovprečno angažiranih in naključno
izbranih prebivalcev občine Kidričevo

Post-moderne vrednote prebivalcev Kidričevo

Nadpovprečno angažirani Naključno izbrani
o Vrednote, povezane s post-modernim

življenjskim slogom:
 Okoljska osveščenost (45)
 Pritegovanje talentiranih

posameznikov v občino (43)
 Pripadnost skupnosti (36)
 Povezanost znotraj občine (socialni

kapital) (35)
 Povezanost občine navzven (s

sosednjimi občinami in občinami v
tujini) (33)

 Tolerantnost prebivalstva (23)

o Vrednote, povezane s post-modernim
življenjskim slogom:
 Okoljska osveščenost (95)
 Povezanost znotraj občine (socialni

kapital) (65)
 Pritegovanje talentiranih

posameznikov v občino (49)
 Tolerantnost prebivalstva (38)
 Povezanost občine navzven (s

sosednjimi občinami in občinami v
tujini) (35)

 Pripadnost skupnosti (31)

o Vrednote, povezane s post-modernim
razvojem gospodarstva:
 Inovativnost, podjetnost (82)
 Tehnološki razvoj (59)
 Zaposljivost generacije nad 65 let

(11)

o Vrednote, povezane s post-modernim
razvojem gospodarstva:
 Tehnološki razvoj (96)
 Inovativnost, podjetnost (88)
 Zaposljivost generacije nad 65 let (17).

Post-moderne vrednote nadpovprečno angažiranih in naključno izbranih prebivalcev so
sicer podobne, vendar pa se prioriteta med obema skupinama spreminja:
najpomembnejše razlike med obema kategorijama vprašanih so v primeru:

 »pripadnost skupnosti« - rang 3 med nadpovprečno angažiranimi oz. rang 6 med
naključno izbranimi prebivalci

 »povezanost znotraj občine« - rang 4 med nadpovprečno angažiranimi oz. rang 2
med naključno izbranimi prebivalci

 Ostale kategorije (razen »okoljska osveščenost«, ki je pri obeh kategorijah na
prvem mestu) se razlikujejo le za rang.

Najpomembnejše vrednote prebivalstva predstavljajo dobro osnovo za nadaljnji razvoj
občine v skladu z Lizbonsko strategijo EU, dokumentom Evropa 2020 in slovenskimi
državnimi razvojnimi dokumenti. Konkretni projekti, ki bodo sledili v fazi izvedbe in bodo
odražali tovrstne vrednote, bodo imeli že v izhodišču velike možnosti za sofinanciranje iz
virov EU, v kolikor bodo seveda v tehničnem smislu ustrezno pripravljeni.

Predlagamo, da se zgoraj naštete post-moderne vrednote kombinira s tradicionalnimi
vrednotami, ki so prav tako prisotne v občini, kar je razvidno iz odgovorov na nekatera
druga vprašanja. To bi ohranjalo identiteto občine na področjih in območjih, kjer je to
potrebno in koristno (npr. obdelanost kulturne krajine, kmečki turizem, ohranjanje
tradicionalnih jedi in običajev, folklora, …), v centralnih delih občine pa bi bilo potrebno
graditi na post-modernih vrednotah, vezanih na gospodarski razvoj: Inovativnost,
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podjetnost (npr. uvajanje novih oblik turizma, uporaba novih tehnologij, alternativni viri
energije), povezanost in komunikacijske sposobnosti (brezžična omrežja, e-informacijska
točka in e-komuniciranje, dobre prometne povezave)

Post-moderne vrednote so pomembne zlasti z vidika uspešnosti lokalne skupnosti na
daljši rok. Nahajamo se na prelomnici, ko se lokalne skupnosti iz delovnih okolij, ki so
bila večinoma hierarhično zasnovana, spreminjajo v učeče se organizacije, pri katerih je
poudarek na učenju, nadgradnji znanja in prenosu le-tega. Evropska Unija je pritisnila na
lokalne skupnosti, da morajo same poskrbeti za vse zadeve, z izjemami, ki se lahko
posredujejo regiji v reševanje. Zaradi tega danes niti znanje ne zadostuje več.
Inovativnost je proces, ki vedno bolj prihaja v ospredje. Inovativnost je posledica
kreativnega razmišljanja, ki postaja obvezno za vse člane lokalne skupnosti. Kritične
točke, ki se v inovativnih procesih lahko pojavljajo, so ljudje (odnosi), organizacijska
kultura ter vodenje. Predvsem slednje je pomembno pri upravljanju lokalne skupnosti in
vzpodbujanju k iskanju inovativnih rešitev. V ospredje poleg tega prihaja moč
intelektualnega kapitala, ki prekaša moč ostalih proizvodnih dejavnikov. Zaradi vsega
naštetega je nujna osredotočenost na ključne sposobnosti vsakega posameznika,
podjetja in občine.

3.2 Vizija prebivalcev občine

Vizijo prebivalcev bomo oblikovali na temelju razvojnih priložnosti ter ključnih strateških
točk (na katerih bi naj občina utemeljila svoj nadaljnji razvoj), na kar so nadpovprečno
angažirani prebivalci odgovarjali na različnih mestih v anketi. Primerjavo izvajamo z
namenom ugotavljanja skladnosti odgovorov, torej konsistentnosti vizij posameznikov.
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Tabela: Primerjava ključnih elementov vizij z vrednotami, razvojnimi priložnostmi in ključnimi strateškimi točkami, kot so jih
opredelili nadpovprečno angažirani prebivalci

Vrednote občanov Razvojne priložnosti, kot jih zaznavajo občani Ključne strateške točke nadaljnjega razvoja občine

 Inovativnost, podjetnost (82
1
)

 Tehnološki razvoj (59)
 Okoljska osveščenost (45)
 Pritegovanje talentiranih posameznikov v

občino (43)
 Pripadnost skupnosti (36)
 Povezanost znotraj občine (socialni

kapital) (35)
 Povezanost občine navzven (s sosednjimi

občinami in občinami v tujini) (33)
 Tolerantnost prebivalstva (23)
 Zaposljivost generacije nad 65 let (11)

 Kmetijstvo

 Obrt in podjetništvo

 Turizem

 Industrija

 sodelovanje med občino in gospodarskimi
družbami (33)

 prilagodljivost ter privlačnost za podjetja in
kapital (28)

 prilagodljivost ter privlačnost za bivanje in
delovanje ljudi (25)

 razne prireditve, razstave, dogodki (21)
 običaji in kultura (14)
 okolje (14)
 arhitektura in zgradbe (10)
 regionalne in globalne povezave (9)

gospodarstvo
privlačna bivalna klima
povezovalna infrastruktura
turizem

1 Število odgovorov
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Na temelju mnenj in pričakovanj prebivalcev občine, SWOT analize in opredelitve realnih
in izzivnih ciljev v obdobju do leta 2025, se je oblikovala naslednja krovna razvojna vizija
občine Kidričevo:

Občina Kidričevo bo zagotavljala odlične pogoje za razvoj gospodarstva,
zlasti v smislu privlačnosti za podjetja in kapital v tehnoloških in
inovativnih dejavnostih. Hkrati bo zagotavljala dobro kakovost življenja
za domačine in s tem pritegovala razvojne dejavnike. Navzven in
navznoter bo dobro povezana, zlasti z bližnjimi občinami.

Pojasnilo vizije: Vizija odraža vrednote prebivalcev občine Kidričevo in naravne danosti,
hkrati pa vsebuje temeljne strateške usmeritve EU in Slovenije, kar je pomembno pri
pridobivanju sredstev iz evropskih in nacionalnih virov (kakovost življenja, trajnostni
razvoj, samozaposlovanje, inovativnost, višja dodana vrednost). Odraža temeljna
hotenja prebivalstva (gospodarskega razvoja, podjetništva, ustvarjanje privlačne bivalne
klime).

3.3 Blagovna znamka občine

Za povečanje prepoznavnosti in uspešnosti občine in regije na globalni ravni, imajo
pomembno vlogo »blagovne znamke« mest in regij, ki so edinstvene in vključujejo
specifične znamenitosti. Pri oblikovanju blagovne znamke se morajo občine osredotočiti
na tiste značilnosti, ki bodo pritegnile pozornost drugih ter jo na dolgi rok tudi ohranile.
Preden bodo implementirale pobudo, morajo imeti oblikovano vizijo ter upoštevati in
razviti strateške točke, ki obsegajo zgodovinske dogodke; arhitekturo in zgradbe,
kulturne institucije, razne prireditve, razstave, dogodke, športne ekipe; okolje in klimo;
demografsko strukturo; običaje in kulturo; globalne povezave; sodelovanje med občino
in gospodarskimi družbami; hitrost komuniciranja; prilagodljivost ter privlačnost za ljudi,
podjetja in kapital.

Prebivalci so odgovore na vprašanje, kaj bi po njihovem mnenju morala odražati
blagovna znamka občine, pri čemer bi morala biti blagovna znamka edinstvena in bi
morala vključevati specifične znamenitosti oz. tiste značilnosti, ki bodo pritegnile
pozornost drugih, ter jo na dolgi rok tudi ohranile, strnili v naslednje vsebinske sklope:
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Tabela: Primerjava med elementi, ki bi jih naj odražala blagovna znamka, ključnimi strateškimi točkami, na katerih bi morala
občina utemeljiti nadaljnji razvoj ter elementi vizije

Elementi blagovne znamke (mnenje
prebivalcev)

Ključne strateške točke nadaljnjega razvoja
občine (% omemb)

Predlogi občanov za slogan občine

 kmetijstvo (pridelovanje zdrave, domače
hrane, eko pridelava hrane, povezanost z
zemljo – naravo, krompir in domača bunka,
klobasa, ročno narejeni (uporabni)
predmeti,...)

 uspešno gospodarstvo (povezanost
obrtnikov, možnost podjetništva,
industrija, Talum Aluminij,....)

 tradicija (ljudska kultura, izročilo,
etnološko, ekološko, zgodovina, ...)

 dobro bivalno okolje (zdrava in čista
občina, gozd, prijaznost in čistoča,...)

 sodelovanje med občino in gospodarskimi
družbami (33)

 prilagodljivost ter privlačnost za podjetja in
kapital (28)

 prilagodljivost ter privlačnost za bivanje in
delovanje ljudi (25)

 razne prireditve, razstave, dogodki (21)

 običaji in kultura (14)

 okolje (14)

 arhitektura in zgradbe (10)

 regionalne in globalne povezave (9)

 V objemu polja

 Sobivanje kmetijstva, industrije in čistega okolja

 Zeleno srce

 Ponosni na izročilo

 Mesto dobrega počutja in dobrih ljudi

 Gospodarsko močna, varna, ljudem prijazna

 Zelena, inovativna, podjetna

 Občina zadovoljnih ljudi

gospodarstvo
privlačna bivalna klima
povezovalna infrastruktura
turizem

Primerjava zgornji treh kategorij pokaže, da bi blagovna znamka morala odražati zlasti ugodne razmere za gospodarski razvoj in pa
privlačno bivalno klimo (v tem kontekstu zlasti čistost in urejenost, prisotnost gozdov ter tradicije).
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4 Usklajenost vizije občine s politikami EU in
nacionalnimi strategijami ter programi

4.1 Vpliv obstoječih razvojnih dokumentov

4.1.1 Na ravni EU

Strategija EU 2020 – temeljne strateške smernice

Strategija EU 2020 je zasnovana kot naslednica lizbonske strategije in je osredotočena na
ključna področja politik, na katerih lahko sodelovanje med EU in državami članicami
zagotovi najboljše rezultate ter na izboljšanje samega izvajanja te strategije z boljšo uporabo
instrumentov, ki so na voljo.

Strategija temelji na treh prednostnih usmeritvah:
- pametni rasti (razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah),
- trajnostni rasti (spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki

gospodarneje izkorišča vire) in
- vključujoči rasti (utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi

socialno in teritorialno kohezijo).

Komisija predlaga naslednje krovne cilje EU:

 75 % prebivalstva v starosti od 20 do 64 let mora biti zaposlenih,

 3 % BDP EU je treba nameniti raziskavam in razvoju,

 cilje 20/20/202 na področju podnebja in energetike je treba doseči (vključno z
zmanjšanjem emisij za 30 % pod ugodnimi pogoji),

 delež mladih, ki se odločijo za zgodnjo opustitev šolanja, mora biti pod 10 % in vsaj 40
% mladih mora uspešno zaključiti terciarno izobraževanje,

 revščina naj bi ogrožala 20 milijonov ljudi manj kot danes.

Ti cilji so med seboj povezani, Komisija pa predlaga, da bi države članice pri prilagajanju
strategije Evropa 2020 lastnemu položaju te cilje EU vključile v nacionalne cilje in načrtovano
ukrepanje.

Regije 2020

Poročilo »Regije 20203« je pripravil generalni direktorat Evropske komisije za regionalno
politiko in vsebuje prvo analizo perspektiv verjetnega vpliva štirih največjih izzivov,
(globalizacije, demografskih trendov, podnebnih sprememb ter porabe energije in oskrbe z
njo) s katerimi se sooča Evropa, na regije. Poročilo na podlagi vrste kazalnikov določa
„indeks ranljivosti“ ter navaja stopnjo ranljivosti posameznih regij zaradi učinka globalizacije,

2
20/20/20: 20 % zmanjšanje toplogrednih izpustov do leta 2020 v primerjavi z izpusti leta 1990, 20% porast

uporabe obnovljivih virov energije ter 20% zmanjšanje porabe energije, vse do leta 2020.
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf
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demografskega razvoja, podnebnih sprememb in energetike. Preučuje potencialne posledice
za leto 2020. Izsledki raziskave so osnova za oblikovanje prihodnje evropske kohezijske
politike. Glavne ugotovitve pa so navedene v nadaljevanju:

 Velike razlike zaradi globalizacije. Na podlagi dejavnikov, kot so predvidena
produktivnost, zaposlenost in raven izobrazbe, indeks ranljivosti za leto 2020 napoveduje
velike razlike v smislu globalizacije. Splošne ugotovitve so, da bodo regije s konkurenčnim
in inovativnim gospodarstvom z globalizacijo pridobile, medtem ko bodo regije, katerim
primanjkuje zmogljivosti za razvoj na znanju temelječega gospodarstva, verjetno še bolj
izpostavljene.

 Razlike v demografskih vzorcih. Poročilo navaja, da bo v približno tretjini evropskih regij
prebivalstvo do leta 2020 predvidoma upadlo. Večinoma gre za regije v novih državah
osrednje in vzhodne Evrope, vzhodni Nemčiji, južni Italiji in severozahodni Španiji.
Regijam priporočajo, da izkoristijo čas za pripravo gospodarskih in socialnih sistemov na
učinek staranja prebivalstva.

 Dolgoročni učinki podnebnih sprememb. Po predvidevanjih bodo podnebne
spremembe bolj ali manj negativno vplivale na večino evropskih regij. Breme bodo
občutili tudi mnogi gospodarski sektorji, in sicer turizem, pridobivanje energije,
kmetijstvo in ribištvo. Prek 170 milijonov ljudi, kar je več kot tretjina prebivalstva EU, živi
v regijah pod največjim pritiskom. Južno in vzhodno Evropo bodo doletele spremembe
padavinskih vzorcev in dvig temperature, severne in zahodne regije pa bodo bolj
izpostavljene obalni eroziji in ekstremnim pojavom, kot so neurja.

 Nestabilnost energetskih trgov – izziv za vse. Vse regije v EU so čedalje bolj izpostavljene
spremembam energetskih trgov, kar poraja vprašanja o zanesljivosti oskrbe ter izzivih
energetske učinkovitosti in okoljske trajnosti. Po ugotovitvah analize naj bi bile regije
severne in zahodne Evrope na splošno bolje pripravljene na spoprijemanje z izzivi
prihodnjih let. Po drugi strani naj bi bile obrobne regije iz pretežno vzhodnih in južnih
držav članic posebej občutljive.

Poročilo zaključuje s sklepom, da mora biti okvir evropske politike prilagojen, da bodo regije
lahko kos izzivom leta 2020, ter navaja, da bodo vse regije morale najti tudi lokalne rešitve za
uspešno spoprijemanje z raznovrstnimi izzivi.

Kohezijska politika 2014-2020

Trenutno je v veljavi še finančna perspektiva 2007-2013, vendar so pogajanja o paketu
kohezijskih uredb za obdobje 2014-2020 že v teku. Glavna vprašanja razprave so naslednja:

 Izboljšanje uporabe regionalnih in lokalnih virov, tako da prispevajo h konkurenčnosti
vse Evrope.

