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SODELUJOČI PRI PRIPRAVI STRATEGIJE 

 
Župan Občine Žalec je skladno z zaključki sestanka, ki je potekal dne 13. 2. 2013, imenoval 
krovno in tri operativne delovne skupine za pripravo Strategije razvoja Občine Žalec za 
obdobje 2014–2020, sočasno pa je bila sprejeta tudi odločitev za izvedbo mnenjske raziskave 
s pomočjo raziskovalne skupine Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.  
 
Krovna projektna skupina 

Vodja: župan Janko Kos 

Koordinatorica priprave Strategije Občine Žalec za obdobje 2014–2020:                                                    
Danica Jezovšek Korent   
 
Člani: 
- Tanja Razboršek Rehar, Nataša Gaber Sivka, Aleksander Žolnir, Vlasta Simonič 

(Občina Žalec) 
- Stojan Praprotnik (RA Savinja) 
- Danilo Basle (ZZG Žalec)  
- Matjaž Juteršek (ZKŠT Žalec)  

S krovno delovno skupino je v celotnem procesu priprave strategije tvorno sodelovala tudi dr. 
Irena Ograjenšek, izredna profesorica Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 
     
Operativne delovne skupine po ključnih področjih razvoja, ki so bile oblikovane na podlagi 
izhodišč razvoja RS za pripravo strategije in so skladne z izhodišči razvoja »EU 2020«   
 

Pametna, vključujoča in trajnostna rast 

Operativna delovna skupina/področje  Sodelujoče institucije, podjetja, posamezniki 

1. Delovna skupina PODJETNIŠTVO, KONKURENČNOST in TRG DELA                                           
Koordinatorica 1. delovne skupine: Tanja Razboršek Rehar 

Spodbujanje podjetništva in 
konkurenčnosti, visoko šolstvo, 
znanost, tehnologija in informacijska 
družba, trg dela  

Danilo Basle (ZZG Žalec), Stojan Praprotnik, 
Alenka Doler (RA Savinja Žalec), Franja Centrih 
(UPI – ljudska univerza Žalec), Martina Zupančič, 
Iztok Košir (IHPS Žalec), Karmen Leskošek, Alenka 
Rumbak, Biserka Štopfer (ZRSZ OS Celje), Damjan 
Borštner, Petra Blaj (Anton Blaj, s. p., “BLAJ”), 
Matjaž Omladič (Novem Car Interior Design, d. o. o.), 
Janez Uplaznik, Franjo Pustoslemšek (RC IKT 
Savinja Žalec, d. o. o.), Tanja Razboršek Rehar (OŽ)  

2. Delovna skupina IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ŠPORT, SOCIALA, ZDRAVSTVO 
Koordinatorica 2. delovne skupine: Nataša Gaber Sivka 

Predšolska vzgoja in varstvo, 
izobraževanje, kultura, šport, mladi  

Franja Centrih (UPI – ljudska univerza Žalec), Matej 
Siter (ZKŠT Žalec, OE Šport), Lidija Koceli (ZKŠT 
Žalec, OE Kultura), Marko Repnik (JSKD, OI Žalec), 
Jolanda Železnik (MSK Žalec), Mitja Turnšek (ŠD 
MAT), Žan Skok (Mladinski svet OŽ), Boštjan 
Cilenšek (Zveza ŠD OŽ), Matej Pinter in Nataša 
Gaber Sivka (OŽ)  
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Socialna varnost  in zdravstvo (vključno 
z lekarniško dejavnostjo) 

Marjan Golob (JZ ZD Žalec), Nataša Čater (Žalske 
lekarne), Helena Bezjak Burjak (CSD Žalec), Nataša 
Gaber Sivka (OŽ) 

3. Delovna skupina INFRASTRUKTURA, ENERGETIKA, OKOLJE, PODEŽELJE, 
TURIZEM                                                                                                                                   

Koordinator 3. delovne skupine: Aleksander Žolnir  

Promet in prometna infrastruktura Aleksander Žolnir, Bojan Zakonjšek, Aleš Uranjek 
(OŽ), Stane Mesarec (Savinjaprojekt)  

Komunalna infrastruktura, energetika, 
odpadki 

Odon Simonič, Zlatko Prislan (SIPRO), Matjaž 
Zakonjšek, Igor Glušič, Dani Arčan, Vlado Povše 
(JKP Žalec), Bojan Caglič (B.R.C. projektiranje, 
gradnja in posredovanje, d. o. o.), Bojana Kroflič, 
Meta Širca (SIMBIO), Aleksander Žolnir, Marjeta 
Kočevar, Marjana Kopitar (OŽ) 

Okoljska in prostorska politika ter 
stanovanjsko gospodarstvo 

Tanja Razboršek Rehar, Bojan Iršič, Borut Sitar, 
Marjana Kopitar (OŽ)  

Kmetijska politika z razvojem podeželja 
in turizma  

Marjan Jakob (Mlekarna Arja vas), Vlado Korber 
(Sadjarstvo Mirosan), Martina Podpečan (Kmetija 
Podpečan), Marko Tevž, Andreja Žolnir, Irena 
Friškovec (KGZ Celje, KSS Žalec), Matjaž Juteršek, 
Sabina Palir (ZKŠT Žalec), Gregor Vovk Petrovski 
(Zeleno zlato, d. o. o.), Martina Zupančič, Iztok 
Košir (IHPS Žalec), Mirjana Bevanda (RA Savinja, 
LAS SSD), Tilka Potočnik (OŽ) 

 

 
Raziskovalna skupina Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani  
Dr. Irena Ograjenšek in Lejla Perviz, mag., avtorici treh študij – analiz razvojnih pričakovanj 
prebivalstva, poslovnežev in strokovne javnosti, izdelanih na podlagi podatkov, pridobljenih z 
anketiranjem ciljnih skupin s pomočjo štipendistov žalske občine in drugih študentov iz 
lokalne skupnosti.  
 
 
Jezikovni pregled: Nina Markovič Korent 
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Predgovor 

 
Ob vpogledu v končno verzijo Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 in 
spremljajoče dokumente, ki so njen sestavni del, sem vesel, da smo se pred enim letom kljub 
številnim pomislekom vendarle odločili in se zazrli v prihodnost naše občine vse tja do leta 
2020.  
 

Čas, v katerem živimo in iz dneva v dan rešujemo pereče probleme sedanjega trenutka, 
zagotovo ni naklonjen razvojnemu razmišljanju, zlasti če, za razliko od regije in države, občin k 
temu ne zavezuje zakon in če na vsakem koraku primanjkuje sredstev že za normalno 
izvajanje tistih dejavnosti, za katere je občina pristojna, kaj šele za naložbe, s katerimi je 
razvoj običajno pogojen. A hkrati je čas krize tudi čas, v katerem se morajo sleherni 
posameznik, podjetje in tudi občina zazreti vase, pogledati svoje danosti in poiskati prednosti, 
ki nas lahko vodijo iz nezavidljivega stanja – in to smo z našo razvojno strategijo in 
spremljajočimi razvojnimi dokumenti za nekatera ključna področja tudi storili. 
 
Strategija razvoja Občine Žalec za obdobje do leta 2020 ima v primerjavi s podobnimi 
razvojnimi dokumenti, ki so jih občine naročile pri različnih strokovnih institucijah, še eno 
pomembno prednost – naredili smo jo sami, z lastnimi strokovnimi kadri in z upoštevanjem 
mnenj prebivalstva, strokovne javnosti in gospodarstva o tem, v kakšni občini živijo danes 
oziroma v kakšni bi želeli živeti. 
 
Dejstvo, da je pri nastajanju tega razvojnega dokumenta, posredno preko anket ali 
neposredno preko delovnih skupin in drugih oblik strokovnega dela, sodelovalo preko 700 
občanov, je zagotovo številka, s katero se lahko pohvali malo občin, ki so se lotile izdelave 
dolgoročne strategije. Še pomembneje pa se mi zdi, da smo prišli z vključitvijo domačega 
znanja in z upoštevanjem mnenj žalskih občanov do razvojnega dokumenta, ki je odraz hotenj 
tega prostora. Imamo Strategijo razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020, s katero se 
lahko identificira širok krog prebivalstva, kar bo zlasti pomembno v naslednjih letih, ko jo bomo 
izvajali. Imamo torej dokument, ki ni odvisen (samo) od tega, kdo bo župan v naslednjih letih, 
temveč so cilji postavljeni v dobro vseh občank in občanov, zato bo širši tudi krog tistih, ki 
bomo iskali poti in sredstva za dosego ciljev. 
 
Morda se bo komu zdelo, da ciljev v strategiji nismo postavili dovolj smelo, da bi na 
posameznih področjih morali videti še dlje … Res je. Na delavnicah, v predlogih posameznih 
članov delovnih skupin in v pisnih gradivih smo evidentirali še marsikaj. Vse te cilje smo 
ovrednotili skozi diskusijo, predvsem pa skozi vpogled v finančne možnosti proračuna občine 
in možnosti pridobivanja sredstev iz drugih virov ter nekatere od njih zapisali med kazalnike za 
čas po letu 2020, in sicer med dolgoročne ciljne vrednosti 2020+. Verjamem pa, da bomo tako 
tiste »realne« kot želene cilje lahko dosegli le, če bomo strategijo izvajali na enak način, kot je 
nastajala, torej s sodelovanjem vseh, ki nam za razvoj naše občine ni vseeno.          
 
Vsem, ki ste se odzvali povabilu in aktivno sodelovali v delovnih skupinah, odgovarjali na 
ankete ali kako drugače prispevali k oblikovanju Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 
2014–2020 in spremljajočih razvojnih dokumentov za posamezna področja, se ob koncu 
iskreno zahvaljujem in vas hkrati vabim, da tudi v naslednjih letih aktivno sodelujete pri 
spremljanju uresničevanja ciljev, ki smo si jih zastavili.  
 

Župan Občine Žalec 
Janko Kos                        
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1  Uvodna pojasnila  
 
 

1.1 Namen in cilji priprave ter značilnosti Strategije razvoja Občine Žalec 
      2014–2020 
 

Strategija razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 je nastajala leta 2013, torej v času, ko 
so na ravni države, Savinjske regije in Spodnje Savinjske doline za obdobje nove finančne 
perspektive nastajali novi strateški razvojni dokumenti. Vodstvo občine je namreč v začetku 
leta 2013 sprejelo odločitev, da bomo vzporedno z razvojnim načrtovanjem na višjih ravneh 
tudi v naši občini leta 2013 izdelali strateški razvojni dokument, čeprav občin zakon k temu ne 
zavezuje, z namenom, da bi sedanje stanje, ki ga zaznamuje gospodarska, finančna in 
vsesplošna kriza, izkoristili kot priložnost in si zastavili vizijo, v kakšni občini želimo živeti do 
leta 2020, si postavili cilje in začrtali ukrepe, ki nas bodo do njih pripeljali.  
 
Pri pripravi strategije smo zasledovali ključna cilja: 
 

 narediti kakovosten, optimističen, a hkrati realen razvojni dokument, ki ga bodo ljudje 
sprejeli in bo zato uresničljiv v praksi ter 

 za izdelavo kljub angažiranju čim večjega števila sodelujočih porabiti čim manj 
proračunskih sredstev. 

 
Navedena cilja sta vplivala tako na izbiro postopka priprave strategije, opisanega v 
nadaljevanju, kot tudi na določene posebnosti same vsebine dolgoročnega razvojnega 
dokumenta Občine Žalec. Strategija razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 je tako 
po vsebini: 
 

1. Razvojni dokument, ki povezuje vrsto obstoječih ali vzporedno s strategijo nastalih 
razvojnih dokumentov po posameznih področjih, ki so hkrati sestavni del skupne 
strategije, in sicer: 

 

- Občinski prostorski načrt Občine Žalec, sprejet julija 2013, s čimer je Občina 
Žalec postala ena redkih slovenskih občin, ki ima sprejeti občinski prostorski 
razvojni dokument skladen z določili veljavne zakonodaje in ki plansko zagotavlja 
zadostne površine za nadaljnji razvoj posameznih dejavnosti in s tem za realizacijo 
razvojnih ciljev Občine Žalec v obdobju 2014–2020;   

 

- Strategija razvoja turizma v Občini Žalec 2012–2018, sprejeta decembra 2011; 
 

- Lokalni program kulture v Občini Žalec za obdobje 2014–2020, izdelan oktobra 
2013 in sprejet sočasno s strategijo kot njen sestavni del (glej tudi Prilogo IV); 

 

- Lokalni program mladih v Občini Žalec za obdobje 2014–2020, izdelan 
decembra 2013 in sprejet sočasno s strategijo kot njen sestavni del (glej tudi 
Prilogo V); 

 

- Stanovanjski program Občine Žalec za obdobje 2014–2020, izdelan januarja 
2014 in sprejet sočasno s strategijo kot njen sestavni del (glej tudi Prilogo VI). 
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2.   Dokumenti, ki upoštevajo, a hkrati nakazujejo potrebo po nadgradnji nekaterih še 
veljavnih razvojnih dokumentov Občine Žalec, med njimi zlasti:  

 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec 
za obdobje 2005–2015, maj 2005; 

- Energetska zasnova Občine Žalec, april 2006;  
- Program varstva okolja Lokalna agenda 21 za Občino Žalec, avgust 2002. 

 
3. Razvojni dokument, ki je nastajal v izrazito kriznem času, zato so njegovi cilji 

zastavljeni nekoliko manj smelo, a zato bistveno bolj realno, kot bi bili v času 
gospodarske rasti. Vsekakor to ne pomeni, da so cilji pesimistični. Že dejstvo, da je 
Občina Žalec kljub krizi in posledično izrazito omejenim proračunskim finančnim 
možnostim pristopila k izdelavi razvojne strategije, je dokaz zavedanja, da so vizija in 
jasno postavljeni cilji predpogoj vsakega razvoja, so pot, ki vodi k postopni 
preusmeritvi trenutnih razvojnih trendov v pozitivno smer.  

 

1.2 Metodologija in proces priprave Strategije razvoja Občine Žalec 2014–2020  
 
Zavedajoč se, da bo razvojni dokument Občine Žalec za obdobje do leta 2020 prava osnova 
za doseganje konkretno zastavljenih ciljev le v primeru, če bodo pri njegovem nastajanju 
sodelovali ljudje, tako prebivalci kot tudi tisti, ki lahko pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj 
naše lokalne skupnosti, smo k delu pristopili tako, da smo: 
  

 oblikovali krovno projektno skupino ter delovne skupine po posameznih ključnih 
razvojnih področjih, katerih poimenski sestav je naveden na začetnih straneh 
strategije. Celoten projekt, ki je potekal pod vodstvom župana in ga je koordinirala 
zunanja koordinatorica, bivša direktorica Razvojne agencije Savinja, Danica Jezovšek 
Korent, je tako nastajal s sodelovanjem domačega znanja – strokovnih služb Občine 
Žalec, predstavnikov javnih zavodov, razvojnih in drugih organizacij, odgovornih za 
posamezna področja razvoja občine, kot tudi predstavnikov gospodarstva in različnih 
skupin civilne družbe. Občina Žalec tako ni naročila izdelave strategije pri zunanji 
strokovni instituciji, kar ni le vplivalo na nižje stroške izdelave, temveč je angažiranje 
lastnih strokovnjakov predvsem pozitivno vplivalo na graditev njihove pripadnosti 
zastavljenim razvojnim ciljem, kar bo ključnega pomena v fazi izvajanja strategije; 
 

 razen klasičnega analitičnega dela sledili tudi identificiranju ključnih problemov po 
principu »od spodaj navzgor« in s pomočjo raziskovalne skupine Ekonomske 
fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom domačinke dr. Irene Ograjenšek in 
občinskih štipendistov in drugih študentov izvedli mnenjsko raziskavo z anketiranjem 
prebivalstva, poslovnežev in strokovne javnosti. 

 
 
Pri nastajanju strategije smo se posluževali tudi kombinacije različnih oblik in metod dela: 
 

 

 analitičnega oziroma individualnega kabinetnega dela večjega števila vključenih 
članov projektnih skupin (na čelu s koordinatorico in člani krovne projektne skupine), 
ki so uporabljali različne metodološke pristope. To obliko dela smo uporabili predvsem 
pri analizi stanja po področjih razvoja (dokumentarni del analize), pri pripravi delovnih 
gradiv za posamezne vsebinske sklope strategije ter pri izdelavi končnega dokumenta 
strategije; 
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 dela v skupinah – izvajanja delavnic z uporabo različnih metod skupinskega dela 
po prioritetnih razvojnih sklopih in/ali po področjih razvoja in po vsebinskih sklopih 
strategije (SWOT-analiza, vizija razvoja, prioritete/cilji, kriteriji/merila za izbor 
projektov); 

 

 mnenjske raziskave (anketiranje na podlagi vzorca ter izpolnjevanje vprašalnikov kot 
metoda zbiranja podatkov in nato analiza s ciljem evidentiranja potreb, razvojnih 
preferenc občanov, gospodarstvenikov in strokovne javnosti).   

 
Postopek priprave Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 je bil zahteven 
proces. Pripravljali smo ga vse leto 2013 in ga končali v začetku leta 2014, torej v času, ko 
smo že vstopili v prvo leto novega programskega obdobja. 
 
Zahtevnost postopka lahko ponazorimo z nekaj številkami: 
 

 V leto dni trajajočem procesu priprave strategije je sodelovalo skoraj 730 ljudi, od tega 
667 oseb, ki so izpolnjevale ankete v okviru mnenjske raziskave, 45 članov krovne in 
operativnih delovnih skupin, pri čemer smo se izognili podvajanju, če je posameznik 
sodeloval v več delovnih skupinah, najmanj 2 strokovnjakinji z Ekonomske fakultete 
Univerze v Ljubljani (brez drugih njunih strokovnih sodelavcev v okviru fakultete) in 
najmanj 14 štipendistov in drugih študentov, ki so izvajali anketiranje. 

 

 Izvedli smo 24 večjih operativnih delovnih sestankov in/ali delavnic, na katerih je 
aktivno sodelovalo 222 udeležencev. 

 

 Samo koordinatorica je v tem času posredovala okrog 260 elektronskih sporočil 
pomembnejšega značaja za pripravo strategije, sočasno namenjenih večjemu številu 
vključenih v pripravo projekta, pri čemer pa nismo upoštevali medsebojnega 
individualnega dopisovanja v smislu dopolnjevanja vsebin posameznih poglavij 
strategije, odgovorov na prejeto pošto ipd. 

 
 
Razvojni dokument Občine Žalec je, kot smo že omenili, nastajal vzporedno in tudi soodvisno 
z nastajanjem razvojnih dokumentov na širših razvojnih ravneh, a hkrati si s strategijo 
razvoja do leta 2020 Občina Žalec zastavlja lastno razvojno vizijo in cilje. Njihovo 
uresničevanje bo v procesu izvajanja tekoče spremljala in po potrebi dopolnjevala. 
Postopek nastajanja razvojnega dokumenta (slika 1) bomo tako v obdobju 2014–2020 (z 
določenimi modifikacijami oziroma poenostavitvami) po potrebi lahko tudi ponovili.  



 

Strategija razvoja Občine Žalec 2014–2020 

 
Graf/slika 1: Postopek priprave Strategije razvoja Občine Žalec 2014–2020  
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2 Vizija razvoja Občine Žalec 2020+  

 
 

 
Občina Žalec 2020+ je prijazna do svojih občanov vseh generacij in vseh družbenih 
skupin ter do gospodarstvenikov in turistov, ki prihajajo vanjo. Prepoznavna je kot 
trajnostno naravnana, »učeča« se občina, ki spodbuja inovativnost in znanje ljudi, ima 
razvite infrastrukturne (družbene, prometne, komunalne, komunikacijske) in druge 
prostorske in družbene pogoje za razvoj ter skrbi za okolje in trajnostni razvoj svojega 
podeželja in urbanih središč.  
 

 
 

3 Analiza stanja            

 
V procesu priprave Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 smo uporabili tri 
vrste analitičnih pristopov, da bi z različnih zornih kotov ocenili izhodiščno stanje razvoja 
občine. Izvedli smo: 
 

 analizo obsežnega dokumentarnega gradiva ter kabinetno obdelali statistične in druge 
javno dostopne podatke – ponekod do ravni, ki predstavlja kakovostno analizo razvojnih 
možnosti posameznih področij; to nalogo so opravile predvsem strokovne službe Občine 
Žalec v sodelovanju s koordinatorico projekta (glej tudi Prilogo I);  

 
 

 mnenjsko raziskavo, v okviru katere smo pod vodstvom raziskovalne skupine Ekonomske 
fakultete Univerze v Ljubljani, s pomočjo štipendistov občine in drugih študentov ter preko 
spletnega vprašalnika izvedli anketiranje gospodarstva, strokovne javnosti in občanov, 
rezultate pa obdelali v okviru treh študij, združenih v skupni dokument (glej tudi Prilogo II); 

 

 SWOT-analizo (za vsa ključna področja razvoja Občine Žalec), ki je nastajala v okviru 
delavnic krovne in treh operativnih delovnih skupin, imenovanih s strani župana z 
namenom, da bi pri pripravi razvojnega dokumenta občine sodeloval čim širši krog 
strokovnjakov oziroma oseb, odgovornih za posamezna razvojna področja (glej tudi Prilogo 
III). Vsebina SWOT-analize je vključena v ustrezna poglavja razvojnih usmeritev po 
posameznih področjih, v okviru poglavja analize stanja pa podajamo le povzetek 
najpogosteje izpostavljenih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na ravni občine. 

 
 

3.1 Ključne ugotovitve dokumentarne analize stanja1              
 
Poglobljena analiza danosti, doseženih kazalnikov in ustvarjenih rezultatov dosedanjih 
razvojnih prizadevanj Občine Žalec (tako tiste velike občine izpred leta 1998 kot tudi ožje, a še 
vedno osrednje občine v Spodnji Savinjski dolini po razdelitvi območja na šest občin konec 
leta 1998) nam pokaže, da ima Občina Žalec: 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
1
Celotno gradivo Analiza stanja (dokumentarni del), ki je osnova za povzetek v osrednjem dokumentu 
strategije, se nahaja  v Prilogi I k Strategiji razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020.  
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 vrsto primerjalnih prednosti, ki so dobra osnova ne le za ohranjanje doseženega 
nadpovprečnega položaja občine, temveč tudi za načrtovanje njenega pospešenega 
nadaljnjega razvoja; 

 

 seveda pa tudi določene slabosti, ki pri njihovem odpravljanju predstavljajo izziv za 
prihodnje razvojne dejavnosti. 

 
Primerjalne prednosti in slabosti (problemi) dosedanjega razvoja Občine Žalec so v tem 
(osrednjem) dokumentu strategije predstavljeni v obliki pregledne tabele, prikazane v 
nadaljevanju, ki povzema ključne ugotovitve obsežne dokumentarne analize stanja oziroma 
dosedanjega razvoja Občine Žalec po posameznih področjih (glej tudi Prilogo I).   
 
Hitro, čeprav le približno oceno uspešnosti Občine Žalec v primerjavi z drugimi občinami v 
Sloveniji in v primerjavi s preteklimi obdobji, lahko dobimo s primerjanjem obsega trditev na 
levi, »uspešni« strani tabele, z obsegom teh trditev na desni strani tabele, kjer so navedeni 
ključni problemi dosedanjega razvoja Občine Žalec po posameznih področjih.  
V celoti lahko ocenimo, da primerjalne prednosti pretehtajo ugotovljene slabosti in 
probleme dosedanjega razvoja Občine Žalec, na podlagi česar bi lahko občino uvrstili 
med uspešnejše občine v Sloveniji. 
 
Iz primerjanja prednosti in slabosti dosedanjega razvoja po posameznih razvojnih 
področjih pa lahko povzamemo, da izrazito pozitivno izstopajo področja: 
 splošnega razvoja, ki se nanaša na ključne danosti in lego Občine Žalec; 
 kmetijstva in razvoja podeželja; 
 vseživljenjskega učenja (izobraževanja odraslih); 
 varstva okolja in nadpovprečno uspešna je bila občina v obdobju 2007–2012 tudi na 

področju izdvajanja sredstev občinskega proračuna za investicijske odhodke. 
 
Pozitivne so tudi primerjave na področjih: 
 turizma (predvsem z vidika danosti, ne pa v enaki meri tudi z vidika njihove 

izkoriščenosti); 
 predšolske vzgoje in otroškega varstva; 
 osnovnošolskega izobraževanja; 
 športa; 
 načrtovanja prostora; 
 spodbujanja inovativnosti ter inovacijske družbe (gledano z zornega kota projektov in 

spodbud s strani občine, ne pa tudi z zornega kota kazalnikov razvoja znanosti in 
tehnologije na ravni regije). 

 
Pozitivni, čeprav ne več izrazito, so tudi kazalniki Občine Žalec na področjih: 
 gospodarskih gibanj; 
 zdravstvenega varstva (predvsem z vidika ravni osnovnega zdravstva); 
 komunalne infrastrukture – področje vodovoda ter področje odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode. 
 
Slabosti oziroma problemi so najizrazitejši na področjih:  
 prometa in prometne infrastrukture; 
 stanovanjskega gospodarstva; 
 zagotavljanja poplavne varnosti na eni in preprečevanja suše na drugi strani; 
 zagotavljanja socialne varnosti, pri čemer je potrebno poudariti, da sta slednji področji 

pretežno v pristojnosti države. 
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Približno izenačene so primerjalne prednosti in slabosti dosedanjega razvoja Občine Žalec 
na področjih: 
 demografskih kazalnikov razvoja; 
 delovanja mladih (v sprejetem odloku in programu so za to področje podana dobra 

izhodišča za njegov nadaljnji razvoj); 
 srednjega in visokošolskega izobraževanja (pri čemer so kazalniki žal podani na ravni 

regije in ne na ravni občine); 
 oskrbe z energijo in energetske infrastrukture.  

 
 
Preglednica/prikaz 1: Pregled primerjalnih prednosti in slabosti oziroma problemov dosedanjega  
                            razvoja Občine Žalec                                                                                                                                                                                                                           
                            (Vir: Analiza stanja (dokumentarni del), Priloga I k strategiji) 

PRIMERJALNE PREDNOSTI 
RAZVOJA OBČINE ŽALEC 

SLABOSTI, PROBLEMI 
RAZVOJA OBČINE ŽALEC 

Ugodne naravne danosti, ugodna geografska in prometna 
lega ter značilnosti pokrajine       pozitiven vpliv na 
gospodarsko pestrost in socialni razvoj območja, ki obsega 
117,1 km2 površin (35 % vseh površin SSD, 4,9 % površin Sav. regije 

in 0,6 % površin Slovenije). 

 

 

 

Relativno gosta poseljenost (160,44 preb./km2, kar je nad 

povprečjem SSD, Sav. regije, Slovenije in tudi EU), ki še raste (170,28 

preb./km2 po stanju januarja 2013),  
21.491 prebivalcev (stanje januarja 2013; to je 51,1 % vseh prebivalcev 

SSD, 8,27 % prebivalcev Sav. regije in 1 % prebivalcev Slovenije), kar 
občino uvršča med relativno velike občine in hkrati vpliva na 
pozitiven trend rasti prebivalstva (2004–2013 za 3,5 %; v regiji št. 

prebivalcev pada, v Sloveniji pa sicer raste, a počasneje kot v občini).                                                                                   
 

Drugi ugodni demografski kazalniki in kazalniki trga dela: 

 Dokaj uravnotežena spolna struktura (z razmerjem 1 : 1,008 v 

korist žensk je po stanju konec leta 2012 ugodnejša kot v povprečju v 
SSD in tudi v SLO). 

 Nadpovprečna rast živorojenih otrok na 1000 prebivalcev, 
pri čemer v letih 2010 in 2011 kljub nadpovprečni umrljivosti še vedno 
beležimo nadpovprečen naravni prirast prebivalstvaa

. 

 Nadpovprečen prirast števila priselitev iz tujine, pri čemer v 

letih 2010 in 2011 kljub nadpovprečnemu številu odseljenih v tujino še 

vedno beležimo  pozitiven selitveni prirast s tujinob. 

 Počasnejše poviševanje povprečne starosti prebivalstva 
kot v Sav. regiji in v Sloveniji (v obdobju po letu 2007 – ob 

sočasno višji izhodiščni povprečni starosti; glej tudi 
c
). 

 Hitrejša rast deleža prebivalcev, mlajših od 14 let, kot v 
SSD, Sav. regiji in Sloveniji, a žal počasnejša od naraščanja 

deleža starih (glej tudi 
d)
); v obdobju 2007–2012 se je v OŽ delež mladih 

od 0 do 14 let povečal s 13,6 na 14,6 % oz. z indeksom 107,35, v SSD, 
kjer vseskozi delež mladih ostaja nadpovprečen, se je s 14,5 povečal na 
15,1 % oz. z indeksom 104,14, v Sav. regiji s 14,3 na 14,6 % – indeks le 
102,1, v Sloveniji pa s 14,0 na 14,3 % oz. z indeksom 102,14). 

 Nekoliko nadpovprečna rast stopnje rodnosti v primerjavi s 
Slovenijo in Sav. regijo (v letih 2010 in 2011 se je število živorojenih 

otrok na 1000 prebivalcev v OŽ povečalo z 10,9 na 11,3, v Sloveniji in 
Sav. regiji pa je celo padlo z 10,9 na 10,7, toda upoštevati moramo, da 
ima Slovenija eno najnižjih stopenj rodnosti v EU 

e
). 

 V občini je sredi leta 2012 živelo 7.781 delovno aktivnih 
prebivalcev, kar predstavlja kar 61,1 % vseh delovno aktivnih 

prebivalcev Spodnje Savinjske doline oziroma 36,1 % vseh prebivalcev 
občine (ta delež je nekoliko nižji od povprečja v regiji – 38,9 % in republiki 

0 

 

Nekateri neugodni demografski kazalniki in kazalniki trga 
dela: 

 Nadpovprečna umrljivost (glej tudi 
a
). 

 Nadpovprečna rast števila odseljenih v tujino (glej tudi 
b
), 

hkrati pa se je skupni selitveni prirast na 1000 
prebivalcev v obdobju 2007–2011 podobno kot v večjih 

sosednjih občinah Velenje in Celje iz pozitivnega spremenil v 
negativnega; sočasno se v tem obdobju zmanjšuje tudi 
dnevna delovna migracija, kar kaže na manjšo 
privlačnost Občine Žalec z vidika ponudbe delovnih mest 
in drugih potencialov. 

 Nadpovprečni indeks staranja v primerjavi s subregijo in 
regijo, ne pa tudi s Slovenijo (112,4 po stanju v prvi polovici leta 

2012; v SSD je v enakem obdobju ta indeks 111,6, v Sav. regiji 111,0, 
v Sloveniji pa kar 117,3). 

 Višja povprečna starost prebivalstva kot v subregiji SSD 
in v Sav. regiji, ne pa tudi v Sloveniji (povprečna starost v OŽ 

po stanju v prvi polovici leta 2012 je bila 41,8 leta, v SSD 41,5 leta, v 
Sav. regiji 41,6 leta, v Sloveniji pa že 41,9 leta; glej tudi 

c
). 

 Hitrejša rast deleža starih nad 65 let kot v SSD in 
Sloveniji oz. približno enaka kot v povprečju v Sav. regiji 
(indeks 2012/2007 v OŽ 110,0, v SSD 108,39, v Sloveniji le 105,66, v 
povprečju v regiji pa 110,2; glej tudi 

d
). 

 Zaradi padanja rodnosti (pred opazovanim obdobjem) in podaljševanja 

pričakovane življenjske dobe se spreminja delež 
vzdrževanega prebivalstva na škodo aktivne populacije 
(stare od 15 do 64 let), ki je v obdobju 2007–2012 v OŽ padel na raven 
slovenskega povprečja, a je še vedno manjši od izrazito neugodnega 
regijskega povprečja (v OŽ je bilo leta 2012 68,9 % vzdrževane 
populacije, v SSD 68,2, v Sav. regiji kar 69,2 %, v Sloveniji pa enako 
kot v OŽ 68,9 %).  

 Delež delovno sposobne populacije pada (v obdobju 2007–

2012 je delež delovno sposobnih oz. starih od 15 do 65 let v OŽ padel 
kar za 3,5 %, v SSD za 2,6 %, v Sav. regiji za 2,4 % in v Sloveniji le za 

1,7 %), torej beležimo nadpovprečno izgubo zaposlitveno 
in/ali podjetniško naravnanega človeškega potenciala v 
primerjavi s slovenskim povprečjem. 
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– 39,7 %, a precej nad povprečjem SSD – 30,2 %). 

 Stopnja brezposelnosti je bila z 12,1 % junija 2012 pod 
povprečjem subregije (12,4 %) in Sav. regije (12,2 %), a žal 

nekoliko višja kot v povprečju v Sloveniji; konec leta 2012 se je povzpela 
na 14,9 % in s tem presegla tudi regijsko povprečje (glej tudi 

f
). 

 Spodbudno je, da je delež brezposelnih mladih do 25 let 
manjši kot v povprečju v regiji in Sloveniji (sredi leta 2012  7,2 

%, kar je manj kot v povprečju v regiji in Sloveniji). 

 Delež brezposelnih, starejših od 40 let (52,7 % vseh 

brezposelnih sredi leta 2012), je v občini nižji od povprečja v 
SSD, Sav. regiji in v Sloveniji. 

 Med brezposelnimi je v Občini Žalec podpovprečen delež 
brezposelnih žensk (s 45,6 % je brezposelnost med najmanjšimi v 

Celjski regiji). 

 Ponudba visokokvalificiranih delovnih mest je v Žalcu kot 
upravnem središče subregije nekoliko ugodnejša kot v 
SSD, kar se kaže v dejstvu, da so med iskalci zaposlitve podpovprečni 

deleži iskalcev z višjo ter visoko pa tudi tistih z nižjo stopnjo izobrazbe, 
primerljive ravni SSD, regije in Slovenije pa v Občini Žalec presega le 
delež  iskalcev zaposlitve s V. stopnjo izobrazbe.  

 Prevladujejo poklici v nekmetijskih dejavnostih (povprečje za 

občine SSD 46,3 %), sledijo poklici v storitvenih dejavnostih 
(44,0 %) in poklici, povezani s kmetijsko dejavnostjo (6 %), 
kar kaže na relativno ugodno strukturo delovnih mest na 
trgu dela. 

 Imamo relativno nizko stopnjo rodnosti v primerjavi z EU, 
ki sicer raste malo hitreje od povprečja v Sloveniji, a dejstvo je, da je 
slovenska rodnost ena najnižjih v Evropi

e
. 