 Usmeritev politike na rezultate, da se bodo lahko merili njeni učinki.
 Nadaljevanje poenostavljanja postopka, ki se uporablja za izvajanje politike in hkrati

zagotavlja njeno učinkovitost.
 Usmeritev politike na prihodnost in k pomoči regijam, da se ukvarjajo z izzivi v

prihodnosti.
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Poročilo »Barca4«

V poročilu je zapisano, da bi vse regije morale imeti možnost, da izkoristijo svoj potencial za
svoj gospodarski razvoj, ter da bi politika morala prinašati koristi vsem državljanom, ne glede
na to, kje živijo. Politika mora omogočiti več priložnosti in se spopasti z izzivi, s katerimi se
soočajo državljani EU in ki so posledica poenotenja trgov. Prenovljena kohezijska politika lahko
vse te naloge izpolni z naprednimi metodologijami, dosledno usmerjenostjo v dosežke in
sodobnim upravljanjem na več ravneh.“ Priporočila za reformo v poročilu temeljijo na desetih
„stebrih“:

1. Osredotočenost na ključne prednostne naloge
Barca pravi, da bi morala EU približno 65 % svojega financiranja nameniti trem ali štirim
ključnim prednostnim nalogam, pri čemer bi se delež razlikoval med državami
članicami in regijami glede na potrebe in strategije. Merila za dodelitev sredstev se ne
bi bistveno spremenila (tj. bi temeljila na BDP na prebivalca). Ena ali dve od ključnih
prednostnih nalog bi morali obravnavati socialno vključenost za razvoj „socialnega
programa po geografskih območjih“.

2. Nov strateški okvir
Strateški dialog med Komisijo in državami članicami (ali regijami v nekaterih primerih)
bi bilo treba okrepiti in ga utemeljiti na Evropskem okviru za strateški razvoj ter določiti
jasna načela, kazalnike in cilje za oceno uspešnosti.

3. Novo pogodbeno razmerje, izvedba in poročanje
Komisija in države članice bi morale izdelati nov pogodbeni dogovor (Nacionalna
pogodba o strateškem razvoju), ki bi se usmeril v uspešnost in preverljive obveznosti.

4. Okrepljeno upravljanje za ključne prednostne naloge
Komisija bi morala določiti pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nacionalne ustanove za
pridobitev sredstev za posebne prednostne naloge in ocenjevati napredek pri
doseganju ciljev.

5. Spodbujanje dodatne, inovativne in fleksibilne porabe
Komisija bi morala okrepiti načelo „dodatnosti“, ki zagotavlja, da države članice
nacionalnih izdatkov ne zamenjajo z izdatki EU, in sicer tako, da bi ga neposredno
povezala s Paktom za stabilnost in rast. Potrebna je pogodbena obveznost, ki bi
zagotovila, da so ukrepi inovativni in prinašajo dodano vrednost.

6. Spodbujanje eksperimentiranja in aktiviranje lokalnih akterjev
Komisija in države članice bi morale spodbujati eksperimentiranje ter boljše ravnotežje
med ustvarjanjem pobud za lokalno vključevanje v politike in preprečevanjem, da bi si
politike „prilastile“ interesne skupine.

7. Spodbujanje učenja: korak k oceni morebitnega vpliva
Z boljšim oblikovanjem in izvedbo postopkov za presojo, kakšen bi bil izid brez
posredovanja kohezijske politike, bi bolje razumeli, kaj deluje kje, in dosegli disciplinske
učinke na tako oblikovane ukrepe.

8. Krepitev vloge Komisije kot središča pristojnosti
Treba bi bilo razvijati bolj specializirano strokovno znanje znotraj Komisije z boljšo
usklajenostjo med generalnimi direktorati, ki bi ustrezalo večji vlogi in pooblastilom
Komisije pri kohezijski politiki. To bi zahtevalo velika vlaganja v človeške vire in
organizacijske spremembe.

4
Celotno poročilo in z njim povezani dokumenti so na voljo na spodnji povezavi:

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm
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9. Finančno upravljanje in nadzor
S poenostavljanjem postopkov in iskanjem drugih načinov za zmanjševanje stroškov in
bremena Komisije, držav članic in prejemnikov bi bilo treba doseči večjo učinkovitost
upravljanja strukturnih skladov

10. Okrepitev političnega sistema medsebojnega nadzora na visoki ravni
Okrepiti bi bilo treba sistem medsebojnega nadzora med Komisijo, Evropskim
parlamentom in Svetom z ustanovitvijo formalnega sveta za kohezijsko politiko.
Potrebno je tudi spodbujati stalno razpravo o vsebini, dosežkih in vplivu kohezijske
politike.

Prispevek regionalne politike k „pametni” rasti v kontekstu strategije „Europe
2020”5

To poročilo določa vlogo regionalne politike pri izvajanju strategije »Europe 2020« na
področju »pametne« rasti. Kateri naj bi bili glavni elementi te strategije? Nekaj ključnih idej,
ki jih lahko regije uporabijo v različnih kombinacijah za oblikovanje svojih strategij, ki bi
odražale njihov posebej položaj, je navedenih spodaj:

 Grozdi inovacij za regionalno rast
Grozdi – geografske koncentracije podjetij, pogosto SMP, ki sodelujejo med seboj ter s
kupci in dobavitelji, si pogosto delijo specializirano delo, poslovne in finančne storitve,
R&R ter opremo/objekte za usposabljanje - so pomembni elementi v strategiji pametne
specializacije. Zagotovijo ugodno delovno okolje za spodbujanje konkurenčnosti in
pospeševanje inoviranja. Podpora za njihov razvoj mora biti osredotočen na področja
primerjalnih prednosti.

 Inovacijam prijazno podjetniško okolje za SMP (srednja in mala podjetja)
Uspešni sektor SMP je ključen ne samo za rast, zaposlitev in inovacije, ampak prav tako
za kohezivnost regije. Regijski in državni organi bi zatorej morali podpirati inovacijam
prijazna podjetniška okolja, s podporo SMP, še zlasti z R&R intenzivnim MSP.

 Vseživljenjsko izobraževanje na področju raziskav in inovacij
Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje, ki so vodilo Evrope 2020 v »Youth
on the move« in v »New skills for the job« so bistvenega pomena za razvoj regionalne
sposobnosti za inoviranje. Usmerjanje šol, poklicnega in visokošolskega izobraževanja po
učnem načrtu za horizontalne sposobnosti, kot so ustvarjalnost, podjetništvo in
spodbujanje, bodo pomagali mladim, da razvijejo svoj celoten potencial za inovacije.

 Privlačne regionalne raziskovalne infrastrukture in kompetenčni centri
Raziskovalna infrastruktura je ključnega pomena za na znanju temelječe inovacijske
sisteme. Da realizirajo svoj celotni potencial, je za pomoč regijam, potreben tridelni
pristop: (i) razvijanje raziskav in IKT infrastrukture na svetovni ravni, temelječih na
sedanji regionalni znanstveni odličnosti s pomočjo strukturnih skladov, (ii) vzpostavljanje
mreže raziskovalnih ustanov za države, ki so raziskovalno manj intenzivne (iii )razvijanje
regionalnih partnerskih objektov (RPF). Nadaljnji razvoj in uporaba na IKT osnovane e-
infrastrukture za medsebojno povezovanje omogoča lažje sodelovanje med geografsko

5
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Regional Policy contributing to
smart growth in Europe 2020. SEC(2010) 1183
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razpršenimi raziskovalnimi skupinami in delitev znanstvenih virov ter znanja, kar je
ključno sredstvo za to.

 Ustvarjalne in kulturne dejavnosti
Ustvarjalne in kulturne dejavnosti, ki so trenutno v razcvetu na lokalni in regionalni ravni,
so v takšnem strateškem položaju, da lahko povežejo inovacije in ustvarjalnost.
Pomagajo spodbujati lokalno gospodarstvo, stimulirajo nove dejavnosti, ustvarjajo nova
in trajna delovna mesta., imajo pomembne učinke razširitve na druge panoge in
povečujejo privlačnost regije in mest. Ustvarjalna dejavnost je zato pobudnik za
strukturne spremembe v različnih industrijskih področjih in podeželju in lahko obnovi
njihovo gospodarstvo etr tako prispeva k spremembam javne podobe regije. Vključene bi
morale biti v regionalno razvojno strategijo, da zagotovijo uspešno partnerstvo med
prebivalstvom, gospodarstvom in upravo na regionalni, državni in evropski ravni.

 Digitalna agenda
Veliko regij se še vedno prizadeva za investiranje sredstev ERDF, dodeljenih področju
IKT (skupaj okoli 4,4 % vseh sredstev). Problem povzroča pomanjkanje zmogljivosti za
načrtovanje. Večja vloga zasebnih investicij v IKT je potrebna, da bi z njimi kompenzirali
izpadle javne izdatke zaradi proračunskih omejitev. Z upoštevanjem pomembnosti IKT za
sistem inovacij, bi držav članic morale razmisliti, kako najbolje uporabiti ERDF za
pospeševanje uresničevanja ciljev »EU 2020« na področju širokopasovnega dostopa,
vključno s celotnim pokritjem regij s pomočjo uporabe različnih tehnologij (optična
vlakna, ADSL, brezžična omrežja, satelitske povezave), ki so na voljo za pokrivanje
različnih geografskih potreb in izzivov v različnih regijah po EU.

4.1.2 Na ravni države

4.1.2.1 Razvojno načrtovanje in strukturne prilagoditve v Republiki Sloveniji

Postopki razvojnega načrtovanja in strateški dokumenti

Razvojno načrtovanje je ustvarjanje, usmerjanje in usklajevanje posameznih razvojnih politik
oziroma konkretnih ukrepov in projektov v okviru posameznih področij politik. Pomembno
je, da se osredinimo na ukrepe oziroma projekte, s katerimi lahko država najbolj vpliva na
uresničevanje zastavljenih ciljev. Zato je treba zagotoviti dobro načrtovane razvojne
dokumente, z natančno povezavo med cilji in viri ter sistem spremljanja doseganja ciljev.
Razvojni dokumenti vsebujejo prioritete, programske ukrepe in projekte ter potrebne
strukturne prilagoditve, ki so podlaga za pripravo programskega proračuna.

V letu 2010 je Vlada RS sprejela novo Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, ki na novo ureja način razvojnega
načrtovanja, oblikovanja politik in določitve razvojnih prioritet ter tesnejšo povezavo s
pripravo programskega proračuna. Uredba je postavila tudi nov okvir za koordinacijo
razvojnih politik: krovno skupino za razvojno načrtovanje, skupino za fiskalno politiko in
delovne skupine za posamezne politike. Za zagotovitev sistematičnosti razvojnega
načrtovanja bo pripravljen poseben zakon.
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Hkrati se razvija sistem, s katerim bo država sistematično zagotavljala informacije za
učinkovito odločanje, tako o kratkoročnih kot o dolgoročnih ukrepih in projektih, ter
posledično o celotnih področjih posameznih politik.

Slika: Razvojni dokumenti

Sistem razvojnega načrtovanja

V letu 2010 je bila sprejeta Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za
pripravo predloga državnega proračuna (Ur. l. RS št. 54/2010), ki uvaja novo in učinkovitejše
razvojno načrtovanje. Uredba določa:

 način priprave razvojnih dokumentov,

 oblikovanje politik in določitev državnih razvojnih prioritet,

 pripravo proračunskega memoranduma in določitev fiskalnega pravila,

 postopke in dokumente za pripravo državnega proračuna, njegovih sprememb in
rebalansa ter drugih, s temi akti povezanih dokumentov.

Glavna cilja uredbe sta:

 ureditev in povezava razvojnega načrtovanja, oblikovanje politik ter določitev razvojnih
prioritet z načinom priprave proračunskega memoranduma;

 vlada za pripravo in spremljanje dokumentov razvojnega načrtovanja ustanovi delovne
skupine na ravni politik. Delovno skupino vodi ministrstvo, ki sledi ciljem celotne politike.
Delovne skupine pripravijo matrike logičnih okvirjev, v katerih opredelijo in usklajujejo
ukrepe oziroma projekte, določajo prioritete ter postavljajo rezultate in cilje, ki se merijo
z opredeljenimi indikatorji.

Pri pripravi dokumentov razvojnega načrtovanja in izvajanju razvojnih politik vlade so njihovi
pripravljavci in izvajalci dolžni spoštovati naslednja načela:

http://www.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Razvojno_nacrtovanje/Uredba_razvojno_nacrtovanje_za_objavo_9.7.10.DOC
http://www.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Razvojno_nacrtovanje/Uredba_razvojno_nacrtovanje_za_objavo_9.7.10.DOC
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 načelo upoštevanja razvojnih prioritet,

 načelo upoštevanja ekonomskih, socialnih, okoljskih in prostorskih možnosti in omejitev,

 načelo zveznosti,

 načelo sodelovanja z zainteresiranimi javnostmi in udeleženci.

Sestavine dokumentov razvojnega načrtovanja so:

 utemeljitev predlaganega dokumenta z ustrezno analizo,

 določitev medsebojnih razmerij med dokumenti (koherentnost in konsistentnost),

 izvedbeni cilji in prikaz njihove usklajenosti s strateškimi razvojnimi cilji, področji in
prioritetami,

 pričakovani razvojni učinki,

 fizični in finančni kazalniki, primerni za spremljanje uresničevanja in merjenje doseganja
ciljev in razvojnih učinkov v skladu z matriko logičnega okvirja,

 načrt financiranja s prikazom skupnih stroškov in virov financiranja (nacionalnih in
mednarodnih, javnih in zasebnih),

 opredeljene potrebe po prostoru, če te obstajajo,

 celovita presoja vplivov na okolje in prostor, če je ta potrebna,

 institucionalni okvir in organizacija izvajanja, vrednotenja in nadzora,

 prikaz dejavnosti za uveljavitev načela partnerstva s socialnimi in regionalnimi partnerji, s
civilno družbo in vključevanje strokovne javnosti v postopkih priprave in izvajanja.

4.1.2.2 Elementi Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2013 – 2020

V tem času se izteka obstoječa Strategija razvoja Slovenije iz leta 2005, zato je sedaj v
pripravi nova, v kateri bomo s širokim družbenim konsenzom določili, kje želimo biti v letu
2020 in kako bomo do tja prišli. Ob tem se je treba zavedati konkretnih in neizbežnih
omejitev:

 omejen obseg javnih financ,

 demografija in človeški viri,

 okolje (podnebje, okolje, prostor),

 mednarodno okolje.

Po mnenju SVREZ bi morali uresničevati tak razvojni model, ki bi imel za cilj spodbujanje
produktivnosti in ustvarjanje dodane vrednosti, ob hkratnem ustvarjanju t. i. »skupne
vrednosti«. »Skupna vrednost« je družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev v državi:
posameznikov, podjetij, nevladnih organizacij, vlade itd. Na primeru podjetja so to dejavnosti
in ukrepi, ki spodbujajo konkurenčnost in istočasno izboljšujejo gospodarske in socialne
razmere v okolju, kjer podjetje deluje, oziroma povezovanje poslovnega uspeha z družbeno
koristjo. Tudi vsak posameznik lahko prispeva k ustvarjanju skupne vrednosti, s tem da
deluje in živi družbeno in samoodgovorno.
(http://www.svrez.gov.si/si/delovna_podrocja/priprava_strategije_razvoja_slovenije_2013_
2020/).

V prihajajočem obdobju nizkih rasti BDP bo zelo pomembno oblikovati politike, ki bodo tudi
v teh razmerah maksimizirale blagostanje prebivalstva. V tej luči bo pomembno oblikovati in
spremljati tudi druge kazalnike razvoja družbe (»GDP and beyond«), ki BDP kot merila

http://www.svrez.gov.si/si/delovna_podrocja/priprava_strategije_razvoja_slovenije_2013_2020/
http://www.svrez.gov.si/si/delovna_podrocja/priprava_strategije_razvoja_slovenije_2013_2020/
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seveda ne bodo nadomestili, izboljšali pa bodo sliko o uspešnosti politik. Skrb za rast BDP
zaradi tega ni nič manj pomembna, še posebej pa ne v Sloveniji, ki še naprej zelo zaostaja za
povprečjem EU. Povečeval se bo pomen horizontalnega povezovanja med politikami in
optimiziranja njihovih učinkov. Na evropski ravni je predviden večji vpliv evropskih institucij
pri koordinaciji ekonomskih politik, nadzoru javnih financ (predvsem v evrskem območju) in
pri harmonizaciji davkov, da bi se preprečila nestabilnost evra in vzpostavilo ravnotežje med
tržno in socialno dimenzijo Unije.