 Izpred let podpovprečne smo junija 2012 žal dosegli višjo stopnjo 
brezposelnosti kot v povprečju v Sloveniji (Žalec 12,1 %, 

Slovenija 11,5 % 
f)
); sočasno dokaj intenzivno raste število 

brezposelnih (s 1.362 konec leta 2011 na 1.423 konec leta 2012 in 

celo na 1.493 aprila 2013). 

 Med brezposelnimi beležimo nadpovprečen delež 
populacije v starosti med 25 in 40 let (delež brezposelnih, 

starih med 25 in 40 let, je v OŽ sredi leta 2012 presegal povprečje 
SSD za 13,6 %, povprečje regije za 6,1 % in povprečje Slovenije za 11 
%).  

 Število delovnih mest v Občini Žalec v vsem primerjalnem 

obdobju presega število delovno aktivnih prebivalcev (le 
za 12,22 % leta 2007 oz. za 14,96 % leta 2011), iz česar 

lahko povzamemo, da Občina Žalec žal ne sodi med 
»izrazito delovne« občine, kamor statistika uvršča 
občine, ki presegajo 16 % (konec leta 2011 je bilo v Sloveniji 15 

takšnih občin, med njimi so bile iz naše regije občine Nazarje, Celje, 
Zreče in Velenje). 

Pozitivna odstopanja na področju gospodarskih gibanj v 
Občini Žalec (v sicer negativnih splošnih gospodarskih trendih): 

 Število podjetij v občini je s porastom za 12,45 % v 
obdobju 2008–2011 naraščalo hitreje kot v povprečju v 
Sav. regiji in v Sloveniji, a nekoliko počasneje kot v SSD, in tako 

leta 2011 doseglo kar 57,6-odstotni delež števila vseh podjetij v SSD, 9,6-
odstotni delež vseh podjetij v regiji ter 1% vseh podjetij v Sloveniji. 

 Število zaposlenih v gospodarstvu je padalo nekoliko 
počasneje (in posledično je počasneje naraščalo število brezposelnih), 

pri čemer se je padanje pri s. p. leta 2012 že umirilo. 
Verjetno se je del problematike izgube delovnih mest v večjih gosp. 
družbah reševal v okviru s. p.  

 Rast števila podjetij in števila gospodarskih družb v obdobju 

2007–2012 je sicer pozitivno vplivala na gospodarske trende, 
a žal predvsem na račun rasti števila mikro podjetij. 

 Ekonomska moč gospodarstva Občine Žalec se kaže tudi 
v nadpovprečnem deležu po številu zaposlenih v regiji (pri 

deležu 8,2 % vseh prebivalcev regije se delež zaposlenih v letih 2010–
2012  giblje med 9,82 in 9,9 % vseh zaposlenih v gospodarstvu Sav. 
regije). 

 Prihodki so v letih 2011 in 2012 naraščali hitreje od 
odhodkov, žal pa to ne velja za celotno obdobje od leta 2008 (glej tudi 
g
), in posledično beležimo pozitiven finančni izid 
gospodarskih družb ter gospodarstva kot celote (glej tudi 

h
).        

 Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega (880,02 evra 

po stanju junija 2012) presega povprečje SSD (871,6 evra), a žal 

zaostaja za regijskim in republiškim povprečjem (glej tudi 
i
).  

 

Negativna odstopanja na področju gospodarskih gibanj v 
Občini Žalec: 

 Obseg ustvarjenih prihodkov v gospodarstvu je v 
obdobju 2008–2011 na vseh primerjanih ravneh padal, 
toda v Občini Žalec, kjer je bila raven v izhodišču nekoliko višja, 

je bil padec (indeks 2011/2008 – 89,89) nekoliko hitrejši kot v 

povprečju v subregiji (indeks 99,99), regiji (indeks 95,39) in Sloveniji 
(indeks 2011/2008 – 94,78; glej tudi 

g
).  

 Delež gospodarstva Občine Žalec je podpovprečen v 
primerjavi z regijo pri številu zaposlenih, prihodkih, 
odhodkih in tudi pri poslovnem izidu – z izjemo leta 2012 
(pri deležu 8,2 % vseh prebivalcev regije se deleži števila zaposlenih v 
letih 2010–2012  gibljejo med 7,0 in 7,07 %, deleži prihodkov ter 
odhodkov med 7,3 in 7,11 %, deleži gospodarstva občine v poslovnem 
izidu regije pa so se dvignili za 2,35-krat, s 3,5 % leta 2010 na 8,38 % 
leta 2012; glej tudi 

h
). 

 povprečna mesečna neto plača na zaposlenega je leta 
2012 sicer postopoma naraščala (z 880,02 evra po stanju 

junija 2012 na 889,60 po stanju konec leta 2012), a počasneje kot 
v povprečju v Sloveniji, zato se je zaostanek za republiškim 

povprečjem, ki je bilo konec leta 1.000,21 evra, povečal z 10 na 11 % 

(glej tudi 
i)
); v prvih mesecih leta 2013 pa so povprečne 

mesečne neto plače padale na vseh ravneh, a 
zaostanek OŽ ostaja na ravni 11 % (april 2013 povprečna 

neto plača v OŽ 881,82 evra, v RS 993,16 evra).  
 Imamo premalo investicij v nove gospodarske, predvsem 

pa v proizvodne zmogljivosti.     

Občina ima dobre osnove za razvoj turizma: 

 lego, naravno in kulturno dediščino; 

 dobro gospodarsko osnovo in človeški potencial; 

 bližino turističnih centrov oz. zdravilišč; 

 srednje razvito obstoječo turistično ponudbo (Rimsko 

nekropolo, Jamo Pekel, Ekomuzej, prireditve …).  

Ugodne danosti za razvoj turizma niso dovolj izkoriščene:  
 so premalo promovirane in premalo prepoznavne – še ni 

uveljavljene lastne blagovne znamke oz. je še v razvoju 

(Zeleno zlato); 

 primanjkuje prenočitvenih zmogljivosti, ki so hkrati glede na 

krajšo dobo bivanja turistov tudi podpovprečno zasedene; 



 

17 
Strategija razvoja Občine Žalec 2014–2020 

 
 

 

 Prevladujejo tuji turisti, ki v povprečju bivajo dlje časa v 
naši občini kot domači. 

 Skupno število obiskovalcev je leta 2012 preseglo 40.000, 
a je žal sočasno padlo število obiskovalcev Jame Pekel in Rimske 
nekropole.  

 organiziranost turizma ne sledi potrebam trga (je še v 

procesu nadgrajevanja). 

Prednosti in danosti, primerne za razvoj kmetijstva in 
podeželja: 

 Tradicionalna agrarna pokrajina in ugodno celinsko 
podnebje, primerno za razvoj hmeljarstva in živinoreje. 

 Razvita je pestra kmetijska dejavnost (po vrsti dejavnosti in 

strukturi pridelave). 

 Razviti sta tudi sadjarstvo – nosilec Sadjarstvo Mirosan (z 

zgrajenimi hladilnicami, s protitočnimi mrežami in kapljičnim namakanjem)  
in ribogojstvo. 

 V zadnjih letih se razvijajo tudi ekološko kmetovanje in 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 

 izvedene so komasacije in druge zemljiške operacije (na 

1100 ha); 

 izvedeni so programi/projekti namakanja (na 1254 ha) – 
prehaja se na kapljično namakanje; 

 kmetje so organizirani v tri kmetijske zadruge s približno 
300 člani (zadruge organizirajo celoten odkup mleka – za Mlekarno 

Celeia, ostale vrste odkupov pa delno – hmelj, prašiči, govedo, zelenjava 
…); 

 raste obseg površin kmetijskih zemljišč v uporabi (v Sloveniji 

celo pada), zato se postopoma povečujejo kmetijska 
gospodarstva in posledično raste ekonomičnost pridelave 
in ekonomska moč na kmetijo (EM/kmetijo je leta 2010 v OŽ s 

skoraj 28 tisoč evri več kot 2-krat večja od slovenskega povprečja; delež 
EM kmetij OŽ je leta 2010 tako predstavljal kar 1,63 % EM kmetij v 
Sloveniji, kjer ima občina le 1 % števila prebivalcev, toda sočasno je naš 
delež v številu kmetij predstavljal le 0,71 %);  

 v skupni strukturi kmetijskih zemljišč v uporabi prevladuje 
delež kmetijskih zemljišč (precej nad republiškim povprečjem) v 
primerjavi z deležem gozdov (pod republiškim povprečjem); 

 v strukturi zemljišč v uporabi je v OŽ za razliko od 
Slovenije daleč nadpovprečen delež njiv v primerjavi s 
travniki in pašniki (indeks rasti njivskih površin 2010/2000 je v OŽ kar 

112,24, v Sloveniji pa je le 99,75, zato delež njiv v OŽ v primerjavi s 
Slovenijo celo narašča); 

 znotraj strukture njivskih površin je v OŽ v primerjavi s 
Slovenijo nadpovprečen delež površin z industrijskimi 
rastlinami, med katere sodi tudi hmelj, nadpovprečen je 
delež krmnih rastlin (osnova za živinorejo), razveseljiva pa je 
tudi rast njivskih površin vseh kultur (razen koruze za zrnje in 

krompirja); 

 povprečna hmeljarska kmetija po velikosti presega 
povprečje EU, po površinah in tehnološki opremljenosti je 
primerljiva npr. s kmetijami v Nemčiji; 

 sicer se je zmanjšalo število hmeljarjev, ne pa tudi skupne 
površine hmeljišč; 

 raste delež kmetij, ki pretežno pridelujejo za prodajo, v 
primerjavi z deležem kmetij, ki pretežno pridelujejo za 
lastno porabo.  

Slabosti na področju danosti in trendov razvoja kmetijstva 
in podeželja ter gozdarstva: 
 Gozdnatost območja OŽ je podpovprečna (v OŽ je 43,111 

%, v SSD 51,1 %, v regiji 48,96 %, v Sloveniji pa kar 58,4 %) in 
podpovprečen je tudi letni prirast (v OŽ je 6,52 m3/ha, v SSD 

6,7, v regiji 7,31 in v povprečju v Sloveniji 7,1 m3/ha), zato gozdovi 
in les ne sodijo med primerjalne prednosti OŽ. 

 Dodatno oviro za večjo ekonomsko izrabo gozdov 
predstavlja tudi lastništvo, saj prevladujejo zasebni 
gozdovi, za katere je značilna precejšnja razdrobljenost 
posesti. 

 Število kmetijskih gospodarstev in tudi število skupnih 
polnovrednih delovnih moči v kmetijstvu intenzivno pada 
na vseh ravneh, toda v Občini Žalec še nekoliko hitreje 
(indeks gibanja števila kmetijskih gospodarstev 2010/2000 je v Občini 
Žalec le 82,25, v SSD 84,93, v regiji 88,63, v Sloveniji pa 88,33). 

 Pada število glav goveje živine (v OŽ v obdobju 2010/2000 

padec za 15 odstotnih točk, v SSD za 5, v SLO za 10). 

Dobro razvita predšolska vzgoja in varstvo v OŽ se kaže v: 
 hitrejšem povečevanju števila vrtcev in števila oddelkov kot 

v povprečju v Sloveniji (indeks števila vrtcev 2012/2006 je v OŽ kar 

120,0, v Sloveniji pa 118,28; indeks števila oddelkov 2012/2006 je v OŽ 
kar 174,19, v Sloveniji pa 139,52 ); 

Kot edina slabost na področju predšolske vzgoje in varstva 
v OŽ lahko v kriznem obdobju evidentiramo omejenost 
finančnih sredstev, ki ne omogočajo rednih izboljšav in 
tekočega vzdrževanja stavb. 
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 še hitrejšem naraščanju števila otrok, vključenih v vrtce 
(indeks 2012/2006 je v OŽ kar 186,28, v Sloveniji pa le 142,95). 

 V občini deluje le javna mreža vrtcev (daljša tradicija, dober 

kader in s tem strokovnost, običajno cenovno ugodnejša), ki deluje na 
12 lokacijah in zagotavlja dobro teritorialno pokritost, v 
šolskem letu 2012/13 pa za razliko od številnih drugih 
okolij tudi dovolj mest za vse otroke, za katere so starši 
oddali vloge.  

Osnovnošolsko izobraževanje – prednosti: 

 Dobro razvita osnovnošolska mreža (8 OŠ, od tega 4 
redne in 4 podružnične, OŠ s prilagojenim programom in 
nižja glasbena šola), pri čemer ostaja število šol v obdobju 
2006–2012 nespremenjeno, v Sloveniji pa pada (indeks 

2012/2006 je 98,48). 

 Število osnovnošolskih otrok v OŽ celo rahlo narašča (v OŽ 

v obdobju 2006–2012 porast za 32 otrok oz. indeks 101,63, v Sloveniji 
padec z indeksom 98,00).  

Kot edino slabost na področju osnovnošolskega 
izobraževanja v OŽ lahko v kriznem obdobju evidentiramo 
omejenost finančnih sredstev (deloma tudi kot posledico 

intenzivnega investiranja v programskem obdobju 2007–2013). 

Vseživljenjsko učenje – izobraževanje odraslih je v OŽ 
nadpovprečno dobro razvito: 

 35-letna tradicija UPI – ljudske univerze Žalec, ki je imela 
leta 2012 19 zaposlenih (13 redno in 6 JD) ter razvito 
mrežo zunanjih sodelavcev, dobre prostorske pogoje 
(urejena notranjost), izvajala je 70 različnih programov in 
drugih izobraževalnih oblik (formalno izobraževanje, 
splošno izobraževanje, visokošolski izobraževalni programi 
– študijski center, svetovalne in druge dejavnosti ter 
projektno delo), v katerih je bilo kljub krizi v šolskem letu 
2011/2012 skupno 3.044 udeležencev izobraževanja v 143 
oddelkih, ki so opravili 14.080 ur izobraževanja, ter skupno 
3.401 udeležencev različnih svetovalnih oblik.    

 Univerza za III. življenjsko obdobje Žalec deluje vse od leta 
1999 dalje, ko so začeli izvajati dejavnosti za 69 članov, to 
število je ves čas naraščalo, tako da so v šolskem letu 
2011/2012 v 30 krožkih izvajali dejavnosti že za 361 
članov.  

Problem na področju vseživljenjskega učenja predstavljajo 
predvsem nerešena energetska sanacija z ureditvijo 
pročelja na objektu UPI ter problem trajne prostorske 
rešitve za delovanje Univerze za III. življenjsko obdobje 
Žalec.    

Športna dejavnost je v občini zelo dobro razvita: 

 V zvezo športnih društev je vključenih 43 društev (od 
skupno 64 društev, ki delujejo na športnem področju), ki 
imajo skupaj registriranih 1.269 športnikov oz. 
tekmovalcev. 

 Na področju pokritih površin za izvajanje dejavnosti (za 

razliko od nepokritih površin – glej tudi 
j
) dosegajo 83,3 % 

minimalnih standardov, kar je 0,3 m2/prebivalca.  

Na področju športa predstavlja problem nedoseganje 
prostorskih standardov, ki izstopajo zlasti na področju 
nepokritih površin za izvajanje športne dejavnosti; minimalni 

standard za neto nepokrite športne površine je 3 m2/prebivalca, ki ga v 
OŽ dosegamo le v 42 odstotkih (glej tudi 

j
). 

Na področju dela z mladimi Občina Žalec pozitivno izstopa, 
saj je: 

 sprejela odlok o mladini (novembra 2012), ki opredeljuje strukturo in 

podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela na 
območju občine, zagotavlja pogoje za sodelovanje mladih pri sprejemanju 
odločitev, pomembnih za njihovo življenje in delo ter postavlja pravne 
osnove za pospešen razvoj lokalne mladinske politike;  

 mladina organizirana v Mladinski svet Občine Žalec, ki kot 
krovna mladinska organizacija vključuje društva in politične 
podmladke (leta 2013 skupaj 9 ter 3 s statusom pridružene članice); 

 v pripravi strateški razvojni dokument (LPM).   

Problematika na področju delovanja mladih: 

 Visoka stopnja brezposelnosti mladih, zlasti tistih z 
visokošolsko izobrazbo, čemur posledično sledi beg 
možganov ter staranje prebivalstva. 

 Kazalnik »koeficient starostne odvisnosti« tako mladih 
kot starih (zlasti pa mladih) v OŽ narašča v povprečju 
hitreje kot v Sloveniji, kar pomeni, da zaradi manjše 
ponudbe delovnih mest, stanovanj in drugih priložnosti v 
lokalnem okolju mladi v OŽ dlje kot v Sloveniji ostajajo 
odvisni od staršev (leta 2008 je bil na primer skupni koeficient 

starostne odvisnosti v OŽ še za 5 odstotnih točk pod slovenskim 
povprečjem, v začetku leta 2013 pa je bil s 46,2 že na enaki ravni kot v 
Sloveniji, in to predvsem na račun koeficienta starostne odvisnosti 
mladih). 
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Srednje in visoko šolstvo spremljamo na ravni Savinjske 
regije – značilne prednosti: 

 dobro razvita mreža srednjega izobraževanja; 

 dobro vzpostavljen sistem izobraževanja odraslih (tudi v 
Občini Žalec) z razvito mrežo inštitucij; 

 sprejeta Strategija razvoja visokega šolstva v Savinjski 
regiji (leta 2009), ki je usmerjena v zagotavljanje boljše dostopnosti (in 

pravičnosti) visokega šolstva, zmanjševanje odliva odličnih maturantov, ki 
študirajo v drugih regijah, dvig splošne izobrazbene strukture prebivalk in 
prebivalcev, povečanje gospodarskega, tehnološkega in družbenega 
napredka regije, ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v visokem šolstvu 
in ostali univerzitetni infrastrukturi, zmanjševanje odliva visoko 
usposobljenega kadra, povečanje možnosti vseživljenjskega učenja na 
visokošolski ravni, povečanje dejavnosti mednarodnega sodelovanja ter 
oživljanje mestnih središč, kjer delujejo visokošolski zavodi. 

 Regija ima potencial postati pomembnejše visokošolsko 
središče (od 114.873 študentov v Sloveniji je bila Sav. regija leta 2009 

s 15.019 študenti na 3. mestu med regijami in je dosegla kar 13,07 % 
števila vseh študentov v Sloveniji, kar je daleč nad povprečjem njenega 
deleža po številu prebivalcev). 

 V regiji je 6 višjih strokovnih šol, 5 visokošolskih zavodov 
in 5 dislociranih enot visokošolskih zavodov iz drugih regij. 

 Po številu študentov – štipendistov je Sav. regija celo na 2. 
mestu v Sloveniji (letno je v obdobju 2005–2008 diplomiralo približno 

2.000 študentov, a žal precej diplomantov ostaja v kraju študija; glej tudi 
k
). 

 Imamo vzpostavljeno regijsko študijsko središče  – regijski 
javni zavod, ki je od leta 2003 dalje pristojen za razvoj 
terciarnega izobraževanja (med ustanovitelji je tudi 29 občin, 

vključno z OŽ; v zadnjih letih so ustanovili 3 samostojne visokošolske 
zavode, v katere je bilo v šolskem letu 2012/13 vpisanih 488 študentov; 
prizadevajo si tudi za ustanovitev univerze; na pobudo IHPS Žalec in ŠC 
Šentjur so leta 2011 začeli s pripravo izhodišč za ustanovitev novega 
visokošolskega zavoda – visoke šole za razvoj podeželja; sodelujejo pri 
projektu ustanovitve akademije umetnosti v Velenju ter izvajajo  projekte 
na področju pospeševanja dejavnosti R&R). 

 OŽ ima pripravljena izhodišča za razvoj visokega šolstva, 
ki narekujejo možnost faznega pristopa k uvajanju 
visokošolskega izobraževanja (tako z vidika vsebine kot tudi z 

vidika zagotavljanja prostorskih pogojev).  

Problematika in slabosti srednjega in visokega šolstva: 
 Na ravni Občine Žalec žal ni razvito (z manjšo izjemo 

izvajanja določenih programov v okviru UPI – ljudske 
univerze Žalec), kar je seveda logično z vidika 
racionalnosti (bližina srednje- in visokošolskih središč Savinjske 

regije, Celja in Velenja). 

 Strokovna izobraženost v regiji je kljub dobri 
izobraževalni mreži relativno nizka (premalo je zlasti 
visokotehnološkega, informacijskega in menedžerskega 
znanja, ki je običajno pogojeno z razvitim sistemom visokošolskega 

izobraževanja). 

 Problem predstavljata (podobno kot v Sloveniji) 
dolgotrajen študijski staž in nizka prehodnost študentov 
iz letnika v letnik. 

 Imamo deficit visoko izobraženih kadrov na področju 
tehniških in naravoslovnih ved, kar negativno vpliva na 
razvoj raziskovalne sfere. 

 Beležimo beg možganov iz regije, ker ni dovolj privlačnih 
možnosti zaposlovanja za diplomante v regiji (posledica 

pomanjkanja naložb v inovacije in tehnologijo ter premajhnega 

odločanja gospodarstva za kadrovsko štipendiranje), imamo 
negativen medregijski migracijski prirast (glej tudi 

k
). 

 Kljub razvoju visokega šolstva v regiji nimamo dovolj 
raznolike ponudbe študijskih programov, predvsem pa je 
ta neusklajena s potrebami gospodarstva in interesi 
študentov.  

Znanost, tehnologija in informacijska družba – prednosti: 

 Dinamika gibanja števila zaposlenih v dejavnosti R&R je v 
Sav. regiji sicer nekoliko ugodnejša kot v povprečju v 
Sloveniji, toda problem je, da izhajamo z zelo nizkega 
izhodišča (glej tudi 

)
). 

 V Občini Žalec je dolgoletna tradicija spodbujanja 
inovativnosti mladih in inovativnosti v gospodarstvu (razpisi 

in podeljevanje nagrad najboljšim mladim raziskovalcem in inovatorjem 
leta). 

 V občini deluje Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije, eden od dveh raziskovalnih inštitutov v Sav. 
regiji (z bogato tradicijo dejavnosti R&R na področju hmeljarstva in 

razvoja podeželja). 

 Leta 2011 je začel delovati Razvojni center informacijsko-
komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec, ki je dobra 
osnova za nadaljnji tehnološki preboj občine v regijskem in 
širšem okolju.   

Znanost, tehnologija in informacijska družba – slabosti, 
neizkoriščen potencial (podatki, dostopni na ravni regije): 

 Zaostajamo po bruto domačih izdatkih za dejavnostjo 
R&R (delež teh izdatkov regije v Sloveniji se je v obdobju 2007–2011 

gibal med 6,72 do največ 7,48 % leta 2011, pri čemer na primer 
osrednjeslovenska regija sama investira preko 55 % vseh razvojnih 
vlaganj v Sloveniji). 

 Imamo podpovprečen delež zaposlenih, ki opravljajo 
dejavnost R&R bodisi kot poklic bodisi imajo status 
raziskovalca (v obdobju 2007–2011 se delež teh zaposlenih iz 

Savinjske regije v Sloveniji giblje le med 6,72 % leta 2007 do največ 
7,84 % leta 2009 oz. 7,28 % leta 2011, medtem ko je delež regije v 
skupnem številu prebivalstva okrog 12,7 %, v skupnem številu 
aktivnega prebivalstva 12 %, v skupnem številu zaposlenih pa tudi 
11,76 %; glej tudi 

l
). 

 Zlasti podpovprečen je delež žensk, zaposlenih v 
dejavnosti R&R, ki v obdobju 2007–2011 celo pada. 

Prednosti na področju kulture: 

 Razvita je bogata ponudba kulturnih prireditev, ki izhaja iz 
dolgoletne ljubiteljske tradicije (19 kulturnih društev v OŽ z 939 

člani, povezanih v zvezo KD, 5 šolskih kulturnih društev s 1.719 člani). 

Problemi in slabosti na področju izvajanja kulturnih 
dejavnosti: 

 Število uporabnikov kulturne ponudbe v kriznem obdobju 
pada (na primer število abonentov je po podatkih enote za kulturo pri 
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 Tradicija ljubiteljske kulture je nadgrajena z dejavnostmi 
ZKŠT s področja javnega interesa (v povprečju 1.000 abonentov 

letno, žal število abonentov pada; glej tudi 
m
). 

 Skupno število obiskovalcev kulturnih prireditev je do 
začetka gospodarske krize strmo naraščalo, nato pa v kriznih 

letih padlo (glej tudi 
n
). 

 V občini je razvita knjižnična dejavnost z dolgoletno 
tradicijo, ki sega v čas II. slovenskega tabora leta 1868 (leta 

1983 je bilo v matični knjižnici 18.102 enot gradiva, leta 2012 pa kar 
98.510 enot). 

 ZKŠT – OE Kultura v sodelovanju s šolami in z drugimi 
partnerji intenzivno spodbuja kulturo mladih (npr. slikarske 

šole CHIAROSCURO se je v obdobju 2004–2012 udeležilo kar 468 
udeležencev, od tega 314 oz. kar 67,09 % mladih, žal je leta 2013 zaradi 
finančnih težav ni bilo mogoče izvesti). 

 Občina preko ZKŠT in drugih pooblaščenih upravljavcev 
skrbi za ohranjanje kulturne dediščine (Savinova hiša, Dvorec 

Novo Celje, Rimska nekropola z rimsko cesto …).      

ZKŠT padlo s 1.420 v najuspešnejšem letu 2008/09 na 935 v letu 
2012/13; glej tudi 

m
). 

 Skupno število obiskovalcev kulturnih prireditev je v 
kriznem obdobju 2009–2011 padlo na raven med 21 in 
23 tisoč (glej tudi 

n
 ). 

 Skupno število kulturnih prireditev v obdobju 2004–2011 
sicer niha, a v povprečju žal pada. 

 Oviro za nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti predstavlja 
prostorska stiska. 

 Razvoj ljubiteljske dejavnosti je omejen s prostorskimi 
pogoji oz. zaradi stroškov rednega vzdrževanja in/ali  
stroškov najema in investicij. 

 Pomanjkanje investicijskih sredstev je tudi ovira za 
nemoten razvoj ZKŠT (avla Doma II. slovenskega tabora, obnova 

Dvorca Novo Celje idr.). 

Socialna varnost – prednosti: 

 Ni večjih pritiskov glede oskrbe v domovih za starejše v 
Savinjski regiji, čeprav število oskrbovancev v domovih na 1000 

prebivalcev sicer raste v primerjavi s slovenskim povprečjem, a je 
počasnejše od rasti v nekaterih drugih regijah v Sloveniji. 

Socialna varnost – slabosti: 

 Neugodni demografski, predvsem pa ekonomski 
kazalniki v OŽ podobno kot v regiji  (glej prej) vplivajo na 
to, da skrb za starejše vse bolj postjaja breme družin. 

 Po podatkih CSD Žalec raste število odločb o 
upravičenosti do redne denarne socialne pomoči (na 

primer 3.371 upravičencev leta 2011, kar 4.796 upravičencev leta 

2012), podobno sliko kažejo tudi drugi kazalniki Centra za 
socialno delo Žalec.  

Zdravstveno varstvo – prednosti: 

 Žalec je kot subregijsko središče po podatkih ZD dr. 
Jožeta Potrate dokaj dobro pokrito z zdravstvenimi timi na 
področju splošne medicine pa tudi na področju 
dispanzerjev za otroke in mladino in za žene, na področju  
fizioterapije, zobozdravstva, vključno z mladinskim 
zobozdravstom ter ortodontijo, na področju dispanzerja za 
mentalno zdravje, zdravstvene in zobozdravstvene nege 
ter dispanzerja medicine dela in športa. 

Zdravstveno varstvo – slabosti: 

 Občina Žalec ima z 9 zdravniki/timi oz. z 0,42 zdravnika 
na 1000 prebivalcev podpovprečno pokritost v primerjavi 
s sicer nadpovprečno Savinjsko regijo (0,51 zdravnika 
na 1000 prebivalcev), še bolj pa zaostaja za želenimi 
kazalniki.  

Promet in prometna infrastruktura – prednosti: 

 Cestni promet  z vidika števila vozil narašča hitreje kot v 
Sloveniji (v obdobju 2007–2012 se je število vozil povečalo za 1.430 

oz. s 13.364 na 14.794, zato se je delež občine v skupnem številu vozil v 
Sloveniji povečal z 1,04 % na 1,06 %, kar presega njen 15-odstotni delež 
prebivalcev). 

 Mirujoči promet v Občini Žalec ni izpostavljen kot 
problematičen, z izjemo določenih točk v mestu Žalec in turističnih 

točk (glej tudi 
o
). 

Promet in prometna infrastruktura – slabosti: 

 Vlaganja v razvoj cestne infrastrukture niso sledila 
naraščanju obsega cestnega prometa, zato delež 
kategoriziranih cest OŽ (državnih in občinskih) v strukturi 
vseh cest v Sloveniji rahlo pada (na drugih območjih so zgradili 

več novih cestnih odsekov, v OŽ pa izvedli predvsem rekonstrukcije 
obstoječih). 

 V strukturi kategoriziranih cest prevladujejo občinske 
ceste, kar kaže na problematiko vlaganj v obnovo in 
vzdrževanje cestnega omrežja, ki bremeni občinski 
proračun. 

 V javnem cestnem potniškem prometu je premalo linij, 
premalo postajališč, hkrati pa premajhna uporaba javnih 
linij. 

 Na področju železniškega omrežja je potrebno 
rekonstruirati in zavarovati postajališče ter železniške 
prehode, železniški potniški in tudi transportni prevoz se 
premalo uporablja (deloma tudi zaradi premajhne gostote 

potniških prevozov). 

 Urediti je potrebno mirujoči promet v mestu Žalec (zlasti 
na območju ZD) ter na določenih turističnih točkah (glej 

tudi 
o
). 
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 Zagotoviti je potrebno območje za širitev športnega 
letališča v Levcu.  

Oskrba z energijo, energetska infrastruktura – prednosti: 

 Izdelana je energetska zasnova Občine Žalec (na področju 

rabe energije za ogrevanje in električne energije), pripravlja se njena 
novelacija. 

 Energetska sanacija javnih stavb je bodisi že izvedena 
(zlasti na stanovanjskih stavbah) oz. bo v veliki meri izvedena do 
konca tekočega programskega obdobja na podlagi 
uspešno pridobljenih sredstev na razpisih (vrtci, šole; nerešena 

ostaja energetska sanacija UPI Žalec;  glej tudi
 p
). 

 Plinifikacija – v vseh večjih naseljih je zgrajeno primarno 
distribucijsko omrežje:  

 Občina Žalec ima zagotovljeno nadpovprečno dostopnost 
do odprtega širokopasovnega omrežja in s tem 
nadpovprečno dostopnost do svetovnega spleta. 

Oskrba z energijo, energetska infrastruktura – 
problematika: 
 Cilji sprejete energetske zasnove še niso realizirani (glej 

tudi poglavje 8.2). 

 Individualne kurilne naprave (gospodinjstva) so zastarele 
in slabo nadzirane, nenadzorovane emisije se 
povečujejo zlasti v zadnjem obdobju, ko se zaradi krize 
brez dodatnih investicij v ustrezno opremo  prehaja 
nazaj na trdo gorivo. 

 Nekaj težav energetske sanacije javnih stavb, kot je UPI 
Žalec se prenaša v obdobje 2014–2020 (glej tudi

 p
). 

 Toplovodno omrežje v mestu Žalec ni ustrezno rešeno 
(prehod na obnovljive vire, sanacija nekaterih kotlovnic, zajem novih 
območij). 

 V okviru elektroenergetskega omrežja je nerešeno 
kabliranje visokonapetostnih daljnovodov na območju 
stanovanjskih naselij z večjo koncentracijo prebivalstva.  

Komunala, komunalna infrastruktura – prednosti: 
VODOVOD 

 Občina Žalec ima zgrajenega kar 190 km zelo razvejanega 
javnega vodovodnega omrežja. 

 Objekti vodovodnih sistemov so avtomatizirani in daljinsko 
vodeni, kar omogoča optimalno izkoriščanje vodnih virov. 

 Uveden je stalni nadzor nad kakovostjo pitne vode.  

 Povprečno število okvar vodovodnih sistemov pada, kar 
kaže na dobro vzdrževanje. 

 
ODVAJANJE, ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 

 Sprejet je Operativni program (OP) odvajanja in čiščenja 
odpadne vode za obdobje 2005–2013. 

 Realizirana so bila relativno velika vlaganja v sistem 
odvajanja in čiščenja odpadne vode, zlasti v obdobju 
2007–2013 (v tem obdobju je bilo na območju SSD na 
novo zgrajenih 115 km kanalov, od tega v OŽ kar 83 km; 
zaključena je tudi dograditev CČN Kasaze na zmogljivost 
60.000 PE s dosedanjih 18.750 PE).  

Komunala, komunalna infrastruktura – problematika: 
VODOVOD 

 Razvejanost sistema javnega vodovodnega omrežja 
otežuje in hkrati draži vzdrževanje. 

 V strukturi vodovodov glede na vrsto materiala sicer 
prevladujejo polietilenske cevi, a še vedno je v občini 
skoraj 37 km zdravju škodljivih azbestnih cementnih 
cevi. 

 
 
ODVAJANJE, ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE 
VODE 

 Na območju OŽ je bilo v obdobju do leta 2013 z vidika 
sprejetega OP realiziranih le 33 % dolžin kanalov in 
porabljenih 35 % predvidenih stroškov, zato je nujno 
podaljšanje izvajanja OP v obdobje 2014–2020. 

 Vse do dograditve CČN Kasaze jeseni 2013 je bila ta 
preobremenjena, kar je negativno vplivalo na okolje (ob 

18.750 PE nazivne zmogljivosti je bila v letu 2011 obremenjena s 
26.000 PE, v letu 2012 pa z 22.500 PE).   

Poplavna varnost in preprečevanje suše – prednosti: 

 Občina lahko sodeluje v procesu načrtovanja poplavne 
varnosti, a žal doslej s predlogi za celovito reševanje problematike 

upravljanja z vodami, vključno z namakanjem, ni bila dovolj uspešna (glej 
tudi 

r
). 

Poplavna varnost in preprečevanje suše – slabosti: 

 Upravljanje z vodami, ki posledično vpliva na lokalno 
skupnost, je v celoti v pristojnosti države, pri čemer se 
proces načrtovanja/zagotavljanja večje poplavne 
varnosti vleče že vse od leta 2003. 

 Občina doslej v procesu načrtovanja predlogov za 
celovito reševanje problematike upravljanja z vodami, 
vključno z namakanjem, ni bila dovolj uspešna (gradnja 

manjšega števila zadrževalnikov, nadomeščanje suhih zadrževalnikov 
z mokrimi, ipd.; glej tudi 

r
). 

 V aktualni varianti načrtovanja večje poplavne varnosti 
so predvideni le suhi zadrževalniki, od tega je večina 
območij kontroliranega razlivanja poplavne vode 
predvidenih na območju OŽ.  

Varstvo okolja in urejanje prostora – prednosti: 
VARSTVO OKOLJA 

 OŽ je že vrsto let, predvsem pa od sprejetja Programa 
varstva okolja leta 2002 – Lokalne agende 21, usmerjena v 

Varstvo okolja in urejanje prostora – problematika: 
VARSTVO OKOLJA 

 Na prehodu v novo programsko obdobje bi bilo potrebno 
aktualizirati Lokalno agendo 21. 
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trajnostni razvoj in z vrsto ukrepov podpira varstvo okolja 
ter ohranjanje narave kot predpogoj za razvoj ekoturizma. 
V tem okviru:  

 je razen Lokalne agende 21 sprejela tudi vrsto drugih 
dokumentov s področja trajnostnega razvoja, npr. Celovit 
sistem ravnanja z odpadki, OP odvajanja in čiščenja 
odpadne vode, Program spremljanja onesnaženosti tal, 
vode, zraka in hrupa, Energetsko zasnovo OŽ ipd.;  

 izvaja in tekoče spremlja izvajanje sprejetih ukrepov 
varstva okolja ter ozavešča širšo javnost o pomenu 
trajnostnega razvoja (npr. leta 2011 je bila izvedena raziskava ZZV 

Celje o onesnaženosti tal ter izveden popis črnih odlagališč, izvaja se 
redno spremljanje največjih onesnaževalcev v gospodarstvu ipd.);  

 je podpisnica deklaracije o trajnostnem razvoju Savinjske 
regije; 

 je bilo leta 2012 v sklopu priprave OPN OŽ izdelano 
celovito okoljsko poročilo – celovita presoja vplivov na 
okolje;  

 je bila izvedena vrsta velikih projektov (tudi s pomočjo 
sredstev EU: RCERO, CČN, izgradnja primarne in 
sekundarne kanalizacije) in tudi manjših projektov, 
pomembnih za trajnostni razvoj OŽ (predvsem na področju 

razvoja človeških virov in ozaveščanja javnosti);  

 OŽ skrbi za urejanje vodotokov iz svoje pristojnosti in za 
urejanje zelenih površin;  

 spodbuja delovanje društev s področja trajnostnega 
razvoja;  

 z odloki in drugimi ukrepi skrbi za ohranjanje naravnih 
vrednot, ki predstavljajo kar 15,4 % vseh površin občine 
(naravni spomeniki, varstvena območja Natura 2000 in druga zavarovana 
območja narave);  

 z ohranjanjem okolja, vzpostavljanjem tematskih poti in 
drugimi ukrepi vzpostavlja potencial za razvoj ekoturizma. 
 

NAČRTOVANJE PROSTORA 

 OŽ je ena redkih občin v Sloveniji, ki je leta 2013 uspela 
sprejeti občinski prostorski načrt, skladen z aktualno 
prostorsko zakonodajo. 

 Sprejeti OPN Občini Žalec zagotavlja zadostne površine 
za realizacijo doslej zastavljenih ciljev strategije razvoja 
občine vse do leta 2020. 

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO  

 Dispergirana poselitev in nadpovprečna gostota poselitve v 
primerjavi s slovenskim povprečjem (kar je z vidika vlaganj v 

stanovanjski fond lahko hkrati tudi slabost).  

 Prevladujejo 2- in 3-sobna stanovanja s povprečno 
površino med 77,41 m2 (leta 2006) in 78,60 m2 (leta 2010), 
primerna za družine s 3 do 5 člani.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NAČRTOVANJE PROSTORA  
Problematika ni zaznana, razen nezadovoljenih 
prostorskih razvojnih interesov posameznih predlagateljev 
(omejitveni dejavniki  pod nadzorom države). 
 

 
 
 

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO  

 Relativno star stanovanjski fond (večina stanovanj, zgrajenih v 

obdobju od 1971 do 1980). 
 OŽ je bila leta 2010 lastnica le 508 od skupno 8.239 

stanovanjskih enot (skupno je javni sektor razpolagal s 714 

stanovanjskimi enotami), kar pomeni, da je velika večina 
stanovanj v zasebni lasti (kar je slabost z vidika vodenja 

stanovanjske politike, ne pa tudi z vidika potrebnih vlaganj).  

 V okviru občinskega stanovanjskega fonda se pojavljajo 
problemi: 
 neplačevanje in posledično nujne deložacije (pri čemer 

OŽ nima zadostnega števila stanovanj za nadomestno naselitev, 
npr. bivalnih enot); 

 zaradi starosti stanovanj se večina sredstev 
stanovanjskega fonda porabi za investicijsko 
vzdrževanje, ne pa za nakupe novih stanovanj; 

 pomanjkanje proračunskih finančnih sredstev za 
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stanovanjsko gradnjo in za komunalno opremljanje 
zemljišč, potrebnih za gradnjo; 

 pomanjkanje neprofitnih pa tudi tržnih najemnih in 
lastniških stanovanj; 

 pomanjkanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko 
gradnjo po ustrezni ceni.   

Investicijski odhodki v OŽ in v primerljivih občinah v obdobju 
2007–2012* – pozitivna odstopanja Občine Žalec: 

 OŽ je imela v obdobju 2007–2012 najvišji obseg odhodkov 
za investicije, ki je po letih celo naraščal (z 2,477 mio EUR leta 

2007 na kar 8.677 mio EUR v najugodnejšem letu 2011;  leta 2012 je 
sicer padel na 6,069 mio EUR, a je še vedno več kot 2,5-krat višji kot na 
začetku programskega obdobja). 

 OŽ po obsegu investicijskih odhodkov daleč presega vse 
občine SSD (z izjemo leta 2008, ko je v proračunu Občine Prebold 

prikazan celoten obseg sicer skupne investicije več občin v mrežo 
lokalnih cest in je s 5,528 mio EUR presegla OŽ). 

 OŽ je imela na začetku programskega obdobja sicer 
nekoliko nižji letni obseg investicijskih odhodkov kot 
primerljive občine, a ga je nato zaradi rasti presegla in 
imela v zadnjih dveh letih najvišji letni obseg investicijskih 
odhodkov od vseh sedmih primerljivih občin. 

 Struktura investicijskih odhodkov po funkcionalnih 
dejavnostih v vseh primerljivih občinah, vključno z Žalcem, 
sicer v posameznih letih nekoliko variira, a vselej je 
največji delež odhodkov namenjen trem oz. štirim 
dejavnostim (izobraževanju, prometu in prometni 
infrastrukturi ter prostorskemu planiranju, v posameznih 
letih pa tudi stanovanjskemu gospodarstvu) – variacije v 

strukturi so povezane predvsem z dinamiko izvajanja ključnih investicij 
glede na pridobljena sredstva EU.  

 V obdobju 2007–2012 je OŽ namenila skoraj 55 mio EUR 
za investicijske odhodke, sicer vključno s sredstvi za investicijsko 

vzdrževanje, a velik del sredstev je bil vendarle namenjen izvedbi »čistih« 
investicij, kot so primarna kanalizacija, dograditev CČN, Ekomuzej, mreža 
lokalnih cest, in tudi vlaganja v investicijsko vzdrževanje pozitivno vplivajo 
na gospodarski in splošen razvoj občine.  

 Investicijski odhodki so v obdobju po letu 2007 zaradi 
pridobivanja sredstev EU postopoma naraščali in bili leta 
2009 npr. skoraj 3-krat višji kot leta 2007, ob izteku 
tekočega programskega obdobja pa so spet nekoliko nižji, 
a še vedno presegajo izhodiščno leto. 

Investicijski odhodki v primerljivih občinah – negativna 
odstopanja Občine Žalec: 

 V strukturi investicijskih odhodkov so posamezna 
področja »zapostavljena«, kar je posledica premajhnega 
razpoložljivega obsega skupnih sredstev za investicije, 
ki pogosto onemogoča pridobivanje še večjega obsega 
sredstev EU za investicije. 

*Primerljive občine (primerjave po metodi benchmarkinga): občine s številom prebivalcev med 15 in 25 tisoč ter gostoto 
poseljenosti med 100 in 200 prebivalcev na km2 (občine Ajdovščina, Grosuplje, Medvode, Radovljica, Škofja Loka, Vrhnika, 
Zagorje ob Savi); primerjave so narejene tudi za vse občine SSD ter vse občine, ki mejijo z Občino Žalec. 
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3.2   Povzetek analize razvojnih pričakovanj lokalnega prebivalstva,  

poslovnežev in strokovne javnosti2    
 
V procesu priprave Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 je kot nosilka treh 
študij sodelovala tudi raziskovalna skupina Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je 
izdelala: 
 

 študijo z naslovom Analiza razvojnih pričakovanj lokalnega prebivalstva v Občini Žalec; 

 študijo z naslovom Analiza razvojnih pričakovanj poslovnežev s sedežem ali z enotami 
poslovne dejavnosti v Občini Žalec; 

 študijo z naslovom Analiza razvojnih pričakovanj strokovnih javnosti v Občini Žalec. 
 
Raziskovalci z Ekonomske fakultete so vprašalnike za zbiranje podatkov, ki so omočili 
pripravo analize razvojnih pričakovanj posameznih ciljnih javnosti, razvili v sodelovanju s 
strokovnimi sodelavci Občine Žalec ter koordinatorico priprave Strategije razvoja Občine Žalec 
2014–2020. 
 
Vprašalnik, namenjen lokalnemu prebivalstvu, vsebuje šest vsebinskih sklopov s 30 
vprašanji: 

 podatki o kraju bivanja v Občini Žalec, 

 pogled na kakovost življenja v Občini Žalec, 

 pogled na razvojne aktivnosti lokalnih oblasti v Občini Žalec in kraju bivanja ter občutenje 
varnosti, 

 občutenje sreče, 

 zaupanje ljudem in institucijam, 

 podatki o (sociodemografskih) značilnostih anketirancev. 
 
Zbiranje podatkov je potekalo od 21. aprila do 8. julija 2013, in sicer na dva načina: 

 kot računalniško podprto telefonsko anketiranje; 

 kot spletna anketa s samoizpolnjevanjem. 
 
Računalniško podprte telefonske ankete so ob vikendih v navedenem obdobju anketiranja 
izvajali za to posebej usposobljeni izpraševalci – štipendisti žalske občine. 
 
Vabilo k (samo)izpolnjevanju spletne ankete v sistemu 1KA, ki ga je razvila Fakulteta za 
družbene vede Univerze v Ljubljani (raziskovalcem z Univerze v Ljubljani, ki so uporabniki 
sistema, nudi tudi strežniški prostor za zbiranje in hrambo zbranih podatkov), je bilo objavljeno 
v časniku Utrip Savinjske doline in na Savinjski televiziji, dodatno pa je bilo v obliki 
informacijskih lističev na voljo na izbranih zbirališčih občanov. 
 
Končni izkupiček je 461 respondentov telefonskega in kljub vsem naporom zgolj 32 
respondentov spletnega anketiranja. Dobljeni neverjetnostni kvotni vzorec (kvote smo izbirali 
in uteževali glede na kraj stalnega prebivališča, spol in starost enot) zajema torej 493 enot od 
21.491 prebivalcev Občine Žalec in je reprezentativen.  
 
 
 
______________________________________________________________ 
2
Študije, na katerih temelji povzetek v poglavju 2.2, so v celoti predstavljene v Prilogi št. II k Strategiji razvoja 

Občine Žalec za obdobje 2014–2020.   
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Iz analize izhaja, da so respondenti s kakovostjo življenja v Občini Žalec v splošnem 
zadovoljni. V primerjavi z drugimi občinami v Sloveniji kakovost življenja v Občini Žalec v 
pretežni meri ocenjujejo kot enakovredno; primerjava po naseljih pa pokaže nekatera 
odstopanja navzdol (Zalog pri Šempetru, Hramše, Zgornje Grušovlje) oziroma navzgor 
(Gotovlje, Velika in Mala Pirešica, Arja vas, Liboje, Novo Celje, Pernovo in Zgornje Roje). 
 
 
Analizo zadovoljstva s kakovostjo življenja v Občini Žalec glede na izbrane sociodemografske 
značilnosti prebivalstva, je mogoče povzeti takole: 
 

 ženske so v povprečju zadovoljnejše s kakovostjo življenja v žalski občini kot moški; 

 starejši prebivalci so v povprečju zadovoljnejši s kakovostjo življenja v žalski občini kot 
mlajši; enako velja za tiste z daljšim »stažem« bivanja v izbranem kraju občine; 

 živeči v partnerstvu (bodisi v zakonu bodisi v zunajzakonski skupnosti), so v povprečju 
zadovoljnejši s kakovostjo življenja v Občini Žalec kot samski, ločeni oziroma ovdoveli; 

 glede na zadnjo končano formalno stopnjo izobrazbe so s kakovostjo življenja v Občini 
Žalec najzadovoljnejši specialisti, najmanj pa magistri. 

 
 
 
Zadovoljstvo prebivalcev s kakovostjo življenja v časovni (največ petletni) ter prostorski 
perspektivi (primerjalno z drugimi slovenskimi občinami) smo merili od 1 (zelo nezadovoljen) 
do 5 (zelo zadovoljen). Rezultate prikazujeta sliki 2 in 3 (v nadaljevanju). 

 
Respondenti so najzadovoljnejši z dostopnostjo storitev osnovnošolskega izobraževanja in 
otroškega varstva, kar je v skladu s podobnimi analizami v drugih slovenskih občinah. To 
pomeni, da slovenske občine svoje temeljno izobraževalno poslanstvo dobro opravljajo. 
 
Na repu najdemo poleg dostopnosti storitev oskrbe starejših občanov še dostopnost 
kinodvoran, zato ni presenetljivo, da sta obe kategoriji (poleg dostopnosti bazena in boljše 
prometne ureditve, kar vključuje predvsem gradnjo pločnikov in kolesarskih stez tako v 
naseljih kot izven njih) med najpogostejšimi odgovori na vprašanji, katere storitve najbolj 
pogrešate v Občini Žalec oziroma katere storitve najbolj pogrešate v kraju, v katerem živite. 
 
Posledično so tudi predlogi za izboljšanje kakovosti življenja tako krajanov kot občanov vezani 
na izboljšanje dostopnosti storitev oskrbe starejših občanov, ureditev prometne infrastrukture 
ter »več zabave« za vse starostne razrede prebivalstva. Seveda pa se med predlogi najdejo 
tudi takšni, ki z občino neposredno niso povezani (npr. skrajšanje trajanja upravnih 
postopkov), s čimer je izkazana potreba po ukrepih, ki bodo pristojnosti občine jasno 
diferencirali od pristojnosti upravne enote. 
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Graf/slika 2: Kako zadovoljni ste s kakovostjo življenja v Občini Žalec v zadnjih petih letih  
(ali v krajšem obdobju, če tu živite manj kot pet let)? 
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Graf/slika 3: Kako bi ocenili kakovost življenja v Občini Žalec v primerjavi z drugimi občinami v 

Sloveniji? 
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Vprašalnik za poslovneže vsebuje dva vsebinska sklopa z 22 vprašanji: 
 

 podatke o značilnostih anketirancev in njihove poslovne dejavnosti, 

 oceno pogojev za izvajanje poslovne dejavnosti v Občini Žalec. 
 

Zbiranje podatkov je potekalo od 24. aprila do 8. julija 2013. Proces priprave strategije razvoja 
občine Žalec do leta 2020 je 24. aprila 2013 na srečanju gospodarstvenikov Občine Žalec 
predstavila Tanja Razboršek Rehar, direktorica občinske uprave, ki je navzoče pozvala, naj s 
svojim sodelovanjem v anketi aktivno prispevajo k razvoju občine. 
 

Vabilo k (samo)izpolnjevanju spletne ankete v sistemu 1KA, ki ga je razvila Fakulteta za 
družbene vede Univerze v Ljubljani (raziskovalcem z Univerze v Ljubljani, ki so uporabniki 
sistema, nudi tudi strežniški prostor za zbiranje in hrambo zbranih podatkov) so dodatno 
poslali: 
 

 766 podjetnikom na adremi Občine Žalec, 

 591 podjetjem, vključenih v podatkovno bazo gospodarstvenikov pri Razvojni agenciji 
Savinja (v e-obliki in v pisnih obvestilih z dne 3. junija 2013). 

 

Kljub večkratnim prošnjam, naj poslovneži izpolnijo vprašalnike, je končni izplen majhen. 
Neverjetnostni priložnostni vzorec, v katerega so se enote preučevane populacije samoizbrale 
(tj. v vzorec so se uvrstile na osnovi lastne odločitve), zajema zgolj 89 enot. Ob tem je 
potrebno poudariti, da predstavljajo podjetja in podjetniki statistično najbolj obremenjene enote 
v državi, zato je njihova nenaklonjenost izpolnjevanju anket razumljiva. S problemom neodziva 
podjetij oziroma podjetnikov se sooča tudi Statistični urad RS, ki je zaradi tega že pred leti 
začel s projektom načrtnega zmanjšanja njihove statistične obremenitve, ki pa le počasi rojeva 
sadove. 
 

Temeljne ugotovitve analize: 
 

 Dobra polovica anketirancev je podjetnikov, zaposlenih v lastnem podjetju. 

 73 % anketirancev izvaja svojo poslovno dejavnost v enem kraju Občine Žalec. 

 61 % jih poleg sebe zaposluje tudi druge (pretežno s poklicno oziroma srednješolsko 
izobrazbo; le polovica drugih zaposlenih ima stalno prebivališče v Občini Žalec). 

 60 % anketirancev ima v lasti svoje poslovne prostore, 20 % jih je najemnikov prostorov v 
lasti druge fizične osebe. 

 

Na vprašanje, ali je sedež njihove poslovne dejavnosti v žalski občini, so odgovorili vsi 
respondenti. Pritrdilno jih je na vprašanje odgovorilo 67 (75 %), nikalno pa 22 (25 %). Slednji v 
Občini Žalec torej izvajajo le del svoje poslovne dejavnosti.  
 

Med tistimi, ki so na vprašanje odgovorili nikalno, je največ tistih s sedežem poslovne 
dejavnosti v Celju, zato bi bilo smiselno, da bi občinski organi redno spremljali poslovne 
pobude v Mestni občini Celje oziroma iskali z občino možnosti za izkoriščanje sinergijskih 
učinkov. 
 

Med občinskimi poslovnimi središči je daleč najbolj v ospredju Žalec. V tem kraju ima sedež 
poslovne dejavnosti slaba polovica (45 %) anketirancev. Iz anketnih rezultatov je razvidno, 
kako si sledijo ostala pomembna poslovna središča: 
 

 Šempeter v Savinjski dolini (12 %), 

 Levec (8 %), 

 Petrovče (6%), 

 in s po 5 % Arja vas, Gotovlje in Železno. 
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Navedena poslovna središča (morebiti bi kot izjemo lahko šteli Železno) so skoncentrirana v 
osrčju občine v neposredni bližini avtoceste, kar daje moč trditvi, ki jo je mogoče zaslediti pri 
vseh skupinah deležnikov (in tradicionalno tudi na ravni slovenskih regij oziroma države kot 
celote) o razvitem središču in razvojno zanemarjenem obrobju. 
 
Poslovna dejavnost z največ »kilometrine« se po navedbah anketirancev v Občini Žalec izvaja 
od leta 1980, tista z najmanj pa od leta 2012 dalje, v povprečju pa 12,5 leta. Glede na dejstvo, 
da raziskave ciklov (Kozinets, 2012) kažejo na vedno hitrejši propad podjetij (v ZDA naj bi bila 
povprečna življenjska doba majhnega oziroma srednje velikega podjetja 6 let), je to pozitivna 
ugotovitev. 
 
71 % anketirancev v Občini Žalec ne opravlja samo poslovne dejavnosti, ampak v njej tudi živi. 
Presenetljivo je dejstvo, da slaba tretjina teh meni, da je kakovost življenja v občini nekaj nižja 
kot v drugih slovenskih občinah. V drugih skupinah deležnikov je tovrstna ocena manj 
pogosta, zato se zastavlja vprašanje, ali so poslovneži preveč ali drugi deležniki premalo 
kritični. 
 
Zanimiva je tudi ugotovitev, da so poslovneži, ki vsaj del svoje poslovne dejavnosti opravljajo v 
Občini Žalec, zmerni optimisti, saj jih je na vprašanje, ali bi investirali svoj kapital v širitev 
trenutnega posla oziroma v nove poslovne dejavnosti v Občini Žalec, slaba polovica (45 %) 
odgovorila z da, le 14 % pa z jasnim ne. 41 % je izbralo odgovor ne vem.  
 
Kot osnovne ovire pri nadaljnjem razvoju poslovne dejavnosti so poslovneži izpostavljali 
predvsem zakonodajo, birokracijo in prostorske omejitve – torej dejavnike, na katere občinski 
organi v veliki meri ne morejo neposredno vplivati. 
 
Vprašalnik, namenjen strokovnim javnostim, vsebuje osem vsebinskih sklopov s 27 
vprašanji: 
 

 podatki o značilnostih anketirancev, 

 pogled anketirancev na kakovost življenja v Občini Žalec, 

 pogled anketirancev na pogoje za delovanje zasebnega gospodarstva v Občini Žalec, 

 pogled anketirancev na pogoje za delovanje gospodarskih javnih služb v Občini Žalec, 

 pogled anketirancev na pogoje za delovanje javnih zavodov v Občini Žalec, 

 pogled anketirancev na pogoje za delovanje društev v Občini Žalec, 

 seznanjenost anketirancev z razvojnimi pobudami v Občini Žalec, 

 mnenje anketirancev o najbolj perečih problemih tistega kraja v občini, v katerem se 
osebno najintenzivneje udejstvujejo (strokovno, politično ali ljubiteljsko). 

 
Zbiranje podatkov je potekalo od 17. junija do 8. julija 2013. Vabilo k (samo)izpolnjevanju 
spletne ankete v sistemu 1KA, ki ga je razvila Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 
(raziskovalcem z Univerze v Ljubljani, ki so uporabniki sistema, nudi tudi strežniški prostor za 
zbiranje in hrambo zbranih podatkov), smo poslali vsem 221 enotam in prejeli 85 odgovorov. 
Ob predpostavki, da so v anketi sodelovale zgolj osebe z eno samo vlogo, znaša stopnja 
odgovora 38,5 %, predvidevamo pa, da je realna stopnja odgovora nekoliko nižja. 
 
Iz vsebinskih komentarjev strokovnih javnosti v zvezi s kakovostjo življenja v Občini Žalec je 
jasno razviden konflikt med centrom in obrobjem. Medtem ko ena skupina anketirancev 
navdušeno zapiše, da »imamo vse, kar imajo veliki«, druga zelo zagrenjeno poroča o slabih 
prometnih ureditvah, preozkih in zato nevarnih cestah ter cestah brez pločnika, nedokončani  



 

30 
Strategija razvoja Občine Žalec 2014–2020 

 
 

 

 
kanalizaciji, nerazpoložljivosti javnega vodovoda in podobno. Realno je stanje »nekje vmes«, 
kar velja najelegantneje pokazati kar s primerom komentarja enega od anketirancev, ki je 
zapisal: 
 
»V primerjavi z mestnimi občinami je kakovost malo nižja, v primerjavi z obrobnimi manjšimi 
občinami pa malo višja.« 
 
Ta ugotovitev je odlično izhodišče za priporočilo, ki se je ob analiziranju podatkov porodilo 
članom raziskovalne skupine Ekonomske fakultete, naj se Občina Žalec v medobčinskih 
primerjavah zaradi svoje velikosti in gospodarske moči ne primerja z manjšimi obrobnimi 
občinami, pač pa z mestnimi. 
 
Kljub izrazito nasprotujočim si vsebinskim komentarjem pa je kakovost življenja v Občini Žalec 
v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami (in v nasprotju z ocenami poslovnežev) pozitivna 
(pretežno bodisi kot enakovredna bodisi kot nekaj višja). 
 
V nasprotju s poslovneži, od katerih ni niti eden izbral ocene »kakovost življenja v Občini Žalec 
je v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami znatno višja«, niti eden med člani strokovnih 
javnosti ni izbral ocene »kakovost življenja v Občini Žalec je v primerjavi z drugimi slovenskimi 
občinami znatno nižja«. To je povsem v skladu z ugotovitvami primerljivih raziskav v mestnih 
občinah Velenje in Nova Gorica ter na ravni Slovenije kot celote. 
 
Po mnenju večine (77 %) anketirancev so pogoji za delovanje zasebnega gospodarstva v 
Občini Žalec v primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami enakovredni, medtem ko jih 23 % 
meni, da so malce slabši, in sicer predvsem na račun prometne infrastrukture. Večina (prav 
tako 77 %) je tudi mnenja, naj lokalne oblasti v Občini Žalec podpirajo razvoj zasebnega 
gospodarstva, med ukrepi pa omenjajo odmik od deklarativne na izvedbeno raven v smislu 
uporabniku prijaznih načrtov in postopkov, pomoči pri urejanju relevantne dokumentacije ter z 
ugodnimi vstopnimi pogoji (npr. nižjim komunalnim prispevkom v primeru gradenj). 
 
Posebej so poudarili tudi sistematično vključevanje v regionalne razvojne sheme. Zanimivo pa 
je, da nihče med anketiranci ne omenja možnosti sistematičnega črpanja sredstev evropskih 
skladov, čeprav je bilo ravno povezovanju lokalnih skupnosti in zasebnega gospodarstva v 
iztekajoči se finančni perspektivi namenjenih precej sredstev in bo verjetno tako tudi v 
perspektivi 2020. 
 
 
Večina anketirancev (58 %) ocenjuje stanje na področju delovanja gospodarskih javnih služb 
kot dobro, četrtina (25 %) pa kot slabo. Med pozitivnimi dosežki gospodarskih javnih služb 
velja izpostaviti dva: ločeno zbiranje odpadkov in zagotavljanje »vrednosti za denar« (angl. 
value for money). Anketiranci namreč ocenjujejo storitve gospodarskih javnih služb kot 
kakovostne in glede na dano raven kakovosti ne predrage. Med ključnimi slabostmi delovanja 
gospodarskih javnih služb najdemo po mnenju anketirancev ne preveč uspešno poslovodstvo, 
premajhno fleksibilnost in – kar je v diametralnem nasprotju z vsebino predhodnega odstavka 
– visoke cene storitev. 
 
 
62 % anketirancev meni, da lokalne oblasti v Občini Žalec podpirajo razvoj gospodarskih 
javnih služb. Niti eden ni izbral odgovora ne, ostali se skrivajo v kategoriji ne vem. 
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Velika večina anketirancev (86 %) ocenjuje stanje na področju delovanja javnih zavodov kot 
dobro, kot ključne dobre plati delovanja pa omenjajo dostopnost, kakovost in pestrost ponudbe 
v povezavi s strokovnostjo zaposlenih. 
 
86 % anketirancev jih tudi meni, naj lokalne oblasti v Občini Žalec podpirajo razvoj javnih 
zavodov, in sicer s sofinanciranjem programov, z nadaljevanjem nepolitičnega kadrovanja na 
vodstvene funkcije javnih zavodov ter oblikovanjem razvojne strategije občine, ki bo omogočila 
poenotenje storitev javnih zavodov na območju celotne občine. Morebitnih ključnih slabosti 
delovanja javnih zavodov niso navedli. 
 
Velika večina anketirancev (79 %) ocenjuje stanje na področju delovanja društev kot dobro, 11 
% pa kot slabo. Ob tem so kot ključno dobro plat delovanja omenili organizirano financiranje v 
povezavi z vključevanjem širokega kroga prebivalcev občine v društvene dejavnosti. Posebej 
so izpostavili tudi sodelovanje in povezovanje med društvi. 
 
Kot povsem običajen paradoks najdemo financiranje delovanja društev tudi na seznamu 
ključnih slabosti. Dodatno so anketiranci omenili nepreglednost doprinosa društev k razvoju 
Občine Žalec (s strani občine vloženih sredstev) in izrazili mnenje, da naj bi bila nekatera 
društva v okviru občinskih shem sofinanciranja dejavnosti privilegirana. 
 
89 % anketirancev meni, naj lokalne oblasti v Občini Žalec podpirajo razvoj društev, in sicer (v 
navedenem vrstnem redu glede na pogostost odgovorov) finančno, moralno, strokovno (npr. 
pri pripravljanju prijav za sredstva iz evropskih skladov), promocijsko ter z rednim 
udeleževanjem prireditev, ki jih organizirajo društva. 
 
Čeprav je ciljna skupina anketirancev, ki so odgovarjalni na vprašalnik, na katerem temelji 
pričujoča študija, strokovna javnost, je le slaba polovica (47 %) seznanjena z občinskim 
prostorskim načrtom, ki ga v pretežni meri opisujejo s pozitivnimi pridevniki kot dober, 
ustrezen, primeren oziroma soliden. V manjšini so pridevniki kot npr. prevelikopotezen 
ali/oziroma diametralno nasprotna izjava neambiciozen. Zdi se, da obstaja pri strokovni 
javnosti načelno strinjanje, da občinski prostorski načrt, kakršenkoli že je, nikoli ne zadovolji 
vseh potreb, predvsem pa ni nikoli pravočasno sprejet. 
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3.3   SWOT-analiza3  
 
 
Pri pripravi Strategije razvoja Občine Žalec smo izhajali iz treh prioritetnih razvojnih sklopov  
oziroma izhodišč dolgoročnega razvoja Slovenije, ki hkrati sledi zgledu strategije Evropa 2020:  
 

 pametna rast, 
 vključujoča rast, 
 trajnostna rast. 

 
 
Temu ustrezno smo oblikovali tri delovne skupine, ki so med drugim v okviru delavnic naredile 
SWOT-analizo za vsa ključna področja razvoja Občine Žalec. Povzetek te analize po delovnih 
skupinah oziroma po področjih razvoja, prikazan v ustreznih poglavjih razvojnih usmeritev po 
posameznih ključnih področjih razvoja Občine Žalec, izhaja iz celovite SWOT-analize, ki je 
priloga k strategiji (glej tudi Prilogo št. III).  
 
Udeleženci delavnic so v okviru analize posamezne evidentirane prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti po področjih razvoja vrednotili po pomenu. V nadaljevanju strategije 
so tako v vseh tabelah po posameznih razvojnih področjih elementi SWOT-analize navedeni 
od najpomembnejšega (najpogosteje izpostavljenega) do najmanj pomembnega (najmanj 
pogosto izpostavljenega), s poudarjenim tiskom pa so povsod izpostavljene prve štiri trditve 
glede na pomen, ki so jim ga pripisali ocenjevalci.  
 
V okviru tega poglavja analize stanja so izpostavljene tiste trditve, ki se v okviru evidentiranih 
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti po posameznih razvojnih področjih najpogosteje 
pojavljajo in ki jih lahko opredelimo kot skupne elemente SWOT-analize na ravni Občine 
Žalec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
3
Celotno gradivo SWOT-analize po posameznih področjih razvoja Občine Žalec, ki je osnova povzetkom te 
analize v poglavju 2. Analiza stanja in SWOT-analiza po posameznih področjih razvoja v okviru osrednjega 
dokumenta strategije, se nahajata v Prilogi št. III k Strategiji razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020.  
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Preglednica/prikaz 2: SWOT-ANALIZA (skupne ugotovitve)  
PREDNOSTI:  
- ugodna geografska in prometna lega; 
 

- bogata naravna (kakovostna kmetijska zemljišča, ugodne 
klimatske razmere in posledično naravne danosti, pestrost 
rastlinskih in živalskih vrst) in kulturna dediščina, ki jo je 
mogoče aktivneje vključiti v turistično in poslovno ponudbo 
(npr. prepoznavna hmeljarska podoba: zelena dolina – 
zeleno zlato); 

  

- tradicija znanja, obrtništva in tehnološko razvitega, 
inovacijsko naravnanega podjetništva ter kompetenten in 
motiviran kader na vseh področjih razvoja; 

 

- vzpostavljeno podjetniško podporno okolje in razvite 
razvojno podporne partnerske mreže na različnih področjih 
razvoja (podeželje, izobraževanje, inovativnost in 
dejavnosti R&R, trg dela, mladi, sociala, zdravstvo …); 

 

- pestrost programov in projektov na različnih področjih 
razvoja (vseživljenjsko učenje, kultura, šport, sociala, 
podeželje in turizem – integralni turistični produkti …); 

 

- čisto okolje (zgrajena ČN, ravnanje z odpadki v okviru 
RCERO …) in dobra oskrba z naravnimi viri (neoporečna 
voda, energijski potencial naravnih virov …); 

 

- uspešno koriščenje sredstev EU za razvoj; 
 

- dobri prostorski pogoji za večino družbenih dejavnosti 
(otroško varstvo, šolstvo, zdravstvo, z manjšimi izjemami 
tudi kultura, šport). 

 
 

SLABOSTI: 
- nespodbudno poslovno okolje v državi, neustrezna zakonska 

določila*;  
 

- problem financiranja razvoja na vseh področjih (zlasti v 
kriznem obdobju);  

 

- premalo razvito povezovanje na vseh področjih, še posebej 
med podjetji in tudi med podjetji in podpornim okoljem (zlasti 
na področju izobraževanja, znanstvenoraziskovalnega dela, 
tudi turizma, kulture …), ter posledično neusklajenost, 
neprilagojenost ponudbe in povpraševanja (strukturna 
brezposelnost na trgu dela, problemi na področju 
tehnološkega razvoja, izobraževanja, neorganiziranost 
kmetijske pridelave in trženja …); 

 

- težave pri pridobivanju prostora za razvoj podjetij;  
 

- premalo programov, ki bi spodbujali zaposlovanje mladih in 
zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin; 

 

- premajhna skrb za obnovo kulturne dediščine in pomanjkanje 
prostora za nekatere dejavnosti družbene nadgradnje (kultura 
– knjižnica, šport, mladi, starejši – dom);  

 

- dotrajana prometna, zlasti cestna infrastruktura, neustrezna 
prometna ureditev (npr. mirujoči promet oz. parkirišča pri ZD in 
na turističnih točkah);  

 

- dotrajanost nekaterih vodovodnih sistemov ter onesnaženost 
vodotokov/podtalnice (problemi pri zagotavljanju preskrbe z 
zdravo pitno vodo);  

 

- nezadostno razvita dopolnilna ponudba (zlasti turistična) in 
premajhna prepoznavnost območja kot turistične destinacije. 