Predlogi vizije in ciljev so naslednji:

Vizija: doseči ustvarjalni trajnostni razvoj, prehod iz pasivizirajoče v omogočujočo socialno
državo, redifiniranje odgovornosti za doseganje ciljev ekonomskega razvoja

Cilji: povečevanje blaginje ljudi z višjo zaposlenostjo, višjo dodano vrednostjo, višja
produktivnost, višji indeks zadovoljstva/sreče

Tabela: Cilji in ciljne vrednosti do leta 2020

Slovenija 2009 Slovenija 2020

BDP p.c. 17.325 28.000

Zadovoljstvo/HPI (happy
planet index)6

48,5 53,7

Produktivnost (BDP na
zaposlenega)

-6,4% 3,5%

Zaposlenost 66% 75%

Dodana vrednost na
zaposlenega

41.241 70.000

V Sloveniji smo v letih 2009-2010 prešli na nov način razvojnega načrtovanja. Strateške
dokumente in cilje, zapisane v njih, smo povezali s sredstvi za njihovo uresničevanje. S
sprejemom programsko usmerjenega proračuna smo javna finančna sredstva usmerili v
jasno opredeljene cilje. S sprejetjem razvojne klasifikacije je bilo vpeljanih 11 razvojnih in 4
državotvorne politike, vsaka od njih izpolnjuje cilje, širše zapisane v strateških dokumentih,
tako tudi cilje, sprejete znotraj EU2020. Odhodki proračuna so ustrezno usklajeni po novi
razvojni klasifikaciji, s čimer je načrtovanje izdatkov neposredno povezano s cilji in
aktivnostmi za njihovo uresničevanje. Vlada RS je s sprejemom Uredbe o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna jasno
definirala razvojno načrtovanje v državi.

Delovni osnutek nove strategije razvoja kmetijstva

Strategija razvoja kmetijstva (SRK) opredeljuje vizijo im cilje razvoja kmetijstva v Sloveniji v
naslednjem srednjeročnem obdobju do leta 2020. Prehajamo torej iz obdobja, ko smo v večji
meri sledili razvoju SKP, v obdobje, ko je potrebno na podlagi doseženega razvoja,
razpoložljivih razvojnih potencialov in z upoštevanjem hitro spreminjajočega se globalnega

6 http://www.happyplanetindex.org/explore/europe.html

http://www.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Razvojno_nacrtovanje/Uredba_razvojno_nacrtovanje_za_objavo_9.7.10.DOC
http://www.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Razvojno_nacrtovanje/Uredba_razvojno_nacrtovanje_za_objavo_9.7.10.DOC
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okolja, na novo določiti strateške usmeritve razvoja slovenskega kmetijstva za naslednje
srednjeročno obdobje. Razmisliti je treba, kakšno kmetijstvo potrebuje Slovenija, kateri so
cilji in prioritetne usmeritve za prihodnost, kakšna naj bi bila vloga države pri razvoju
kmetijstva in na kakšen način naj bi te cilje v okviru SKP tudi dosegli.

Kmetijstvo in celotna agro živilska veriga se soočata z zahtevnimi izzivi:
- Prehranska varnost
- Razvoj kmetijskih trgov
- Nadaljnja liberalizacija
- Klimatske spremembe in oskrba z energijo

Za kmetijsko politiko bo tako največji izziv najti pravo ravnotežje med prilagajanjem
kmetijske pridelave, zagotavljanjem zadostnih količin hrane in biomase ter zmanjševanjem
emisijtoplogrednih plinov.

4.1.3 Na ravni regije (Regionalni razvojni program Podravske razvojne regije
2007 – 2013)

RRP Podravske statistične regije za obdobje 2007-2013 temelji na 3 prioritetah, 14
programih in 44 ukrepih, med katerimi so za strateški razvojni dokument občine Kidričevo
pomembni zlasti naslednji:

Tabela: Prioritete, programi in ukrepi RRP Podravske statistične regije

Prioriteta Program Ukrep
Spodbujanje aktivnega vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj
skupnosti

Spodbujane razvojnih partnerstev, krepitev njihovih znanj in
spretnosti ter podpora njihovim aktivnostim

Povezana,
uspešna in
prepoznavna
regija

Spodbujanje razvojnih
partnerstev za uspešnost
in
prepoznavnost regije

Spodbujanje razvoja in krepitev nevladnih organizacij in civilnega
dialoga

Razvoj podpornega okolja in izvajanje podpornih storitev za nova in
mlada podjetja

Promocija in spodbujanje podjetništva med posebnimi ciljnimi
skupinami (mladi, ženske, itd.)

Spodbujanje razvoja
podjetništva, novih
MMSP in
podjetniškega okolja

Razvoj finančnih instrumentov za nova in mlada podjetja

Zagotavljanje in opremljanje zemljišč za različne cone ter
privabljanje zasebnih naložb

Razvoj podpornega okolja in izvajanje podpornih storitev za
spodbujanje
konkurenčnosti in poslovne odličnost podjetij

Krepitev človeškega kapitala v gospodarskih subjektih

Spodbujanje globalne
konkurenčnosti in
internacionalizacije na
znanju temelječega
gospodarstva

Raziskovalna odličnost za gospodarsko konkurenčnost regije

Zagotovitev podpornega okolja ter promocija in uvajanje modelov
odličnosti in drugih standardov in pristopov za dvig konkurenčnosti
podjetij in organizacij

Spodbujanje večjih vlaganj v RČV ter zagotavljanje enakomernega
dostopa do vseživljenjskega učenja in svetovanja za učenje v regiji

Spodbujanje naložb v
RČV
za izboljšanje
konkurenčnih
sposobnosti

Spodbude za zaposlene, za katere obstaja večja verjetnost, da zaradi
ekonomskih spremembe izgubijo zaposlitev

Podjetnost,
konkurenčnos
t in znanje za
hitrejši razvoj

Povečanje zaposljivosti, Spodbujanje usklajevanja kakovostne ponudbe in povpraševanja na
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trgu dela

Zagotavljanje svetovanja in motiviranja za karierno orientacijo na
vseh ravneh

Spodbujanje hitrejšega vključevanja mladih v trg dela

zagotavljanje
učinkovitega
delovanja trga dela in
vseživljenjsko učenje

Spodbujanje razvoja novih zaposlitvenih priložnosti in inovativnih
projektov na področju trga dela ter spodbujanje mednarodne
izmenjave dobrih praks

Razvoj turističnih destinacij in struktur za destinacijski marketing in
management

Oblikovanje integralnih turističnih produktov za mreženje naravne in
kulturne dediščine ter tradicij območja

Povečanje
konkurenčnosti
turizma

Spodbujanje razvoja kakovostne turistične in športne infrastrukture

Prestrukturiranje in modernizacija kmetijskega in gozdarskega
sektorja

Izgradnja in obnova osnovne infrastrukture

Spodbujanje razvoja podjetništva na podeželju

Dopolnilno izobraževanje in usposabljanje

Spodbujati kmetovanje in gozdarjenje v skladu z načeli trajnostnega
upravljanja s prostorom in naravnimi viri

Celostni razvoj podeželja
s povečanjem
konkurenčnosti
kmetijstva in gozdarstva

Razvoj strategije skupne promocije in obveščanja

Trajnostno prostorsko planiranje (zasnove prostorskega razvoja)Trajnostno upravljanje s
prostorom in naravnimi
viri

Ohranitev in krepitev biotske raznovrstnosti

Promocija načel in
ukrepov
trajnostnega razvoja

Osveščanje in izobraževanje prebivalstva o trajnostnem razvoju

Varstvo okolja in
trajnostne
energije

Vzpostavljanje infrastrukture za ravnanje z odpadki
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod
Zagotavljanje kakovostne in zdravstveno neoporečne pitne vode
Trajnostna energija

Spodbujanje razvoja IKT ter enakomernejšega dostopa

Spodbujanje razvoja evsebin in programov izobraževanja ter
usposabljanja

Informacijska družba

Izboljšanje poznavanja in uporabe IKT za hitrejši razvoj (podjetij,
zlasti MMSP in drugih organizacij)

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništvaSpodbujanje socialne
vključenosti Preprečevanje socialne izključenosti in neenakosti

Večja dostopnost do
javne
infrastrukture in javnih
storitev

Izgradnja prometne infrastrukture
Razvoj javnega potniškega prometa ter ostalih trajnostnih oblik
mobilnosti
Izgradnja in obnova objektov primernih za izvajanje kulturnih
dejavnosti
Zagotavljanje zadostnega števila, opreme in dostopnosti športnih
objektov v regiji

Trajnostni
razvoj

Razvoj kulture in
ohranjanje
kulturne dediščine

Obnova objektov kulturne dediščine in razvoj kulturne infrastrukture
Celostna revitalizacija mestnih in vaških središč
Razvoj kulturnih festivalov, etnografskih in drugih prireditev
Ohranjanje in razvoj identitet
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Tabela: Indikativna razdelitev virov ob upoštevanju razdelitve na Zgornje in Spodnje
Podravje ter Prlekijo

2007-2013 (viri indikativno) v €Podravje
2007-2013 OBČINE RS EU OSTALO VREDNOST (€)
SKUPAJ 372.218.156 332.249.016 1.492.783.631 1.074.055.015 3.269.660.318
ZGORNJE
PODRAVJE

173.608.583 154.440.769 926.466.750 557.363.434 1.810.177.535

SPODNJE
PODRAVJE

159.794.794 168.670.460 430.650.316 501.143.034 1.260.315.105

PRLEKIJA
(ORMOŽ)

38.814.779 9.137.787 135.666.565 15.548.547 199.167.678

Vir: MRA 2007.

Če primerjamo ocenjene vrednosti projektov v vseh treh prioritetah RRP in ocene
potencialnih virov se pokaže, da potrebe močno presegajo razpoložljiva sredstva tako pri
lastnih virih kot tudi ostalih. Delež ocenjenega sofinanciranja izvedbe RRP iz občinskih
proračunov znaša 11,7% oz. cca. 345 mio €.

Investicijski odhodki občin v letu 2005 so znašali 56 mio €. Za sofinanciranje predlaganih
projektov v RRP pa bi morale zagotoviti letno okvirno 51,5 mio €, kar pomeni večina vseh
sredstev za investicije. Ocenjujemo, da občine tako velikih sredstev niso sposobne
zagotavljati za sofinanciranje predlaganih projektov. Največji predviden vir sofinanciranja so
sredstva EU in državnega proračuna in sicer v višini 1,85 mrd €, kar v deležih pomeni skoraj
polovico vseh potrebnih sredstev. Poleg teh dveh virov so predvidena še sredstva iz zasebnih
virov ter kreditov v višini slabe milijarde €.

Državni razvojni program indikativno opredeljuje programska sredstva za realizacijo ključnih
regionalnih razvojnih projektov, ki se morajo dopolnjevati z nacionalnimi projekti RRP. Za
Podravsko regijo znaša alokacija sredstev za celotno obdobje 134 milijonov € oz. 19,4
milijona € na leto. Glede na alokacijo sredstev bo potrebno zagotoviti iz lastnih sredstev cca.
33,5 mio € oz. 4,8 mio € letno. V primeru, da DDV ne bo upravičen strošek se lasten delež
sofinanciranja poveča za cca. 27 mio €, kar skupaj znaša preko 60 mio € oz. 8,6 milijona €
letno. To pomeni, da bi morale občine iz investicijskega dela proračuna za sofinanciranje
nameniti 15% sredstev. Iz kohezijskega sklada lahko pričakujemo cca. 40 mio € za celotno
obdobje. Glede na potrebe je sredstev občutno premalo kar pomeni, da regija morala
določiti prioritetne projekte s katerimi kandidira na sredstva iz omenjenega sklada.

Ocenjujemo, da Podravska razvojna regija v optimistični varianti v tekočem programskem
obdobju računa na cca. 570 mio € sredstev iz EU in RS. Če k temu dodamo lastna sredstva v
višini cca. 140 mio € dobimo 710 mio € sredstev za sofinanciranje projektov, kar je bistveno
manj kot je ocenjena vrednost projektov v RRP (3 mrd €). Če k omenjenim sredstvom
dodamo še cca. 600 mio € zasebnih sredstev je lahko vrednost celotnega programa RRP 1,3
mrd €. To pomeni 43% od potrebnih oz. načrtovanih sredstev.
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4.1.4 Na ravni občine

Razvojni program občine Kidričevo 2012-2015

V prednostnih nalogah razvoja občine Kidričevo, ki so opredeljene v Razvojnem programu
občine Kidričevo 2012-2015, je po posameznih ukrepih za realizacijo ciljev v tem
programskem obdobju predvidenih 21,879 mio EUR sredstev. Od 21,879 mio € sredstev iz
DRP Kidričevo 2012-2015 smo po spodnjih prioritetah razvrstili 17,250 mio € sredstev.

Tabela: Primerjava prioritet v državnih razvojnih dokumentih in DRP občine Kidričevo
2012-20157

Najpogosteje navedene prioritete v državnih
razvojnih dokumentih

Odstotek in obseg sredstev (v 000 €) v NRP
občine Kidričevo 2012-2015 za to prioriteto

Izboljšanje kakovosti življenja 23 % (3.969 €)

Ustvarjanje, pretok in uporaba znanja 0,1 % (23 €)

Trajnostni razvoj (tudi obnavljanje prebivalstva) 74,3 % (12.808 €)

Spodbujanje podjetništva in s tem zaposlovanja 0,3 % (58,3 €)

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) / % (/ €)

Razvoj podeželja, vasi in kulturne dediščine 1,9 % (325 €)

Sodelovanje (medobčinsko, med-regijsko in
čezmejno)

0,4 % (67 €)

100% (17.250 €)

Primerjava NRP občine Kidričevo z usmeritvami evropskih in državnih strateških razvojnih
dokumentov pokaže, da so prioritete DRP usmerjene predvsem na področje kakovosti
življenja ter trajnostnega razvoja, kar v precejšnji meri odraža tudi prevladujoče vrednostne
opredelitve prebivalstva.

Zaradi značilnosti občine Kidričevo, zlasti pa zaradi vrednot prebivalstva bo potrebno iz
različnih drugih virov (evropski viri, javno-zasebno partnerstvo, investicije zasebnega
kapitala) povečati razpoložljiva sredstva za spodbujanje podjetništva in tehnološkega
razvoja, informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvoj podeželja, za različne oblike
regionalnega sodelovanja ter za ustvarjanje, pretok in uporabo znanja. Zato je treba v
projektih, ki se bodo prijavljali na evropske in nacionalne razpise za sofinanciranje,
porazdeliti prioritete po področjih, označenih s sivo barvo.

7 Kot osnovo smo upoštevali sredstva proračuna, zmanjšana za sredstva za dejavnosti organov, uprave občine
in delovanje ožjih delov občine ter za sredstva postavk, ki jih nismo mogli razvrstiti po zgoraj navedenih
kategorijah.
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5 Ključni cilji občine Kidričevo z zasnovo operativnih
programov

Zgradba celotnega dokumenta »VIS Kidričevo« je zasnovana na petih področjih (stebrih),
zato cilje opredeljujemo ločeno po teh področjih: gospodarstvo, promet, okolje,
izobraževanje in kakovost življenja. Na temelju analize stanja, SWOT analize, opredeljene
vizije, vrednot, hotenj in pričakovanj prebivalcev ter delavnic s strokovnimi sodelavci, lahko
opredelimo ključne razvojne cilje občine Kidričevo in zasnovo operativnih programov za
njihovo doseganje.

Podkriterije posameznega stebra je možno dopolnjevati oz. spreminjati njihovo
pomembnost (ponder), kar je posebej važno v primerih, ko bo neko področje doseglo željen
standard oz. se bo pojavila potreba po drugačni obravnavi zaradi drugačnih okoliščin.

Zaradi tega je poglavje s ključnimi cilji in zasnovo operativnih programov »živi« del
razvojnega dokumenta (orodje), ki ga bo občina (občinski svet) v skladu z realnostjo
dopolnjevala in izpopolnjevala z namenom uresničevanja vizije.

Posledica razumevanja tega poglavja morajo biti številni »projekti na zalogo« s katerimi bo
občina pripravljena na priložnosti državnih in EU razpisov!

Pomembna je tudi prepletenost med posameznimi razvojnimi stebri, saj bo potrebno pri
vsakem predvidenem ukrepu preveriti sinergijski učinek tudi v ostalih razvojnih stebrih, kar
bo naloga projektnih vodij. V izvedbenih projektih (NRP, ...) se bo treba v prihodnje pri
vsakem vprašati: kateri cilj se uresničuje z njegovo izvedbo in kaj se v posameznem stebru v
zvezi z njim dogaja!

V tem poglavju je vsak od petih razvojnih stebrov razdeljen na tri dele:

 Prvi del: predstavljeni so elementi s stališča zaznavanja prebivalstva, ki odražajo
dojemanje sedanjega stanja in določena pričakovanja. V ocenjevanju kategorij na
področju posameznih razvojnih stebrov je sodelovalo 261 prebivalcev občine
Kidričevo, od tega 61 na delavnicah z nadpovprečno angažiranimi občani in 200
naključno izbranih občanov. Med sodelujočimi je bilo 18 % mlajših od 25 let, 20 %
starejših od 60 let in 62 % prebivalcev starih med 25 in 60 let. Razmerje med
ženskami in moškimi je bilo 54 % žensk in 46 % moških. Možne ocene stanja pri
posameznih kategorijah so bile: 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – zadovoljivo, 4 – dobro, 5
– zelo dobro. Poleg ocen so prebivalci lahko tudi komentirali sedanje stanje in
predlagali ukrepe za izboljšanje.