 

PRILOŽNOSTI:  
- usklajeno povezovanje podjetij, institucij, posameznikov, 

njihovega znanja, kapitala in inovativnih razvojnih 
projektov, v tem okviru izkoristiti krizo kot priložnost tudi za 
motiviranje ljudi iz različnih sektorjev k povezovanju za 
razvoj; 

 

- Občina Žalec postane UČEČA SE OBČINA, ki s skupnimi 
projekti na področju vseživljenjskega učenja v subregiji in 
regiji povezuje vse izobraževalne subjekte in organizacije, 
ki se ukvarjajo z razvojem ČV;   

 

- spodbude za zaposlovanje mladih in prožnejše 
prestrukturiranje kadrov za potrebe gospodarstva  
(preprečiti beg možganov tudi npr. z ustrezno stanovanjsko 
politiko, odpiranjem novih delovnih mest v turizmu kot 
posledica razvoja novih turističnih proizvodov …); 

 

- razvoj novih programov »za ljudi« (samooskrba z zdravo 
domačo hrano, socialno podjetništvo, medgeneracijska 
pomoč …);   

  

- večja izkoriščenost virov EU na vseh področjih skozi razvoj 
programov/projektov, ki bodo izkoristili potenciale Občine 
Žalec (turizem …);  

 

- posodobitev cestne infrastrukture, ureditev parkirišč, 
prometne signalizacije …; 

 

- ohranjanje narave, skrb za okolje kot priložnost za 
odpiranje novih delovnih mest.   

NEVARNOSTI:   
- administrativne ovire za razvoj različnih področij (posledica 

nespodbudnega poslovnega okolja in pomanjkanja strategije 
na nacionalni ravni ter neustrezne zakonodaje);  

 

- nadaljnji beg možganov in kompetentnega kadra (posledica 
ekonomske krize in krčenja delovnih mest ter padanja pomena 
znanja kot vrednote);   

 

- prepočasno sledenju tehnološkemu napredku in zaostajanje 
za trendi razvoja poklicev v kreativnih industrijah in drugih 
perspektivnih sektorjih (posledica premajhnih vlaganj oz. 
finančno in kakovostno sposobnejše konkurence); 

 

- neinventivnost, nemotiviranost, nepripravljenost ljudi za 
spremembe; 

 

- slabo črpanje razpoložljivih sredstev iz virov EU ter hkrati 
nadaljevanje ekonomske krize in s tem problemov financiranja 
razvoja.  

*Ni v neposredni pristojnosti občine.  
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3.4 Sklepne ugotovitve analize stanja – izhodišča razvojnih možnosti 
Občine Žalec                                                                 

 
Rezultati treh vrst medsebojno neodvisnih analitičnih pristopov so pokazali, da nas 
ocenjevanje stanja in razvojnih možnosti Občine Žalec z različnih zornih kotov pripelje do 
podobnih ugotovitev oziroma da so ugotovitve dokumentarne in SWOT-analize skladne ter s 
tem tudi podprte z mnenjem in pričakovanji občanov.  
 
Iz vseh analiz lahko povzamemo, da moramo pri načrtovanju razvoja Občine Žalec do leta 
2020 kljub splošni ugotovitvi o splošnem zadovoljstvu občanov in strokovne javnosti (nekoliko 
manj gospodarstvenikov) s kakovostjo življenja v občini za ohranjanje tega zadovoljstva: 
 
 izkoristiti ugotovljene primerjalne prednosti (lego, dostopnost, naravne danosti …) in 

ohraniti doseženo nadpovprečno raven in dinamiko razvoja na področjih, kjer so se 
pokazala pozitivna odstopanja (predvsem na področju kmetijstva – podeželja, vključno s 
turizmom, vseživljenjskega učenja, zlasti na področju predšolske vzgoje in 
osnovnošolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, športa, varovanja okolja in 
načrtovanja prostora ter spodbujanja inovativnosti, gledano z zornega kota projektov in 
spodbud s strani občine); 

 
 načrtno odpravljati ugotovljene slabosti na najbolj problematičnih področjih (zlasti na 

področju prometa in prometne infrastrukture, vključno s kolesarskimi stezami, na področju 
stanovanjskega gospodarstva ter dejavnosti, ki so v občinski pristojnosti, tudi na področju 
socialne varnosti, zlasti varstva starejših, in poplavne varnosti oziroma preprečevanja 
suše); 

 
 pospešiti razvoj »mejnih« področij oziroma področij, ki kažejo sicer pozitivno, a ne 

nadpovprečno stopnjo razvitosti (gospodarski razvoj v smislu zagotavljanja razvoja 
podpornega okolja in odpravljanja birokratskih ovir, zdravstveno varstvo, zlasti raven 
osnovnega zdravstvenega varstva, komunalno infrastrukturo, zlasti  področje vodooskrbe 
ter področje odvajanja in čiščenja odpadne vode, delovanje mladih, srednje- in 
visokošolsko izobraževanje na ravni regije ter oskrbo z energijo in energetsko 
infrastrukturo).  

 

Z načrtnimi dejavnostmi bo Občina Žalec ne le ohranila svojo ugotovljeno splošno uspešnost 
oziroma splošno zadovoljstvo svojih občanov, temveč bo postopoma tudi obrnila dosedanji 
trend neugodnih kazalnikov demografskega razvoja in gospodarske stagnacije. 
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4 Prioritete in cilji razvoja Občine Žalec v obdobju 2014–2020  

 
 
Podobno kot pri SWOT-analizi smo tudi pri postavljanju razvojnih prioritet in ciljev izhajali iz 
odločitve, sprejete ob začetku priprave Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–
2020, da bomo pri oblikovanju strateških razvojnih usmeritev občine sledili izhodiščem razvoja 
Evropa 2020, ki so hkrati osnovni razvojni sklopi strategije razvoja Slovenije za obdobje 2013–
2020. Na podlagi teh izhodišč smo oblikovali tudi tri operativne delovne skupine, pri čemer 
smo združili dve razvojni prioriteti, in sicer:  
 

I. PAMETNO RAST (spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, visoko šolstvo, 
znanost,  tehnologija in informacijska družba, izobraževanje in šport ter kultura) in  

VKLJUČUJOČO RAST (trg dela, sociala in socialna varnost, zdravstveno varstvo) ter 
 

II. TRAJNOSTNO RAST (promet in prometna infrastruktura, energetika, okoljska in 
prostorska politika ter kmetijska politika).     

 
Razvojne prioritete in cilji razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 tako z upoštevanjem 
izhodišč EU 2020 in izhodišč razvoja Slovenije in Savinjske regije, a vendarle tudi neodvisno 
od njih, izhajajo iz: 
 

 ugotovitev analiz stanja (celovite dokumentarne analize, SWOT-analize po področjih, 
mnenjske raziskave) oziroma iz njih izvirajočih ključnih razvojnih možnosti občine; 

 

 ciljev oziroma vsebin, ki jih mora po mnenju članov krovne in treh operativnih delovnih 
skupin zasledovati Strategija razvoja Občine Žalec 2014–2020 (zapisanih v zaključkih 
prvega sklopa delavnic marca 20134 in v ugotovitvah vrednotenja SWOT-analize v 
okviru drugega sklopa delavnic maja 20135); 

 

 prioritet oziroma ciljev, deloma ponovno preverjenih in deloma znova evidentiranih 
najprej na delavnici z vodstvom občine 3. julija 2013 in nato tudi na skupni delavnici 
vseh delovnih skupin 18. septembra 2013, ovrednotenih na delavnici z vodstvom 
občine dne 22. novembra 2013. 
 

V procesu priprave strategije smo tako izoblikovali štiri ključne prioritete: 
 

PRIORITETA 1: INFRASTRUKTURA (razvoj prometne in druge infrastrukture), 
PRIORITETA 2: ZNANJE (razvoj kadrov za podjetništvo in zaposlovanje, inovacijska družba), 
PRIORITETA 3: TRAJNOSTNI RAZVOJ (skrb za okolje, samooskrba in razvoj podeželja  
                           ter trajnostni turizem) in 
PRIORITETA 4: ZDRAVI IN ZADOVOLJNI OBČANI (medgeneracijsko sodelovanje,  
                           izobraževanje, kultura, zdravje, šport in enake možnosti). 
 
Cilji razvoja po posameznih razvojnih prioritetah oziroma področjih razvoja so deloma razvidni 
iz prikaza v nadaljevanju, podrobneje pa opredeljeni v poglavju 4. dela tega dokumenta.  
 
______________________________________________________ 
4
Prva delavnica 1. delovne skupine: 20. 3. 2013; prva delavnica 2. delovne skupine: 27. 3. 2013 in prva 
delavnica 3. delovne skupine: 25. 3. 2013. 

5
Druga delavnica 1. delovne skupine: 22. 5. 2013; druga delavnica 2. delovne skupine: 22. 5. 2013 in druga 
delavnica 3. delovne skupine: 21. 5. 2013.  
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Prioritete (po vrstnem redu glede na rezultate vrednotenja od najpomembnejše do najmanj pomembne): 

 infrastruktura (ceste, kanalizacija, kolesarske poti, pločniki, parkirišča, telekomunikacije – brezžično omrežje v mestih); 

 ohranjanje, razvoj novih delovnih mest preko projektov (sofinanciranje javnih del …);  

 ohranjanje in razvoj novih podpornih oblik za razvoj podjetništva (npr. projekt coworking – ev. zagotavljanje prostorskih 
pogojev s strani občine, drugi projekti, ki bi vključevali mlade in starejše …);  

 zaposlovanje mladih strokovnjakov (preko JD v društvih in drugih projektov, tudi rednih sestankov zavoda za zaposlovanje in 
občine na temo brezposelnih, mladih …); 

 varovanje vodnih virov – nadaljevanje po programu (najprej Roje, Vrbje …)
a
; 

 samooskrba; kmetijska pridelava – ohranjanje v sedanjih okvirih (dopolnilne dejavnosti na kmetijah – razvoj turističnih 
kmetij); 

 organiziran odkup/prodaja kmetijskih pridelkov: spodbujanje povezovanja kmetijskih proizvajalcev – zadrug; 

 turizem (nastanitvene kapacitete, povezovanje turističnih subjektov, promocija in označitve); 

 izvajanje strategije turizma – EKOTURIZEM in ohranjanje kulturne dediščine (Rimska cesta, arheološki park Rimska 
nekropola, vaška jedra …);  

 medgeneracijsko središče in podporni programi
b
; 

 znanje, učeča se občina; 

 podpora regionalnim projektom na področju vseživljenjskega učenja; 

 ohranjanje standarda na področju vzgoje in izobraževanja ter civilne sfere (društva – vsa področja); 

 sprejem odloka o videzu naselij (rušenje razpadajočih objektov, obvestilna signalizacija …); 

 energetska sanacija objektov (zlasti tistih v lasti občine) ter prenova javne razsvetljave in uvajanje alternativnih virov energije; 

 ohranitev regijske štipendijske sheme ter lastne občinske štipendijske sheme (vključno z zagotavljanjem obvezne šolske 
prakse); 

 zdravi občani – preventivne dejavnosti (šport …); 

 vlaganje v športno infrastrukturo – pod pogoji, da se projekti izvajajo v obliki javno-zasebnega partnerstva;  

 komunalni odpadki – zbirni center in center ponovne uporabe; 

 posodobitev tehnoloških procesov pri ravnanju z odpadki – RCERO
c
;  

 nadgradnja tehnologije v mehansko-biološko obdelavo mešanih odpadkov
c
;  

 širitev poslovne cone – zagotavljanje zemljišč po subvencionirani ceni (posredno – vpliv na nova delovna mesta)
č
;  

 javna (družbena) infrastruktura – prioriteta knjižnica in razširitev kulturnega doma (oboje se rešuje z razširitvijo kulturnega 
doma); 

 turistična infrastruktura (električne napajalne postaje, solarne celice ob turističnih objektih …, vključno s prestavitvijo 
napajališča za avtodome v ekokamp);  

 legalizacija športnih objektov; 

 širjenje lekarniške mreže, za kar že obstajajo ustrezni pogoji oz. normativi
d
;  

 širitev osnovne zdravstvene mreže
e
;  

 zagotoviti: večji vpliv občanov na nabor državnih ukrepov na področju aktivne politike zaposlovanja ter zagotavljanje večjega 
obsega sredstev EU za izvajanje APZ (zagotoviti partnerstvo občin pri projektih razvoja ČV)

f
. 

Preglednica/prikaz 3: Prioritete razvoja Občine Žalec v obdobju 2014–2020

PRIORITETA 1: 
INFRASTRUKTURA 
(razvoj prometne in druge 

infrastrukture) 

PRIORITETA 2: 
ZNANJE 
(razvoj kadrov za 
podjetništvo in 
zaposlovanje, inovacijska 
družba) 

PRIORITETA 3: 
TRAJNOSTNI RAZVOJ               
(skrb za okolje, samooskrba 
in razvoj podeželja ter 

trajnostni turizem) 

PRIORITETA 4: 
ZDRAVI IN ZADOVOLJNI 
OBČANI                        
(medgenerac. sodelovanje, 
izobraževanje, kultura, 
zdravje, šport, enake možn.) 
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OPOMBE k preglednici/prikazu prioritet razvoja Občine Žalec v obdobju 2014–2020  
                         
a
Hkrati je v okviru te prioritete potrebno izpostaviti/upoštevati vprašanje kmetijske rabe in ustreznih 
odškodnin zaradi varovanja vodnih virov. 

b
To prioriteto je potrebno razumeti širše, in sicer kot oblikovanje medgeneracijskega centra (ali centrov) s 
širšim kontekstom dela (razen medgeneracijskega druženja in prenosa znanja obsega npr. tudi 
preventivne programe in servise pomoči, koriščenje praznih kapacitet v domovih za starejše, okrepitev 
obstoječih socialnih programov – skrb za brezdomce, preventivno delo na področju zasvojenosti, dnevni 
center za odvisnike, krepitev programov za otroke in mladostnike ter možnost večjih prostorov za 
izvajanje programov). 

c
Pogoj je realizacija prioritete/cilja iz sredstev amortizacije RCERO, in to brez dodatnih sredstev iz 
občinskega proračuna.

 

č
Že v fazi evidentiranja te prioritete so prisotni ugotavljali potencialne probleme pri njeni realizaciji (v OPN je 
na razpolago dovolj nepozidanih stavbnih zemljišč; za zagotavljanje sredstev bi morala biti uvedena 
dodatna obdavčitev, saj občina nima na razpolago svojih zemljišč, kar pa je v pristojnosti države. bi na te 
spremembe lahko občina vplivala le preko Skupnosti občin Slovenije).  

d
Predlaga se širitev mreže v okviru javnega zavoda Žalske lekarne. 

e
Dejstvo je, da je širitev v pristojnosti države in ne občine, zato lahko občina podpre tovrstne predloge.  

f
Predlog je nastal kot posledica pričakovanega zmanjšanja sredstev EU za razvoj človeških virov v vzhodni 

kohezijski regiji. 
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5 Skladnost razvojnih hotenj Občine Žalec z izhodišči razvoja na ravni 
   Evropske skupnosti, Slovenije, Savinjske regije in subregije Spodnje 
   Savinjske doline                                                            

                                                          
Razvojni dokumenti za obdobje finančne perspektive 2014–2020 na ravni Slovenije, 
Savinjske regije in območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline so nastajali 
vzporedno s Strategijo razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020. Občina Žalec je v 
okviru svojih pristojnosti pri razvojnem načrtovanju sodelovala na širši ravni, ob tem pa 
sočasno lastna razvojna hotenja usklajevala s subregijo in regijo, preko regije pa tudi s širšim 
slovenskim prostorom. Hkrati je potrebno upoštevati v predhodnih poglavjih že večkrat 
izpostavljeno dejstvo, da smo načrtovalci na vseh ravneh v procesu nastajanja razvojnih 
dokumentov po zgledu strategije Evropa 2020 izhajali iz razvrstitve ključnih izzivov razvoja v 
tri prioritetne razvojne sklope6.   
 

PAMETNA RAST zajema predvsem: 
• povečevanje dodane vrednosti, doseganje višje produktivnosti zaposlenih (področje 

spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti);  
• dvig uporabe znanja in tehnologije na zahtevnejšo raven, prenovljen visokošolski 

sistem, spremembo obsega in strukture vlaganja v raziskave, razvoj, tehnologijo in 
inovacijske dejavnosti (področja: visoko šolstvo, znanost, tehnologija in inovacijska 
družba);  

• povečanje usposobljenosti in kompetenc, vključenih v izobraževanje in usposabljanje, 
zagotavljanje prehodnosti, mobilnosti in uporabnosti novih učnih metod, vključenost v 
vseživljenjsko učenje starejših (področje izobraževanja in športa);  

• spodbujanje ustvarjalnosti (področje kulture). 
   
VKLJUČUJOČA RAST obsega predvsem:  
• povečevanje delovne aktivnosti, večjo učinkovitost delovanja trga dela in ciljno 

usmerjanje aktivne politike zaposlovanja (področje trga dela);  
• zagotavljanje dostopnosti socialnih storitev in pravičnosti pri uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev, povečevanje aktivnosti prejemnikov in zniževanje števila revnih; 
dodaten izziv bodo odgovori na porazdelitev odgovornosti in solidarnosti v družbi 
(področje socialne varnosti);  

• zagotavljanje dolgoročne finančne vzdržnosti in stroškovne učinkovitosti 
zdravstvenega sistema na eni ter kakovost in dostopnost na drugi strani (področje 
zdravstvenega varstva). 

   
TRAJNOSTNA RAST vključuje:  
• zagotavljanje trajnostne mobilnosti (področje prometa in prometne infrastrukture);  
• zagotavljanje zmanjšanja emisij in več energije iz obnovljivih virov (področje 

energetike);  
• učinkovitejše ohranjanje naravnih virov in upravljanje z njimi ter povečanje biotske 

raznovrstnosti (področje okoljske in prostorske politike) ter  
• spodbujanje razvoja podeželja, zagotavljanje varne hrane, spodbujanje povezovanja 

kmetijske politike z drugimi, predvsem gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi 
(področje kmetijske politike). 

 
____________________________________________________________ 
6
Glej tudi javno razpravo o pripravi strategije razvoja Slovenije 2013–2020.  
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V času, ko smo dokument Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 po 
enoletnem procesu nastajanja oblikovali do zaključne faze, so razvojni dokumenti za obdobje 
nove finančne perspektive na subregionalni in regionalni ravni že sprejeti. Na ravni Slovenije 
pa proces razvojnega načrtovanja sicer še ni povsem zaključen (poteka postopek 
usklajevanja partnerskega sporazuma z Evropsko komisijo), a je hkrati izoblikovan do ravni, 
ki omogoča ugotavljanje usklajenosti usmeritev občinske strategije z usmeritvami, ki jim 
bosta do leta 2020 sledili država Slovenija in Evropska skupnost. 
 

5.1 Prioritete razvoja Slovenije v obdobju 2014–2020  
 
Slovenija je v osnutku dokumenta Strategija razvoja Slovenije 2014–20207 zapisala, da se bo 
v programskem obdobju 2014–2020 osredotočila na štiri prioritetna področja, preko katerih 
bo lahko gradila svoj razvoj na ugotovljenih primerjalnih prednostih in izkoristila svoje 
potenciale ter priložnosti, in sicer: 
 
1. konkurenčno gospodarstvo, 
2. znanje in zaposlovanje, 
3. zeleno življenjsko okolje, 
4. vključujočo družbo.  
 
Predpogoj za doseganje srednjeročnih strateških usmeritev so stabilizirane in razvojno 
naravnane javne finance ter učinkovit finančni sistem. 
 
V dokumentu Strategija pametne specializacije 2014–20208 je skladno s temi usmeritvami 
Slovenija izoblikovala matriko ključnih prioritet pametne specializacije (graf/slika 4). 
 

 
__________________________________________________________ 
7
Glej tudi javno razpravo Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 (osnutek).  

8
Glej tudi Strategijo pametne specializacije (MGRT). 

9
Glej tudi osnutek RRP – Strateški in programski okvir z naborom projektov RRP Savinjske regije 2014–

2020 (RASR). 
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Primerjava z ugotovljenimi razvojnimi prioritetami Občine Žalec za obdobje 2014–2020 
(PRIORITETA 1: INFRASTRUKTURA; PRIORITETA 2: ZNANJE oz. razvoj kadrov za 
podjetništvo in zaposlovanje ter inovacijska družba; PRIORITETA 3: TRAJNOSTNI RAZVOJ 
oz. skrb za okolje, samooskrba in razvoj podeželja ter trajnostni turizem in PRIORITETA 4: 
ZDRAVI IN ZADOVOLJNI OBČANI oziroma medgeneracijsko sodelovanje, izobraževanje, 
kultura, zdravje, šport, enake možnosti) nam pokaže, da: 
 

- je vrstni red prioritet sicer nekoliko preoblikovan (na prvem mestu je zagotavljanje 
prometne in druge infrastrukture, ki je EU in Slovenija v programskem obdobju 2014–
2020 v zadnjih verzijah razvojnih dokumentov ne izpostavljata več, a je infrastruktura 
logična prioriteta občin, tudi Občine Žalec, glede na njihove primarne pristojnosti); 

 

- lahko vse razvojne prioritete Občine Žalec umestimo v razvojne prioritete države in 
Evropske skupnosti, kar je ključnega pomena z vidika možnosti sofinanciranja v 
naslednjem programskem obdobju. 

 
5.2 Prioritete razvoja Savinjske razvojne regije v obdobju 2014–20208 
 

 

V Savinjski regiji so kot razvojne prioritete opredeljena štiri razvojna področja, ki v zatečenem 
doseženem stanju odražajo razvojne učinke in skozi svoje razvojne potenciale izkazujejo 
najvišjo pričakovano stopnjo donosnosti razvoja Savinjske regije, in sicer:  
  

predelava in 
obdelava materialov 
(kovine, les, steklo, 

umetne mase) 

prehranska 
oskrba 

trajnostni 
turizem 

energetska 
oskrba 

 
Skladno z raznolikostjo Savinjske regije se glede na različne razvojne potenciale in glede na 
razlike v doseženem izhodiščnem stanju posameznih ključnih razvojnih področij seveda tudi 
regijske prioritete nekoliko razlikujejo, predvsem od vrstnega reda razvojnih prioritet Občine 
Žalec, a lahko tudi na tem področju ugotavljamo kompatibilnost razvojnih teženj Občine 
Žalec z razvojnimi prizadevanji Savinjske regije. Slednjo trditev še dodatno potrjuje vpogled v 
prioritetne razvojne potenciale ter v razvojne usmeritve in cilje regije (in subregije) do leta 
2020, s katerimi se lahko povsem poistoveti tudi strategija razvoja žalske občine. 
 
Preglednica/prikaz 4: Prioritetni razvojni potenciali Savinjske regije 2014–2020 
 

PRIORITETNA RAZVOJNA PODROČJA/POTENCIALI SAVINJSKE REGIJE 
Znanje, konkurenčnost 

in trg dela 
Infrastruktura 

Izobraževanje, zdravje, 
sociala 

Gospodarjenje z viri 

Podjetništvo in 
konkurenčnost 

Prometne povezave regije 
Zdravstvena oskrba in 

nega 
Voda 

Dvig zaposljivosti mladih Energetika Vzgoja, izobraževanje Gozd in les 

Trajnostni turizem Okoljska infrastruktura 
Vseživljenjsko učenje, 

medgeneracijsko 
povezovanje 

Prehranska samooskrba 

Raziskave, razvoj, 
inovacije 

Prostor 
Kultura, umetnost, 

ustvarjalnost 
Podeželje, kmetijstvo 

Mreženje zaposlitvenih 
potencialov 

Informacijske povezave Šport in rekreacija Natura 2000 

Socialno podjetništvo, 
zadružništvo, kooperative 

Urbana prenova 
Vključenost družbe in 

socialna aktivacija 
Kulturna in naravna 

dediščina 

Drugo Drugo Drugo Drugo 
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 Preglednica/prikaz 5: Razvojne usmeritve in cilji Savinjske regije do leta 2020 
 

Trajnostna gospodarska rast Uspešna turistična regija 

Samooskrba regije Trajnostno upravljanje z naravnimi viri 

Blaginja ljudi Kakovost poslovnega in bivalnega okolja 

Povečanje zaposljivosti delavno aktivnega 
prebivalstva  

Regija priložnosti 

Krepitev podjetništva, obrti skozi 
samozaposlovanje  

Vključenost družbe 

Preseči kazalce povprečja razvojne 
uspešnosti RS 

Urejena trajnostna razvojna infrastruktura 

 
 

5.3 Prioritete razvoja Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske 
doline v obdobju 2014–202010 

 

Na območju območnega razvojnega partnerstva šestih občin Spodnje Savinjske doline 
(vključno z Občino Žalec) smo z analizo nabora projektov za območni razvojni program za 
obdobje 2014–2020 in analizo razvojnih možnosti kot prioritetna področja, ki jih je potrebno v 
naslednjem programskem obdobju še posebej razvijati, izpostavili investicije v infrastrukturo, 
kmetijstvo in samooskrbo, razvoj kadrov – inovativno družbo in trajnostni turizem. 
 
Prioritete razvoja ORP SSD 2014–2020 

Investicije v 
infrastrukturo 

(čiščenje odpadnih voda, 
upravljanje voda – 

vodooskrba, poplavna 
varnost, namakanje, 

čiščenje odpadnih voda, 
trajnostna raba UVE in 

OVE, prometne 
povezave) 

Kmetijstvo in 
samooskrba 

Razvoj kadrov – 
inovativna družba 

Trajnostni turizem 

 

Prioritete razvoja Občine Žalec 2014–2020 

PRIORITETA 1: 
INFRASTRUKTURA 
Razvoj prometne in 
druge infrastrukture 

PRIORITETA 2: 
ZNANJE 

Razvoj kadrov za 
podjetništvo in 
zaposlovanje, 

inovacijska družba 

 

PRIORITETA 3: 
TRAJNOSTNI 

RAZVOJ               
Skrb za okolje, 
samooskrba in 

razvoj podeželja ter 
trajnostni turizem 

 

PRIORITETA 4: 
ZDRAVI IN 

ZADOVOLJNI 
OBČANI                        

Medgener. 
sodelovanje, 

izobraževanje, 
kultura, zdravje, 

šport, enake 
možnosti  

 

Primerjava razvojnih prioritet območja Spodnje Savinjske doline z ugotovljenimi razvojnimi 
prioritetami Občine Žalec za obdobje 2014–2020 nam pokaže, da:  
 

 Občina Žalec enako kot večina občin v dolini skladno s pristojnostmi, ki jih občinam 
nalaga zakonodaja, in skladno z izhodiščnim stanjem, s katerim vstopa v novo  

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
10

Glej tudi Območni razvojni program Spodnje Savinjske doline za programsko obdobje 2014–2020.  
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programsko obdobje, na prvo mesto v obdobju 2014–2020 postavlja vlaganja v 
infrastrukturo (čeprav za razliko od drugih občin na prvo mesto postavlja prometno 
infrastrukturo, saj ima npr. vodooskrbo že dokaj dobro rešeno, nekatera infrastrukturna 
področja, kot je na primer čiščenje odpadnih voda, pa umešča v prioriteto 3); 

 
 

 Občina Žalec, v kateri je tudi upravno, gospodarsko in kulturno središče doline, takoj za 
problematično (zlasti prometno) infrastrukturo postavlja vlaganja v znanje oziroma v razvoj 
kadrov za podjetništvo in zaposlovanje ter inovacijsko družbo; 

 

 so v preostalih dveh prioritetah (trajnostni razvoj, zdravi in zadovoljni občani) na ravni 
doline sicer nekoliko drugače zajeta ključna področja načrtovanega razvoja kot v Občini 
Žalec, a lahko pravzaprav tudi na ravni subregije Spodnje Savinjske doline ugotavljamo 
ne le skladnost (kompatibilnost), temveč celo medsebojno dopolnjevanje 
(komplementarnost) razvojnih teženj Občine Žalec z razvojnimi prizadevanji vseh šestih 
občin Spodnje Savinjske doline. 

 
 
 
5.4 Sklepne ugotovitve – skladnost strategije razvoja občine z razvojnimi 

usmeritvami na širših ravneh                                                                         
 
Primerjava skladnosti razvojnih prioritet Občine Žalec z razvojnimi usmeritvami na širših 
ravneh nam pokaže, da smo 

 v procesu sočasnega ustvarjanja razvojnih dokumentov v letu 2013, 
 sodelovanja občine pri nastajanju razvojnih dokumentov na ravni subregije in regije 

ter 
 izhajanja iz ključnih izzivov Evrope 2020, 

na podlagi temeljite in večstranske analize razvojnih možnosti Občine Žalec izoblikovali 
razvojni dokument, katerega prioritete in cilji so v primerjavi s širšim okoljem sicer nekoliko 
različni po pomenu oziroma vrstnem redu prioritet, a hkrati skladni po vsebini.  

 
Slednje je ključnega pomena zlasti zato, ker bo Občina Žalec v fazi izvajanja strategije 
razvoja v obdobju 2014–2020, ko bo prioritete in cilje uresničevala skozi 

 načrte razvojnih programov in letne proračune ter skozi 
 izvajanje projektov v okviru izvedbenih načrtov Območnega razvojnega programa 

Spodnje Savinjske doline 2014–2020 in Regionalnega razvojnega programa 
Savinjske regije 2014–2020 oziroma skozi sprejete Dogovore za razvoj Savinjske 
regije, 

imela možnost, da svojo vizijo realizira tudi s pomočjo sredstev iz evropskih in nacionalnih 
virov. 
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6 Cilji razvoja Občine Žalec po razvojnih prioritetah in področjih razvoja – 
kriteriji in kazalniki za spremljanje uresničevanja strategije  

 
V procesu priprave strategije smo v okviru dela treh operativnih delovnih skupin in krovne 
projektne skupine za pripravo strategije izoblikovali štiri razvojne prioritete, ki zajemajo 
naslednja področja, obravnavana v posameznih delovnih skupinah: 
 

 

Področja 3. delovne skupine (del): 
INFRASTRUKTURA – PROMET IN ZVEZE (vključno s 
pripadajočo infrastrukturo),  
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA TER KOMUNALNI 
ODPADKI,  
ENERGETIKA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA.  
 

 

Področja 1. delovne skupine: 
SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN KONKURENČNOSTI, 
VISOKO ŠOLSTVO,  
ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA,  
TRG DELOVNE SILE. 

 

Področja 3. delovne skupine (del): 
OKOLJE in PROSTOR – OKOLJSKA IN PROSTORSKA 
POLITIKA,  
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO, 
PODEŽELJE IN TURIZEM – KMETIJSKA POLITIKA Z 
RAZVOJEM PODEŽELJA IN TURIZMA. 
  

 

Področja 2. delovne skupine: 
PREDŠOLSKA VZGOJA IN VARSTVO,  
IZOBRAŽEVANJE,  
KULTURA,  
ŠPORT,  
MLADI,  
SOCIALNA VARNOST in 
ZDRAVSTVO (vključno z LEKARNIŠKO DEJAVNOSTJO).  

 
Podroben vpogled v vsebino razvojnih prioritet in pripadajočih operativnih razvojnih področij 
nam pokaže, da posamezno področje razvoja sicer pretežno sodi v prioriteto, v katero je 
postavljeno, a hkrati posega oziroma se uresničuje tudi preko drugih razvojnih prioritet. Tako 
na primer področje prometa in prometne infrastrukture s kolesarskimi potmi in tematskimi 
pešpotmi ter z urejanjem mirujočega prometa ob turističnih točkah posega v prioriteto 3, 
energetika, komunalna infrastruktura in komunalni odpadki, ki so sicer umeščeni v prioriteto 
1, prav tako posegajo v prioriteto 3, stanovanjsko gospodarstvo, ki je umeščeno v prioriteto 
3, je tudi pomemben del prioritete 4 in podobno.   
 
Glede na dejstvo, da bo lažje spremljati doseganje zastavljenih ciljev po področjih razvoja, za 
katera so bili izdelani SWOT-analiza in določeni operativni cilji, ukrepi ter kriteriji oziroma 
kazalniki njihovega doseganja, smo v nadaljevanju operacionalizirali zastavljene cilje po 
teh področjih in v vrstnem redu, ki izhaja iz postavljenih razvojnih prioritet. Pri tem  

PRIORITETA 1: 
INFRASTRUKTURA 
Razvoj prometne in 
druge infrastrukture 
 

PRIORITETA 2: 
ZNANJE 
Razvoj kadrov za 
podjetništvo in 
zaposlovanje, 
inovacijska družba 
 

PRIORITETA 4: 
ZDRAVI IN ZADOVOLJNI 
OBČANI                        
Medgenerac. sodelovanje, 
izobraževanje, kultura, 
zdravje, šport, enake 
možnosti 
 

PRIORITETA 3: 
TRAJNOSTNI RAZVOJ               
Skrb za okolje, samooskrba 
in razvoj podeželja ter 
trajnostni turizem 
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smo se osredotočili na cilje, katerih realizacija je v neposredni pristojnosti občine, 
oziroma cilje, na uresničitev katerih lahko občina vsaj posredno vpliva. 
 
Pri operacionalizaciji ciljev smo upoštevali tudi ugotovitve, ki izhajajo iz vseh treh vrst analiz: 
 

 izkoristiti ugotovljene primerjalne prednosti;  
 načrtno odpravljati ugotovljene slabosti na najbolj problematičnih področjih; 
 pospešiti razvoj »mejnih« področij oziroma področij, ki kažejo sicer pozitivno, a ne 

nadpovprečno stopnjo razvitosti. 
 
 

V nadaljevanju sicer po posameznih področjih nismo ponovno navedli ugotovitev 
dokumentarne analize stanja in mnenjskih raziskav, saj so podrobneje opredeljene v 
samostojnih prilogah k strategiji in povzete v predhodnih poglavjih tega dokumenta, podali pa 
smo SWOT-analizo po področjih razvoja, v kateri smo prve štiri prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti po pomenu za nadaljnji razvoj področja tudi posebej poudarili.  
 