 Drugi del: v drugem delu posameznega razvojnega stebra so opredeljeni jasni
kvantificirani realni oz. izzivni cilji, ki pomenijo pogoj za vzpostavitev preglednega
monitoringa izvajanja strategije razvoja. Odločilnega pomena za uspešnost strategije
je, da način njene priprave in izvajanja temelji na trajni interakciji in sodelovanju z
javnostjo. S tem se upravljanje razvoja približa potrebam vseh družbenih akterjev, v
večji meri se izkoristi razpršeno družbeno znanje in ustvarijo se sinergije med
delovanjem različnih subjektov. Strategija je lahko uspešna le, v kolikor ljudje v njej
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prepoznajo izpolnitev svojih želja in pričakovanj. Cilji, plani in strategije same po sebi
ne vodijo do uspeha – to lahko naredijo le ljudje in vrednote, ki jih pri tem usmerjajo,
zato je doseganje kvantificiranih ciljev dopolnjeno še z vrednotami oz. zadovoljstvom
prebivalcev. Na ta način je v kazalnikih zagotovljena stalna participacija občanov.

 V tretjem delu je nabor možnih konkretnih ukrepov za uresničevanje zastavljenih
ciljev na ravni posameznih področij razvojnega stebra. Nabor ukrepov izhaja iz
obstoječih dokumentov, zakonskih obveznosti občine in primerov dobrih praks ter
služi kot opomnik za delo občinskega sveta in občinske uprave. Na podlagi nabora
ukrepov občina pripravi »projekte na zalogo«, s katerimi pripravljena pričakuje
ugodne priložnosti oz. ustvarja ugodno klimo za njihovo realizacijo.

5.1 I. Steber: gospodarstvo

5.1.1 Elementi s stališča zaznavanja prebivalstva – november 2011
(skupna ocena: 2,80)

Tabela: Numerično ocenjevanje kategorij na področju gospodarstva

Ocenjevana kategorija

Ocena
nadpovprečno

angažiranih
prebivalcev

Ocena
naključno
izbranih

prebivalcev

Skupna
ocena

SKUPAJ I. steber 2,67 2,92 2,80

Ponudba delovnih mest 2,73 2,62 2,68

Ponudba stanovanj 2,80 2,80 2,80

Turistična ponudba 1,97 2,43 2,20

Izkoriščenost kmetijskega potenciala 2,92 3,36 3,14

Ponudba storitev 2,93 3,41 3,17

Ob zaključku leta 2011 so prebivalci občine Kidričevo na področju gospodarskih dejavnosti
najbolje ocenili ponudbo storitev, največje rezerve pa zaznavajo v turistični ponudbi. Precej
neizkoriščenega potenciala, navkljub dobri oceni, prebivalci vidijo v kmetijstvu. Po
posameznih ocenjevalnih kategorijah najpogosteje izpostavljajo naslednje slabosti:

Ocena ponudbe delovnih mest (2,68):
Občani najbolj pogrešajo delovna mesta za visoko izobražen kader, bolje plačana in raznolika
delovna mesta, delovna mesta za mlade in delovna mesta v kmetijstvu.

Ocena ponudbe stanovanj in stanovanjske izgradnje (2,80):
Prebivalce v največji meri moti dolgotrajno pridobivanje dokumentacije za individualno
stanovanjsko gradnjo, slaba ponudba za mlajše družine, ki bi jih bilo smiselno privabiti v
občino in premalo opremljenih stavbnih zemljišč. Priložnosti vidijo v omogočanju pozidave
opuščenih parcel, gradnji vrstnih hiš in povečanju fonda neprofitnih stanovanj.
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Ocena turistične ponudbe (2,20):
Prebivalci pogrešajo prenočitvene kapacitete, turistične kmetije, turistične prireditve in
dogodke, kopališče, dobre restavracije, turistične informacije, povezanost ponudnikov,
domače proizvode, kmetije z degustacijskimi prostori, kolesarske poti itd. Priložnosti vidijo v
povezovanju ponudnikov in celoviti ponudbi, obnovi gradu, športnem turizmu, zgodovinskih
spomenikih in prepoznavni prireditvi.
LJUDSKI OBIČAJI: največ občanov prepoznava kot najznačilnejši ljudski običaj v Kidričevem
pustovanje in vleko ploha, sledi ličkanje, domača kmečka opravila, ljudsko petje in
tradicionalne prireditve kot so martinovanje, postavljanje mlaja, noč čarovnic, šranganje,
romanje na sveto goro, »Curkomet«, koline, binkošti itd.
KULINARIKA: najznačilnejša jed v Kidričevem je po mnenju večine prebivalcev krompirjev oz.
»bobov golaž«, ki mu sledijo ajdovi žganci, zelje, domač kruh, tunka, koline, medena pita,
sirov štrukelj, skuta itd. Med pijačami se največkrat omenja kot posebnost »kvinton« ,
nekateri pa omenjajo še »brajdovo vino«, kislo mleko, pšenično kavo in slivovico.
NAJBOLJ PRILJUBLJENE DESTINACIJE: Muzej Starošince, taborišče (vojaško pokopališče),
Talum, cerkve (Cirkovce, Mihovce, Lovrenc), grad Šterntal, športni park Aluminij, eko kmetija
Kušar, gostilna Korže, restavracija Pan, kmetije Čelofiga in Medved, Starošince, vojaški
poligon itd.
NAJBOLJ PRILJUBLJENI DOGODKI: pustovanje, jesen v Starošincah, Curkomet – Lovrenška
nedelja, revija folklornih skupin, kmečke igre, Štefanovo – žegnanje konjev, sobotna tržnica,
božični bazar, občinski praznik, veselice itd.
NAJZANIMIVEJŠE ZGODBE: o taborišču, o vojnih ujetnikih, ki so gradili tovarno (dimnik),
Vinko Korže – folklora, zgodovina kraja, tlakovanje ceste med II. svetovno vojno, najbolj
krvava veselica, o nastanku Cirkovc, o nazivu Šterntal, o »polanskih pjebih«, o škratih v
kidričevskem gozdu, vasovanje na vasi itd.
100 prebivalcev sosednjih občin, je turistično ponudbo v Kidričevem ocenilo z povprečno
oceno 2,47 in pri tem pohvalilo lepo okolje, dobre gostilne (Pan , Atila..), prijaznost ljudi in
večnamensko dvorano.
Prepoznavnost občine Kidričevo je ocenjevalo tudi 100 prebivalcev ostalih slovenskih občin.
Ob omembi Kidričevega jih 43 najprej pomisli na Talum, 13 na Borisa Kidriča, 10 na Boxmark
in 10 na NK Aluminij. Večina smatra, da je v Kidričevem lepo okolje in narava.

Ocena izkoriščenosti potenciala v kmetijstvu (3,14):
Velika večina občanov vidi neizkoriščen potencial v boljšem trženju (povezani skupni ponudbi
in blagovnih znamkah) in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah – posebej ekološki pridelavi
hrane, turističnih kmetijah in možnostih uporabe obnovljivih virov energije. Želijo si več
končnih produktov, ponudbe na tržnici, uveljavitev projektov oskrbe iz bližine in več
prireditev za spodbujanje zanimanja za kmetovanje pri mladih.

Ocena ponudbe storitev malega gospodarstva (3,17):
Prebivalci zaznavajo potencial v spodbujanju starih opuščenih obrti, subvencijah,
spodbujanju inovativnosti, obrtnem sejmu in specializiranih trgovinah. Največ prebivalcev
pogreša čevljarske in šiviljske storitve, v nekaterih krajih se omenjajo še vodovodar,
ključavničar, keramičar, zidar in taxi. Želijo si večjo izbiro v trgovinah, domače lokalne
izdelke umetnostne obrti in storitve. Priložnosti vidijo v povezanosti podjetnikov, dostopnih
subvencijah in sodelovanju z občino.
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5.1.2 Ključni cilji

Tabela: Kvantificirani cilji v I. stebru (GOSPODARSTVO) do leta 2025 s ponderji
(pomembnost vpliva na skupni kazalnik »gospodarstvo«) in izbranimi kazalniki

VIR CILJI 2025

I. GOSPODARSTVO – KVANTIFICIRANI CILJI 2011
Realni

cilji
Izzivni

cilji

Ponder

1. Stopnja brezposelnosti (v %, zadnji mesec v letu) SURS 10,3 8,0 5

2. Število delovnih mest in podjetnikov SURS 3.437 3.700 5

2. Dodana vrednost na zaposlenega ( v € ) O

3. Število nočitev / leto O 0 500 5

4. Število turističnih postelj O 0 100 5

5. Površine za športni turizem ( v ha ) O 6 38 5

6. Izkoriščenost površin poslovnih con ( v % ) PISO 41,3 70 10

7. Število registriranih kmetij z dopolnilno dejavnostjo PIRS 33 100 10

8. Število neprofitnih stanovanj v občini O 38 52 5

OCENA ZADOVOLJSTVA OBČANOV – I. steber 2,80 4,50

9. ponudba delovnih mest A 2,68 4,50 10

10. turistična ponudba A 2,20 4,50 10

11. ponudba stanovanj A 2,80 4,50 10

12. izkoriščenost potenciala kmetijstva A 3,14 4,50 10

13. ponudba malega gospodarstva A 3,17 4,50 10

Viri zagotavljanja podatkov:

 SURS – statistični urad Republike Slovenije

 PIRS - poslovni imenik republike Slovenije

 PISO - prostorsko informacijski sistem občin

 O - strokovne službe občine Kidričevo

 A - anketa med prebivalci

Ključni kvantificirani cilji v letu 2025 predstavljajo osnovo za nastavitev kazalnikov za
spremljanje uresničevanja strategije razvoja in so pripravljeni v skladu s pričakovanji
prebivalcev, obstoječih analiz in ocene strokovnih služb občine.



49

5.1.3 Ukrepi (zasnova operativnih programov)

Na področju zasnove operativnih programov v stebru »Gospodarstvo« se izvedejo ukrepi,
aktivnosti in projekti, ki bodo usmerjeni v uresničevanje vizije, ključnih kvantificiranih ciljev
občine in povečevanja zadovoljstva prebivalcev občine Kidričevo.

Zasledovani cilji so:

 zmanjšanje stopnje brezposelnosti,

 povečevanje števila delovnih mest in podjetnikov,

 razvoj turističnih potencialov in

 povečan izkoristek potenciala v kmetijstvu.

Z vidika zadovoljstva prebivalcev bo v fokusu spremljanje zadovoljstva s ponudbo delovnih
mest, turistično ponudbo, ponudbo stanovanj, ponudbo kmetijskega sektorja in ponudbo
malega gospodarstva. Izzivni cilj je povečati sedanje ocene prebivalcev na povprečno oceno
4,5 do leta 2025.

Z vidika vizije okoljsko prijaznega gospodarstva je potrebno stalno prilagajanje pričakovanih
ciljev, standardov in vrednot v občini. Pred vpeljavo operativnih programov in ukrepov
projektni vodja stebra »gospodarstvo« preuči in uskladi sinergijske učinke v ostalih razvojnih
stebrih , kar bo omogočalo koordiniran in celovit pristop k uresničevanju vizije in ciljev.

Nabor ukrepov, aktivnosti in projektov:

1. Industrija, podjetništvo in obrt

nove prostorske možnosti

 komunalna ureditev zemljišč in objektov za obrt in podjetništvo

 ureditev ITK infrastrukture, ustvarjanje pogojev za delo na domu

 stimulativni razpisi prodaje oz. najema

spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti

 opredelitev področij odličnosti v občini in regiji

 pomembne informacije za vse podjetnike in tiste, ki to želijo postati, na enem
mestu

 strokovna podpora izumiteljem, ki se soočajo z težavami pri realizaciji svojih
inovativnih idej (od preprostih analiz izvedljivosti do celovite podpore v zvezi z
razvojem prototipov ter oblikovanja poslovnih načrtov)

 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

 prisotnost predstavnikov občine in gospodarstva na mednarodnih dogodkih,
kjer opozorijo na kvaliteto poslovne lokacije občine
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 spodbujanje projekta »družini prijazna delovna mesta«, …

finančne spodbude

 štipendiranje deficitarnih poklicev

 olajšave za deficitarne storitve - opredelitev prioritet

 subvencije za ponovno oživitev starih opuščenih obrti

 razpisi in nagrajevanje inovativnosti

 nagrade za raziskovalna dela na tematiko, ki koristi gospodarskemu razvoju
občine Kidričevo

mreženje, grozdenje, partnerstva

 povezovanje ponudbe obrti in podjetništva (skupna blagovna znamka)

 sistem obveščanja in komunikacije

 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

spodbujanje endogenih potencialov

 obrtni sejem

 trgovina z lokalnimi produkti

 projekt ustvarjanja dobrega imena (imidža) in samozavesti

 projekt za spodbujanje medsebojnega trgovanja v regiji

 ukrepi za spodbujanje odličnosti

 e-borza delovnih mest v občini – spodbujanje nastanka delovnih mest za
vajence, pripravnike in počitniško delo

2. Turizem

povezava celoletne turistične ponudbe v občini in regiji

 vzpostavitev modela sodelovanja in upravljanja

 trženje, promocija, blagovna znamka

 infrastrukturne povezave in enotna označenost

 komunikacija in informiranost (turistični časopis)

 motivacijski ukrepi

 delavnice prihodnosti (udeleženci: turizem, kmetijstvo, kultura)

ključne turistične prireditve s tendenco razvoja

 opredelitev glede na: prepoznavnost, kompetenčnost, tradicija ...

 povezanost dogodkov v festival

 prednost in podpora lokalnim potencialom

prenočišča

 nove prenočitvene kapacitete na kmetijah – nabor interesentov ponudbe in
ustanovitev projektne podporne skupine
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 razširitev ponudbe v privatnem sektorju

 ureditev lokacij za kampiranje

 delavnice s potencialnimi ponudniki

 uskladitev z razvojnim načrtom občine in regije

novi programi in projekti

 strategija razvoja turizma v občini in regiji

 analiza potenciala športnega turizma (v štirih letnih časih)

 turistični paketi v času velikih prireditev v Kidričevem in okolici

 blagovne znamke ključnih prireditev

 predavanja: »potujem - za Kidričevo opazujem«

 nagrajevanje, razpisi za inovativne ponudbe, …

 obnova gradu Šterntal

 tematske učne in sprehajalne poti

 kolesarske poti – po poti turistične ponudbe v Kidričevem

3. Kmetijstvo

projekti

 program Leader

 »spomin očesa« - razstava o življenju na kmetih nekoč in danes

 spodbude za uporabo in proizvodno obnovljivih virov energije

 kmetijska tržnica: kmetijsko – turistični – kulturni dogodek s stalnim terminom
v krajevnih središčih

 projekt »vključitev kmetijstva v družbeno življenje« - vzpostaviti sistem
sodelovanja in odpiranja kmetij

turistične kmetije

 organiziranje strokovne pomoči »od ideje do registracije«

 povezovanje ponudbe, promocija, trženje, označevanje, ...

 stalni dogodki

 tipična kulinarika

 izobraževanje udeležencev - delavnice prihodnosti

 urejenost, sistem nagrajevanja, kontrola kvalitete, ….

 konferenca na temo »izbira poklica za kmetovalce danes in v prihodnosti«

kmetijski produkti

 končni produkti z več dodane vrednosti

 lokalne in regijske blagovne znamke

 spodbujanje prodaje in ogleda proizvodnje na domu

 spodbude za eko- in bio-produkcijo

 skupen nastop na trgu, promocija, ...

 specialitete regije - kakovost pred količino

 verodostojnost izvora za potrošnika

 komunikacija in informiranost potrošnikov (regionalni ambasadorji)
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 izdelava ocene vrste in količine produktov za lokalno in regijsko porabo (v
turizmu, gospodarstvu in gospodinjstvih)

 skupni razvoj meril za kakovost (notranji nadzor)

4. Stanovanjska gradnja

dopolnjevanje prostorskega načrta občine

 skladno s strateško razvojnim načrtom opredeliti dolgoročne možnosti za
individualno stanovanjsko in kombinirano stanovanjsko-poslovno gradnjo -
izbor in promocija najatraktivnejših lokacij

 prioritete in zadovoljstvo občanov

 jasno opredeljena tipična arhitektura

spodbujanje gradnje energetsko varčnih objektov

 izobraževanje, partnerstva z lokalnim gospodarstvom, primeri dobre prakse,
razpisi

na ciljno skupino naravnana ponudba

 bivalna okolja za visokokvalificirano delovno silo in delo na domu

 preureditev zastarelih objektov

 povečanje fonda neprofitnih stanovanj za mlade družine in deficitarne poklice
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5. 2 II. steber: Promet

5.2.1 Elementi s stališča zaznavanja prebivalstva – november 2011
(skupna ocena: 2,85)

Tabela: Ocenjevane kategorije s področja prometa in telekomunikacij

Ocenjevana kategorija

Ocena
nadpovprečno

angažiranih
prebivalcev

Ocena
naključno
izbranih

prebivalcev

Skupna
ocena

SKUPAJ II.steber 2,70 3,01 2,85

Državne ceste (ocena se ne upošteva) 2,71 2,71

Lokalne ceste in ulice 2,47 2,74 2,61

Pločniki 2,39 2,76 2,58

Parkirišča 2,69 3,11 2,90

Kolesarske poti 1,87 2,11 1,99

Sprehajalne poti 2,05 2,53 2,29

Kažipoti 2,84 3,35 3,10

Javna razsvetljava 3,21 3,72 3,47

Zimska služba 3,20 3,52 3,36

Dostopnost do telekomunikacij 3,66 3,71 3,69

Javni prevoz 2,57 2,74 2,66

Ob zaključku leta 2011 so prebivalci občine Kidričevo ocenili stanje na področju II. stebra –
promet s povprečno oceno 2,85. Najmanj težav občani zaznavajo v dostopnosti do
telekomunikacij, kot najslabšo ocenjevalno kategorijo pa obe skupini nagovorjenih
prebivalcev omenjata kolesarske poti. Pri posameznih ocenjevanih kategorijah v očeh
občanov obstajajo sledeče pomanjkljivosti:

Državne ceste (2,71):
Največ pripomb občanov gre na račun slabega vzdrževanja državnih cest in neurejenih križišč
z lokalnimi cestami. Pogrešajo tudi pločnike ob državnih cestah in prehode za pešce.