Vsakemu razvojnemu področju smo za lažje spremljanje izvajanja usmeritev Strategije 
razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 dodali tudi nabor kriterijev in kazalnikov, s 
katerimi bi po mnenju članov delovnih skupin za pripravo strategije razvoja Občine Žalec 
lahko najbolje spremljali doseganje ključnih ciljev po posameznih področjih razvoja. Nabor je 
nastajal v obdobju od konca junija 2013 do vključitve končne verzije v dokument Strategije 
razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020, najprej pa smo izoblikovali delovni osnutek 
kriterijev/kazalnikov, ki je izhajal iz: 
 

 ciljev oziroma vsebin, zapisanih ob koncu prvih delavnic vseh treh delovnih skupin 
(prva delovna skupina 20. 3. 2013, druga 27. 3. 2013 in tretja 25. 3. 2013; gre za 
cilje, ki jih mora po mnenju članov delovnih skupin zasledovati Strategija razvoja 
Občine Žalec 2014–2020 in so povzeti tudi kot cilji vsakega razvojnega področja); 

 

 ugotovitev SWOT-analize, ovrednotene v drugem delu delavnic vseh delovnih skupin 
maja 2013. 

 
V obdobju od konca junija 2013 in vse do decembra 2013 so člani vseh delovnih skupin 
pisno in v okviru delavnic nadgrajevali ter dopolnjevali evidentirane kazalnike z izhodiščnimi 
in s ciljnimi vrednostmi, pri čemer so ciljne vrednosti prikazane v realni oziroma uresničljivi 
verziji in v obliki želene dolgoročne ciljne vrednosti. Izpostavili smo predvsem 
 

 tiste kriterije/kazalnike, na katere lahko občina oz. lokalna skupnost neposredno ali 
vsaj posredno vpliva preko ukrepov, sprejetih na podlagi zastavljenih strateških ciljev, 
oziroma 

 

 kriterije/kazalnike, katerih vrednosti lahko spremljamo na podlagi javno dostopnih 
podatkov ali podatkov nosilcev razvoja iz javnega sektorja.  

 
Druge kazalnike, predlagane v procesu priprave strategije, smo morali v fazi priprave 
razvojnega dokumenta žal izločiti. Odgovorni za spremljanje izvajanja strategije jih bodo 
lahko v primeru izboljšanega dostopa do podatkov naknadno vgradili v tekoča analitična 
gradiva. 
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6.1 PRIORITETA 1: INFRASTRUKTURA 
       Razvoj prometne in druge infrastrukture  
 

 
 
5.1.1. Promet in zveze – trajnostna mobilnost 
 
 

6.1.1 Promet in zveze – trajnostna mobilnost 
 

6.1.1.1 SWOT-analiza 
 

PROMET IN ZVEZE (VKLJUČNO S PRIPADAJOČO INFRASTRUKTURO) 
PREDNOSTI: 
- ugodna geografska lega in prometna dostopnost;  
 

- več namenskih površin za pešce in kolesarje; 
 

- dobra povezanost med posameznimi kraji v 
dolini;  

 

- višji nivo uslug, boljše povezave na področju 
javnega prometa, manj zamud;  

 

- dobro razvita IKT v mestih in večjih lokalnih središčih;  
 

- učinkovita preusmeritev prometa na obvoznico;  
 

- več površin, namenjenih mirujočemu prometu.  

SLABOSTI: 
- dotrajana cestna infrastruktura in s tem manjša 

prometna varnost, zlasti slabša varnost kolesarjev;  
 

- neustrezen in uporabnikom neprilagojen javen 
transport ter slaba železniška povezava;  

 

- slaba izkoriščenost ugodnega geografskega in 
prometnega položaja; 

 

- neugodna prometna zakonodaja;  
 

- slabo razvita IKT v manjših zaselkih ter malo javno 
dostopnih točk do interneta. 

PRILOŽNOSTI: 
- posodobitev obstoječih in izgradnja novih cest s 

pločniki in kolesarskimi ter tematskimi stezami;  
 

- izvedba ustreznih cestnih povezav (predvsem 
lokalnih cest in dodatnih priključitev na obvozno 
cesto) – osnova za razbremenitev stranskih cest 
oz. javnih poti;  

 

- povečanje površin za mirujoči promet v mestu 
Žalec ter javnih parkirišč pri turističnih 
zanimivostih; 

 

- zagotoviti oz. postaviti zadostno prometno 
turistično signalizacijo;  

 

- razvoj novih transportnih tehnologij;    
 

- izkoristiti sredstva EU za razvoj IKT v manjših 
zaselkih.  

NEVARNOSTI:  
- neustrezno vzdrževanje cestne infrastrukture na 

daljši rok posledično povzroči bistveno dražje 
rekonstrukcije;  

 

- povečanje osebnega in tovornega prometa;  
 

- brez ustrezne cestne infrastrukture bo občina 
nezanimiva lokacija za razvoj gospodarstva in 
turizma; 

 

- ekonomska kriza, visoka cena pogonskih goriv (vpliv 
na razvoj in uporabo prometne infrastrukture);  

 

- pomanjkanje površin za mirujoči promet lahko pomeni 
hipourbanizacijo (selitev iz mest na podeželje) in s tem 
podražitev zagotavljanja infrastrukture. 

 
6.1.1.2 Ključni cilji razvoja prometa in zvez (vključno s pripadajočo prometno infrastrukturo) 
            do leta 2020 
 

Skupni CILJ nadaljnjega razvoja PROMETA in ZVEZ je TRAJNOSTNA MOBILNOST, kar 
pomeni, da bo Občina Žalec svojo prometno politiko načrtovala CELOSTNO11. Pri 
načrtovanju prometa in prometne infrastrukture bomo tako izhajali iz odločitev, ki jih podpira 
javnost in so skladne z zakonodajo, ter pri tem upoštevali:  

 vplive na kakovost bivanja občanov; 

 vplive na okolje in zdravje ljudi; 

 izboljšanje mobilnosti in dostopnosti; 

 izboljšanje podobe občine, ki bo zanimiva tudi za gospodarstvenike in turiste.  
__________________________________________________ 
11

Povzeto po: Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne 
strategije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012.  

Vizija 2020+: Občina Žalec je občina, ki ima vzpostavljene dobre infrastrukturne 
pogoje za razvoj gospodarstva in poselitve.  
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Celostno urejanje prometa je pomembno ne le z vidika boljše izkoriščenosti prometne 
infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost, manjših prometnih zastojev, učinkovitejših 
naložb, večjega zadovoljstva občanov in manjšega onesnaženja, temveč tudi zato, ker bomo 
v finančni perspektivi 2014–2020 lahko dosegali razvojne cilje (in pridobili finančna sredstva) 
le s celovitimi, sektorsko povezanimi projekti, ki bodo zasledovali širše cilje in ne zgolj 
vlaganj v kilometre cest. Hkrati pa je dejstvo, da je ustrezna prometna infrastruktura eden od 
osnovnih pogojev za obstoj, širjenje in razvoj proizvodnih, stanovanjskih in turističnih območij 
in je s tem strateškega pomena za razvoj lokalne skupnosti.        
 
CESTNI PROMET, CESTNA INFRASTRUKTURA 
Izhodišče oziroma predpogoj za uspešno realizacijo ciljev na področju prometa in zvez v 
Občini Žalec je računalniško podprt informacijski sistem – kataster cestnoprometne 
infrastrukture (v obliki GIS), vzpostavljen leta 2013. Redno vzdrževanje sistema, ki bo 
zajemal tudi podzemni kataster komunalne in druge infrastrukture, cestnoprometno ter 
obvestilno-turistično signalizacijo (za zagotavljanje večje varnosti udeležencev v cestnem 
prometu), bo med drugim omogočil: 

 kakovostno in ažurno spremljanje stanja javnega cestnega omrežja, ki je v pristojnosti 
občine, vključno z oceno poškodovanosti cest; 

 učinkovito upravljanje in objektivno določanje prioritet, s tem pa racionalno porabo 
sredstev za vzdrževanje in modernizacijo cestnega omrežja.  

 
Drugo pomembno izhodišče in hkrati CILJ se nanaša na realizacijo 3. razvojne osi 
oziroma državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z republiko Avstrijo, ki 
je ne le v interesu nadaljnjega razvoja Občine Žalec in širšega območja, temveč je tudi eden 
ključnih predpogojev nadaljnjega razvoja gospodarstva na obravnavanem območju.  
 
Občina Žalec prednostno podpira realizacijo 3. razvojne osi (varianto F6), ki omogoča 
hitrejši razvoj PC Arnovski gozd. V primeru, da bodo v širšem okolju pretehtali argumenti 
za varianto F3b, bo Občina Žalec pod določenimi pogoji, ki so bili v fazi javne 
razgrnitve dopolnjene študije variant leta 2013 posredovani pristojnemu ministrstvu, 
podprla tudi to varianto. Pogoji se med drugim nanašajo na zaščiteno naravno območje 
Ponikovskega krasa ter s tem povezan turizem pri Jami Pekel, na možnost dostopa z 
avtoceste do turističnega območja jame in Rimske nekropole v Šempetru, na pomen vrelca 
tople vode v Podlogu za nadaljnji razvoj turizma idr. 
 
Drugi operativni CILJI na področju CESTNEGA PROMETA in CESTNE INFRASTRUKTURE: 
 

 postopna popolna sanacija/rekonstrukcija in delna novogradnja cestnega omrežja, ki 
je v pristojnosti občine (lokalne ceste in javne poti), in sicer posodobitev obstoječih 
ter gradnja novih cest s pripadajočo komunalno in drugo infrastrukturo, prometno in 
turistično obvestilno signalizacijo ter prometnimi površinami za pešce (pločniki) in 
kolesarje (kolesarske steze)12; 

 

 postopno povečanje/ureditev kolesarskih poti ter povečanje/ureditev sprehajalnih in 
tematskih poti, pomembnih za razvoj turizma in zdravje občanov;  

 

___________________________________________________________ 
12 

Glej tudi Nacionalno strategijo varnosti kolesarskega prometa 2012–2021, Javna agencija RS za varnost 
prometa, 2012.  
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 postopna ureditev mirujočega prometa (najprej časovna omejitev, kasneje 
sprememba režima parkiranja s plačljivim parkiranjem v mestu Žalec s ciljem 
omogočiti parkiranje večjemu številu udeležencev v prometu za krajše časovno 
obdobje, postopno povečanje števila javnih parkirnih mest v mestu Žalec, Petrovčah 
in Šempetru ter na ključnih turistično zanimivih lokacijah); 

 

 vzporedno z razvojem cestne infrastrukture urediti javno razsvetljavo po evropskih 
kriterijih energetske in okoljske primernosti;  

 

 CESTNI JAVNI POTNIŠKI PROMET: postopno povečanje primestnega javnega 
potniškega prometa tako, da se poveča število krajev s frekvenco dostopnosti 
javnega prevoza vsaj 8-krat dnevno (dnevni zakup avtobusov, minibusov in/ali 
kombijev);  

 
 

 ŽELEZNIŠKI PROMET: primarni cilj je večja prometna varnost, ki je pogojena z  
rekonstrukcijo obstoječe proge, zavarovanjem postaj s signalnovarnostnimi 
napravami ter ureditvijo izvennivojskega križanja železniške proge s cestnim 
omrežjem povsod, kjer je to mogoče, cilj pa je tudi povečan javni železniški promet; 
oba cilja lahko občina doseže le preko pogovorov z upravljavcem železniške 
infrastrukture;  

 

 ŠPORTNO LETALIŠČE LEVEC: sodelovati z Mestno občino Celje pri širitvi letališča 
(sodelovanje pri izdelavi izvedbenega prostorskega akta za območje letališča); 

 

 TELEKOMUNIKACIJE: cilj je skladno s smernicami EU do leta 2020 zagotoviti vsem 
gospodinjstvom v občini dostop do omrežja naslednje generacije (30 Mb/s ali več), 
dolgoročni cilj pa, da bi vsaj polovici gospodinjstev v občini z naročninami omogočili 
hitrost povezave 100 Mb/s ali več13. Dodatni cilj, ki prispeva k razvoju turizma, je 
zagotoviti možnost brezplačnega dostopa do interneta na treh točkah – v mestu 
Žalec, Šempetru in Petrovčah.    

 
6.1.1.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 
Osnovni ukrep oziroma predpogoj za doseganje sprejetih strateških in operativnih ciljev je 
umestitev ustreznih programov/projektov na področju prometa in zvez ter pripadajoče 
infrastrukture: 
 

 v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne programe vlaganj v okviru proračuna 
Občine Žalec (program sanacije/rekonstrukcije/novogradnje cest s pripadajočo 
komunalno in drugo infrastrukturo ter prometno in turistično-obvestilno signalizacijo, 
torej vključno s programom gradnje pločnikov, kolesarskih stez in kolesarskih poti, 
program prenove javne razsvetljave po evropskih kriterijih energetske in okoljske 
primernosti, vlaganja v ozaveščanje občanov za večje koriščenje javnega prevoza 
…); 
 

 v ORP Spodnje Savinjske doline in RRP Savinjske regije oziroma v Dogovor za 
razvoj regije; umeščanje v širše razvojne programe bo potekalo preko skupnih 
projektov (npr. regijska kolesarska pot) in celovitih oziroma medsektorskih projektov 
(ureditev prometa v sklopu projekta antične nekropole v Šempetru in projekta 
ekokamp v Vrbju, urejanje tematskih poti ipd.), sofinanciranih s sredstvi EU.      

_________________________________________________________ 
13 

Glej tudi Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
in odboru regij Evropska digitalna agenda ter Modeli in tehnologije razvoja širokopasovnih in mobilnih 
komunikacij na ruralnih območjih Slovenije. 
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Drugi ukrepi: 
 

 nadgradnja in redno vzdrževanje računalniško podprtega informacijskega sistema – 
katastra cestnoprometne infrastrukture, vključno z izdelano analizo stanja cest po 
odsekih ter načrtom razvoja cestnega omrežja, ki zajema odpravo večjih 
pomanjkljivosti (nevarne in neustrezne točke na cestnem omrežju); 

 

 postopna zemljiškoknjižna ureditev lastništva lokalnega cestnega omrežja; 
 

 uvedba časovno omejenega (I. faza) oz. plačljivega (II. faza) parkiranja v mestu 
Žalec; 

 

 sprejemanje izvedbenih prostorskih aktov za posamezne odseke/trase cest, kjer je to 
potrebno zaradi zagotovitve ustreznih širin koridorjev za bodoče načrtovanje lokalnih 
cest oziroma spremljajočih kolesarskih poti in peš povezav; 

 

 sofinanciranje dnevnega zakupa vozil javnega cestnega potniškega prometa po 
programu postopnega povečevanja števila krajev v občini z dnevno zagotovljenimi 
prevozi vsaj 8-krat dnevno; 

 

 ob urejanju gospodarskih con in stanovanjskih območij ter sočasno z novogradnjami 
in rekonstrukcijami cest glede na potrebe/možnosti predvideti nove avtobusne linije in 
zgraditi avtobusna postajališča; 

 

 sofinanciranje brezplačnega (časovno omejenega) dostopa do interneta na treh 
točkah – v mestu Žalec, Šempetru in Petrovčah; 

 

 drugi ukrepi, sprejeti na podlagi letnega spremljanja izvajanja Strategije razvoja 
Občine Žalec 2014–2020 na področju prometa in zvez. 
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6.1.1.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 

 

PROMET IN ZVEZE (VKLJUČNO S PRIPADAJOČO INFRASTRUKTURO) 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Vzpostavljen računalniško podprt 
informacijski sistem – kataster 
cestnoprometne infrastrukture  

delujoč 
inf. 

sistem  

NE  DA  DA 

Dolžina asfaltiranih lokalnih cest  km 112,75 115,42 115,42 

   Dolžina asfaltiranih javnih poti  km 126,73 130 134,50 

Dolžina lastniško urejenih občinskih 
cest  

km 126
a
 200 249,92 

Dolžina saniranih/rekonstruiranih 
občinskih cest  

km 
27,62+127,17= 

154,78
b
 

206,78
c
 240,51

c
 

Dolžina urejenih pločnikov  km 25,8 29 40 

Dolžina urejenih kolesarskih poti  km 1,2 10,03 15 

Število javnih parkirnih mest  število 2.337 2.500 3.000 

Rešena prometna ureditev pri ZD 
Žalec

č
  

št. parkir. 
mest 

55 55 55 

Dolžina sprehajalnih in tematskih poti  km 40 45 50 

Stopnja urejenosti javne razsvetljave po 
evropskih kriterijih energetske in 
okoljske primernosti (v odstotkih glede 
na vse površine, opremljene z javno 
razsvetljavo)  

 
% 

 
45 

 
100 

 
100 

Delež gospodinjstev z urejeno 
dostopnostjo do telekomunikacij  

% 98 100 100 

Tehnološka raven širokopasovnih 
povezav v občini  

Mb/s 1 Mb/s
d
 30 Mb/s

d
 100 Mb/s

d
 

Delež naselij v občini, ki imajo 
zagotovljeno dostopnost do javnega 
prevoza vsaj 8-krat dnevno 

 
% 

 
26

e
 

 
28

e
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a
Izhodiščna vrednost dolžine zemljiško urejenih cest (lokalne ceste in javne poti) je določena z izvedbo 
preseka linije (osi ceste) in poligona (parcele). Kjer se linija in poligon sekata, je mišljeno, da je lastništvo 
urejeno. Trenutno ni možno podati podatka o površinah zemljiško urejenih cest, saj bi bila za nesporen 
podatek potrebna geodetska preveritev. Vsekakor je cilj lastniška ureditev vseh občinskih cest, kar pa je 
odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev za geodetske odmere in odkupe. 

b
27,62 km rekonstruiranih cest + 127,16 km cest v dobrem stanju = 154,78 km urejenih cest. 

c
Realni cilj za leto 2020 predpostavlja, da se dodatno sanira/rekonstruira približno 60 % cest, ki so po analizi 
potrebne sanacije, želena ciljna vrednost pa je sanacija vseh cest, ki so potrebne rekonstrukcije (dodatnih 
85,73 km cest k sedanjim 154,78 km). 

č
Rešitev mirujočega prometa pri ZD Žalec je najprej mogoča z uvedbo časovno omejenega parkiranja v mestu 
Žalec, s čimer bi se povečala frekvenca in s tem izkoriščenost obstoječega števila parkirišč. Morebitno 
dolgoročno povečanje števila parkirišč je pogojeno z odkupi nepremičnin v bližini ZD, kar je odvisno od 
razpoložljive ponudbe teh nepremičnin in finančnih možnosti proračuna, zato v tej fazi ni predvideno, je pa 
dolgoročno želeni cilj. 

d
Skladno s smernicami EU je Občina Žalec po stanju 2013 dosegla kriterij 1 Mb/s z upoštevanjem možnosti 
satelitskih povezav; cilj do leta 2020 je zagotovitev omrežja za naslednje generacije (30 Mb/s ali več), 
dolgoročni cilj pa, da bi  vsaj 50 % gospodinjstev z naročninami omogočili hitrost povezave 100 Mb/s ali več. 

e
Stanje dostopnosti do javnega prevoza vsaj 8-krat dnevno je 10 od 39 naselij; realni cilj je vsaj 14 od 39 
naselij oziroma vsaj 20 od 39 naselij naj bi imelo možnost dostopa do javnega prevoza 8-krat dnevno. 
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6.1.2 Komunalna infrastruktura in komunalni odpadki 
 

6.1.2.1 SWOT-analiza 
 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA TER KOMUNALNI ODPADKI  
PREDNOSTI:  
- čistejše okolje – zgrajene ČN na območju ter 

kanalizacijski sistemi v večjih naseljih;  
 

- predhodna priprava komunalno opremljenih 
zemljišč privablja investitorje;  

 

- ravnanje z odpadki skladno z zahtevami 
zakonodaje, normativi EU (vzpostavljen sistem 
odvoza in ravnanja z odpadki (ločeno zbiranje, 
ekološki otoki), nadgradnja tehnoloških postopkov v 
RCERO, avtomatizacija sortirne linije, celovito 
reševanje odpadnih podzemnih voda na območju 
RCERO); 

 

- vodovodne investicije – boljša oskrba z 
neoporečno vodo ter strokovni nadzor nad 
kakovostjo pitne vode;  

 

- določitev infrastrukturnih koridorjev v planskih 
dokumentih – osnova za lažjo in hitrejšo izvedbo v 
fazi investiranja; 

 

- relativno dobra pokritost z vodnimi viri.   

SLABOSTI:  
- dotrajanost vodovodnih sistemov – visoke vodne 

izgube;  
 

- onesnaževanje podtalnice, vodotokov in jezer  
(posledica zastarelih kanalizacijskih sistemov, manjša 
naselja so brez kanalizacijskih sistemov in ČN, število 
ekoloških otokov ni zadostno, črna odlagališča); 

 

- brez učinkovitega katastra je nemogoče 
načrtovanje; 

 

- gradnja komunalne infrastrukture zahteva vlaganje 
dodatnih finančnih sredstev za občino, ki zaradi 
pomanjkanja sredstev pogosto ne more v celoti 
urediti odsekov (kanalizacija, vodovod, elektrika, plin, 
kabelska TV, pločniki, meteorna kanalizacija, javna 
razsvetljava …); 

 

- kanalizacijska napeljava ni mogoča povsod;  
 

- premajhna protipoplavna varnost; 
 

- neusklajeno načrtovanje med posameznimi lastniki in 
koncesionarji komunalne infrastrukture povzroča 
dodatne stroške vsem lastnikom te infrastrukture;  

 

- nezadovoljstvo uporabnikov po izvedenih investicijah v 
komunalno infrastrukturo (višji mesečni stroški); 

 

- togost zakonodaje in zakonodajalcev pri nadgradnji 
tehnoloških postopkov ravnanja z odpadki v RCERO;  

 

- vznemirjanje lastnikov zemljišč v fazi izvajanja investicij 
vodovodov in kanalizacij (služnostne pogodbe);  

 

- z avtomatizacijo sortirne linije – problematika pri 
prevzemanju določenih frakcij.  

 

PRILOŽNOSTI: 
- z urejenim odlaganjem odpadkov dolgoročno 

ohranjamo čisto okolje in hkrati z nadgradnjo 
tehnoloških postopkov v RCERO – možnost 
sprejemanja večjih količin odpadkov v obdelavo in s 
tem znižanje obratovalnih stroškov, z avtomatizacijo 
sortirne linije pa nastajajo nove tržne niše;  

- večje izkoriščanje vodnih virov (zbiralniki);  
 

- z urejenim okoljem in infrastrukturo postane 
občina prepoznavnejša v širšem okolju, zanimiva 
za gospodarske subjekte; 

- ustrezna zaščita vodovarstvenih območij;  
- ob gradnji komunalne infrastrukture – možnost 

ureditve določenih odsekov v celoti (glej tudi slabosti) 
in izboljšati cestne povezave (tudi istočasna gradnja 
kolesarskih poti);  

- črpanje sredstev EU;  
 

- razvoj novih tehnologij (male ČN);  
- izvajanje komunalnih investicij – možnost zaslužka za 

gradbena podjetja.  

NEVARNOSTI: 
- nadaljnje onesnaževanje okolja oz. vodnih virov 

(podtalnice in vodotokov) zaradi neustrezne zaščite, 
neobnavljanja dotrajane stare infrastrukture in 
prepočasne gradnje centrov za ločeno zbiranje 
odpadkov ter investicij v tehnološko nadgradnjo 
RCERO; 

  
- omejitev financiranja okoljskih naložb iz virov EU le 

na večje komunalnoinfrastrukturne projekte;  
 

- zastoj v razvoju občine brez načrtovanja in gradnje 
potrebne infrastrukture. 
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6.1.2.2 Ključni cilji razvoja področja komunalne infrastrukture ter komunalnih odpadkov do 
leta 2020 

 
Ključni cilj nadaljnjega razvoja komunalne infrastrukture ter področja komunalnih odpadkov je 
trajnostni razvoj občine, kar pomeni, da bo Občina Žalec podobno kot svojo prometno 
politiko tudi politiko razvoja komunalne infrastrukture načrtovala in izvajala celostno, torej 
skladno s cilji varstva okolja Občine Žalec14 ter skladno z načrtovanim razvojem poselitve, 
prometne infrastrukture in drugih posegov v prostor.  
 
Operativni cilji na področju komunalne infrastrukture ter komunalnih odpadkov: vodovod, 
kanalizacija, komunalni odpadki. 
 

 VODOVOD: 
- dobra oskrba z neoporečno vodo ter stalen strokovni nadzor nad kakovostjo pitne 

vode; 
- zaključiti gradnjo vodovodov (vodovod Brnica, Hramše); 
- postopna zamenjava obstoječih salonitnih vodov (vzporedno z gradnjo cest in 

kanalizacije); 
- prevzem lokalnih vodovodov v upravljanje JKP Žalec. 

 

 KANALIZACIJA:  
- dokončna realizacija Operativnega programa (OP) odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode v Občini Žalec za obdobje 2005–2015, ki se podaljša v 
obdobje 2014–2020 (dokončanje, gradnja vseh manjkajočih kanalizacijskih 
sistemov); 

- 100-odstotna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v vseh naseljih, kjer je 
sistem zgrajen in je priključitev mogoča;  

- spodbujanje gradnje malih ČN na območjih, ki ne morejo biti vključena v centralni 
sistem čiščenja odpadnih voda (predvsem rešitev odvajanja in čiščenja odpadne 
vode na območju Ponikovskega krasa skladno z izdelano študijo).  

 

 KOMUNALNI ODPADKI: 
- podpora projektom CERO Celje za nadgradnjo tehnoloških postopkov (iz sredstev 

amortizacije in virov EU); 
- doseči 100-odstotno vključitev gospodinjstev v organiziran odvoz odpadkov; 
- gradnja reciklažnega dvorišča (sodobnega zbirnega centra) na zemljišču v lasti 

Občine Žalec. 
 
6.1.2.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 
Osnovni predpogoji za doseganje sprejetih strateških ciljev na področju komunalne 
infrastrukture in komunalnih odpadkov so: 
 

 sprememba oziroma časovno podaljšanje OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Občini Žalec 2005–2015 (predvidoma do vključno leta 2017); 

 

 umestitev ustreznih programov/projektov v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne 
programe vlaganj v okviru proračuna Občine Žalec (gradnja kanalizacije po sprejetem 
operativnem programu, promocija in finančna podpora pri gradnji malih čistilnih naprav, 
prenova vodovodov in odstranjevanje salonitnih vodov, promocija ločenega zbiranja 
odpadkov na ekoloških otokih, sofinanciranje odstranjevanja azbestne kritine …); 

 

 umestitev ustreznih programov/projektov v ORP Spodnje Savinjske doline in RRP, ki bo                                           
_______________________________________________________________________________________________ 

14
Glej tudi poglavje 6.3 PRIORITETA 3: TRAJNOSTNI RAZVOJ. 
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potekala predvsem preko skupnih projektov, sofinanciranih iz evropskih virov (npr. 
realizacija OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, nadgradnja RCERO ipd.).      

 

Drugi ukrepi: 

 zaščita vodovarstvenih območij; 

 sofinanciranje (subvencioniranje) gradnje malih ČN ter strokovna pomoč JKP pri malih ČN 
nad 50 PE, ki jih kasneje prevzame v upravljanje; 

 nadgradnja programov/projektov ozaveščanja prebivalstva na področju ravnanja z 
odpadki; 

 zagotovitev zemljišča za gradnjo reciklažnega dvorišča (sodobnega zbirnega centra, 
centra ponovne uporabe); 

 ureditev ekoloških otokov in zagotovitev ponovne uporabe zelenega odpada z javnih 
površin z nadgradnjo tehnologije za mehansko-biološko predelavo (kompostirnica, 
sekalnica); 

 sofinanciranje odstranjevanja azbestne kritine; 

 drugi ukrepi, sprejeti na podlagi letnega spremljanja izvajanja Strategije razvoja Občine 
Žalec 2014–2020 na področju komunalne infrastrukture in komunalnih odpadkov. 

 
6.1.2.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 
 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNALNI ODPADKI  

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Dolžina vseh javnih vodovodov km 196,2 200 220 
Dolžin vseh aktivnih salonitnih vodov km 36,7 33 0 
Dolžina vseh javnih kanalizacijskih 
vodovodov v Občini Žalec 

km 91,46 100,00 120,00 

Delež gospodinjstev v Občini Žalec z 
zagotovljeno oskrbo iz javnega 
vodovodnega omrežja 

 
% 

 
96 

 
98 

 
100 

Stopnja realizacije OP odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode (po 
vsebini, po vrednosti)  

 
% 

 
35 

 
100 

 
100 

Delež gospodinjstev v Občini Žalec, ki so 
priključena na javno kanalizacijsko omrežje 

 
% 

 
34 

 
45 

 
60 

Število individualnih malih čistilnih naprav v 
velikosti manj kot 50 PE 

število 52 1.500 4.000 

Število črnih odlagališč odpadkov   število 35 10 0 

Stopnja vključitve gospodinjstev in drugih 
uporabnikov v organiziran odvoz odpadkov  

 
% 

 
85 

 
95 

 
100 

Število projektov s področja ravnanja z 
odpadki (letno)  

število 3 5 5 

Število ekoloških otokov število 120 140 160 

Zagotovitev sodobnega zbirnega centra
a 
 

-  

število 0 1 1 

Zagotovitev ponovne uporabe zelenega 
odpada z javnih površin (kompostirnica, 
sekalnica) 

-  

 
% 

0 50 100 

Delež odstranitve azbestne kritine 
(gospodinjstva, sofinanciranje) 

% 75 85 90 

a
Občina zagotovi potrebna zemljišča, s katerimi že razpolaga, za zbirni center/center ponovne uporabe. 
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6.1.3. Energetika in energetska infrastruktura 
 
6.1.3.1 SWOT-analiza 
 

ENERGETIKA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA 
 PREDNOSTI:  
- energijski potencial naravnih virov (voda, gozd 

…);  
 

- daljinsko ogrevanje mesta Žalec (znižanje stroškov 
ogrevanja, ukinitev dveh kotlovnic, boljša izraba 
energije, proizvodnja toplotne energije in elektrika na 
enem mestu, manjši izpusti CO2 v ozračje, izraba 
obnovljivih virov – biomasa, subvencioniran odkup el. 
energije s strani države); 

 

- dobra oskrba z energijo;  
 

- ugodne klimatske razmere. 
 

SLABOSTI:  
- razpršenost poselitve otežuje gradnjo ekonomsko 

učinkovitega daljinskega ogrevanja;  
 

- preveč monopola pri ponudnikih energije;  
 

- problem financiranja daljinskega ogrevanja 
(dolgotrajna doba vračanja investicijskih sredstev, 
premajhen vir lastnih sredstev); 

 

- prevelika poraba energije glede na proizvedeno 
dodano vrednost; 

 

- administrativne ovire – dolgotrajni postopki za pridobitev 
pogodbe za kogeneracijo (soproizvodnja toplote in 
elektrike), težave pri pridobivanju soglasij; 

 

- slabo razvita IKT v manjših zaselkih, malo javno 
dostopnih točk do interneta. 

 

PRILOŽNOSTI:  
- izkoriščanje lesne biomase in drugih obnovljivih 

virov energije;  
 

- sanacija starih zgradb;  
 

- večje izkoriščanje vodnih virov (ob ustrezni 
zaščiti vodovarstvenih območij);  

 

- daljinsko ogrevanje mesta Žalec (možnost 
priključitve novih odjemnikov toplovoda, možnost za 
dolgoročno in stabilno oskrbo s toplotno energijo, 
malo konkurentov v občini, mogoča izraba obnovljivih 
virov – biomasa, sonce);  

 

- sonaravni razvoj različnih dejavnosti na načelih 
trajnostnega razvoja; 

 

- krepitev raziskovalnega potenciala in sposobnosti za 
uvajanje novih tehnologij ob sočasnem izboljšanju 
učinkovitosti prenosa znanja in večjega povezovanja 
strokovnjakov; 

 

- izboljšanje izobraževanja in ozaveščanja prebivalstva 
na področju ravnanja z energijo. 

 

NEVARNOSTI: 
- prekomerna odvisnost od bodočih monopolnih 

velikih ponudnikov mobilnosti in rešitev na tem 
področju; 

 

- velika pričakovanja energetskega sektorja glede 
financiranja in izvedbe projektov;  

 

- netrajnostna raba virov energije;  
 

- zaostanek za mednarodnimi razvojnimi trendi z 
nepopravljivimi posledicami; 

 

- neinformiranost in slaba osveščenost splošne javnosti;  
 

- daljinsko ogrevanje mesta Žalec – nevarnosti: 
finančni riziko zaradi finančne nediscipline uporabnikov 
in stroškov kreditiranja, dolgotrajni sodni postopki (v 
primeru neplačil), upadanje kupne moči prebivalstva, 
politične odločitve;  
 

- počasen odziv izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti 
na spremembe. 

 
 
 
6.1.3.2 Ključni cilji razvoja področja energetike in energetske infrastrukture do leta 2020 
 
Zaradi dejstva, da v programskem obdobju 2007–2013 še niso bili realizirani načrti občine na 
področju energetske sanacije javnih zgradb in tudi ne dejavnosti na področju preusmerjanja 
v obnovljive vire energije (OVE), vključno z daljinskim ogrevanjem mesta Žalec, je 
izhodiščna naloga Občine Žalec na področju energetike in energetske infrastrukture v 
programskem obdobju 2014–2020 novelacija njene energetske zasnove.  
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Operativni cilji: 
 

 Na področju UČINKOVITE RABE ENERGIJE (URE) in ENERGETSKE 
INFRASTRUKTURE, ki je v pristojnosti občine: 

 

- prehod na obnovljive vire energije (OVE) za ogrevanje mesta Žalec in razširitev 
daljnovodnega omrežja v mestu Žalec (priključevanje večjih odjemnikov, kot je ZD, 
sodišče idr.); 

- energetska obnova javnih zgradb; 
- kabliranje toplovodov; 
- vzpostavitev nadzora nad porabo energije v javnih objektih, vključno z 

racionalizacijo porabe; 
- postopno uvajanje vozil na OVE v okviru javnega voznega parka ter ureditev točk 

za izposojo koles; 
- učinkovita promocija URE in ORE; 
- večje izkoriščanje vodnih virov (ob ustrezni zaščiti vodovarstvenih območij).  

 

 Na področju ENERGETSKE INFRASTRUKTURE, ki ni v pristojnosti občine 
(elektroenergetska infrastruktura, plinovodno omrežje), pa si bo občina prizadevala 
doseči: 

 

- usklajeno načrtovanje infrastrukturnih koridorjev (po možnosti skupnih, vključno s 
komunikacijsko in drugo infrastrukturo) ter drugih posegov v prostor pri gradnji in 
rekonstrukciji visoko- in nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja ter 
prenosnega in distribucijskega plinskega omrežja (plinifikacija); 

 

- postopno kabliranje visokonapetostnih daljnovodov na območjih strnjene poselitve.  
 