Lokalne ceste in ulice (2,61):
Večina prebivalcev opozarja na deformacije na lokalnih cestah, ki so nastale ob gradnji
kanalizacije. Želijo si boljšega vzdrževanja in urejene bankine. Omenjajo se tudi nekateri
odseki, ki so potrebni rekonstrukcije (Lovrenc smer Cirkovce, Šikole in Apače, Starošince –
Šikole, cesta od Unuka do Medveda, ulica proti Kodriču, Pleterje, ceste pred bloki v
Kidričevem, ozek ovinek v Župečji vasi itd. ).

Pločniki (2,58):
Prebivalci občine Kidričevo so soglasni, da je pločnikov premalo, predvsem jih pogrešajo ob
glavnih cestah in v vseh krajevnih središčih. Nekateri obstoječi pločniki imajo previsoke
robnike. Pohvaljena je urejenost pločnika v smeri proti Kungoti.
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Parkirišča (2,90):
Večina prebivalcev je mnenja, da je parkirišč premalo in pri tem omenjajo lokacije kot npr.:
Cirkovce, vrtec Cirkovce, Mihovce, Župečja vas, pred bloki v Kidričevem, Talum, Boxmark,
industrijska cona, pri pokopališču itd. Kjer obstajajo, so dobro urejena.

Kolesarske poti (1,99):
Najslabšo oceno v stebru promet so prebivalci utemeljevali z razlogom, da kolesarskih poti
enostavno ni – od tistih, ki pa so, je le ena označena v okviru projekta LAS. Občani
predlagajo ureditev kolesarskih poti v naslednjih smereh: Ptujska gora – Lovrenc – Kidričevo,
Cirkovce –Ptuj, Lovrenc – Šikole, povezave med vasmi med njivami, Lovrenc – Apače itd.

Sprehajalne poti (2,29):
Večina sodelujočih prebivalcev ugotavlja, da sprehajalnih poti ni oz. jih je premalo ali so
preslabo urejene in označene. Priložnost ureditve vidijo v smereh: Lovrenc – Kidričevo, ob
Framskem potoku, od naselja do Strnišča, gozdne poti, ob Polskavi itd.

Kažipoti (3,10):
Del prebivalcev opozarja na premajhno število kažipotov oz. da so nekatere dejavnosti slabo
označene. Predlagajo postavitev na naslednjih lokacijah: do starega pokopališča, označitev
vasi na tradicionalni način, označitev industrijskih con in enotne info table v vseh krajih.
Nekaj občanov opozarja na to, da nekateri objekti nimajo hišnih številk na vidnem mestu…

Javna razsvetljava (3,47):
Prebivalci opozarjajo na energetsko potratnost javne razsvetljave in neenakomerno
porazdeljenost. Pogrešajo jo na lokacijah Zg. Jablane (od naselja do Strnišča), pri garažah, v
Pleterju, na ključnih križiščih itd. Potrebna obnova je na pokopališču v Cirkovcah in
Lovrencu. Poleg posodobitve javne razsvetljave nekateri predlagajo tudi izklop luči med 23.
uro zvečer in 4. uro zjutraj.

Zimska služba (3,36):
Del sodelujočih občanov ima pripombe v zvezi z delovanjem zimske službe v smislu
pravočasnosti pluženja, čiščenja pločnikov, poledice v parku, čiščenja pokopališča in preveč
posipnega materiala na cestišču in pločnikih.

Dostopnost do telefona, interneta, kabelskega sistema, GSM signala (3,69)
Zaradi odsotnosti »optike« prebivalci zaznavajo slabše stanje na področju TV signala in
dostopnosti do interneta, ponekod pa je slabši tudi gsm signal. Predlagajo vzpostavitev
javnega brezžičnega omrežja in povezavo s PeTV Ptuj.

Povezanost občine z drugimi kraji (2,66)
Največ občanov pogreša boljše avtobusne povezave v smeri Ptuja in Maribora in urejenost
avtobusne postaje v Kidričevem.
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5.2.2 Ključni cilji

Tabela: Kvantificirani cilji v II. stebru (PROMET) do leta 2025 s ponderji (pomembnost
vpliva na kazalnik »promet«) in izbranimi podatki za opazovanje

CILJI 2025
II. PROMET – KVANTIFICIRANI CILJI vir 2011

Realni cilji Izzivni cilji

Ponder

1. Dolžina državnih cest (km) O 21,1 25,5

2. Dolžina asfaltiranih lokalnih cest (km) O 49,3 51,3 5

3. Dolžina asfaltiranih javnih poti (km) O 35,5 40,0 5

4. Dolžina lastniško urejenih občinskih cest (km) O 0 4,5 5

5. Dolžina rekonstruiranih občinskih cest (km) O 1,2 40,0 5

6. Dolžina urejenih pločnikov v km (km) O 6,7 12,0 5

7. Dolžina urejenih kolesarskih poti (km) O 1,9 15 10

8. Število javnih parkirnih mest O 450 600 5

9. Dolžina sprehajalnih in tematskih poti (km) O 6,7 14,0 5

10. Urejena avtobusna postajališča O 14 14

11. Odpravljene prometne »črne točke« O 4 8 5

ZADOVOLJSTVO OBČANOV – II. steber 2,85 4,5

12. Urejenost cest in ulic A 2,61 4,5 5

13. Urejenost pločnikov A 2,58 4,5 5

14. Urejenost parkirišč A 2,90 4,5 5

15. Kolesarske poti A 1,99 4,5 5

16. Sprehajalne in tematske poti A 2,29 4,5 5

17. Kažipoti A 3,10 4,5 5

18. Javna razsvetljava A 3,47 4,5 5

19. Zimska služba A 3,36 4,5 5

20. Dostopnost do telekomunikacij A 3,69 4,5 5

21. Javni prevoz A 2,66 4,5 5

Ključni kvantificirani cilji v letu 2025 predstavljajo osnovo za nastavitev kazalnikov za
spremljanje uresničevanja strategije razvoja in so pripravljeni v skladu s pričakovanji
prebivalcev, obstoječih analiz in ocene strokovnih služb občine.
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5.2.3 Ukrepi (zasnova operativnih programov)

Na področju OP Promet se izvedejo ukrepi in projekti, ki bodo usmerjeni v uresničevanje
vizije in kvantificiranih ciljev občine Kidričevo do leta 2025. 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 in
ustreznemu označevanju.

Stalno spremljanje zadovoljstva prebivalcev (vsako leto v začetku decembra) bo dodatno
usmerjalo aktivnosti občine v stebru »promet« s ciljem, da se stanje zadovoljstva povečuje
do izzivnega cilja povprečne ocene 4,5 pri vseh opazovanih kategorijah. Ocena prebivalcev
predstavlja 50 % vpliv na agregatni kazalnik stebra promet.

Pred vpeljavo operativnih programov in ukrepov projektni vodja stebra »promet« preuči in
uskladi sinergijske učinke v ostalih razvojnih stebrih, kar bo omogočalo koordiniran in celovit
pristop k uresničevanju vizije in ciljev.
Z vidika vizije je potrebno stalno prilagajanje pričakovanih standardov v občini, pri tem pa je
potrebno posebno pozornost nameniti ukrepom, ki lahko vsak zase predstavljajo pomemben
korak k realizaciji ciljev ali pa pomenijo potencialne »projekte na zalogo«.

Operativni programi na področju prometne infrastrukture

državne ceste

 program ureditve križišč z občinskimi cestami

 strategija ureditve pločnikov in prehodov za pešce

 kategorizacija, signalizacija, prometna varnost, vzdrževanje

občinske ceste

 prilagoditev NRP prioritetam, zadovoljstvu 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

kolesarske steze

 priprava dolgoročne strategije izgradnje kolesarskih stez v občini

 uskladitev NRP z vizijo razvoja in prioritetami prebivalcev

 enotno označevanje kolesarskih poti, varnost, promocija

 storitve ob kolesarskih poteh

pločniki, bankine, sprehajalne poti

 dolgoročni program ureditve bankin, pločnikov in sprehajalnih poti

 zagotavljanje varnosti uporabnikov
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 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

javna razsvetljava

 analiza energetske potratnosti javne razsvetljave

 spremljanje energetske učinkovitosti

 modernizacija javne razsvetljave

 obravnavanje prioritet, usmeritev in predlogov občanov

 sodelovanje v projektih »eko-partnerstev«

javna parkirišča

 analiza mirujočega prometa v krajevnih središčih

 dolgoročni program urejanja novih javnih parkirnih mest

 obravnava in merjenje zadovoljstva občanov

kažipoti in označevanje

 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

vzdrževanje

 določitev transparentnih standardov vzdrževanja

 objava razporeda funkcioniranja zimske službe

 vzpostavitev režima povratnih informacij in zadovoljstva občanov

dostopnost do interneta, TV in telefonskega signala

 projekt »javno brezžično omrežje«

 optično omrežje, kabelski sistem, javne e-točke

 informiranje, e- izobraževanje odraslih

 omogočanje konkurenčnosti

javni prevoz

 avtobusne povezave: stalno spremljanje in analiziranje potreb prebivalcev

 načrt urejanja avtobusnih postajališč
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5.3 III. steber: okolje

5.3.1 Elementi s stališča zaznavanja prebivalstva – november 2011
(skupna ocena: 3,14)

Tabela: Ocenjevane kategorije s področja okolja

Ocenjevana kategorija Ocena
nadpovprečno

angažiranih
prebivalcev

Ocena
naključno
izbranih

prebivalcev

Skupna ocena

SKUPAJ III. steber 2,94 3,33 3,14

Urejenost javnih površin 2,79 3,45 3,12

Ravnanje z odpadki 2,81 3,25 3,03

Oskrba z vodo 3,41 4,04 3,73

Kanalizacija in čistilna naprava 2,77 3,56 3,17

Čistost potokov in jezer 2,30 2,62 2,46

Kakovost zraka 2,70 2,98 2,84

Stanje hrupa 3,27 3,40 3,34

Urejenost pokopališč 3,54 3,94 3,74

Vključenost občanov 2,88 3,07 2,98

Prostorski plan občine 2,91 2,96 2,94

Ob zaključku leta 2011 prebivalci občine Kidričevo ocenjujejo stanje na področju okolja s
prav dobro oceno 3,14. Soglasno so najbolj zadovoljni z urejenostjo pokopališč, najbolj pa jih
moti slabše stanje na področju čistosti vodotokov, ribnikov in jezer. Posamezne ocenjevane
kategorije so bile deležne sledečih komentarjev:

Javne površine (3,12):
Pripombe prebivalcev se nanašajo na slabo vzdrževanje javnih površin, premalo cvetličnih
gredic in slab odnos ljudi do javnih površin (vandalizem). Omenjajo še neustrezno prilaščanje
javnih površin s strani posameznikov, problem pasjih iztrebkov v parku in premalo možnosti
koriščenja javnih površin za otroke. Predlagajo bolj sprotno košnjo trave. Nekateri so
pohvalili javne površine v centru.

Ravnanje z odpadki (3,03):
Večina prebivalcev smatra, da je glavni problem v neosveščenosti ljudi, neurejenosti
ekoloških otokov in neustreznem ločevanju odpadkov s strani občanov. Opozarjajo na divja
odlagališča, deponijo gum, ki zaudarja, sežiganje odpadkov na domačih vrtovih in zapuščene
gramoznice. Predlagajo več smetnjakov na ekoloških otokih in pri Talumu ter sanacijo jame v
Lovrencu. Nekateri prebivalci izražajo zadovoljstvo, da se stanje na področju ravnanja z
odpadki izboljšuje, pohvaljen pa je tudi ekološki otok v Apačah, ki pa bi ga želeli še ograditi.

Oskrba z vodo (3,73):
V glavnem so prebivalci zadovoljni z oskrbo z vodo, kar kaže tudi dokaj visoka ocena.
Nekateri opozarjajo na previsoko ceno, občasno slabšo kvaliteto vode in vsebnost klora v
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njej. Predlagajo izolacijo črpališč vode od intenzivnega kmetijstva, vzpostavitev stalnega
monitoringa kvalitete vode in povečanje uporabe deževnice, predvsem v kmetijstvu.

Kanalizacija in čistilne naprave (3,17):
Velika večina občanov je seznanjena s projektom izgradnje kanalizacije v občini in čakajo na
možnost priključitve. Nekateri smatrajo, da dela potekajo prepočasi.

Čistost potokov in jezer (2,46):
Občani občine Kidričevo opozarjajo na direktne izpuste nekaterih kmetij in gospodinjstev v
vodotoke. Želijo si pogostejše čistilne akcije in represivne ukrepe proti kršiteljem, ki v
vodotokih perejo kmetijske stroje ali v njih spuščajo gnojnico. Nekateri so mnenja, da je
neurejeno obrežje Polskave, da so v potokih večkrat smeti ali celo mrtve živali, da ni več rib v
Framskem potoku, da je premalo zaščite v Jablanah itd.

Kakovost zraka (2,84):
Večina prebivalcev ocenjuje, da na slabšo kakovost zraka občasno vpliva kmetijstvo
(gnojenje) in industrija (Talum), včasih pa tudi povečana frekvenca prometa skozi Kidričevo
in naselja. Predlagajo stalni monitoring kvalitete zraka, posodobitev čistilnih naprav v Talumu
in prepoved sežiganja odpadkov doma.

Stanje hrupa (3,34):
Glavni krivec za povečan hrup v Kidričevem je po mnenju prebivalcev tovorni promet.
Posamezniki omenjajo še železnico, Talum, strelišče in gostilne.

Urejenost pokopališč (3,74):
Najboljša ocena v stebru okolje. Prebivalci so v glavnem zadovoljni z urejenostjo pokopališč,
želeli pa bi si še žarne grobove in žarni zid. Posamezniki apelirajo na večjo uporabo
električnih sveč, obrezanje dreves na pokopališču v Kidričevem, adaptacijo poslovilne
dvorane, več parkirnih mest, modernizacijo razsvetljave in večjo varnost.

Vključenost občanov v urejanje okolja (2,98):
Največ občanov opozarja na nezainteresiranost prebivalcev, posebej v Kidričevem ter
premajhno informiranost oz. osveščenost. Pohvale za svoje delo so bili deležni v Starošincih
in ostalih vaseh. Priložnosti zaznavajo v stimuliranju ljudi z raznimi nagradami in tekmovanju
pa tudi v javnem opozarjanju slabih primerov kot so npr.: neurejena vpadnica v Cirkovce ali
Trčko – Sp. Jablane ali Napast in Beranič - Cirkovce .

Ustreznost prostorskega plana (2,94):
Večina občanov ni seznanjena s prostorskim planom občine, ker po njihovem niso bili dovolj
informirani oz. jih niti ne zanima, ker nimajo izraženega lastnega interesa. Tisti, ki prostorski
plan poznajo, vedo, da je v pripravi nov občinski prostorski načrt. V zvezi s prostorskim
planiranjem bi si prebivalci želeli enostavnejše in hitrejše postopke, več zaščitenih zelenih
površin in manjšo industrijsko obremenitev zunanjih naselij.
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5.3.2 Ključni cilji

Tabela: Kvantificirani cilji v III. stebru (OKOLJE) do leta 2025 s ponderji (pomembnost vpliva
na kazalnik »okolje«) in izbranimi podatki za opazovanje

CILJ 2025

III. OKOLJE - KVANTIFICIRANI CILJI vir 2011
Realni

cilji
Izzivni

cilji

Ponder

1. Število saniranih črnih odlagališč odpadkov PISO 3 82 10

2. % vključenih gospodinjstev na ČN O 27 100 10

3.
% vključenosti gospodinjstev v org. odvoz
odpadkov

O 90 100 5

4.
Energetska učinkovitost javne razsvetljave
(kWh porabljene energije)

E

5.
kWh ali % proizvedene energije iz obnovljivih
virov

E

6.
kWh ali % prihranjene energije pri končnih
uporabnikih

E

7. Število svetilk javne razsvetljave O 1050 1150 5

8. Število zamenjanih svetilk skladno z uredbo O 0 800 10

ZADOVOLJSTVO OBČANOV - III. steber 3,14 4,5

9. Javne površine A 3,12 4,5 5

10. Ravnanje z odpadki A 3,03 4,5 5

11. Oskrba z vodo A 3,73 4,5 5

12. Kanalizacija in ČN A 3,17 4,5 10

13. Čistost rek , potokov in jezer A 2,46 4,5 10

14. Stanje hrupa A 3,34 4,5 5

15. Urejenost pokopališč A 3,74 4,5 5

16. Vključenost občanov v urejenost okolja A 2,98 4,5 10

17. Prostorski plan občine A 2,94 4,5 5

Ključni kvantificirani cilji v letu 2025, predstavljajo osnovo za nastavitev kazalnikov za
spremljanje uresničevanja strategije razvoja in so pripravljeni v skladu s pričakovanji
prebivalcev, obstoječih analiz in ocene strokovnih služb občine.
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5.3.3 Ukrepi (zasnova operativnih programov)

Na področju OP Okolje se v občini Kidričevo 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 100 % priključenosti gospodinjstev na čistilne naprave in v sistem
organiziranega odvoza in ločevanja odpadkov, velika pozornost pa bo namenjena
odstranjevanju in sanaciji divjih odlagališč. Na področju energetike pričakujemo bistveno
zmanjšanje porabe energije pri javni razsvetljavi in pri porabi energije končnih uporabnikov
ter povečan izkoristek obnovljivih virov energije, kar bomo pričeli spremljati takoj, ko bo to
mogoče. V skladu z okoljsko uredbo bomo zamenjali tudi večino neustreznih svetilk javne
razsvetljave.

Ob povečani participaciji občanov v dejavnostih okoljskega stebra se pričakuje tudi
povečanje ocene njihovega zadovoljstva na povprečno oceno 4,5, kar bo imelo 60 % vpliv na
gibanje okoljskega kazalnika.

Pred vpeljavo operativnih programov in ukrepov projektni vodja stebra »okolje« preuči in
uskladi sinergijske učinke v ostalih razvojnih stebrih, kar bo omogočalo koordiniran in celovit
pristop k uresničevanju vizije in ciljev. Z vidika vizije in usklajenosti z EU politikami, je odnos
do okolja ena od prioritetnih nalog tako gospodarstva kot prebivalcev.

Ob izbranih kazalnikih v tabeli se vzpostavi redno spremljanje stanje na področju okoljskih
standardov EU:

- kakovost podzemnih vod (zniževanje koncentracij pesticidov in nitratov)

- kakovost pitne vode (zniževanje deleža neskladnih vzorcev in izgube pitne vode v
omrežju)

- kvaliteta tal (vzpostavitev lokalne evidence)

- kvaliteta potokov (sonaravna ureditev – ekoremediacija)

- kvaliteta zraka (povečevanje števila merilnih mest)

- emisije toplogrednih plinov (zmanjševanje ogljičnega odtisa)

1. Področje varstva okolja (sledenje politikam EU)

vzdrževanje javnih površin

 načrt ureditve in vzdrževanja javnih površin (opredelitev standardov)

 načrt revitalizacije propadajočih in spomeniško zaščitenih objektov

 program postavitve urbane opreme na javnih površinah

 izobraževalni in motivacijski projekti ozaveščanja ljudi – delavnice

 načrt krasitev krajevnih središč

 informiranost, javne pohvale, graje, sankcije

 vzpostavitev sistema odgovornosti in izvajanje nadzora

 spremljanje in obravnava ocen zadovoljstva občanov

ravnanje z odpadki

 program sanacije divjih odlagališč

 prilagodljivost frekvence odvozov odpadkov



62

 ekološki otoki in kontinuiran proces ločenega zbiranja odpadkov -
izobraževanje, informiranje

 projekt energetskega izkoriščanja odpadkov

 regijsko in mednarodno povezovanje, partnerstva,skupni projekti

 motivacijski projekti za mlade

ravnanje z odpadno vodo

 dokončanje kanalizacijskega omrežja

 program izvajanj priključkov

 nadzor in merjenje zadovoljstva uporabnikov

 ohranjanje biodiverzitete

 informiranje in izobraževanje

 kontrola uporabe pesticidov in gnojil

vodooskrba

 nabor in zaščita lokalnih vodnih virov

 prioritete in načrt izgradnje novih sistemov in uskladitev v NRP

 regijske povezave

 načrt obnove zastarelih sistemov

 izobraževalni in motivacijski projekti o racionalni porabi vode

projekti

 stimuliranje razvoja inovativnih oblik varovanja okolja

 projekti za blažitev posledic klimatskih sprememb

 revitalizacija gramoznic

 sistem ukrepov v primeru naravnih nesreč

2. Področje energetike (sledenje politikam EU)

projekti za zmanjševanje porabe energije

 program zamenjave svetilk javne razsvetljave

 nagrajevanje raziskovalnih projektov za povečanje učinkovitosti energetske
rabe

 strategija uporabe obnovljivih virov energije

 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)

projekti energetske samozadostnosti

 prestrukturiranje energetsko neučinkovite industrije

 oblikovanje strategije energetske neodvisnosti (lastna proizvodnja elektrike,
toplote in pogonskih goriv)
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3. Prostorsko planiranje

prilagajanje občinskega prostorskega načrta

 usmerjenost v trajnostni razvoj

 urbanistična strategija

 analiza izkoriščenosti potenciala v turizmu, kmetijstvu in podjetništvu

 uskladitev z vizijo in vrednotami prebivalcev

 sistem vključenosti in informiranosti prebivalcev

 transparentni postopki sprememb
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5.4 IV. steber: izobraževanje

5.4.1 Elementi s stališča zaznavanja prebivalstva – november 2011
(skupna ocena: 3,50)

Tabela: Ocenjevane kategorije s področja izobraževanja

Ocenjevana kategorija
Ocena nadpovprečno
angažiranih občanov

Ocena naključno
izbranih občanov

Skupna ocena

SKUPAJ IV. steber 3,39 3,61 3,50

Objekti osnovnih šol 3,75 3,99 3,87

Objekti vrtcev 3,69 4,37 4,03

Ustreznost vsebin – povp. 3,45 3,70 3,58

3,60 -

3,56 -

3,20 -

o V vrtcih
o v OŠ
o v sred. šol
o za 3. generacijo 2,48 2,48 2,48

Vključenost v življenje LS 3,56 3,49 3,53

Ob zaključku leta 2011 prebivalci občine Kidričevo ocenjujejo stanje na področju
izobraževanja v občini s povprečno dobro oceno 3,50. V prihodnosti imajo občani večja
pričakovanja na področju izobraževalnih vsebin in projektov za 3. generacijo. Večinsko
mnenje je, da so objekti otroških vrtcev in osnovnih šol v dobrem stanju, manjšina pa
opozarja na manjše pomanjkljivosti, ki sledijo v nadaljevanju:

Ustreznost materialnih pogojev v otroških vrtcih (4,03):
Večina prebivalcev v Cirkovcah je mnenja, da je v njihovem vrtcu premalo prostora.
Manjšina sodelujočih opozarja na pomanjkanje igral in igralnih površin, posameznikom pa ni
všeč lokacija in vodstvo vrtca.

Ustreznost materialnih pogojev v šolskih objektih (3,87):
Največ občanov navaja potrebo po obnovi v smislu energetske učinkovitosti oz. zaradi
dotrajanosti (Lovrenc).

Izvajanje in vsebina izobraževalnih procesov v vrtcih (3,60):
Pripombe so večinoma individualne oz. pripombe manjših skupin, pri katerih se omenja slaba
angažiranost zaposlenih, premalo dodatnih vsebin, kot so glasba, ples, plavanje, premalo
gibanja na zraku in neustrezno kadrovanje. Posamezniki so pohvalili delo v vrtcu v
Kidričevem.

Izvajanje in vsebina izobraževalnih procesov v šolah (3,56):
Večina na vsebino dela v osnovnih šolah nima pripomb, posamezniki pa bi želeli več
vključevanja šole v različne projekte v občini in spodbujanje kreativnosti.
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Vsebina izobraževalnih procesov za III. generacijo (2,48):
Največ prebivalcev meni, da primanjkuje izobraževalnih vsebin za 3. generacijo – posebej bi
si želeli več računalniškega opismenjevanja.

Vključenost šol in vrtcev v družbeno življenje kraja (3,53):
Večina prebivalcev smatra, da se vrtec in šola dobro vključujeta v življenje lokalne skupnosti,
posamezniki pa opozarjajo na nezainteresiran strokovni kader in odnose med vrtcem in šolo
zaradi uporabe telovadnice.

5.4.2 Ključni cilji

Tabela: Kvantificirani cilji v IV. stebru (IZOBRAŽEVANJE) do leta 2030 s ponderji
(pomembnost vpliva na kazalnik »izobraževanje«) in izbranimi podatki za opazovanje

CILJ 2025

IV. IZOBRAŽEVANJE – KVANTIFICIRANI CILJI vir
Stanje
2011 Realni

cilji
Izzivni

cilji

Ponder

1. Notranje površine v otroških vrtcih (m2/otroka) O

2. Število vpisanih otrok v vrtec (tekoče šolsko leto) O 271 275

3. Število vpisanih otrok v OŠ ( tekoče šolsko leto ) O 489 500

4. Število občinskih štipendij za deficitarne poklice O 0 20 10

5. Število razpisanih nagrad za raziskovalna dela O 0 10 5

6. Št. izobraževalnih programov za 3. generacijo O 0 5 5

7. Število medgeneracijskih projektov v občini O 0 5 10

OCENA ZADOVOLJSTVA OBČANOV – IV. steber 3,50 4,5

8. Ustreznost objektov otroških vrtcev A 4,03 4,5 20

9. Ustreznost objektov šol A 3,87 4,5 20

10. Ustreznost vsebin v vrtcih A 3,60 4,5 5

11. Ustreznost vsebin v šolah A 3,56 4,5 5

12. Ustreznost vsebin – srednje šole A 3,20 4,5

13. Vsebine za 3. generacijo A 2,48 4,5 5

14. Vključenost v življenje lokalne skupnosti A 3,53 4,5 15
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Ključni kvantificirani cilji v letu 2025 predstavljajo osnovo za nastavitev kazalnikov za
spremljanje uresničevanja strategije razvoja in so pripravljeni v skladu s pričakovanji
prebivalcev, obstoječih analiz in ocene strokovnih služb občine.

5.4.3 Ukrepi (zasnova operativnih programov)

Na področju OP Izobraževanje se izvedejo ukrepi in projekti, ki bodo usmerjeni v
uresničevanje vizije in ciljev občine Kidričevo do leta 2025. Ob pričakovanem rahlem
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. Povečevalo se
bo število občinskih štipendij za deficitarne poklice v občini, razpisovale pa se bodo tudi
nagrade za raziskovalna dela s temami, ki lahko prispevajo k izboljšanju stanja v občini in
regiji.

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.

Pred vpeljavo operativnih programov in ukrepov projektni vodja stebra izobraževanje preuči
in uskladi sinergijske učinke v ostalih razvojnih stebrih, kar bo omogočalo koordiniran in
celovit pristop k uresničevanju vizije in ciljev.

Z vidika zasledovanja vizije lahko uresničitev ciljev in ukrepov stebra izobraževanje
pomembno vpliva na realizacijo ciljev tudi v vseh ostalih razvojnih stebrih!

1. Predšolska vzgoja

materialni pogoji

 načrt investicij, obnove in razširitve zunanjih in notranjih površin vrtcev

 analiza energetske potratnosti objektov

 analiza zagotavljanja varnosti otrok, zaposlenih in staršev

 stanje parkirišč

 zagotavljanje posebnih potreb

čas obratovanja

 prilagajanje razmeram v občini - redna analiza potreb

 ocena možnosti dodatne ponudbe varstva otrok

vključenost v življenje lokalne skupnosti

 projekti medgeneracijskega povezovanja,

 prilagajanje vsebin - jezik, projekti varovanja narave, turistični krožki, šport -
koordinacija in sodelovanje z društvi,

 projekti »otroci učijo starše«,

 merjenje zadovoljstva prebivalcev,

 sodelovanje v projektih – npr.: »družini prijazna občina«
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2. Izobraževanje

materialni pogoji

 program investicijskega vzdrževanja šol

 projekt energetske učinkovitosti šol

 načrt povečevanja notranjih in zunanjih športnih površin

 urejanje okolja

vsebina dela

 sofinanciranje fakultativnih vsebin v skladu z vizijo občine

 projekti popoldanskih tematskih delavnic z občani

 inovativni turistični, kulturni 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 Kidričevo opazujem«

 strategija zagotavljanja varnosti na šolah

ostalo

 razvojni kompetenčni center za športno turistično dejavnost (opredelitev
področij odličnosti, oblikovanje sklada za nadarjene študente, izobraževalni
programi, …)

3. Izobraževalni programi za 3. generacijo

vsebina

 krepitev organizacij vseživljenjskega usposabljanja

 nabor in izbor aktivnosti in vsebin

 vključitev v medgeneracijski projekt »družini prijazna občina«

 e- izobraževanje, motivacijski ukrepi

 ogledi in predavanja o primerih dobre prakse

 predavanja na temo »potujem in za Kidričevo opazujem«
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5.5 V. steber: kvaliteta življenja

5.5.1 Elementi s stališča zaznavanja prebivalstva – november 2011
(skupna ocena: 3,44)

Ob zaključku leta 2011 so se prebivalci občine Kidričevo najprej opredeljevali o vrednotah, ki
so za njih najpomembnejše za kvaliteto življenja v lokalni skupnosti. Zanimivo je, da
nadpovprečno angažirani prebivalci in naključno izbrani prebivalci na prvih pet mest
postavljajo enake vrednote vendar v različnem vrstnem redu. Medtem ko je za prve
najpomembnejša urejena infrastruktura, ki ji sledi dobra zdravstvena oskrba, medsosedski
odnosi, varnost bivanja in delovna mesta v bližini, naključno izbrani prebivalci na prvo mesto
postavljajo občutek varnosti, sledijo medsosedski odnosi, urejena infrastruktura, zdravstvena
oskrba in delovna mesta v bližini.

Analiza obeh skupin prebivalcev občine Kidričevo daje sledečo sliko najpomembnejših dobrin
potrebnih za kvaliteto življenja (vsak sodelujoči se je lahko odločil za 3 vrednote):

1. Urejena infrastruktura (50,4 %)
2. Dobra zdravstvena oskrba (47,3 %)
3. Občutek varnosti bivanja (39,2 %)
4. Dobri med sosedski odnosi (38,8 %)
5. Delovna mesta v bližini (29,2 %)
6. Dobri pogoji v vzgojno izobraževalnih ustanovah (21,5 %)
7. Oskrba prebivalcev (18,5 %)
8. Dobri pogoji za šport in rekreacijo (17,7 %)
9. Dobre prometne povezave (16,9 %)
10. Kulturna ponudba in možnost udejstvovanja (5,8 %)
11. Zagotovljene socialne aktivnosti (4,2 %)
12. Dobra duhovna oskrba (3,5 %)
13. Dobra turistična ponudba (1,2 %)
14. Ostalo: ohranjenost okolja, prepoznavnost kraja, gospodarski razvoj, izobrazbena

struktura, sposoben župan in ekipa (0,5 %)

V nadaljevanju so prebivalci ocenjevali sedanje stanje kvalitete bivanja v občini Kidričevo z
vidika opredeljenih vrednot. Med ocenami osmih kriterijev kvalitete bivanja v občini
Kidričevo je najboljšo oceno dobila dobra možnost za šport in rekreacijo v občini, visoko
oceno pa sta dobila še dobra duhovna oskrba in občutek varnosti bivanja. Rezerve prebivalci
zaznavajo na področju zdravstvene oskrbe. Vrednotam kvalitete bivanja je dodan še kriterij
zaupanja prebivalcev v organe občine (župan, občinski svet in uprava), da bodo znali
prisluhniti problemom prebivalcev in jih tudi reševati v skladu s pričakovanji občanov.
Stopnja zaupanja je boljša pri nadpovprečno angažiranih občanih, skupna ocena pa opozarja
na rezerve na tem področju.
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Tabela: Ocenjevane kategorije s področja kvalitete življenja

Ocenjevana kategorija
Ocena nadpovprečno
angažiranih občanov

Ocena naključno
izbranih občanov

Skupna ocena

SKUPAJ V. steber 3,39 3,49 3,44

Zdravstvena oskrba 2,66 3,42 3,04

Kulturno dogajanje 3,40 3,31 3,36

Šport in rekreacija 3,86 3,81 3,84

Socialne aktivnosti 3,18 3,13 3,16

Oskrba prebivalcev 3,32 3,59 3,46

Duhovna oskrba 3,75 3,85 3,80

Med sosedski odnosi 3,54 3,70 3,62

Varnost bivanja 3,70 3,82 3,76

Stopnja zaupanja v občino 3,12 2,76 2,94

Posamezna področja, ki vplivajo na kvaliteto življenja v občini Kidričevo, so bila deležna
naslednjih komentarjev sodelujočih prebivalcev:

Zdravstvena oskrba (3,04):
Večina sodelujočih občanov pogreša več zdravnikov in boljše pogoje v zdravstvenem domu.
Želeli bi si krajše čakalne vrste in manj menjavanja zdravnikov. Posamezniki opozarjajo na
potrebo po laboratoriju v Kidričevem, neustrezen delovni čas lekarne, pomanjkanje
zobozdravnikov, kvaliteto storitev in prijaznost.