 

6.1.3.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 

Osnovni predpogoji za doseganje sprejetih ciljev na področju energetike in energetske 
infrastrukture: 
 

 novelacija Energetske zasnove Občine Žalec; 
 

 umestitev ustreznih programov/projektov v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne 
programe vlaganj v okviru proračuna Občine Žalec (sofinanciranje projektov 
energetske obnove javnih zgradb, prehoda na OVE mesta Žalec in kabliranja 
toplovodov, promocijske dejavnosti …); 

 

 (po potrebi) umestitev ustreznih programov/projektov v ORP Spodnje Savinjske doline 
in RRP Savinjske regije oziroma v Dogovor za razvoj regije; 

 

 usklajeno umeščanje in izvajanje posegov v prostor z upravljavci energetskih omrežij, 
ki potekajo na območju občine, ter z upravljavcem voda. 

 
Drugi ukrepi: 

 ozaveščanje prebivalstva o pomenu URE in OVE ter uvajanja alternativnih virov 
energije; 

 

 zagotavljanje prostorov za svetovalno energetsko pisarno; 
 

 sofinanciranje uveljavitve energetskih izkaznic v Občini Žalec; 
 

 drugi ukrepi, sprejeti na podlagi letnega spremljanja izvajanja Strategije razvoja Občine 
Žalec 2014–2020 na področju energetike in energetske infrastrukture. 
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6.1.3.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 
 
 

ENERGETIKA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Število gospodinjstev/stanovanj, 
vključenih v daljinsko ogrevanje mesta 
Žalec  

število 1.076 1.150 1.236 

Prehod na obnovljive vire energije za 
ogrevanje mesta Žalec  

nova 
kotlovnica 

1 stara kotlovnica 
v Čopovi ulici (ni v 

uporabi) 

2 (1 nova kotlovnica 
na biomaso + 1 

plinska kotlovnica s 
kogeneracijo

a
) 

2 (2 kotlovnici na 
biomaso s 

kogeneracijo
a
) 

Stopnja realizacije energetske obnove 
javnih zgradb v občini (v odstotkih 
glede na število vseh javnih zgradb)  

 
% 
 

32 
 

70 
 

 
100 

Dolžina kalibriranih toplovodov m 320 2.950 3.200 

Število objektov, priključenih na javno 
plinovodno omrežje 

število 1.300 1.600 2.100 

Nadzor nad porabo energije v javnih 
objektih (delež javnih objektov, 
vključenih v energetsko knjigovodstvo) 

 
% 

 
80 

 
90 

 
100 

Racionalizacija porabe energije (ukrepi 
za URE v javnih objektih) – delež  
objektov 

 
% 

 
40 

 
60 

 
80 

Število javnih objektov z uporabo OVE  število 1 3 5 

Novelacija energetske zasnove OŽ 
(EK)  

 
število 

 

 
0 

 
1 

 
1 

a
Kogeneracija ali soproizvodnja toplotne in električne energije vpliva pozitivno na

 
zmanjšanje 

toplogrednih plinov. 
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6.2 PRIORITETA 2: ZNANJE  
Razvoj kadrov za podjetništvo in zaposlovanje, inovacijska družba  

 
 
 
 
 
 

6.2.1 Spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 
 

6.2.1.1 SWOT-analiza 
 

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN KONKURENČNOSTI 
PREDNOSTI:  
- ugodna geografska lega, dobre logistične 

povezave; 
 

- vzpostavljeno podjetniško podporno okolje;  
 

- bogata naravna in kulturna dediščina, ki jo je 
mogoče aktivneje vključiti v turistično in poslovno 
ponudbo; 

  

- tradicija znanja, obrtništva in podjetništva (MSP), 
ki je hitro prilagodljivo;  

 

- uspešna, prepoznavna podjetja ter večji gospodarski 
subjekti z ustaljenimi izvoznimi potmi in kakovostnimi 
proizvodi po konkurenčnih cenah; 

 

- vzpostavljen sistem štipendiranja v regiji in občini; 
 

- sposobni zaposleni; 
 

- povezovanje podjetij in skupni nastop na trgu;  
 

- izkoriščanje projektov za spodbujanje mladih k vstopu 
v podjetništvo; 

 

- ukrepi za spodbujanje samozaposlitev.  

SLABOSTI:  
- nespodbudno poslovno okolje v državi;  
 

- nizka dodana vrednost in šibka finančna moč 
gospodarstva za vlaganja v razvoj; 

 

- slabo razvito povezovanje med podjetji ter tudi 
med podjetji in podpornim okoljem; 

 

- težave pri pridobivanju prostora za razvoj podjetij – 
pri čemer lahko neustrezna lokacija podjetju 
povzroča dodatne stroške; 

 

- zadolženost, insolventnost podjetij;  
 

- nezadostno razvita dopolnilna ponudba (zlasti 
turistična) in s tem premajhna prepoznavnost območja 
kot turistične destinacije;  

 

- v štipendijsko shemo so po večini vključeni družinski 
člani lastnikov podjetij;  

 

- premajhna izvozna usmerjenost MSP;   
 

- neobveščenost (nezanimanje) podjetnikov;  
 

- prost in nenadzorovan vstop tujih podjetij na naš trg.  
PRILOŽNOSTI:  
- usklajeno povezovanje podjetij, institucij, 

posameznikov, njihovega znanja, kapitala in 
inovativnih razvojnih projektov v podporo 
gospodarstvu, vključno s podporo pri vstopu na 
tuje trge in internacionalizaciji podjetij ter širitvijo 
meddržavnega sodelovanja na gospodarskem in 
turističnem področju; 

 
 

- tehnološki razvoj podjetij, uvajanje novih 
proizvodnih procesov in lasten razvoj novih 
tehnologij ter novih proizvodov in storitev in 
posledično dvig dodane vrednosti;   

 

- z zagotavljanjem novih površin, namenjenih za 
gospodarski razvoj, pod ugodnejšimi pogoji 
privabiti domače in tuje investitorje; 

 

- razvoj novih integralnih turističnih produktov, 
vključno z razvojem podeželja; 

 

- preprečiti beg možganov; 
 

- socialno podjetništvo;  
  

- programi usposabljanja za uspešno vodenje podjetja.  

NEVARNOSTI: 
- nadaljnji beg možganov in kompetentnega kadra;  
 

- problematika financiranja in s tem negotovost 
poslovanja;  

 

- ranljivost podjetij, zlasti MSP, na vplive zunanjih 
dejavnikov (hiter razvoj tehnologij, močna konkurenca 
v posameznih panogah, stroškovni pritiski zaradi rasti 
cen strateških surovin ipd.);  

 

- administrativne ovire za investicije in podjetja, 
nenehno spreminjanje zakonodaje in posledično 
odhod vlagateljev;  

 

- konkurenčnejši ponudniki prostora za razvoj podjetij; 
  

- neetična ravnanja, špekulacije; 
 

- premajhna osebna angažiranost pri opravljanju 
dejavnosti. 

Vizija 2020+: Občina Žalec je občina, v kateri živijo inovativni in kreativni ljudje z 
ustreznim znanjem za razvoj gospodarstva in odpiranje delovnih mest ter 
sposobnostmi za razcvet ustvarjalnosti na vseh področjih življenja.  
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6.2.1.2 Ključni cilji razvoja podjetništva in konkurenčnosti v Občini Žalec do leta 2020 
 
Skladno s svojimi pristojnostmi bo Občina Žalec težila k cilju postati prepoznavna kot 
UČEČA SE OBČINA, ki ceni znanje in spodbuja vseživljenjsko učenje, zato bo v obdobju 
2014–2020 prispevala k razvoju podjetništva in konkurenčnosti tako, da bo izhajala iz 
primerjalnih prednosti in danosti ter preprečila nadaljnji beg možganov na podlagi 
usmerjenosti v znanje, inovativnost, iskanje tržnih niš in povezovanje. Njeni 
operativnimi cilji na področju razvoja podjetništva in konkurenčnosti so: 
 

 izkoristiti lego in druge primerjalne prednosti občine, zato bo ponudila komunalno 
opremljen prostor za razvoj, kjer ima posebno mesto razvoj oziroma širitev poslovne 
cone PC AG; 

 

 razbremeniti gospodarstvo, zato bo prisluhnila potrebam podjetij glede komunalnih 
prispevkov oziroma dajatev, ki so v njeni pristojnosti (višina, odlogi plačil, obročno 
odplačevanje, morebitne oprostitve …); 

 

 spodbuditi pozitivno klimo do podjetništva, kar bo dosegla preko: 
 

- izobraževanja, vzgoje za podjetništvo od vrtca dalje ter omogočanja razvoja višjih 
ravni izobraževanja v lokalnem oz. regijskem okolju, ki bodo izhajale iz naših 
primerjalnih prednosti,  

 

- podpore medsebojnemu obveščanju, povezovanju, sodelovanju gospodarstva in 
razvojno-podpornih inštitucij (ZZG, RAS, UPI, referenčnih centrov …) z 
vzpostavitvijo delujočega sistema kontinuiranega pretoka informacij med 
potrebami gospodarstva in razvojno-podpornimi ter izobraževalnimi institucijami,    

 

- spodbujanja dodatnega oz. vseživljenjskega usposabljanja in/ali izobraževanja, ki 
bo sledilo potrebam gospodarstva in bo zmanjševalo razkorak med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela; 

 

 spodbuditi nadaljnji razvoj referenčnih razvojnih centrov ter branžno povezovanje na 
prednostnih področjih, kot so razvoj turizma in podeželja (nadgradnja projekta Zeleno 
zlato), področje informacijsko-komunikacijskih tehnologij (nadgradnja RC IKT 
Savinja), področje rabe obnovljivih virov energije (povečanje energetske 
samooskrbe), področje kovinsko-predelovalnih dejavnosti idr.  

 
 

6.2.1.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 
Osnovni ukrep (razen predhodno navedenih dejavnosti za doseganje operativnih ciljev), ki je 
hkrati predpogoj za uresničitev sprejetih strateških ciljev, je umestitev ustreznih 
interdisciplinarnih programov/projektov na področju spodbujanja podjetništva in 
konkurenčnosti: 
 

 v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne programe vlaganj v okviru proračuna 
Občine Žalec (načrtovanje in komunalno opremljanje območij poslovnih con na 
podlagi sprejetih programov opremljanja, sofinanciranje delovanja podjetniškega 
razvojno-podpornega okolja, sofinanciranje projektov ohranjanja in razvoja delovnih 
mest, kot so javna dela s poudarkom na zaposlovanju mladih, ter razvoja novih 
podpornih oblik za spodbujanje podjetništva, kot je »coworking«, vlaganje v 
promocijo podjetništva od vrtca dalje …); 

 

 v ORP Spodnje Savinjske doline in RRP Savinjske regije oziroma v Dogovor za 
razvoj regije; umeščanje v širše razvojne programe bo potekalo preko skupnih  
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projektov (npr. referenčnih razvojnih centrov, regijskih projektov spodbujanja 
zaposlovanja in samozaposlovanja mladih, podporne storitve za podjetništvo – točke 
VEM, internacionalizacije malih in srednjih podjetij s skupnim nastopom na tujih trgih 
ipd.) in celovitih oziroma medsektorskih projektov (Razvoj kakovosti funkcije ravnanja 
z ljudmi pri delu v podjetjih Savinjske regije, Ocenjevalni center za človeški potencial, 
Orodjarstvo – regionalni center za prenos novih tehnologij in znanj, Logistične cone 
Savinjske regije, ustanovitev regijske univerze idr.), sofinanciranih s sredstvi EU. 

 

Drugi ukrepi: 
 

 zgodnje poklicno usmerjanje učencev (pa tudi učiteljev in staršev)  že v nižjih razredih 
osnovnih šol in pred zadnjim letnikom srednjih šol s ciljem, da bi zmanjšali bodoča 
strukturna neskladja na trgu dela; ukrep se realizira tako, da se s pomočjo Občine 
Žalec v sodelovanju s šolami nadgradijo dosedanje dejavnosti CIPS, UPI in ZZG 
Žalec na tem področju; 

 nadaljnje spodbujanje izkoriščenosti poslovnih con s spodbujevalnimi ukrepi na 
področju komunalnih prispevkov (sklepanje pogodb o komunalnem opremljanju z 
možnostjo plačila komunalnega prispevka v naravi ipd.);  

 

 drugi ukrepi, sprejeti na podlagi letnega spremljanja izvajanja Strategije razvoja 
Občine Žalec 2014–2020 na področju spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti.  

 
6.2.1.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 

 

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN KONKURENČNOSTI 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Površina poslovnih con, opredeljenih v 
prostorskih planskih dokumentih  

 
ha 
 

 
180 

 

 
180 

 

 
180 

 

Površina komunalno opremljenih 
poslovnih con  

v ha in 
delež v % 

135 
75 % 

170 
95 % 

180 
100 % 

Stopnja izkoriščenosti/zasedenosti 
poslovnih con (delež zasedenih 
površin v poslovnih conah)  

 
% 
 

 
35–40 % 

 

 
60 % 

 

 
85 % 

 

Število registriranih podjetij (d. d., d. o. 
o., s. p. …) v občini   

 
število 

 
1.322

a
 

 
1.346

b
  

 
1.409

c
 

Število zaposlenih v gospodarstvu  število  4.392
č
              4.424

d
 4.621

e
 

a
Kot izhodiščno stanje je upoštevano povprečno število podjetij v obdobju 2007–2012, za katerega je 

značilna izrazito visoka, to je 3-odstotna rast števila podjetij, zato stanje po ZR 2012 ni relevantno 
izhodišče za načrtovanje. V obdobju 2007–2012 se je tako skupno število podjetij v Občini Žalec 
povečalo s 1.220 leta 2007 na kar 1.409 leta 2012, predvsem na račun povečevanja 
samozaposlovanja zaradi izgube delovnih mest, kar pa ni ciljni trend novega programskega obdobja. 

b 
Stanje 2020 izhaja iz predpostavke, da se število podjetij ohrani na relativno visoki ravni iz leta 2010, 
ko kriza še ni tako izrazito vplivala na gibanja v gospodarstvu Občine Žalec. 

c
Stanje 2020+ ob predpostavki, da število podjetij doseže oziroma ohrani nadpovprečno visoko raven iz 

leta 2012. 
č
Stanje po ZR 2012. 

d
Stanje 2020 ob predpostavki 1-odstotne rasti števila zaposlenih letno, kar je nekoliko pod povprečno 

letno rastjo v turbulentnem obdobju 2000–2012 (1,08 %; znotraj te rasti je zajeta nadpovprečna rast 
pred vstopom in še nekaj let po vstopu Slovenije v EU, ne pa tudi padec zaposlenosti, ki je opazen 
šele leta 2013). 

e
Stanje 2020+ je enako nadpovprečno visokemu številu zaposlenih v gospodarstvu Občine Žalec leta 

2010, ko kriza še ni tako izrazito vplivala na gibanja v gospodarstvu Občine Žalec.  
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6.2.2 Visoko šolstvo 
 
6.2.2.1 SWOT-analiza 

 

VISOKO ŠOLSTVO  
PREDNOSTI:   
- prepoznane potrebe gospodarstva in skupnosti po 

specifično izobraženem kadru ter približevanje 
šolskega sistema tem potrebam;  

 

- lokacija občine; 
 

- že razvite in dobro delujoče dejavnosti v podporo 
izobraževanju (CIPS, ISIO) ter UPI s tradicijo in z 
dolgoletnimi izkušnjami na področju 
usposabljanja; 

  

- kompetenten izobraževalni kader;  
 

- veliko izobraževalnih ustanov v regiji, vključno s 
študijskim centrom fakultete za upravo v okviru UPI 
Žalec;  

 

- nezadostna pokritost Savinjske statistične regije s 
programi višje- in visokošolskega izobraževanja;  

 

- obsežna baza dijakov, študentov in udeležencev 
usposabljanj; 

 

- znanje tujih jezikov in prilagajanje na kulture drugih 
narodov pri vstopanju na tuje trge.  

SLABOSTI: 
- neusklajenost, neprilagodljivost ponudbe 

izobraževalnih programov, vključno s poklicnim 
izobraževanjem, ter posledično diplomantov s 
potrebami trga dela oz. potrebami gospodarstva in 
lokalne skupnosti;  

 

- slabša finančna sposobnost izobraževalnih 
institucij otežuje zagotavljanje visoke kakovosti 
visokošolskega študija (predlagano povezovanje);  

 

- v Žalcu ali SSD ni za lokalno okolje zanimive   
višje- ali visokošolske institucije;  

 

- slab način trženja programov usposabljanja in  
izobraževanja; 

 

- veliko programsko sorodnih izobraževalnih ustanov v 
regiji; 

 

- nerazvejan in potrebam trga neprilagojen sistem   
štipendiranja;  

 

- veliko ustanov, toda omejeno število bodočih 
študentov. 

PRILOŽNOSTI:  
- večje medsebojno povezovanje podjetij in 

povezovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi 
institucijami;  

 

- dvig izobrazbene ravni prebivalstva preko 
delovanja regijskega medgeneracijskega centra;  

 

- zagotavljanje vseživljenjskega učenja v podjetjih;  
 

- ustanovitev novih visokošolskih zavodov (ali samo 
podružnic že obstoječih), v Žalcu (ali Celju) s 
programom, razvitim v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo in s podjetji; 

  

- »native speakerji« za poučevanje jezikov.  

NEVARNOSTI:  
- premajhno zanimanje za ustanovljene programe in 

za poklice, ki jih potrebuje gospodarstvo; 
 

- zaostajanje za trendi razvoja poklicev v kreativnih 
industrijah in drugih perspektivnih sektorjih zaradi 
premajhnih vlaganj v izobraževanje, usposabljanje 
in razvoj zaposlenih s strani podjetij;  

 

- finančno in kakovostno sposobnejša konkurenca 
na eni in prevelika razdrobljenost oz. preveč 
izobraževalnih ustanov na drugi strani; 

 

- priprava programa, ki ne bi bil usklajen s 
potrebami na trgu dela;  

 

- pomanjkanje delovnih mest za nove diplomante;  
 

- še vedno preslaba zavest o potrebah vseživljenjskega 
učenja;  

 

- zagotavljanje ustrezno usposobljenega kadra za 
izvajanje učnih programov. 

 
 

6.2.2.2 Ključni cilji razvoja visokega šolstva do leta 2020 
 

Zaradi dejstev, da je v Savinjski regiji 
- sicer odlično razvita mreža srednješolskega izobraževanja, v kateri prevladujejo strokovne 

smeri, ki se vežejo na tradicionalne gospodarske dejavnosti, 
 

- dokaj dobro razvita mreža višje- in visokošolskih izobraževalnih programov, ki pa niso 
povezani v skupno univerzo in (z izjemo določenih programov v okviru UPI – ljudske 
univerze Žalec) tudi niso prisotni v Občini Žalec, 
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- hkrati zabeležena dokaj nizka strokovna izobraženost oziroma neusklajenost ponudbe 
znanja s potrebami (predvsem primanjkuje visoko tehnoloških, informacijskih in 
menedžerskih znanj, ki so pogojena z razvitim sistemom visokošolskega izobraževanja, 
povezanega v okviru univerze), 

 

smo v Občini Žalec v letih 2012 (na pobudo predstavnikov Evropskega središča Maribor – 
ESM, da bi začeli izvajati katerega od njihovih mednarodno akreditiranih visokošolskih 
izobraževalnih programov)15 in 2013 (v procesu priprave strategije razvoja Občine Žalec) 
proučili možnost samostojnega razvoja  visokega šolstva. Delovna skupina, ki jo je imenoval 
župan, je ugotovila, da trenutno sicer za samostojno visokošolsko organizacijo v občini še ni 
zadostnega zanimanja, bo pa tovrstne dejavnosti (glede na njeno soustanoviteljstvo občine v 
Regijskem študijskem središču (RŠS) in glede na ponudbo visokošolskega izobraževanja v 
okviru UPI – ljudske univerze Žalec) v primeru povečanega zanimanja potrebno uskladiti 
najmanj do te mere, da: 
 

- ne bo prihajalo do podvajanja in s tem do nepotrebnega konkuriranja komplementarnih 
visokošolskih programov; 

 

- bo mogoča vključitev v dejavnosti, ki jih RŠS vodi za vzpostavitev bodoče regijske 
univerze. 

 
Druga izhodišča, ki jih bo v primeru povečanega zanimanja za razvoj visokega šolstva v 
Občini Žalec potrebno upoštevati:   
 

 na podlagi ugotovljenih prednosti visokošolskega izobraževanja za lokalno okolje je 
sicer v interesu občine imeti visokošolsko organizacijo, a je ne more uvesti 
samostojno niti po vsebini niti finančno;  

 

 mogoče in seveda smiselno je uporabiti fazni pristop k uvajanju visokošolskega 
izobraževanja, tako z vidika vsebine oz. izpolnjevanja zakonskih pogojev za izvajanje 
visokošolskega izobraževanja kot tudi z vidika zagotavljanja prostorskih pogojev (v I. 
fazi se lahko v dogovoru z UPI – ljudsko univerzo  Žalec pravzaprav takoj začne 
izvajati visokošolsko izobraževanje v njihovih prostorih, ki zadoščajo zakonskim 
kriterijem); 

 

 z vidika financiranja je potrebno iskati oblike, ki ne bodo dodatno bremenile 
občinskega proračuna (npr. oblika fundacije, v katero bo Občina Žalec kot 
ustanoviteljica lahko vložila objekt, kot je Dvorec Novo Celje, javno-zasebno 
partnerstvo, evropski viri idr.). 

 

Ključni operativni CILJI razvoja višjega in visokega šolstva: 
 

 razvoj visokega šolstva preko podpore programu razvoja RŠS, kar vključuje 
vzpostavitev univerze oziroma visokošolskega središča ter razvoj novih visokošolskih 
zavodov, ki bodo izhajali iz primerjalnih prednosti regije in potreb gospodarstva (npr. 
visoka šola za razvoj podeželja, ki bi na pobudo Inštituta za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije ter Šolskega centra Šentjur delovala na področju proizvodnih 
tehnologij oziroma prehranske verige);   

 

 kontinuirano delovanje in nadgradnja višje- in visokošolskih programov v okviru UPI – 
ljudske univerze Žalec, v primeru izraženih potreb pa tudi razvoj novih visokošolskih 
izobraževalnih ustanov v občini pod predhodno navedenimi pogoji oziroma izhodišči; 

___________________________________________________________ 
15

Glej tudi izhodišča za razvoj visokega šolstva v Občini Žalec ter Poslovno poročilo JZ Regijsko študijsko 
središče za leto 2012.
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 ohranitev in nadgradnja regijske štipendijske sheme in občinske štipendijske sheme 
ter drugih programov/projektov v okviru Lokalnega programa mladih v Občini Žalec za 
obdobje 2014–2020 (LPM) s ciljem preprečiti beg možganov. 

 
 
6.2.2.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 
Osnovni ukrep oziroma predpogoj za doseganje sprejetih strateških in operativnih ciljev je 
umestitev ustreznih programov/projektov na področju visokega šolstva: 
 

 v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne programe vlaganj v okviru proračuna 
Občine Žalec (sofinanciranje občinske in regijske štipendijske sheme, sofinanciranje 
izvajanja LPM, sofinanciranje delovanja RŠS idr.); 

 

 v  ORP Spodnje Savinjske doline in RRP Savinjske regije oziroma v Dogovor za 
razvoj regije; umeščanje v širše razvojne programe bo potekalo preko skupnih 
projektov (npr. Razvoj visokega šolstva v Savinjski regiji – ustanovitev univerze, 
Mladinski inkubator – prostor za krepitev kompetenc mladih) in celovitih oziroma 
medsektorskih projektov (Politehnika Velenje ipd.), sofinanciranih s sredstvi EU.      

 
Druge ukrepe bo občina sprejemala po potrebi, in sicer na podlagi letnega spremljanja 
izvajanja Strategije razvoja Občine Žalec 2014–2020 na področju razvoja visokega šolstva, 
kar vključuje tudi evidentiranje potreb za razvoj novih višje- in visokošolskih organizacij s 
poudarkom na iskanju rešitev javno-zasebnega partnerstva.  
 
 
 
6.2.2.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 

 

 

VISOKO ŠOLSTVO  

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA VREDNOST 

2020
+
 

Število visokošolskih izobraževalnih 
programov v regiji 

                       
število  

     6 + 6 + 5 = 17
a
                                 

18
b 

 

                                  
19

b 

 

Število diplomantov na 1000 
prebivalcev  

število 
8,96

c
 9,22

c
 9,61

c
 

Število štipendistov (prejemnikov 
občinskih štipendij, štipendistov v 
RŠS, štipendistov ZZG) 

                      

število 

   19 + 9 + 4 = 32
č
                              

32
č
 

                                             
40

č
 

a
Stanje 2013: 6 višjih strokovnih šol + 6 visokošolskih zavodov + 5 dislociranih enot visokošolskih zavodov 
iz drugih regij. 

b
1 nova visoka šola za razvoj podeželja do leta 2020 + 1 nova akademija za glasbo v Velenju (2020+). 

c
Izhodiščna vrednost 8,96 po stanju 2011 (zadnji razpoložljiv podatek za občine); uresničljiva  vrednost 9,22 
diplomanta na 1000 prebivalcev izhaja iz kazalnika, doseženega v Občini Žalec v najugodnejšem letu 
2010; ciljna vrednost 9,61 diplomanta na 1000 prebivalcev pa je enaka najugodnejši vrednosti kazalnika 
na ravni Slovenije leta 2011.    

č
Občina Žalec je v šolskem letu 2013/2014 podelila 7 štipendij; iz preteklih obdobij ima 19 štipendistov, od 
tega 12 aktivnih, torej ima skupno 19 aktivnih prejemnikov občinske štipendije; 9 je prejemnikov štipendije 
iz Regijske štipendijske sheme, 4 pa so štipendisti ZZG Žalec. Cilj je kljub krizi ohraniti raven štipendiranja 
vsaj na sedanji ravni oziroma jo dolgoročno povečati.  
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6.2.3 Znanost, tehnologija in informacijska družba 
 
6.2.3.1 SWOT-analiza 
 

ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA 
PREDNOSTI: 
- računalniška pismenost in dobro osnovno 

predznanje prebivalstva, vključno z ranljivimi ciljnimi 
skupinami; 

 

- delno že vzpostavljena znanstvena in raziskovalna 
dejavnost z razvitimi povezavami med raziskovalno 
sfero in prakso informacijskih podjetij z dolgoletnimi 
izkušnjami ter vzpostavljenim mednarodnim 
sodelovanjem; 

  

- RA Savinja, UPI, ZZG, IHPS kot podporne 
institucije z izkušnjami in s kompetentnim kadrom;  

 

- zavedanje delodajalcev, da je potrebno visoko 
izobražen kader primerno stimulirati za delo; 

 

- zavzemanje posameznikov za nenehen napredek. 

SLABOSTI: 
- premajhno povezovanje gospodarstva in 

znanstvenoraziskovalne ter izobraževalne sfere;  
 

- nizek delež inovativnih podjetij v gospodarstvu ter 
nizka stopnja inovacijske in podjetniške kulture kot 
posledica slabega izkoriščanja znanja in na znanju 
temelječih končnih proizvodov (premalo blagovnih 
znamk, patentov, modelov).  

 

- slaba povezanost tehnološkega in poslovnega 
razvoja in posledično premalo končnih izdelkov, storitev, 
ki so mednarodno prepoznavni in se tržijo;  

 

- finančna omejenost na eni ter visoki finančni  vložki 
za realizacijo projektov na drugi strani:  

 

- projekti EU spodbujanja občanov k vključevanju v 
informacijsko družbo so se leta 2013 zaključili, hkrati pa 
so bili usmerjeni predvsem v ranljive ciljne skupine;  

 

- premajhno povezovanje informacijskih podjetij;  
 

- strukturne težave, s tem pa odvisnost od nižje zahtevnih 
tehnoloških industrij in zaostanek v produktivnosti za 
povprečjem EU.  

PRILOŽNOSTI: 
- povečana in učinkovitejša vlaganja podjetij v R&R 

in inovacije ter posledično dvig dodane vrednosti, 
večja prilagodljivost, odzivnost in produktivnost 
podjetij, usmeritev v izdelke z višjo dodano vrednostjo; 

 

- povezovanje informacijskih podjetij v razvojnih 
projektih ter povezovanje in prenos novih 
obstoječih raziskovalnih dosežkov v gospodarske 
subjekte;  

 

- podpora gospodarstvu s strani RA in 
informacijskih podjetij pri internacionalizaciji 
podjetij ter izkoriščanju tržnih priložnosti (tržnih 
niš) in tehnološki specializaciji;  

 

- zmanjšanje števila brezposelnih (z izdelavo 
informacijske podpore, platforme za povezovanje med 
zavodom za zaposlovanje in UPI ter podjetji, s 
prekvalifikacijo in z zaposlovanjem brezposelnih oseb);  

 

- izkazano zanimanje skupnosti za razvoj novih področij, 
kot so posamezne gospodarske panoge in kmetijstvo;  

 

- ponudba storitev zunaj lokalnega okolja; 
 

- vključevanje študentov v obvezno prakso pred (oz. kot 
pogoj za) diplomo; 

 

- odprt brezžični dostop do interneta za celotno regijo;  
 

- razvoj informacijske družbe z optiko po celotni občini;  
 

- poskrbeti za vključenost starejših v informacijsko 
družbo, tudi s tem, da mladi učijo starejše. 

NEVARNOSTI: 
- problem financiranja razvoja;  
 

- neprepoznavnost pomembnosti raziskav v 
gospodarstvu;  

 

- potencialni še intenzivnejši »beg možganov« v primeru 
prepočasnega zagotavljanja spodbudnega okolja za RR;  

 

- nesodelovanje med izobraževalno-raziskovalno sfero 
s sfero gospodarstva;  

- iskanje inovativnih tehnoloških rešitev iz tujine (pojav nove 
konkurence); 

 

- ustvarjanje prevelikega razkoraka na področju 
informacijske pismenosti prebivalstva;  

 

- študentsko delo – vpliv na podaljševanje študija.    
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6.2.3.2 Ključni cilji razvoja področja znanosti, tehnologije in informacijske družbe v Občini 
Žalec do leta 2020 

 
Zavedajoč se, da sta znanje in ustvarjalnost ljudi osnova in gonilo človeškega napredka, torej 
tudi pogoj za razvoj znanosti, tehnologije in informacijske družbe, bo Občina Žalec v 
programskem obdobju 2014–2020 zasledovala predvsem CILJ dviga ravni znanja in 
ustvarjalnosti svojih občanov. Zato bo med drugim: 
 

 sledila viziji in ciljem slovenske strategije pametne specializacije do leta 2020 in svoj 
razvoj naslonila na lastne primerjalne prednosti znotraj ključnih prioritet pametne 
specializacije (trajnostna energija, trajnostna mobilnost, trajnostna graditev, 
učinkovita raba virov, zdravje, hrana in okolje ter vključujoča in varna družba) s 
poudarkom na ustvarjalnosti, podjetnosti, inovativnosti, okoljski, družbeni in vodstveni 
odgovornosti, ki vodi od proizvodov in storitev k celovitim rešitvam (te zajemajo 
tehnološke in netehnološke inovacije)16; 

   

 nadaljevala s politiko spodbujanja inovativnosti vse od vrtca in osnovne šole dalje, 
vključno s spodbujanjem in nagrajevanjem inovacij in njihovih inovatorjev v 
gospodarstvu. Ohranila in po potrebi nadgradila bo dolgoletno tradicijo podeljevanja 
priznanj in nagrad mladim inovatorjem ter inovatorjem v gospodarstvu kot eni od oblik 
spodbujanja inovativnosti, ki se je leta 2013 v korist razvoja celotne doline razširilo po 
vseh šestih občinah Spodnje Savinjske doline; 

 

 v okviru svojih pristojnosti podpirala nadgradnjo projektov RC IKT Savinja Žalec, 
katerega soustanoviteljica je, ter razvojne projekte Inštituta za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije kot edinega razvojnega inštituta v dolini in enega od vseh v 
Savinjski regiji; 

 

 podpirala razvoj računalniškega opismenjevanja prebivalstva ter razvoj 
širokopasovnega omrežja v občini, tako da bi z njegovo nadgradnjo vsem občanom 
do leta 2020 omogočila dostopnost, ki bo skladna s smernicami EU na tem področju.     

 
6.2.3.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 
Razen predhodno navedenih dejavnosti bo osnovni ukrep (in hkrati predpogoj za doseganje 
sprejetih strateških in operativnih ciljev) Občine Žalec umestitev ustreznih 
programov/projektov na področju znanosti, tehnologije in informacijske družbe: 
 

 v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne programe vlaganj v okviru proračuna 
Občine Žalec (sofinanciranje razpisov za spodbujanje inovativnosti med mladimi in 
inovacij v gospodarstvu, sofinanciranje programov/projektov na področju povezovanja 
v trikotniku »gospodarstvo-R&R-izobraževanje«, kar vključuje tudi posamezne 
projekte RC IKTS Žalec, vlaganje v razvoj dostopnosti do širokopasovnega omrežja 
ipd.); 

 

 v ORP Spodnje Savinjske doline in RRP Savinjske regije oziroma v Dogovor za 
razvoj regije; umeščanje v širše razvojne programe bo potekalo preko skupnih 
projektov (npr. nadgradnja RC IKTS, razvoj novih razvojnih in referenčnih centrov 
skladno s potrebami gospodarstva in primerjalnimi prednostmi območja) in celovitih 
oziroma medsektorskih projektov (Inštitut strojnih, računalniških in procesnih 
tehnologij, Orodjarstvo – regionalni centra za prenos novih tehnologij in znanj ipd.), 
sofinanciranih s sredstvi EU.      

_______________________________________________________ 
16

Glej tudi Strategijo pametne specializacije 2014–2020, MGRT. 
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Druge ukrepe na področju spodbujanja razvoja znanosti, tehnologije in inovacijske družbe bo 
občina sprejemala po potrebi na podlagi letnega spremljanja izvajanja Strategije razvoja 
Občine Žalec 2014–2020, kar vključuje tudi evidentiranje potreb gospodarstva za doseganje 
večje stopnje povezovanja med gospodarstvom, razvojnoraziskovalno ter izobraževalno 
sfero, in sicer preko učinkovitega mrežnega delovanja razvojno-podpornih institucij v občini 
(Razvojne agencije Savinja, Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec, UPI – ljudske univerze 
Žalec in Razvojnega centra informacijsko-komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec).   
 