Kulturno dogajanje (3,36):
Prebivalci bi si želeli več kulturnega dogajanja in več obiska na prireditvah. Želeli bi si literarni
krožek, časovno podaljšanje prireditve v Starošincah in večjo aktivnost kulturnih društev.
Pohvala za dobro kulturno dejavnost je namenjena prosvetnemu društvu Cirkovce, za
katerega velika večina občanov meni, da je ključni nosilec kulture in najbolje predstavlja
občino Kidričevo.

Možnosti športa in rekreacije (3,84):
Velika večina sodelujočih prebivalcev občine Kidričevo nima posebnih pripomb. Posamezniki
so mnenja, da bi morali dobro športno ponudbo izkoristiti v promocijske namene. Da bi bila
športna ponudba še boljša, bi si nekateri želeli bazen, obnovo nogometnega igrišča v
Lovrencu, tenis igrišče z umetno maso, cenejšo najemnino za dvorane, raznolikost športne
ponudbe in več brezplačnih aktivnosti za ženske. Najpopularnejša zastopnika športa v občini
sta nogomet (NK Aluminij) in strelstvo.

Socialne aktivnosti (3,16):
Prebivalci pogrešajo več medgeneracijskega sodelovanja, večjo pomoč starejšim, boljše
delovanje Centra za socialno delo Ptuj, pa tudi več krvodajalskih akcij. Pohvaljeno je
delovanje rdečega križa v občini.
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Oskrba prebivalcev (3,46):
Občani pogrešajo več konkurence na področju oskrbe. Želeli bi si trgovski center, trgovino s
tekstilom in obutvijo in ponudbo domačih izdelkov. Opozarjajo na slabo ponudbo v
Cirkovcah, kjer izražajo tudi željo po tržnici.

Duhovna oskrba (3,80):
Duhovna oskrba v občini Kidričevo je dobila dobro oceno, nekateri so tudi pohvalili dober čut
župnikov za stisko ljudi. Med motečimi dejavniki izstopa mnenje nekaterih prebivalcev, da so
maše v Cirkovcah predolge.

Med-sosedski odnosi (3,62):
Med sosedski odnosi v občini Kidričevo so pretežno dobri, prebivalci pa bi si kljub temu želeli
več sodelovanja in skupnih akcij in druženj. Opozarjajo na prisotnost zavisti, ki onemogoča
boljše stanje predvsem v centru – v okoliških vaseh so z med sosedskimi odnosi zadovoljni.
Predlagajo več skupnih dogodkov kot so npr. družinski pohodi ipd.

Varnost bivanja (3,76):
Večina prebivalcev varnost bivanja dojema z varnostjo v prometu in ob tem pogreša več
urejenih pločnikov. Nevarnost predstavlja tudi pojav drog v nekaterih okoljih, kar so zaznali
tudi prebivalci sosednjih občin.

Stopnja zaupanja v občino (2,94):
Večina prebivalcev pogojuje stopnjo zaupanja v organe občine, da bodo znali reševati
probleme in prisluhniti pričakovanjem prebivalcev, z medsebojnim sodelovanjem političnih
akterjev in prebivalcev v občini in razpoložljivostjo proračunskih prihodkov.

Ocena kvalitete bivanja v Kidričevem s strani sosednjih občin (2,94):
100 naključno izbranih prebivalcev sosednjih občin je ocenilo kvaliteto bivanja v občini
Kidričevo s povprečno oceno 2,94, pri čemer cenijo lepo okolje in naravo, dobre gostilne in
restavracije (Pan, Atila, …), možnosti za športne aktivnosti, urejene osnovne šole in
zaposlitvene možnosti (Talum, Boxmark ) ter poceni stanovanja.
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5.5.2 Ključni cilji

Tabela: Kvantificirani cilji v V. stebru (KVALITETA ŽIVLJENJA) do leta 2025 s ponderji
(pomembnost vpliva na kazalnik «kvaliteta življenja«) in kazalniki za opazovanje

CILJ 2025

V. KVALITETA ŽIVLJENJA – KVANTIFICIRANI CILJI vir 2011
Realni

cilji
Izzivni

cilji

Ponder

1. Število zdravnikov na 1000 prebivalcev O 0,40 0,60 5

2. Površine namenjene za kulturo ( m2 / prebivalca ) O

3. Zunanje športne površine ( v m2/ prebivalca ) O

4. Število prebivalcev starejših od 65 let SURS 1183

5. Število prebivalcev mlajših od 15 let SURS 872

6. Število postelj v domovih za ostarele O 60

7. Št. kulturnih prireditev z več kot 100 obiskovalci O 40 50 5

OCENA ZADOVOLJSTVA OBČANOV -
V. steber

3,51 4,5

8. Zdravstvena oskrba A 3,04 4,5 10

9. Kulturno dogajanje in udejstvovanje A 3,36 4,5 10

10. Možnosti za šport in rekreacijo A 3,84 4,5 10

11. Socialne aktivnosti A 3,16 4,5 10

12. Oskrba prebivalcev A 3,46 4,5 10

13. Duhovna oskrba A 3,80 4,5 10

14. Med-sosedski odnosi A 3,62 4,5 10

15. Varnost bivanja A 3,76 4,5 10

16. Stopnja zaupanja v občino A 2,94 4,5 10

Ključni kvantificirani cilji v letu 2025 predstavljajo osnovo za nastavitev kazalnikov za
spremljanje uresničevanja strategije razvoja in so pripravljeni v skladu s pričakovanji
prebivalcev, obstoječih analiz in ocene strokovnih služb občine.
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5.5.3 Ukrepi (zasnova operativnih programov)

Na področju OP kvaliteta življenja se izvedejo ukrepi in projekti, ki bodo usmerjeni v
uresničevanje vizije in ciljev občine Kidričevo. Pričakuje se izboljšanje stanja na vseh
področjih, ki vplivajo na kakovost življenja. V skladu s pričakovanji se mora izboljšati
zdravstvena oskrba v občini in povečati število programov za krepitev zdravja in socialno
varstvenih programov. S primernimi ukrepi in projekti se bo izboljšala kvaliteta in število
kulturnih prireditev z več kot 100 obiskovalci.

Ob povečani pozornosti do dejavnikov kakovosti bivanja je pričakovano povečevanje
zadovoljstva občanov, ki naj bi do leta 2025 doseglo povprečno oceno 4,5. Zadovoljstvo
prebivalcev, ki se ga izmeri vsako leto ob istem času v mesecu decembru predstavlja 90 %
vpliva na agregatni kazalnik stebra »kvaliteta življenja«.

Ob stalnem spremljanju in analiziranju izbranih kazalnikov (podkriterijev) v stebru »kvaliteta
življenja« je smiselno spremljati tudi nekatere druge dejavnike, ki lahko zaradi svoje
pomembnosti v prihodnje postanejo tudi »ponderirani kazalniki« z jasno določenimi
vrednostmi. Primeri kazalnikov za spremljanje :

- površine namenjene za šport in kulturo

- površina infrastrukture organizacij, ki je namenjena izvajanju mladinskih programov
in projektov

- število delovnih mest na področju kulture

- število delovnih mest na področju mladine

- delež kategoriziranih športnikov

- delež javnih sredstev namenjenih kulturi, mladini …

- število medgeneracijskih projektov

- delež prebivalcev starejših od 65 let in mlajših od 15 let

- število postelj v domovih za ostarele

- ipd.

Pred vpeljavo operativnih programov in ukrepov projektni vodja stebra »kvaliteta življenja«
preuči in uskladi sinergijske učinke v ostalih razvojnih stebrih , kar bo omogočalo koordiniran
in celovit pristop k uresničevanju vizije in ciljev. Z vidika usmerjenosti vizije je potrebno
stalno prilagajanje pričakovanim standardom kvalitete življenja ob visoki participaciji
prebivalcev.

1. Zdravstvena oskrba

objekti

 dolgoročni program obnove in vzdrževanja objektov namenjenih zdravstveni
oskrbi,

 analiza dodatnih potreb po prostorih za nove vsebine,

 javno-zasebna partnerstva

zdravstvene storitve

 ukrepi za povečanje števila zdravnikov (analiza potreb, subvencije, štipendije,
raziskovalne naloge, stanovanja, …)
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 merjenje zadovoljstva občanov,

 projekti preventive (programi za krepitev zdravja)

 podeljevanje koncesij,

 nove vsebine: informiranje, delavnice z občani – projekt: »zdrava občina«,
laboratorij, spremljanje primerov dobre prakse ….

2. Kultura

objekti

 program obnove in vzdrževanja kulturne infrastrukture, sakralnih in kulturnih
spomenikov, knjižnice, …

 upravljanje z objekti, pogoji uporabe, partnerstva, …

 objekti in prostori namenjeni muzejskim zbirkam

projekti

 projekti za spodbujanje želje po druženju,

 projekti negovanja tradicije, običajev, jezika, vrednot, oblačil, …

 medgeneracijski kulturni projekti,

 kulturni turizem – »naša dediščina«,

 mednarodna partnerstva, vključevanje mladine in občanov ,

 obveščanje in koordinacija dogodkov,

 merjenje zadovoljstva občanov in obiskovalcev

ključne prepoznavne prireditve

 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, ...

3. Šport

športne površine in objekti

 povečanje možnosti za raznovrstno udejstvovanje občanov,

 obnova športnih igrišč in sistem vzdrževanja,

 transparentnost pogojev uporabe,

 upravljanje, varnost,

 javno zasebna partnerstva pri novogradnjah,

 izkoristiti vodne in gozdne površine – športni turizem,

 kopališče - športni park za vse generacije, ...

športni projekti in dogodki

 tradicionalne športne prireditve,
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 povezani športno – turistični paketi ,

 vzpostavitev sistema za koordinacijo športno družabnih dogodkov,

 izobraževanje in vodenje,

 sistem vključenosti šol in vrtcev,

 rekreativne prireditve in stalni dogodki za občane in goste,

 športna srečanja med kraji v občini in regiji,

 merjenje zadovoljstva občanov in gostov,

 »občinski športni dan«,

 mednarodna srečanja in partnerstva

4. Varnost bivanja

projekti

 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«,

 multikulturna srečanja,

 projekt »NE vandalizmu«,

 izvajanje občinskega »programa varnosti«

društva in oprema

 ustreznost pogojev delovanja gasilskih društev,

 izobraževanje in informiranje, družabni dogodki

5. Medsosedski odnosi

projekti druženja

 EU projekt »sosedski dan«,

 sistem spodbud z motivacijskimi razpisi,

 vzpostavitev projektne pomoči pri organizaciji projektov druženja,

 stimulacija skupnih projektov urejanja okolja,

 turistične ponudbe kulturnih in družabnih dogodkov,

 delavnice, izobraževanja,

 projekt sprejema in vodenja novih priseljencev oz. gostov po občini

6. Sociala

pomoč ogroženim prebivalcem

 povezani in koordinirani ukrepi s centrom za socialno delo,
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 vzpostavitev sistema informiranja

projekti

 »hiša generacij«,

 projekt »integrirana oskrba starostnikov«,

 projekt »mladi pomagajo starejšim«,

 merjenje zadovoljstva prebivalcev,

 prireditve v okviru projekta »družini prijazna občina«

 aktivno spremljanje potreb vseh starostnih skupin ,

 izvajanje medgeneracijskih projektov in skrb za celovit pristop od zaznavanja
problema do njegove ustrezne rešitve, …

7. Občinski organi in uprava

zaupanje prebivalcev v delovanje občinskih organov in uprave

 interaktivna spletna stran občine

 interni TV kanal

 letno preverjanje zadovoljstva prebivalcev

 projekt »48 ur« - odzivnost občinske uprave v 48 urah

 projekt »modri dežnik« (enostavne, razumljive informacije za občane na vseh
javnih prireditvah…)

5.6 Nasveti za uspešno izvedbo ukrepov

Na kakšne spremembe smo pripravljeni, da bi dosegli cilje razvojne vizije?

Vsaka regija in lokalna skupnost premore različne vire: pokrajina, surovine, podeželska
arhitektura, kmetijski proizvodi, različne obrti, ljudje z različnimi talenti itd. Prepoznavanje in
koriščenje teh virov spodbuja razvoj identitete in iniciativnosti prebivalcev, prav tako pa vodi
k rasti gospodarstva in turizma.

Koristni ukrepi:
 Iz lokalnih in regionalnih virov in potencialov oblikujte edinstveno težišče vaše

skupnosti, po katerem se bo ta razlikovala od drugih. Ta svoj nov image predstavljajte
kolikor pogosto je le mogoče.

 Vključite kar se da veliko ljudi in skupin iz vaše skupnosti. Poskrbite, da bodo v
projekte vključeni aktivni, ne pasivni ljudje.

 Poiščite ravnotežje med aktivnostmi (ukrepi, proizvodi, projekti) in načinom, kako
bodo projekti nastali (postopek, procesna kakovost). »Top down« projekti, ki se
poskušajo uresničiti kot ukazi z vrha, redko uspejo. Možnost imate le, če sodelujete z
ljudmi, na katere bodo spremembe vplivale.

 Razdelite vaše projekte v obvladljive podprojekte. Manjše naloge je možno lažje
nadzorovati.
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 Pomislite na prihodnje generacije in na to, kako bo projekt dolgoročno vplival nanje
(trajnostni pristop).

 Podpirajte projekte, ki spodbujajo gospodarsko povezovanje. »Regionalne valute« in
boni dodatno vplivajo na privlačnost lokalnih proizvodov.

 Ustvarite prostor, kjer bodo lahko udeleženci med sabo komunicirali in predstavljali
svoje dosežke. Osredotočajte se na panoge, v katerih pride do izraza življenje, kot je
kultura, gastronomija, doživljanje narave, zdravje ipd.

 Združite sile z drugimi. Industrijski parki uspevajo najbolje, če jih združeno vodi več
občin in privatnih podjetij! Razvijte edinstvene značilnosti in kompetence, po katerih
se bo vaš industrijski park razlikoval od drugih.

 Ponovno odkrite potenciale predstavite v realnem in virtualnem okolju.
 Poudarjajte znamenitosti vaše lokalne skupnosti/regije, njenih prebivalcev, ter

storitve, ki so tam na voljo. Izpostavite strokovnjake, ponudnike storitev in
specialiste, locirane v vaši skupnosti.

 Vrednost vaše poslovne lokacije lahko izboljšate z dobro ponudbo socialnih storitev.
 Poudarite privlačnost vaše skupnosti: kakšno dodano korist ali lokacijsko prednost

imajo prebivalci v vaši skupnosti? Definirajte USP (unique selling point – »edinstven
prodajni argument«).

 Usmerite nase pozornost s primerno kulturno ponudbo. V zvezi s tem domišljija ne
potrebuje meja, pa naj gre za glasbo, petje, ples, gledališče, hrano, stara izročila ali
nove atrakcije.

 V sodelovanju s sosednjimi občinami ustvarite nov program – mešajte stara izročila z
modernimi atrakcijami.

 Izkoristite lepote vaše pokrajine in organizirajte morda majhen festival v naravnem
okolju – izkoristite vsak letni čas!

 Dotaknite se vseh čutil, npr. s sejmi zelišč, razstavami obrtnih del, nudite gostom
sodelovanje pri dejavnostih ipd.

 Pripravite celoten paket, v katerega lahko vključite na prvi pogled nasprotujoče si
storitve (npr. izlet za konec tedna, ki združuje ljudsko izročilo, bio-kuhinjo, športno
aktivnost in narodno glasbo ali kaj podobnega), kar bo odstopalo od drugih ponudb.

 Za reklamo poskušajte pridobiti primerno znano osebo, ki bo postala obraz vaše nove
prireditve.

 Ponovno oživljena kulturna dediščina je lahko motor lokalnega in regionalnega
razvoja. Prenova razpadajočih gradov, zgodovinskih vinskih kleti in starih kmetij sama
po sebi ni dovolj – potrebno jim je vdahniti nov pomen in jih uporabiti na nov način!

 Na podeželju so poljedelske in gozdarske dejavnosti zelo pomembne za trajnostno
gospodarsko neodvisnost, zato se zoperstavite zastaranju! Potrudite se prepoznati
trende, ki se kažejo v vašem okolju, npr. odseljevanje mladih: nudite mladim
kmetovalcem in gozdarjem ugodnosti in spodbude, s pomočjo katerih bi lahko v
vašem okolju oblikovali svojo vizijo prihodnosti!

 Osvobodite se pomanjkljivih zastarelih struktur, ki se težko spreminjajo – po potrebi
najemite zunanje strokovnjake!

 Ne načrtujte dolgoročnih projektov na področju poljedelstva in gozdarstva brez
podpore mladih!

 Imejte strog pregled nad porabo energije na območju vaše pristojnosti. Primerjajte
svojo porabo v primerljivih objektih – ne le enkrat, ampak vedno znova!



77

 Zastavite si visok cilj dviga deleža alternativne energije v vaši skupnosti in regiji.
Razpišite nagrade za posebej vzorno varčevanje z energijo npr. na šolah, podjetjih,
gospodinjstvih ipd.!

 Spodbujajte podjetja v vaši skupnosti naj organizirajo vzorčne projekte na področju
trajne rabe obnovljivih virov energije.

 Udeležba mladih ni le investicija v sedanjost, ampak tudi v prihodnost. Najprej se
vprašajte, katere teme so najbolj aktualne. Kaj so interesi mladih, kaj jih teži? Kdo
zastopa njihove interese in kako? Kdo bi jih pri projektu lahko podpiral (starši, učitelji
itd.?)

 Določite eno ali več oseb, ki bodo delovali kot vezni člen med mladimi in širšo
skupnostjo. To morajo biti osebe, katerim mladi zaupajo!

 Ne pozabite: mladina kot takšna ne obstaja! Posvečati se je treba različnim skupinam
in subkulturam, skupinam z različnimi navadami, zbirališči in ključnim osebam znotraj
teh skupin.

 Uporabljajte način komunikacije, ki je mladim blizu – posebej pozorno načrtujte
delavnice z mladimi!

 Jemljite mlade resno! Ne bojte se domnevno iluzornih pričakovanj mladine. Ko slišijo,
koliko katera investicija stane, so zmožni hitreje spremeniti načrt, kot odrasli, se
pozanimati o možnih dodatnih virih in o tem, kaj lahko sami prispevajo.

 Igrajte z odprtimi kartami in jemljite pomisleke drugih resno. Ljudje, ki imajo občutek,
da jih nihče ne posluša, se bodo projektom zoperstavljali!
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6 VPELJAVA KAZALNIKOV ZA SPREMLJANJE
IZVAJANJA PROJEKTA VIS KIDRIČEVO

6.1 Nabor kazalnikov

Ker je strateški razvojni dokument občine zastavljen tako, da se v skladu z osnutkom vizije pripravijo zasnove
operativnih strateških programov za 5 področij (gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje, kakovost
življenja), smo se odločili, da oblikujemo 5 agregatnih kazalnikov, po enega za vsak OPP, pri čemer bo vsak
sestavljen iz večjega števila podkriterijev (podkazalnikov).

Pri spremljanju kazalnikov v bodoče bomo 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.

Agregatne indekse lahko izračunavamo po različnih metodah (npr. faktorska analiza, metoda
glavnih komponent, sistemske enačbe, večkriterijske metode). Pri večkriterijskih metodah, ki
temeljijo na določanju uteži kriterijem, skupine strateških ciljev oz. indikatorjev njihovega
doseganja poimenujmo kriteriji; v našem primeru so to: gospodarstvo, promet in
komunikacije, okolje, izobraževanje in kakovost življenja. Pri vsakem kriteriju so našteti
podkriteriji. Pomembnost podkriterijev glede na posamezen kriterij smo določili z
neposrednim določanjem uteži, ki je temeljilo na strokovnih presojah oziroma viziji in
vrednotah občanov. Vsota uteži podkriterijev glede na kriterij je ena (npr. v primeru treh
podkriterijev 0,3 + 0,2 + 0,5 = 1, kar pomeni, da ima prvi podkriterij 30 % ponder, drugi 20 %
in tretji 50 %, skupaj torej 100 %).

Vrednosti glede na podkriterij na najnižji ravni smo merili na dva načina:
- z neposrednim vnosom (vnesemo npr. ustrezno oceno od 1 do 5, ki smo jo pridobili

na osnovi ankete);
- z vrednostnimi funkcijami, in sicer linearnimi (glede na podatke vzorca ali fiktivne

alternative določimo podatek, ki ima vrednost 0, in podatek, ki ima vrednost 1.

Vsako leto bomo grafično spremljali vsakega izmed 5 agregatnih kazalnikov posebej, tako da
bo jasno razvidno gibanje posameznih podkriterijev.

Oblikovanje agregatnih indeksov po področjih OP za obdobje 2011 - 2025

Za spremljanje agregatnih kazalnikov po letih smo nastavili koordinatni sistem, s katerim je
možno primerjati dejanske letne vrednosti z vrednostmi v predhodnih letih med stanjem
pred izvajanjem strateškega dokumenta (leto 2011) in letom, na katerega je naravnana vizija
občine (leto 2025). Vrednost agregatnih kazalnikov leta 2025 smo izračunali tako, da smo
vanje vnesli kvantitativne cilje, ki so opredeljeni v poglavju 5.
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6.1.1 Kazalnik »GOSPODARSTVO«

Gospodarski kazalnik upošteva stanje na področju zaposlenosti, ustvarjeni dodani vrednosti na zaposlenega
prebivalca, razvoju turizma in kmetijstva na eni strani, na drugi pa izraža zadovoljstvo prebivalcev s stanjem v
gospodarskem stebru.

Gospodarski kazalnik

2011: 0,297 2025: 0,703

6.1.2 Kazalnik »PROMET«
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Prometni kazalnik upošteva stanje na področju prometne infrastrukture in javnega prevoza
ter zadovoljstvo občanov s stanjem na tem področju.

Prometni kazalnik

2011: 0,301 2025: 0,699

6.1.3 Kazalnik »OKOLJE«
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Okoljski kazalnik upošteva stanje v občini v na področju okolja in zadovoljstvo občanov.

Okoljski kazalnik

2011: 0,285 2025: 0,715

6.1.4 Kazalnik »IZOBRAŽEVANJE«
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Kazalnik izobraževanje upošteva poleg vlaganj občine v šolstvo in otroško varstvo še
zadovoljstvo občanov s temi institucijami.

Kazalnik izobraževanje

2011: 0,303 2025: 0,697

6.1.5 Kazalnik »KAKOVOST ŽIVLJENJA«
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Kazalnik kakovosti življenja odraža na eni strani angažiranost na kulturnem, športnem,
socialnem in zdravstvenem področju, na drugi strani pa zadovoljstvo občanov s temi
storitvami in vključenostjo civilne družbe.

Kazalnik kakovost življenja

2011: 0,411 2025: 0,589
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6.1.6 Skupni kazalnik vseh 5 stebrov

Gibanje vseh kazalnikov

2011: 0,319 2025: 0,681

V zadnji tabeli na naslednjih dveh straneh so izračunane pričakovane letne vrednosti vseh
uporabljenih podkriterijev.
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LETO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

GOSPODARSKI K. 0,297 0,326 0,355 0,384 0,413 0,442 0,471 0,500 0,529 0,558 0,587 0,616 0,645 0,674 0,703

K 1-1 10,30 10,14 9,97 9,81 9,64 9,48 9,31 9,15 8,99 8,82 8,66 8,49 8,33 8,16 8,00

K 1-2 3437 3456 3475 3493 3512 3531 3550 3568 3587 3606 3625 3644 3662 3681 3700

K 1-3 0 36 71 107 143 179 214 250 286 321 357 393 429 464 500

K 1-4 0 7 14 21 29 36 43 50 57 64 71 79 86 93 100

K 1-5 6 8 11 13 15 17 20 22 24 27 29 31 33 36 38

K 1-6 41,3 43,4 45,4 47,5 49,5 51,6 53,6 55,7 57,7 59,8 61,8 63,9 65,9 68,0 70,0

K 1-7 33 38 43 47 52 57 62 66 71 76 81 86 90 95 100

K 1-8 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

K 1-9 2,68 2,81 2,94 3,07 3,20 3,33 3,46 3,59 3,72 3,85 3,98 4,11 4,24 4,37 4,50

K 1-10 2,20 2,36 2,53 2,69 2,86 3,02 3,19 3,35 3,51 3,68 3,84 4,01 4,17 4,34 4,50

K 1-11 2,80 2,92 3,04 3,16 3,29 3,41 3,53 3,65 3,77 3,89 4,01 4,14 4,26 4,38 4,50

K 1-12 3,14 3,24 3,33 3,43 3,53 3,63 3,72 3,82 3,92 4,01 4,11 4,21 4,31 4,40 4,50

K 1-13 3,17 3,27 3,36 3,46 3,55 3,65 3,74 3,84 3,93 4,03 4,12 4,22 4,31 4,41 4,50

PROMETNI K. 0,301 0,329 0,358 0,386 0,415 0,443 0,472 0,500 0,528 0,557 0,585 0,614 0,642 0,671 0,699

K 2-1 49,3 49,4 49,6 49,7 49,9 50,0 50,2 50,3 50,4 50,6 50,7 50,9 51,0 51,2 51,3

K 2-2 35,5 35,8 36,1 36,5 36,8 37,1 37,4 37,8 38,1 38,4 38,7 39,0 39,4 39,7 40,0

K 2-3 0,0 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,9 4,2 4,5

K 2-4 1,2 4,0 6,7 9,5 12,3 15,1 17,8 20,6 23,4 26,1 28,9 31,7 34,5 37,2 40,0

K 2-5 6,7 7,1 7,5 7,8 8,2 8,6 9,0 9,3 9,7 10,1 10,5 10,9 11,2 11,6 12,0

K 2-6 1,9 2,8 3,8 4,7 5,6 6,6 7,5 8,4 9,4 10,3 11,3 12,2 13,1 14,1 15,0

K 2-7 450 461 471 482 493 504 514 525 536 546 557 568 579 589 600

K 2-8 6,7 7,2 7,7 8,3 8,8 9,3 9,8 10,4 10,9 11,4 11,9 12,4 13,0 13,5 14,0

K 2-9 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8

K 2-10 2,61 2,75 2,88 3,02 3,15 3,29 3,42 3,56 3,69 3,83 3,96 4,10 4,23 4,37 4,50

K 2-11 2,58 2,72 2,85 2,99 3,13 3,27 3,40 3,54 3,68 3,81 3,95 4,09 4,23 4,36 4,50

K 2-12 2,90 3,01 3,13 3,24 3,36 3,47 3,59 3,70 3,81 3,93 4,04 4,16 4,27 4,39 4,50

K 2-13 1,99 2,17 2,35 2,53 2,71 2,89 3,07 3,25 3,42 3,60 3,78 3,96 4,14 4,32 4,50

K 2-14 2,29 2,45 2,61 2,76 2,92 3,08 3,24 3,39 3,55 3,71 3,87 4,03 4,18 4,34 4,50

K 2-15 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50

K 2-16 3,47 3,54 3,62 3,69 3,76 3,84 3,91 3,98 4,06 4,13 4,21 4,28 4,35 4,43 4,50

K 2-17 3,36 3,44 3,52 3,60 3,69 3,77 3,85 3,93 4,01 4,09 4,17 4,26 4,34 4,42 4,50

K 2-18 3,69 3,75 3,81 3,86 3,92 3,98 4,04 4,10 4,15 4,21 4,27 4,33 4,39 4,44 4,50

K 2-19 2,66 2,79 2,92 3,05 3,19 3,32 3,45 3,58 3,71 3,84 3,97 4,11 4,24 4,37 4,50
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OKOLJSKI K. 0,285 0,316 0,346 0,377 0,408 0,439 0,469 0,500 0,531 0,561 0,592 0,623 0,654 0,684 0,715

K 3-1 3 9 14 20 26 31 37 42 48 54 59 65 71 76 82

K 3-2 27 32 37 43 48 53 58 64 69 74 79 84 90 95 100

K 3-3 90 91 91 92 93 94 94 95 96 96 97 98 99 99 100

K 3-4 1050 1057 1064 1071 1079 1086 1093 1100 1107 1114 1121 1129 1136 1143 1150

K 3-5 0 57 114 171 229 286 343 400 457 514 571 629 686 743 800

K 3-6 3,12 3,22 3,32 3,42 3,51 3,61 3,71 3,81 3,91 4,01 4,11 4,20 4,30 4,40 4,50

K 3-7 3,03 3,14 3,24 3,35 3,45 3,56 3,66 3,77 3,87 3,98 4,08 4,19 4,29 4,40 4,50

K 3-8 3,73 3,79 3,84 3,90 3,95 4,01 4,06 4,12 4,17 4,23 4,28 4,34 4,39 4,45 4,50

K 3-9 3,17 3,27 3,36 3,46 3,55 3,65 3,74 3,84 3,93 4,03 4,12 4,22 4,31 4,41 4,50

K 3-10 2,46 2,61 2,75 2,90 3,04 3,19 3,33 3,48 3,63 3,77 3,92 4,06 4,21 4,35 4,50

K 3-11 3,34 3,42 3,51 3,59 3,67 3,75 3,84 3,92 4,00 4,09 4,17 4,25 4,33 4,42 4,50

K 3-12 3,74 3,79 3,85 3,90 3,96 4,01 4,07 4,12 4,17 4,23 4,28 4,34 4,39 4,45 4,50

K 3-13 2,98 3,09 3,20 3,31 3,41 3,52 3,63 3,74 3,85 3,96 4,07 4,17 4,28 4,39 4,50

K 3-14 2,94 3,05 3,16 3,27 3,39 3,50 3,61 3,72 3,83 3,94 4,05 4,17 4,28 4,39 4,50

K. IZOBRAŽEVANJE 0,303 0,331 0,359 0,387 0,416 0,444 0,472 0,500 0,528 0,556 0,584 0,613 0,641 0,669 0,697

K 4-1 0 1 3 4 6 7 9 10 11 13 14 16 17 19 20

K 4-2 0 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10

K 4-3 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5

K 4-4 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5

K 4-5 4,03 4,06 4,10 4,13 4,16 4,20 4,23 4,26 4,30 4,33 4,37 4,40 4,43 4,47 4,50

K 4-6 3,87 3,92 3,96 4,01 4,05 4,10 4,14 4,19 4,23 4,28 4,32 4,37 4,41 4,46 4,50

K 4-7 3,60 3,66 3,73 3,79 3,86 3,92 3,99 4,05 4,11 4,18 4,24 4,31 4,37 4,44 4,50

K 4-8 3,56 3,63 3,69 3,76 3,83 3,90 3,96 4,03 4,10 4,16 4,23 4,30 4,37 4,43 4,50

K 4-9 2,48 2,62 2,77 2,91 3,06 3,20 3,35 3,49 3,64 3,78 3,92 4,07 4,21 4,36 4,50

K 4-10 3,53 3,60 3,67 3,74 3,81 3,88 3,95 4,02 4,08 4,15 4,22 4,29 4,36 4,43 4,50

K.KAK.ŽIVLJENJA 0,411 0,424 0,436 0,449 0,462 0,475 0,487 0,500 0,513 0,525 0,538 0,551 0,564 0,576 0,589

K 5-1 0,40 0,41 0,43 0,44 0,46 0,47 0,49 0,50 0,51 0,53 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60

K 5-2 40 41 41 42 43 44 44 45 46 46 47 48 49 49 50

K 5-3 3,04 3,14 3,25 3,35 3,46 3,56 3,67 3,77 3,87 3,98 4,08 4,19 4,29 4,40 4,50

K 5-4 3,36 3,44 3,52 3,60 3,69 3,77 3,85 3,93 4,01 4,09 4,17 4,26 4,34 4,42 4,50

K 5-5 3,84 3,89 3,93 3,98 4,03 4,08 4,12 4,17 4,22 4,26 4,31 4,36 4,41 4,45 4,50

K 5-6 3,16 3,26 3,35 3,45 3,54 3,64 3,73 3,83 3,93 4,02 4,12 4,21 4,31 4,40 4,50

K 5-7 3,46 3,53 3,61 3,68 3,76 3,83 3,91 3,98 4,05 4,13 4,20 4,28 4,35 4,43 4,50

K 5-8 3,80 3,85 3,90 3,95 4,00 4,05 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45 4,50

K 5-9 3,62 3,68 3,75 3,81 3,87 3,93 4,00 4,06 4,12 4,19 4,25 4,31 4,37 4,44 4,50

K 5-10 3,76 3,81 3,87 3,92 3,97 4,02 4,08 4,13 4,18 4,24 4,29 4,34 4,39 4,45 4,50
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K 5-11 2,94 3,05 3,16 3,27 3,39 3,50 3,61 3,72 3,83 3,94 4,05 4,17 4,28 4,39 4,50