 
 
 
6.2.3.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 

 
 

ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
 

IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Zaposleni v razvojnoraziskovalnih 
organizacijah/enotah v občini  

število 43
a
 50

a
 70

a
 

Število naselij z dostopnostjo do 
širokopasovnih omrežij  

število 37
b
 39

b
 39

b
 

Število inovatorjev/inovacij, prijavljenih 
na razpis letno  

število 
11 inovacij, 17 

inovatorjev
c
 

14 inovacij, 21 
inovatorjev

č
 

22 inovacij, 34 
inovatorjev

č
 

Število RR-nalog v vrtcih in OŠ letno  število 50
d
 51

d
 51

d
 

Število otrok, vključenih v RR-projekte število 630
d
 639

d
 648

d
 

a
Izhodiščni podatek se nanaša na zaposlene v okviru IHPS, ciljne vrednosti pa upoštevajo tudi načrtovane 
zaposlene v RC IKTS in morebitnih drugih RR-enotah v občini. 

b
Po podatkih iz leta 2009 sta beli lisi naselji Grče in Kale, kar pomeni, da je prebivalcem v žalski občini že v 
izhodišču omogočena kar 98,88-odstotna dostopnost do širokopasovnega priključka; cilj je 100-odstotna 
dostopnost v vseh 39 naseljih v Občini Žalec. 

c
Izhajamo iz stanja prijavljenih inovacij/inovatorjev na razpis INOVATOR 2012 (podelitve leta 2013), ne pa 
iz stanja nagrajenih inovacij/inovatorjev, saj je število nagrajenih inovacij/inovatorjev odvisno od pogojev 
nagrajevanja; kazalnik števila prijavljenih inovacij/inovatorjev tako bolje odraža stopnjo inovativnosti v 
gospodarstvu v posameznem letu. 

č
Realni/uresničljivi cilj števila inovacij/inovatorjev letno je za leto 2020 postavljen na podlagi predvidene rasti 
3 % povprečno letno, kar je realno glede na dejstvo, da je v obdobju 2007–2012 število podjetij v 
povprečju naraščalo po 3-odstotni stopnji letno in ob predpostavki vsaj »povprečne inovativnosti« 
gospodarstva je ta cilj za leto 2020 mogoče doseči. Dolgoročni oziroma želeni cilj pa predvideva vsaj 
podvojitev izhodiščnih kazalnikov. 

d
Glede na dokaj visoko izhodiščno stanje leta 2013 in glede na demografske kazalnike je realna ciljna 
vrednost kazalnika števila RR-nalog in števila vključenih otrok v te naloge za leto 2020 postavljena na 
podlagi predpostavke 0,2-odstotne rasti obeh kazalnikov, kar je enako predvideni rasti števila prebivalcev 
v Občini Žalec. Dolgoročni oziroma želeni cilj upošteva dvakratnik te rasti, to je 0,4 % povprečno letno. 
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6.2.4 Trg dela 
 

6.2.4.1 SWOT-analiza 
TRG DELA  

PREDNOSTI: 
- obstaja nekaj uspešnih podjetij, ki so razvojno in 

inovacijsko naravnana in črpajo znanja in izkušnje 
iz tujine, hkrati pa se odpirajo možnosti za razvoj 
novih delovnih mest v turizmu, lesnopredelovalni 
industriji, podeželju in ekokmetijstvu;  

 

- programi za brezposelne (ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, spodbujanje samozaposlovanja …) ter 
pripravljenost brezposelnost za delo in dodatno 
izobraževanje; 

 

- razvita mreža svetovalne dejavnosti in podpornih 
institucij; 

 

- motiviran in kompetenten kader; 
- dostopnost do izobraževalnih središč (LJ, MB, CE) in 

delovnih mest v bližnjih mestih (priložnost za razvoj in 
nova delovna mesta – storitveni sektor, ponudba za 
prosti čas, družini prijazna občina, društvene 
dejavnosti); 

 

- UPI uvaja model ugotavljanja in vrednotenja 
neformalno pridobljenega znanja;  

 

- posluh lokalne skupnosti za težje zaposljive osebe;   
 

- ustrezna nova zakonodaja (ZDR, ZUTD).  

SLABOSTI: 
- strukturna brezposelnost kot posledica 

neusklajenosti med ponudbo in povpraševanjem po 
delovni sili oz. potrebami gospodarstva; 

 

- premalo programov, ki bi spodbujali zaposlovanje 
mladih ter zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin;  

 

- visoka stopnja brezposelnosti (z relativno visokim 
deležem dolgotrajno brezposelnih oz. težje zaposljivega 
kadra, brez računalniških znanj in znanj tujih jezikov);  

 

- tog in relativno zaprt trg dela; 
 

- neprožna delovnopravna zakonodaja;  
 

- negativen odnos do obrtnih poklicev;  
 

- slabši javni prevoz za tiste, ki nimajo lastnega prevoza 
do delovnega mesta, izobraževanja; 

 

- prevladujejo mala podjetja (manj zaposlitvenih 
možnosti);  

 

- mladi brez delovnih izkušenj;  
 

- podpora brezposelnim (zaradi izkoriščanja in 
malverzacije).  

PRILOŽNOSTI: 
- večja zaposljivost visoko izobraženega kadra, 

zlasti zadržanje mladih perspektivnih kadrov na 
območju; 

 

- hitrejše, prožnejše prestrukturiranje kadrov za 
potrebe gospodarstva;  

 

- priložnost za medgeneracijsko pomoč (veliko 
znanja, ki se skriva v ljudeh, manjših podjetjih, na 
kmetijah, hkrati pa velik odstotek brezposelnih mladih 
z izobrazbo in starejših z veliko izkušnjami);    

- usmerjanje osnovnošolcev pri odločitvi za vpis v 
srednješolske programe (deficitarni poklici);  

 

- podporno okolje za nove podjetnike; 
 

- pridobivanje novih gospodarskih subjektov v lokalno 
okolje; 

 

- spodbujanje socialnega podjetništva;  
 

- dvig kompetenc;   
 

- nadgradnja VŽU z novimi programi/usposabljanji 
glede na usmeritev občine;  

 

- večja fleksibilnost (možnost zaposlovanja ljudi za 
krajši delovni čas); 

 

- večja dodana vrednost zaradi kompetentnih 
zaposlenih; 

 

- manj bolniških izostankov;  
 

- odgovoren menedžment; 
 

- vključevanje delovno neaktivnih v različne oblike 
(vseživljenjsko učenje, delo društev …);  

 

- izkoristiti čim več državnih pomoči. 

NEVARNOSTI: 
- nadaljnji »beg možganov«, predvsem pa 

odseljevanje mlajše in visoko izobražene populacije;  
 

- nadaljnje krčenje delovnih mest v panogah v 
prestrukturiranju, zapiranje podjetij z dolgoletno tradicijo;  

 

- neustrezni načini zaposlovanja (študentsko delo, 
agencije za posredovanje delovne sile); 

 

- nadaljnje strukturno neskladje ter nepovezanost 
akterjev na trgu delovne sile;  

 

- nemotiviranost za zaposlovanje/podjetništvo/delo na 
področju turizma, kmetijstva;  

 

- premalo možnosti za zaposlitev, velik delež dolgotrajno 
brezposelnih – izguba motivacije za delo; 

 

- premajhna zasedenost delovnih mest z »domačim 
kadrom« – nujni uvoz kadra; 

 

- socialna ogroženost najšibkejših.  
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6.2.4.2 Ključni cilji razvoja trga dela do leta 2020 
 
Občina lahko kot lokalna skupnost na trg dela in s tem na CILJE (čim večjo stopnjo 
zaposlenosti, sočasno čim manjšo stopnjo brezposelnosti in odpravo strukturne 
brezposelnosti, to je neusklajenosti med potrebami gospodarstva in ponudbo delovne sile na 
trgu dela) vpliva predvsem posredno, preko doseganja ciljev na drugih področjih razvoja ter 
preko sodelovanja z vsemi razvojnimi akterji v domačem in širšem okolju.  
 
Svoj ključni cilj, CILJ čim bolj učinkovitega izkoristka človeškega potenciala in 
gospodarske tradicije, lahko med drugim doseže preko ciljev, ki si jih je zastavila na 
področju spodbujanja podjetništva, razvojnih iniciativ na področju turizma ter razvoja 
podeželja, izkoriščanja svojih naravnih in zgodovinskih danosti, geografske in prometne lege, 
spodbujanja ravni znanja svojih občanov, zaposlovanja mladih ipd. 
 
 

6.2.4.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev na področju razvoja trga dela v Občini Žalec 
 
Skladno s predhodnimi ugotovitvami bo Občina Žalec v programskem obdobju 2014–2020 
za izboljšanje stanja na področju trga dela dosledno izvajala in spremljala uresničevanje 
ciljev na drugih razvojnih področjih. Hkrati pa bo njen osnovni ukrep (in hkrati predpogoj za 
doseganje sprejetih strateških in operativnih ciljev), umestitev ustreznih programov/projektov, 
s katerimi bo spodbujala razvoj trga dela: 
 

 v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne programe vlaganj v okviru proračuna 
Občine Žalec (sofinanciranje programov/projektov za spodbujanje zaposlovanja 
mladih in zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin ipd.); 

 

 v ORP Spodnje Savinjske doline in RRP Savinjske regije oziroma v Dogovor za 
razvoj regije; umeščanje v širše razvojne programe bo potekalo preko skupnih 
projektov (npr. Podjetno v svet podjetništva,) in celovitih oziroma medsektorskih 
projektov (Regija vključujoče družbe, Odkupno-distribucijski prehranski center 
Savinjske regije, nadgradnja RC IKTS, razvoj novih razvojnih in referenčnih centrov 
skladno s potrebami gospodarstva in primerjalnimi prednostmi območja, 
Internacionalizacija malih in srednjih podjetij s skupnim nastopom na novih trgih ipd.), 
sofinanciranih s sredstvi EU.      

 
 

Druge ukrepe na področju spodbujanja razvoja trga dela bo Občina Žalec sprejemala po 
potrebi, na podlagi letnega spremljanja izvajanja strategije razvoja občine do leta 2020, kar 
vključuje tudi:  
 

 evidentiranje in usklajevanje potreb gospodarstva in ponudbe delovne sile na trgu 
dela; 

 

 vzpostavitev redne izmenjave informacij ter sodelovanja občine in njenih razvojno-
podpornih institucij z gospodarstvom, s celjsko območno službo zavoda za 
zaposlovanje in Uradom za delo Žalec v obliki mesečnih oziroma obdobnih 
sestankov ali v drugih oblikah delovnih srečanj.    
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6.2.4.4 Kriteriji/kazalniki razvoja  
 

TRG DELOVNE SILE 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Število število zaposlenih
a
  število 6.586

b
 7.551

c
 8.095

c
 

Število samozaposlenih število 969
b
 980

č
 1.035

č
 

Število brezposelnih (po stanju konec 
leta)  

                 
število 

                           
1.480

d
 

 
1.004

d
 

 
878

d
 

Stopnja registrirane brezposelnosti po 
stanju zadnji mesec v letu 

 
% 

 
14,8

e
 

 
10,3

e
 

 
8,1

e
 

Delež brezposelnih s končano 
visokošolsko izobrazbo  

 
% 

 
8,9 

 
6,0 

 
4,8 

Delež brezposelnih brez poklicne 
izobrazbe  

 
% 

 
1,6 

 
1,6 

 
1,6 

Delež brezposelnih žensk % 50 50 50 
a
Dodatni kazalnik bi lahko bilo »število prostih delovnih mest«, a jih delodajalci od aprila 2013 po 
spremembi zakona o delovnih razmerjih niso več dolžni sporočati Zavodu RS za zaposlovanje.   

b
Vsi zaposleni oz. samozaposleni v Občini Žalec po stanju septembra 2013; po stanju decembra 2012 je 
bilo v Občini Žalec 6.424 zaposlenih in 961 samozaposlenih oseb. (Vir: SURS).  

c
Realna vrednost predvidenega stanja zaposlenih leta 2020 je enaka stanju skupne zaposlenosti v Občini 
Žalec v najugodnejšem letu 2007 (v obdobju po letu 2005); ciljna vrednost skupnega stanja zaposlenosti 
izhaja iz stanja septembra 2013, povečanega po stopnji 3 % povprečno letno (kar je npr. rast skupne 
zaposlenosti leta 2013).   

č
Realna vrednost predvidenega samozaposlovanja leta 2020 je enaka stanju števila samozaposlenih v 
Občini Žalec v najugodnejšem letu 2011(v obdobju po letu 2005); ciljna vrednost skupnega stanja števila 
samozaposlenih oseb izhaja iz stanja septembra 2013, povečanega po stopnji 1 % povprečno letno (kar 
je npr. rast števila samozaposlenih leta 2013).   

d
Izhodiščno stanje je število brezposelnih po stanju oktobra 2013, ker je to zadnji razpoložljivi podatek; 
realna ocena števila brezposelnih leta 2020 je enaka stanju leta 2007, torej stanju na začetku 
programskega obdobja 2007–2013, ciljna vrednost 2020 je enaka najugodnejšemu stanju leta 2008 (pred 
nastopom krize). (VIR: ZRSZ). 

e
Izhodiščna stopnja registrirane brezposelnosti je stanje septembra 2013, ker je to zadnji razpoložljivi 
podatek; realna ocena predvidene stopnje registrirane brezposelnosti leta 2020 je enaka stanju leta 2007, 
torej stanju na začetku programskega obdobja 2007–2013, ciljna vrednost 2020 je enaka najugodnejšemu 
stanju brezposelnosti leta 2008 (pred nastopom krize). (VIR: ZRSZ). 
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6.3 PRIORITETA 3: TRAJNOSTNI RAZVOJ  
Skrb za okolje, samooskrba in razvoj podeželja ter trajnostni turizem  

 

 
 
 
 
 
 

6.3.1 Okolje in prostor – okoljska in prostorska politika 
 

6.3.1.1 SWOT-analiza 
 

OKOLJSKA IN PROSTORSKA POLITIKA 
PREDNOSTI: 
- ohranjena kakovostna naravna krajina, 

zavarovana območja (Natura 2000, parki, 
spomeniki);  

 

- rastoča ozaveščenost o skrbi za okolje (ekošole, 
ekovrtci);  

 

- izjemna pestrost rastlinskih in živalskih vrst;  
 

- ugodna geografska lega. 
 

SLABOSTI: 
- neugodna zakonodaja;  
 

- onesnaženost vodotokov;  
 

- slaba ozaveščenost o ekologiji;  
 

- zavarovana območja, poplavna območja (omejitve);  
 

- izginjanje naravnih habitatov in zaraščanje; 
 

- veliko kmetijskih površin. 
 

PRILOŽNOSTI: 
- v prostorsko načrtovanje vključiti kolesarske 

steze, pešpoti;  
 

- možnost uporabe alternativnih virov energije 
(vodnih virov, biomase …);  

 

- možnost uporabe vodnih virov in drugih naravnih 
virov za trženje naravnih danosti in aktivnosti v 
naravi (ekoturizma, rekreacije, lova, ribolova …);  

 

- opredeliti več površin za javna parkirišča, 
predvsem pri turističnih zanimivostih. 

  

NEVARNOSTI: 
- neurejene razmere na področju prostorskega 

urejanja in infrastrukturne opremljenosti;  
 

- neurejenost oz. neobdelanost kmetijskih površin;  
 

- preslabo poznavanje naravnih procesov in možnosti 
trženja. 

 
 

6.3.1.2 Ključni cilji razvoja na področju varstva okolja in načrtovanja prostora v Občini Žalec 
do leta 2020 

 

Osnovne primerjalne prednosti, ki so ključnega pomena za nadaljnji razvoj Občine Žalec na 
področju prostorskega razvoja in varstva okolja v obdobju do leta 202017: 
 

 Občina Žalec je (po večletnih prizadevanjih) julija 2013 sprejela Občinski prostorski 
načrt, torej enovit prostorski razvojni akt s strateškim in izvedbenim delom, ki  
- nadomešča vsebine prostorskih sestavin dosedanjih planskih aktov občine in prostorskih 

izvedbenih pogojev ter 
- omogoča pridobitev dela novih stavbnih zemljišč na celotnem območju občine v skladu z 

zastavljenimi razvojnimi usmeritvami, ki zagotavljajo kakovost bivanja, dela in izvajanja 
storitev na območju Občine Žalec. 

 

Občinski prostorski načrt Občine Žalec zagotavlja zadostne površine za nadaljnji 
razvoj posameznih dejavnosti in s tem za realizacijo razvojnih ciljev Občine Žalec v 
obdobju 2014–2020, načrtovanih v tej strategiji.  

______________________________________________________ 
17

Glej tudi Odlok o OPN Občine Žalec, julij 2013, Okoljsko poročilo za OPN Občine Žalec, september 2012, 
in druge vire za področje varstva okolja in urejanja prostora, navedene v poglavju Izhodišča, literatura in 
viri. 

Vizija 2020+: Občina Žalec, središče doline »zelenega zlata«, je trajnostno naravnana 
občina z zdravim naravnim okoljem in razvitim podeželjem. Privlačna je za bivanje in 
turiste ter primerna za proizvodnjo zdrave hrane.  
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V primerih, če bo zasledovanje strateških ciljev in izvajanje ukrepov za njihovo 
realizacijo med izvajanjem strategije narekovalo potrebo po morebitni dopolnitvi 
OPN, bo Strategija razvoja Občine Žalec 2014–2020 dokument, ki bo osnova za 
uveljavljanje teh sprememb. 

 

 Občina Žalec ima verificirano celovito »Okoljsko poročilo za OPN Občine Žalec«, 
izdelano skladno z zakonom v sklopu priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) 
leta 2012. Poročilo celovito presoja vplive na okolje tako z vidika trenutnega stanja kot 
tudi z vidika načrtovanih posegov v prostor oz. načrtovanih sprememb namenske rabe. 
V okoljskem poročilu so skladno z uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem 
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje opredeljeni, opisani in 
ovrednoteni pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, naravo, varstvo človekovega 
zdravja in kulturno dediščino. Obravnavni so: 
• elementi okolja (zrak, tla, voda, hrup, elektromagnetno sevanje, svetlobno 

onesnaževanje); 
•   narava (vpliv na biotsko raznovrstnost); 
•   človek (vpliv na zdravje); 
•   kulturna dediščina in krajina. 
 

Glede na celovitost okoljskega poročila v okviru te strategije nanj le napotujemo 
in ne povzemamo njegovih vsebin.  

 

 Občina Žalec se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo usmerjenja svojih dejavnosti v 
TRAJNOSTNI RAZVOJ, predvsem na področju VARSTVA OKOLJA IN OHRANJANJA 
NARAVE, kar ustvarja dobre pogoje za razvoj  EKOTURIZMA, ki postaja vse 
pomembnejša usmeritev turizma v občini. Številne projekte na področju trajnostnega 
razvoja, med katerimi jih je kar nekaj prejelo tudi nacionalna priznanja, je občina kot 
podpisnica Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije – EKOREGIJE v preteklih 
letih financirala tudi s pomočjo sredstev, pridobljenih na evropskih in nacionalnih 
razpisih. Slednje bo njen cilj tudi v programskem obdobju 2014–2020.   

 

 Občina Žalec ima vzpostavljen sistem sistematičnega spremljanja in postopnega 
odpravljanja ključnih problemov na področju varstva okolja, evidentiranih v 
Programu varstva okolja, sprejetem že leta 200218. Kljub vrsti pozitivnih premikov19 je 
ena od prioritetnih nalog za natančno in tekoče vrednotenje izvedenega na posameznih 
področjih, predvsem pa za učinkovito operativno načrtovanje nadaljnjih ukrepov na 
področju varstva okolja v Občini Žalec v obdobju 2014–2020, aktualizirati prednostne 
nerealizirane ukrepe Programa varstva okolja Občine Žalec – Lokalne agende 21. 

 

Žal pa bodo lahko na nadaljnji razvoj področja prostora in varstva okolja v obdobju do leta 
2020 tudi negativno vplivala nekatera dejstva, ki niso v neposredni pristojnosti občine. Med 
njimi velja izpostaviti na eni strani načrtovanje poplavne varnosti na območju porečja 
Savinje in na drugi strani zagotavljanje zadostnih količin pitne vode in vode za 
namakanje v sušnem obdobju, oboje v pristojnosti države20.  
____________________________________________________________ 
18

Glej tudi Program varstva okolja Lokalna agenda 21 za Občino Žalec, zaključno poročilo, ERICO Velenje, 
avgust 2002, Oceno stopnje tveganja za zdravje, ki ga predstavljajo s težkimi kovinami kontaminirana tla 
na območju Občine Žalec in s tem povezana živila na tem območju, ZZV Celje, 2011. 

19
Glej tudi Prilogo I: Analizo stanja (dokumentarni del), poglavje 10.  

20
Glej tudi Sklep Vlade RS z dne 21. 9. 2006 – odgovor MO Celje na temo priprave DLN za zagotavljanje 
poplavne varnosti v SSD, Stališča MKO do pripomb in predlogov z javne razgrnitve osnutka DPN in 
okoljskega poročila za zagotavljanje poplavne varnosti v SSD, Uredbo Vlade RS o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnikov Savinjske kotline za območje Dobrne, Celja, Štor, Vitanja in Vojnika, 
2006. 

                   
 



 

70 
Strategija razvoja Občine Žalec 2014–2020 

 
 

 

 

Skladno z veljavno zakonodajo je upravljanje z vodami kot javno dobrino v celoti v 
pristojnosti države, občine pa lahko v postopku načrtovanja posegov na področju voda na 
svojem območju v vseh fazah nastajanja razvojnih in prostorskih dokumentov sodelujejo 
predvsem s pripombami in stališči. Občina Žalec je tako od države kot investitorke zahtevala, 
da pristopi k celovitemu reševanju problematike upravljanja z vodami in v okviru DPN poišče 
rešitve, ki zagotavljajo poplavno varnost in hkrati zadostne količine voda za namakanje 
kmetijskih zemljišč.  
 
Izhajajoč iz predhodnih ugotovitev so ključni cilji/naloge razvoja Občine Žalec21  

 

a) na področju urejanja prostora (kjer so cilji začrtani skladno s cilji policentričnega razvoja 
regije in povezovanja s sosednjimi občinami ter usklajevanja lastnih interesov z interesi 
razvoja regije, kar vključuje uravnotežen prostorski razvoj Žalca in drugih naselij glede na 
njihovo vlogo v omrežju naselij in zagotavljanje kakovostnega bivanja, dela in storitev): 

 

- zagotavljati zadostno ponudbo prostora za razvoj ob tekočem spremljanju izvajanja 
OPN (in po potrebi izvesti postopek sprememb OPN) – vse z zornega kota zadostnosti 
ponudbe razpoložljivih načrtovanih površin za nadaljnji razvoj dejavnosti, kakršnega 
pogojuje uresničevanje ciljev Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020;   

 
- tekoče prilagajanje izvedbenih prostorskih dokumentov potrebam razvoja ob sprejemu 

oz. spreminjanju vseh OPPN oz. zazidalnih in drugih izvedbenih načrtov, potrebnih za 
realizacijo posegov v prostor, ki jih pogojuje uresničevanje ciljev OPN in Strategije 
razvoja Občine Žalec;   

 
- doseganje drugih ciljev prostorskega razvoja Občine Žalec, in sicer: 

 

 policentričen razvoj mest in naselij, 

 uravnotežen razvoj prometnih omrežij, 

 razvoj podeželja in partnerski odnos z mestom, 

 dostopnost do informacij in znanja, 

 ohranjanje in racionalna raba kmetijskih površin, 

 razvoj in ohranjanje naravnih vrednot (varovalnih gozdov, območja ohranjanja narave 
itd.), 

 razvoj in ohranjanje kulturne dediščine, 

 razvoj virov energije in varnosti, 

 vzdržen in visoko kakovosten turizem, 

 zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje, 

 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 

Občina bo skladno z veljavnim OPN: 
 

 usmerjala poselitev znotraj območij naselij, da se bodo prvenstveno izkoristile proste in 
nezadostno izkoriščene površine v naseljih, ter s prenovo in sanacijo degradiranih območij 
v naseljih (za nadaljnji prostorski razvoj in širitev ter sanacijo se opredelijo območja naselij 
s smiselno zaokrožitvijo naselij, predvsem urbanih in podeželskih naselij in tudi vasi); 

 
________________________________________________________________ 
21

Cilji in ukrepi so podrobneje opredeljeni v sprejetem OPN, posamičnih OPPN, programu varstva okolja in 
drugih operativnih razvojnih dokumentih področja varstva okolja. 
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 na področju razvoja poslovno-proizvodnih in drugih gospodarskih dejavnosti bo skrbela za 
uravnotežen in z gospodarsko javno infrastrukturo podprt koncept urejanja in širitev 
gospodarskih con v Šempetru, Žalcu, Petrovčah, Podlogu, Arnovskem gozdu, Veliki 
Pirešici, Kasazah, Libojah, Ložnici in Arji vasi; 

 

 zagotavljala ustrezno energetsko ter komunalno opremljenost in prometno dostopnost 
naselij, gospodarskih con in drugih pomembnih območij; 

 

 zagotavljala prostorske pogoje za uresničevanje javnega interesa na področju kulture, 
pogoje za kulturno ustvarjalnost, lažjo dostopnost do kulturnih dobrin, ohranjanje kulturne 
raznolikosti in identitete, omogočala ustrezne pogoje za delovanje in razvoj kulturnih 
dejavnosti v občini, zagotavljala optimalno delovanje javne infrastrukture na področju 
kulture in varstva kulturnih dobrin; 

 

 spodbujala razvoj kmetijstva (vključno z ukrepi za preprečevanje zaraščanja kmetijskih 
zemljišč na račun gozdov) in dopolnilnih dejavnosti ter razvijala različne oblike turizma, 
rekreacije in drugih prostočasnih dejavnosti, povezanih s cilji ohranjanja narave in varstva 
kulturne dediščine; 

 

 zagotavljala prostorske pogoje za realizacijo ciljev na vseh drugih področjih razvoja. 
 

b) na področju varstva okolja, urejanja javnih površin, ohranjanja naravnih vrednot in 
razvoja ekoturizma:   

 

- ohraniti vzpostavljeni sistem tekočega načrtovanja in spremljanja izvajanja doseganja 
ciljev na področju trajnostnega razvoja ob pripravi in ažuriranju ključnih dokumentov 
za to področje (Programa varstva okolja Lokalna agenda 21, celovitega sistema 
ravnanja z odpadki, OP odvajanja in čiščenja odpadnih voda, odlokov za zavarovanje 
vodovarstvenih območij vodnih virov, drugih programov in projektov za posamezna 
področja onesnaževanja okolja); 

 

- nadgraditi obseg in vsebino območij ohranjanja narave s povečevanjem stopnje 
njihove opremljenosti in z drugimi programi/projekti ohranjanja narave; 

 

- dosegati evropske standarde na področju varstva zraka in hrupa, varstva voda 
(vključno z ekološko sanacijo vodotokov in sočasno z zagotavljanjem poplavne 
varnosti) in varovanja zemlje oziroma tal (s preprečevanjem onesnaženosti tal zaradi 
intenzivnega kmetijstva in drugih povzročiteljev); 

 

- doseči visoko raven ozaveščenosti prebivalstva o pomenu trajnostnega razvoja ter 
 

- doseči cilj, da bo država celovito pristopila k reševanju problematike upravljanja z 
vodami in v okviru DPN poiskala rešitve, ki zagotavljajo poplavno varnost in hkrati 
zadostne količine voda za namakanje kmetijskih zemljišč (gre za spremembo vsaj 
enega suhega zadrževalnika na območju Občine Žalec v mokri zadrževalnik, ki bo 
zagotavljal zadostne količine pitne vode za namakanje). 

 
6.3.1.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 

Osnovni predpogoji za doseganje sprejetih ciljev na področju prostorskega razvoja in varstva 
okolja: 
 

 spremljanje izvajanja OPN in v primeru izkazanih večjih odstopanj med načrtovano 
ponudbo prostora ter potrebami za posege v prostor po potrebi sprožiti postopek 
sprememb OPN Občine Žalec; 

 

 sprejetje/spreminjanje vseh OPPN oz. zazidalnih in drugih izvedbenih načrtov, 
potrebnih za realizacijo posegov v prostor, ki jih pogojuje uresničevanje ciljev OPN in 
Strategije razvoja Občine Žalec; 
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 ažuriranje Programa varstva okolja Lokalna agenda 21, celovitega sistema ravnanja z 
odpadki, OP odvajanja in čiščenja odpadnih voda, energetske zasnove občine, 
programa zaščite vododvarstvenih območij in/ali drugih programov/projektov, 
potrebnih za tekoče spremljanje doseganja ciljev na področju trajnostnega razvoja, 
kot so različne ocene tveganj zaradi onesnaženosti tal, vode, zraka, hrupa, program 
urejanja zelenih površin v občini, ipd.; 

 

 umestitev ustreznih programov/projektov v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne 
programe vlaganj v okviru proračuna Občine Žalec (sofinanciranje sprememb planske 
in izvedbene prostorske dokumentacije, sofinanciranje priprave programov/projektov 
na področjih varstva okolja oz. projektov ohranjanja naravnih vrednot, projekti v 
sklopu izvajanja OP odvajanja in čiščenja odpadnih voda, projekti energetske obnove 
javnih zgradb, sofinanciranje prehoda na OVE mesta Žalec in kabliranja toplovodov, 
vrsta promocijskih dejavnosti na področju ohranjanja narave in varstva okolja …); 

 

 umestitev ustreznih programov/projektov v ORP Spodnje Savinjske doline in RRP 
Savinjske regije oziroma v Dogovor za razvoj regije; umeščanje v širše razvojne 
programe bo potekalo preko skupnih projektov (npr. OP odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda Spodnje Savinjske doline, nadgradnja RCERO) in celovitih oziroma 
medsektorskih projektov (Zelena in okolju prijazna regija, trajnostni turizem ipd.), 
sofinanciranih s sredstvi EU; 

 

 umestitev interesov Občine Žalec v državne lokacijske načrte (DLN), ki posegajo na 
območje občine (avtocesta oz. III. razvojna os, urejanje poplavne varnosti).       

 
Drugi ukrepi: 
 

- ozaveščanje o pomenu trajnostnega razvoja, ki med drugim zajema: 
 

 ločeno zbiranje odpadkov,  

 brezplačen odvoz  azbestne kritine za gospodinjstva, 

 sofinanciranje zbiranja odpadnega papirja in baterij za osnovne šole, 

 akcijo čiščenja okolja, 

 sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanje 
narave, 

 področje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki zajema sofinanciranje 
priključevanja na plinovodno omrežje, izdelavo energetske zasnove, energetske 
preglede in energetsko knjigovodstvo javnih zgradb, energetsko svetovalno pisarno 
(zagotavljanje prostorov za njeno delovanje), energetske obnove  javnih zgradb (prijave 
na razpise), 

 akcijo Posadimo drevo za lepši jutri ter ocvetličenje naselij ipd.;  
  

- tekoče spremljanje potreb gospodarstva in drugih uporabnikov prostora za posege v 
prostor, ki omogočajo njihov nemoten razvoj; 

 

- s programi opremljanja stavbnih zemljišč vplivati na zmanjšanje pritiskov za (drago) 
razpršeno gradnjo tako, da se predvidi diferencirana obremenitev s komunalnim 
prispevkom (višjim za območja razpršene gradnje);   

 

- tekoče spremljanje zaraščanja kmetijskih zemljišč z gozdom in spodbujanje preprečevanja 
zaraščanja z ukrepi krčenja zarasti ter 

 

- drugi ukrepi na področju prostorskega razvoja in varstva okolja oziroma trajnostnega 
razvoja občine, ki jih bo Občina Žalec sprejemala po potrebi in na podlagi letnega 
spremljanja izvajanja strategije razvoja občine do leta 2020.  



 

73 
Strategija razvoja Občine Žalec 2014–2020 

 
 

 

 
6.3.1.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 

 
 

OKOLJSKA IN PROSTORSKA POLITIKA 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

UREJANJE PROSTORA 
Število spremenjenih/usklajenih OPPN 
(zazidalnih načrtov in drugih izvedbenih 
aktov)  

 
 

Število 

 
 

45 
 

 
 

75 

 
 

91 

Stopnja zapolnitve prostora, 
predvidenega za poselitev v OPN (v % 
glede na skupne površine prostora, 
predvidenega za poselitev, razvoj 
poslovnih con in drugih dejavnosti)   

 
 
 

%  

 
 
 

48,5  

 
 
 

60 
 
 
 

 
 
 

80 
 
 
 
 

Delež razpršene gradnje  % 9,4 9,4 5,0 

Stopnja zapolnitve prostora za 
prostočasne dejavnosti (zelene 
površine – parkovne površine, šport in 
rekreacijo, vrtičke; delež od vseh 
površin) 

% 
 

0,7 
 

1,5 2,1 

Delež kmetijskih površin v OPN  % 45,9 48 50 

Delež gozdnih površin v OPN  % 43,4 42 41 

Delež varovalnih gozdov in gozdov s 
posebnim pomenom v OPN 

% 7,6 7,6 7,6 

Delež območij ohranjanja narave v 
OPN in glede na površino celotne 
občine 

% 
 

17,4  
 

17,4 
 

17,4 

OHRANJANJE NARAVE (ON) 
Število večjih projektov s področja ON 
(letno)  

 
Število 

 

 
3 

 
4 

 
4 

Število zavarovanih območij ON Število 3 4 4 

Stopnja opremljenosti zavarovanih 
območij (infrastruktura – infotočke) 

% 70 80 90 

VARSTVO ZRAKA IN HRUP 
Število industrijskih objektov, ki 
povzročajo smrad  

 
Število 

 

 
4 

 
3 

 
2 

Število ind. objektov, ki povzročajo prah Število 2 1 0 

Število ind. objektov, ki povzročajo hrup Število 3 2 1 

Število merilnih postaj za kakovost 
zraka 

Število 0 1 1 

Hrup zaradi AC – število kritičnih mest Število 3
 a
 2 1 

Hrup zaradi ostalih prometnic – število 
kritičnih mest 

Število 2
b
 1 0 

VODE  
Število vodotokov v II. in III. kakovost. 
razredu (ali delov vodotokov) 

 
Število 

 
3 

 
2 

 
1 

Število vodotokov v IV. kakovostnem 
razredu 

Število 1 0 0 
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Delež  vodotokov z ohranjeno ekološko 
funkcijo bregov (vegetacijo, naravnimi 
nasipi) 

 
% 

 
60 

 
70 

 
75 

Delež večjih vodotokov z določenimi 
(urejenimi) razlivnimi površinami  

% 0 10 15 

Delež objektov in javnih površin z 
urejenim zadrževanjem meteornih voda  

% 10 20 35 

Delež vodovarstvenih območij s 
sprejetimi odloki 

% 60 80 100 

Delež vodovarstvenih območij z 
ustrezno – omejeno rabo 

% 30 50 60 

TLA 
Delež večjih onesnaževalcev tal 
(kmetijstvo – gnojišča)  

 
 

%  

 
 

30 

 
 

20 

 
 

10 

Nadzor nad intenzivnostjo gnojenja 
kmet. površin (delež od vseh površin) 

% 10 30 50 

Nadzor nad stanjem kakovosti tal – 
delež površin 

% 10 30 50 

VARSTVO OKOLJA – SPLOŠNO (OV 
POLITIKA, OZAVEŠČANJE, 
PREGLED NAD STANJEM) 
Zelena javna naročila (delež od vseh 
javnih naročil) 

 
 
 

% 

 
 
 
0 

 
 
 

10 

 
 
 

30 

Okoljska ozaveščenost (delavnice, 
izobraževanja) – delež zajetih 
prebivalcev 

 
% 

 
0,5 

 
1 

 
2 

Izvajanje monitoringa (vode, tal, hrupa)  Število 1 3 5 

Nadzor nad delovanjem večjih družb 
(delež v skupnem številu), OV 
primernost 

 
% 

 
80 

 
85 

 
90 

VARSTVO OKOLJA – skupaj 
Število projektov s področja varstva 
okolja (letno)  

 
Število 

                                         
4 

                                           
6 

                                            
7 

Število oseb, vključenih v projekte s 
področja varstva okolja  

Število 200 300 350 

Število organizacij, vključenih v 
projekte s področja varstva okolja  

Število 5 10 15 

Stopnja realizacije ciljev programa 
varstva okolja (ocena v odstotkih glede 
na postavljene cilje) 

 
% 

 
60 

 
70 

 
80 

a
Trenutno glede hrupa zaradi AC najbolj izpostavljene točke: območje pri Zaloški Gorici, pri izvozu z AC v 
Arji vasi ter v Gotovljah (potreben podaljšek protihrupnega nasipa). 

b
Trenutno glede hrupa zaradi ostalih prometnic najbolj izpostavljeni točki: Petrovče – pri Koter in Šempeter. 
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6.3.2 Stanovanjsko gospodarstvo 
 
6.3.2.1 SWOT-analiza 
 

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 
PREDNOSTI: 
- zagotavljanje vseh osnovnih pogojev komunalne 

in družbene infrastrukture za potencialne 
stanovalce;  

 

- ugodna geografska lega občine;  
 

- optimalna velikost mesta, ugodna za družinsko 
življenje; 

 

- ugodne cene socialnih stanovanj.  
 

SLABOSTI:  
- neplačevanje najemnin in drugih obveznosti;  
 

- premajhna kapaciteta stanovanjskih objektov, 
stanovanj in socialnih stanovanj. 

PRILOŽNOSTI: 
- obnova propadajočih hiš v slogu avtohtone 

arhitekture;  
 

- gradnja novih stanovanjskih naselij, ponudba 
ugodnih stanovanj ter pestra pokrajina/ponudba 
za preživljanje prostega časa za družine z 
namenom, da mladi ostanejo v občini; 

  

- ekostanovanja. 
 

NEVARNOSTI: 
- ekonomska kriza in posledično neplačniki socialnih 

stanovanj;  
 

- odhod mladih družin;  
 

- prevelika naseljenost v mestnem jedru.  

 
 
6.3.2.2 Ključni cilji razvoja na področju stanovanjskega gospodarstva v Občini Žalec do leta 

2020 
 
V skladu z veljavno zakonodajo, ki občinam daje pomembne pristojnosti in hkrati obveznosti 
pri zagotavljanju javnih storitev, kar vključuje tudi posebej občutljivo stanovanjsko področje, 
Občina Žalec sočasno s sprejetjem Strategije razvoja za obdobje 2014–2020 sprejema tudi 
samostojen dokument Stanovanjski program Občine Žalec za obdobje 2014–202022.  
 
Naloga in hkrati CILJ Občine Žalec je namreč zagotoviti, da bo občina postala privlačno in 
varno bivalno okolje za vse skupine prebivalstva. S Stanovanjskim program Občine Žalec za 
obdobje 2014–2020 določa izhodišča, pogoje in ukrepe stanovanjske politike v obdobju do 
leta 2020 z namenom, da bo lahko vsak občan v ustreznem časovnem okviru z lastnim 
prizadevanjem in s pomočjo lokalne skupnosti uresničil svojo temeljno pravico do primernega 
stanovanja. 
 
Stanovanjski program, ki je priloga in s tem sestavni del skupne strategije, podrobneje 
opredeljuje tista področja v okviru stanovanjske problematike, ki so v pristojnosti občine, in 
sicer zagotavljanje prostorskih pogojev za gradnjo stanovanj in zagotavljanje finančnih 
spodbud za gradnjo, s čimer bo občina svojim prebivalcem, predvsem mladim družinam, 
zagotovila pogoje za kakovostno bivanje in jih s tem zadržala v svoji občini. Z zagotavljanjem 
dobrih stanovanjskih pogojev bo občina pritegnila tudi mlade iz drugih krajev in pritegnila v 
svoj kraj nove vire znanja, dela in napredka. 
____________________________________________________________ 
22

Glej tudi Prilogo VI k strategiji: Stanovanjski program Občine Žalec za obdobje 2014–2020, januar 2014.  
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Glavni CILJI stanovanjske politike: 
 

 izboljšati dostopnost do vseh vrst stanovanj na različne načine, odvisne od finančnih 
možnosti in potreb prebivalstva, mobilnosti in drugih okoliščin; 

 

 olajšati in spodbujati različne načine pridobivanja in različne vrste lastništva stanovanj ter 
zagotoviti proračunska sredstva oz. poiskati soinvestitorja za gradnjo neprofitnih 
stanovanj; 

 

 zagotavljati primerno pomoč pri uporabi stanovanj tistim, ki tega ne zmorejo sami; 
 

 izboljšati pogoje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za graditev stanovanj in 
stanovanjskih hiš ter za upravljanje z njimi z zagotovitvijo sredstev za izvedbo komunalne 
opreme stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje; 

 

 povečati obseg graditve stanovanj in stanovanjskih hiš, vključno s prenovo obstoječih; 
 

 spodbujati boljšo kakovost stanovanj in bivalnega okolja in zagotavljati ustrezen 
stanovanjski standard, tudi glede primerne velikosti stanovanj; 

 

 uravnotežiti ponudbo in povpraševanje po stanovanjih, tako da bo zagotovljeno zadostno 
število stanovanj, namenjenih za nakup oziroma pridobitev v najem tam, kjer obstaja 
primanjkljaj oziroma povpraševanje po stanovanjih; 

 

 z izboljšanjem celotne stanovanjske oskrbe spodbujati demografski razvoj in omogočiti 
ustanavljanje novih gospodinjstev; 

 

 z ustrezno stanovanjsko oskrbo prispevati k varstvu družine, starejših in invalidnih oseb 
ter drugih ranljivih skupin prebivalstva; 

 

 v občinskem prostorskem načrtu zagotoviti zadostne površine stavbnih zemljišč za  
stanovanjsko  namembnost  in  v  občinskih  podrobnih  prostorskih  načrtih določiti 
stanovanjsko rabo kot podrobnejšo namensko rabo prostora;  

 

 zagotoviti  sredstva  za  izvedbo  tekočega  in  investicijskega  vzdrževanja 
stanovanjskega fonda v lasti Občine Žalec.  

 

Pomembno  je, da se z  intenzivnejšo  gradnjo  novih  stanovanj  in  prenovo  obstoječega 
stanovanjskega  fonda  z  urejenimi  funkcionalnimi  površinami  in  pripadajočo infrastrukturo  
omogoči  občanom  lažji  dostop  do  stanovanj  in  izboljša  kakovost bivanja v občini in s 
tem poveča privlačnost občine za bivanje. 
 
Operativni cilji/naloge stanovanjskega programa: 
 
 

 realizacija stanovanjske gradnje v okviru območij, ki so z veljavno podrobno prostorsko 
dokumentacijo predvidena za gradnjo (območja znotraj naselij Žalec, Šempeter, Petrovče 
in Liboje); 

 

 zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda, 
vključno z vlaganji za izboljšanje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb s ciljem 
zmanjševanja stroškov bivanja; 

 

 izvajanje stanovanjskih novogradenj na območjih, kjer veljavni prostorski akti to 
omogočajo, preko: 

 zagotavljanja sredstev za komunalno opremljanje zemljišč,  

 komunalnega opremljanja zemljišč na podlagi sklenjenih pogodb o komunalnem 
opremljanju z zainteresiranimi investitorji iz zasebnega sektorja ter  

 finančnih spodbud mladim in mladim družinam, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko 
vprašanje in/ali z gradnjo rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje; 

 

 zagotovitev gradnje bivalnih enot (približno 15–20 bivalnih enot za socialno ogrožene 
osebe); 
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 gradnja novih neprofitnih stanovanja s pomočjo prodaje obstoječega stanovanjskega 
fonda, javno-zasebnega partnerstva, sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije ter najema kredita. 

 
6.3.2.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 
Predpogoji za doseganje sprejetih ciljev na področju stanovanjskega gospodarstva: 
 

 tekoče spremljanje izvajanja Stanovanjskega programa Občine Žalec za obdobje 
2014–2020 in v primeru izkazanih večjih odstopanj med zastavljenimi cilji in 
potrebami občanov po potrebi sprožiti postopek sprememb/dopolnitev programa 
oziroma ukrepov; 

 

 umestitev ustreznih programov/projektov v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne 
programe vlaganj v okviru proračuna Občine Žalec in proračunskega stanovanjskega 
sklada (letni program vzdrževanja stanovanjskega fonda, sofinanciranje gradnje 
bivalnih enot, finančne spodbude za reševanje stanovanjskega problema mladih, 
sofinanciranje komunalnega opremljanja zemljišč ipd.); 

 

 umestitev ustreznih programov/projektov v ORP Spodnje Savinjske doline in RRP 
Savinjske regije oziroma v Dogovor za razvoj regije; umeščanje v širše razvojne 
programe bo potekalo preko skupnih projektov (npr. OP odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda Spodnje Savinjske doline, nadgradnja RCERO, kar posredno prispeva 
tudi k izboljšani komunalni opremljenosti stanovanj) in celovitih oziroma 
medsektorskih projektov (različni programi/projekti za izboljšanje socialne 
vključenosti, za mlade ipd.), sofinanciranih s sredstvi EU.      

 

Druge ukrepe na področju spodbujanja razvoja stanovanjskega gospodarstva in izvajanja 
stanovanjske politike, ki so podrobneje opredeljeni v stanovanjskem programu, bo Občina 
Žalec sprejemala po potrebi in na podlagi letnega spremljanja izvajanja strategije razvoja 
občine do leta 2020 ter Stanovanjskega programa Občine Žalec za obdobje 2014–2020 kot 
njenega sestavnega dela.  
 
6.3.2.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 
 

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Število stanovanj  
 

Število 8.237
a
 

 
8.369

b
 8.423

c
 

Delež novozgrajenih stanovanj (v 
odstotkih glede na skupno število 
stanovanj)  

 

% 3 5 10 

Število neprofitnih stanovanj  

-  

število 408 410 415 

Število prosilcev za neprofitna 
stanovanja (letno)  

-  

              
število 

                               
80–100 

                                    
80–100 

                                
80–100 

Število lastniških praznih stanovanj 
brez stalnih prebivalcev  

število 60  40 
 

20 

a
Vir: podatki SURS-a.  

b
Projekcija na podlagi upoštevanja povprečne letne rasti števila prebivalcev občine po stopnji 0,2 odstotka 

letno ter povprečnega števila prebivalcev na stanovanje v izhodiščnem letu. 
c
Projekcija na podlagi upoštevanja dinamike rasti števila stanovanj za 35 stanovanj povprečno letno; v 

obdobju 2002–2010 je bil ta prirast celo 44 stanovanj povprečno letno, zato je želena ciljna vrednost 
določena na realnih osnovah. 
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6.3.3 Podeželje in turizem – kmetijska politika z razvojem podeželja in turizma 
 
6.3.3.1 SWOT-analiza 
 

KMETIJSKA POLITIKA Z RAZVOJEM PODEŽELJA IN TURIZMA 
PREDNOSTI:  
- bogata kulturno zgodovinska in naravna 

dediščina; 
 

- geostrateški položaj, prometna dostopnost, 
klimatske in druge značilnosti območja;  

 

- prepoznavna hmeljarska podoba (zelena dolina – 
zeleno zlato);  

 

- kakovostna kmetijska zemljišča;  
 

- tradicija visokokakovostne in visokotehnološke in 
hkrati raznovrstne kmetijske pridelave oz. tradicija 
kmetovanja;  

 

- hitro naraščanje zanimanja za človeku in okolju 
prijazno kmetovanje;  

 

- kader (obstoječe znanje), vključno z raziskovalno 
institucijo s področja kmetijstva;  

 

- relativno precej profesionalnih kmetij z višjo 
ekonomsko močjo; 

 

- dolga tradicija načrtovanja in podpore razvoju v 
kmetijstvu, podeželju in turizmu (sistemsko 
zagotovljene državne podpore za kmetije in kmetijska 
podjetja, zagotovljena mreža državne strokovne 
službe); 

 

- opredeljena področja kmetijske pridelave z agrarnimi 
operacijami (namakanjem, melioracijami, 
komasacijami ...);  

 

- podjetni, družabni prebivalci.  
 

SLABOSTI:  
- nezadostna povezanost nosilcev turistične 

ponudbe in premajhna prepoznavnost območja kot 
turistične destinacije;  

 

- neorganiziranost kmetijske pridelave, precejšnja 
razdrobljenost kmetijskih zemljišč in premajhni 
kmetijski obrati (nekonkurenčni na trgu, ne 
zagotavljajo preživetja); 

 

- negativen odnos javnosti do kmetijstva kot 
onesnaževalca okolja (posledica nepoznavanja);  

 

- nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov, to je tudi 
eden od vzrokov, da mladi v tem ne vidijo 
perspektive;  

 

- pomanjkanje nastanitvenih kapacitet in drugih turističnih 
kapacitet (tudi zaradi visokih naložb v razvoj turizma);  

 

- nezadostno razvita dopolnilna ponudba na kmetijah 
(osnova za razvoj turizma na podeželju …);  

 

- pomanjkanje vodnih virov za namakanje; 
 

- propadanje arhitekturne dediščine; 
 

- negativen vpliv infrastrukture na okolje;  
 

- slaba izkoriščenost ugodnega geografskega in 
prometnega položaja. 

PRILOŽNOSTI: 
- izkoristiti povpraševanje po zdravi, domači  hrani 

slovenskega porekla ter hkrati možnosti visoke 
stopnje samooskrbe; 

 

- izkoristiti krizo – motivirati domače prebivalstvo, 
kmetijska gospodarstva za razvoj turistične 
ponudbe, podjetništva (tudi razvoj dopolnilnih 
dejavnosti) in turizma na podeželju ter njegovo 
povezovanje s turističnimi centri;  

 

- razvoj novih turističnih proizvodov kot učinkov 
povezovanja in aktivnega integralnega varstva 
naravne in kulturne dediščine – povezovanje 
naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev, 
revitalizacija bogate naravne in kulturne dediščine na 
podeželju za potrebe turizma;  

 

- visoka stopnja ohranjene narave (zlasti voda, 
biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot, pokrajinske 
pestrosti, parkov, Nature 2000) kot potenciala za 
razvoj sonaravnega (trajnostnega) turizma – 

NEVARNOSTI: 
- neinovativnost, nemotiviranost, nepripravljenost 

prebivalstva za spremembe, ki jih prinaša turizem, 
nepripravljenost pridelovalcev za povezovanje,  
počasno razumevanje ključnih razvojnih priložnosti 
in zamujanje v konkurenčnem boju na aktualnih 
trgih; 

 

- pasivnost in čakanje na zunanje razvojne in 
investicijske vire  ter pomanjkanje ali prepočasno 
usposabljanje kadrov za pripravo in izvajanje 
projektov (dejavnosti) nove generacije ter posledično 
nesposobnost koriščenja evropskih in državnih 
sredstev; 

 

- administrativne ovire pri zagotavljanju vodnih virov, 
razvoju turizma …; 

 

- vodovarstvena področja in poplavna varnost; 
 

- odhajanje mladih s kmetij in posledično zmanjševanje 
števila zaposlenih v kmetijstvu in delovnih mest na 
podeželju;  
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ekoturizma in kmetijstva in kot potenciala za dvig 
kakovosti življenja lokalnega prebivalstva (mirno 
in čisto okolje na podeželju);  

 

- izkoristiti hmeljarstvo kot specifiko za razvoj turizma;   
 

- izkoristiti bližino avtoceste ter bližino potrošnih in 
turističnih centrov;  

 

- izkoriščanje biomase in obnovljivih virov;  
 

- možnosti kreiranja zgodb za promocijo in trženje 
posameznih okolij; 

 

- poiskati lokalne vodne vire za namakanje.   

- škodljivo obremenjevanje okolja – vpliv kmetijske 
infrastrukture na okolje oz. konflikt »narava – turizem« 
ter sočasno neizobraženost prebivalstva o dejanskem 
vplivu pridelave na okolje in ljudi;  

 

- pritisk urbanega prebivalstva na podeželje (v primeru 
enormnega povečanja brezposelnosti); 

 

- nezadostna finančna sredstva in sočasno problem 
vračanja morebitnih najetih kreditov. 

 
6.3.3.2 Ključni cilji razvoja na področju razvoja podeželja in turizma v Občini Žalec do leta 
            2020 
 

Območje Občine Žalec je središče tradicionalne agrarne pokrajine, saj ima ugodno celinsko 
podnebje, ki je primerno za kmetijstvo, hkrati pa ima bogato naravno in kulturno dediščino ter 
osrednjo prometno lego v Sloveniji, ki je odlična razvojna prednost tudi za razvoj turizma, 
povezanega z naravo. Osrednji CILJ razvoja podeželja in turizma v obdobju do leta 2020 je 
tako izkoristiti vse primerjalne prednosti, s katerimi vstopamo v novo programsko 
obdobje. 
 

Zaradi dejstva, da v Občini Žalec glede na naravne danosti področje gozdarstva ni bilo 
prepoznano kot področje z izrazitimi primerjalnimi prednostmi, ga v okviru Strategije razvoja 
Občine Žalec ne izpostavljamo posebej. Seveda pa to ne pomeni, da občina dejavnosti 
gozdarstva skladno s svojimi pristojnostmi na tem področju in skladno z vlogo gozdov na 
področju trajnostnega razvoja ne bo upoštevala v okviru svojih razvojnih prizadevanj in 
podprla v sklopu svojih letnih proračunov. 
 

Na področju kmetijstva so naravne danosti in dolgoletna tradicija že pred desetletji začrtale 
osnovne smeri razvoja v kmetijstvu, in sicer v hmeljarsko in živinorejsko proizvodnjo, ki se 
dopolnjujeta. V zadnjih letih je vse več kmetij usmerjenih v ekološko kmetovanje in različne 
dopolnilne dejavnosti (turizem, gozdarstvo), razvito je tudi sadjarstvo, številni ribniki in 
umetne zajezitve na območju pa predstavljajo ugodno možnost za razvoj ribogojstva. Vse te 
dejavnosti so tudi ključna področja nadaljnjega razvoja na podeželju. 
 

V Občini Žalec je bil skladno z danostmi tudi turizem prepoznan kot perspektivna dejavnost, 
v okviru katere bomo lahko odpirali prepotrebna nova delovna mesta, zato je občina konec 
leta 2011 sprejela strategijo razvoja turizma za obdobje 2012–201823, na katero v skupnem 
dokumentu le napotujemo oziroma jo kratko povzemamo, njene usmeritve in cilje pa 
podaljšujemo do leta 2020. 
 

Ključni cilji razvoja področja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec do leta 2020: 
 

 slediti ciljem Programa razvoja podeželja Slovenije 2014–2020 (PRP RS 2014–
2020)24, ki si je, upoštevaje evropske smernice, zastavil šest prednostnih nalog 
(pospeševanje prenosa znanja in inovacij, krepitev konkurenčnosti in sposobnosti 
preživetja kmetij, spodbujanje organizacije prehranske verige in obvladovanja tveganj 
v kmetijstvu, obnova in izboljšanje ekosistemov, spodbujanje učinkovite rabe virov in 
prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na  

_____________________________________________________________ 
23

Glej tudi Strategijo razvoja turizma Občine Žalec 2012–2018. 
24

Glej tudi Program razvoja podeželja RS 2014–2020 (osnutek).   
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podnebne spremembe, ter spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine 
in gospodarskega razvoja podeželskih območij); 

 

 podpreti umestitev strokovnih podlag za določitev območij trajno varovanih kmetijskih 
zemljišč v RRP Savinjske regije 2014–2020 in slediti cilju v prvi fazi ohranjanja in nato 
povečevanja kmetijskih zemljišč v občini na račun preprečevanja gozdnega 
zaraščanja;       

 nadgrajevati razvoj kmetijskih dejavnosti, ki so se v dosedanjem razvoju izkazale kot  
prednostne (hmeljarstvo in živinoreja, ki se dopolnjujeta, vključno z vsemi vrstami 
poljedelske proizvodnje, ki so povezane z živinorejo, ekološko kmetovanje s 
poudarkom na pridelavi zelenjave, sadjarstvo, dopolnilne dejavnosti (turizem, 
gozdarstvo) in ribogojstvo); 

 

 zagotoviti namakanje kmetijskih površin v sušnih obdobjih;  
 

 doseči večjo stopnjo samooskrbe prebivalstva; 
 

 spodbujati oblike organiziranega odkupa;  
 

 omogočiti nemoten razvoj mlečno predelovalne industrije na območju občine; 
 

 v okviru pristojnosti občine podpirati razvoj IHPS kot pomemben dejavnik razvoja 
hmeljarstva in podeželja v lokalnem okolju in edine razvojnoraziskovalne institucije na 
področju kmetijstva v regiji. 

 
Ključni cilji razvoja turizma v Občini Žalec do leta 2018 oziroma do leta 2020 
 
Osrednji cilj razvoja turistične destinacije »Občina Žalec« se kaže v priložnosti izkoristiti 
svoje primerjalne prednosti: varnost, neokrnjeno naravo, čisto okolje, udobno dostopnost, 
ugodno razmerje med kakovostjo turističnih storitev in cenami, številne možnosti za 
oblikovanje privlačnih in cenovno različnih turističnih proizvodov ipd. Razvoj turistične 
ponudbe v Občini Žalec bo tako strateško oziroma dolgoročno usmerjen k: 

- vrednotam, kot so zdravje, varovanje okolja, naravne vrednote in kulturna dediščina, ki 
zbujajo ugodje, domačnost ter spodbujajo turista k spoznavanju avtohtone kulture; 

- povečanju možnosti izbire oz. čim širše turistične ponudbe, ki s svojo raznovrstnostjo in 
kakovostjo za ponujeno ceno zadovoljuje pričakovanja gostov; 

- doživetjem, ki prinašajo spremembo, zabavo, gibanje in preizkušanje lastnih 
sposobnosti. 

 
 

Ključni operativni cilji oz. naloge razvoja turizma v Občini Žalec, ki jih iz obdobja 2012–
2018 zasledujemo tudi v obdobju do leta 2020: 
 

- gradnja in vzpostavitev novih nočitvenih kapacitet v občini, vključno z razvojem 
nočitvenih kapacitet v sklopu dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (tudi v obliki 
enostavnejših objektov na za kmetijstvo manj zanimivih zemljiščih, vse v okviru 
zakonskih možnosti oziroma omejitev s področja prostorske in kmetijske zakonodaje); 

- nadgradnja obstoječih turističnih produktov, kot so Jama Pekel, Rimska nekropola v 
Šempetru, Ribnik Vrbje, bazilika Matere Božje v Petrovčah kot del produkta 
romarskega turizma, Kotečnik, Ekomuzej, Ekofest, kolesarske poti, Žalska noč idr., 

- razvoj novih destinacij, kot so ekokamp v Vrbju, staro mestno jedro Žalca s tržnico, 
jabolčni festival ipd.; 

- izdelava marketinške in komunikacijske strategije z načrtom trženja in 
 

- redefiniranje organiziranosti turizma ter določitev strokovnega in kompetentnega 
nosilca za razvoj in upravljanje turistične destinacije. 
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Na podlagi realizacije ključnih operativnih ciljev bodo doseženi naslednji kvantitativni cilji 
oziroma rezultati: 

- rast nočitev 3 % letno, 
- rast števila gostov 4 % letno, 
- rast nastanitvenih kapacitet 3 % letno. 

 
6.3.3.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 

Doseganje sprejetih ciljev na področju razvoja podeželja in turizma v Občini Žalec do leta 
2020 je pogojeno z naslednjimi dejavnostmi oz. ukrepi: 
 

 tekoče spremljanje izvajanja Strategije razvoja turizma Občine Žalec 2012–2018 (oziroma 
ciljev, ki se podaljšujejo do leta 2020) in v primeru izkazanih večjih odstopanj med 
zastavljenimi cilji ter njihovo realizacijo po potrebi sprožiti postopek sprememb/dopolnitev 
strategije oziroma ukrepov; 

 

 umestitev ustreznih programov/projektov s področja razvoja kmetijstva, gozdarstva, 
podeželja in turizma v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne programe vlaganj v 
okviru proračuna Občine Žalec (letni program ukrepov na področju sofinanciranja 
strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, sofinanciranje razvoja in prilagajanja 
podeželskih območij s poudarkom na naložbah v dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
sofinanciranje strokovnih podlag za namakanje in drugih projektov s področja razvoja 
podeželja, kot je na primer projekt prenove starega vaškega jedra Petrovč, sofinanciranje 
vzdrževanja gozdnih cest ipd.); 

 

 umestitev ustreznih programov/projektov v Program razvoja podeželja (PRP) in v ORP 
Spodnje Savinjske doline ter v RRP Savinjske regije oziroma v Dogovor za razvoj regije; 
umeščanje v širše razvojne programe bo potekalo preko skupnih projektov (npr. Turizem 
za regijski razvojni preboj, Turistična agencija Savinjske regije, Mobilne e-stroritve za 
trženje turistične ponudbe Savinjske regije, Center za promocijo v Savinjski regiji 
pridelane hrane, Odkupno-distribucijski prehranski center ipd.) in celovitih oziroma 
medsektorskih projektov (Regijska kolesarska pot, Zelena in okolju prijazna regija, Savinja 
– strokovna podlaga za razvoj območja in RPN, Regijski center za aktivno življenje z 
gradnjo učnega centra in ureditvijo vstopnega območja v krajinskem parku Vrbje, vrsta 
programov/projektov za izboljšanje ravni znanja za razvoj podeželja in turizma ipd.), 
sofinanciranih s sredstvi EU; 

 umestitev interesov Občine Žalec v državni lokacijski načrt – DLN za zagotavljanje 
poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini (celovito reševanje problematike upravljanja z 
vodami z rešitvami, ki zagotavljajo poplavno varnost in hkrati zadostne količine voda za 
namakanje kmetijskih zemljišč – sprememba vsaj enega suhega zadrževalnika na 
območju žalske občine v mokri zadrževalnik, ki bo zagotavljal zadostne količine pitne 
vode za namakanje); 

 

 tekoče spremljanje zaraščanja kmetijskih zemljišč z gozdom in spodbujanje preprečevanja 
zaraščanja z ukrepi krčenja zarasti; 

 

 zagotavljanje zemljišč za »urbane vrtove«; 
 

 iskanje javno-zasebnih partnerjev za realizacijo ciljev na področju turizma in razvoja 
podeželja; 

 

 zagotavljanje pogojev za razvoj in prepoznavnost blagovne znamke »Zeleno zlato«; 
 

 drugi ukrepi na področju razvoja podeželja in turizma, ki jih bo Občina Žalec sprejemala 
po potrebi na podlagi letnega spremljanja izvajanja strategije razvoja občine do leta 2020 
in strategije razvoja turizma. 
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6.3.3.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 

 
KMETIJSKA POLITIKA Z RAZVOJEM PODEŽELJA IN TURIZMA 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA VREDNOST 

2020
+
 

Število turističnih sob  število 71
a
 91

a
 

a
rast 3 % letno 

Število turističnih postelj  število 173
a
 227

a
 

a
rast 3 % letno 

Število nočitev letno  število 7.081
a
 9.513

a
 

a
rast 3 % letno 

Število gostov (domačih, tujih)  število 3.926
a
 5.805

a
 

a
rast 4 % letno 

Raven ekonomske moči kmetijske 
proizvodnje v Občini Žalec primerjavi 
s Slovenijo (indeks po popisu 2010 je 
100)  

indeks 100
b
 100

b
 100 

b
 

Obseg kmetijskih zemljišč v uporabi  ha 4.245
c
 4.345

c
 4.445 

c
 

Obseg površin, ki se namakajo  ha 1.150
č
 1.150

č
 1.500 

č
 

Center za namakanje 
delujoč 
center 

0 1 1 

Število partnerjev z licenčno pravico 
uporabe blagovne znamke »Zeleno 
zlato«  

                       
število 

 

 
18 

 
38 

 
50 

Število kmetij z dodano gospodarsko 
dejavnostjo turizma  

                     
število 

                                         
7 

                                          
14 

                                         
20 

Število kmetij z dopolnilno 
dejavnostjo nekmetijskega področja 

                        
število  

                                       
20 

                                           
25 

                                        
30 

Obseg območij za vrtičkarstvo (javni 
vrtovi, samooskrba)  

 
ha 

 
0 

 
1,5 

 
2 

a
Zaradi ohranjanja primerljivosti s Strategijo razvoja turizma v Občini Žalec 2012–2018 (december 2011), ki 
je osnova tudi za usmeritve na področju turizma v okviru skupne strategije razvoja občine do leta 2020, 
izhajamo pri kazalnikih/kriterijih razvoja turizma iz stanja 2010, ki ga ciljno povečujemo skladno z 
usmeritvami iz strategije turizma (rast nočitev in rast nastanitvenih kapacitet po stopnji 3 % povprečno 
letno, rast števila gostov po stopnji 4 % povprečno letno). 

b
Cilj je najmanj ohranitev izhodiščne ravni kmetijske proizvodnje oz. ohranitev nadpovprečne ekonomske 
moči na kmetijo, ki je bila po popisu kmetij in kmetijskih gospodarstev leta 2010 kar 2,28-krat večja od 
povprečja v Sloveniji (izhodiščni indeks povprečne ekonomske moči na kmetijo v Občini Žalec v primerjavi 
s Slovenijo je bil leta 2010 228; v tem letu je bila povprečna ekonomska moč kmetij v občini kar 27,90 
tisoč evrov, v Sloveniji pa le 12,23 tisoč evrov). 

c
Izhodišče so podatki SURS-a po popisu 2010. CILJ je, da se v prvi fazi kljub zaraščanju ohrani obseg 
kmetijskih zemljišč na sedanji ravni, in sicer z ukrepi krčenja zarasti. Zaradi težnje po povečani 
stopnji samooskrbe se bo sočasno spreminjala struktura kmetijskih površin, in sicer: njivske 
površine in površine za hmeljsko proizvodnjo bodo ostale v celoti na sedanji ravni, povečuje pa se obseg 
in s tem delež površin, namenjenih proizvodnji zelenjave, in to na račun zmanjšanja površin, namenjenih 
proizvodnji koruze. Cilj druge faze je, da se težnja preprečevanja zaraščanja obrne v korist 
naraščanja kmetijskih površin, in to na račun gozdov.  

č
Skupni izhodiščni podatek za vse namakalne sisteme v Občini Žalec po GERK-ih. Po statističnih podatkih 
je površin, ki se namakajo, sicer več (1.359 ha), a je za spremljanje realnejši podatek po GERK-ih. Cilj je  
povečanje obsega površin, ki se namakajo, a najprej le do ravni, do katere je povečanje namakanih 
površin mogoče brez izgradnje akumulacije. V prvi fazi je torej potrebno investirati v posodobitve 
obstoječih namakalnih sistemov in s tem vplivati na zmanjšano porabo vode. Cilj druge faze pa je, 
da se v okviru postopka realizacije DLN za zagotavljanje poplavne varnosti predvidi rešitev, po 
kateri bo eden od doslej načrtovanih suhih zadrževalnikov izveden kot mokri zadrževalnik, ki bo 
hkrati zagotavljal potrebno vodo za namakanje ali zajetje Trnava ter možnost koriščenja vode iz CČN 
Kasaze.       
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6.4 PRIORITETA 4: ZDRAVI IN ZADOVOLJNI OBČANI  
Medgeneracijsko sodelovanje, izobraževanje, kultura, zdravje, šport, 
enake možnosti 

 
 
 
 
 

6.4.1 Predšolska vzgoja in varstvo 
 

6.4.1.1 SWOT-analiza 
PREDŠOLSKA VZGOJA IN VARSTVO 

PREDNOSTI: 
- zagotovljeni prostorski pogoji;  
 

- kakovosten vrtec (vsebinsko in kadrovsko), odprt za 
nove programe; 

 

- občina sprejema ceno in lahko predpiše dodatne 
ugodnosti za starše otrok, ki so vključeni v javni 
vrtec; 

 

- zagotovljena dostopnost VVZ v vseh KS in MS.  
 

SLABOSTI:  
- stari, večinoma energetsko potratni objekti vrtcev;  
 

- varstvo otrok predstavlja veliko breme za proračun 
Občine Žalec; 

 

- predpise na področju VVZ, ki so normativno 
prebogati, sprejema RS;  

 

- neenakomeren vpis. 

PRILOŽNOSTI: 
- s sredstvi EU energetsko sanirati večino objektov 

vrtcev in s tem znižati stroške;  
 

- varstvo na domu in (ev.) uvesti nadomestilo za 
starše otrok, ki niso bili sprejeti;  

 

- podelitev koncesije (v obsegu  števila  otrok, ki se 
ne morejo vključiti v JZ VVZ Občine Žalec);  

 

- realizirati predpisane prostorske normative.  
 

NEVARNOSTI:  
- finančna nedisciplina koristnikov storitev;  
 

- drastična sprememba normativov s strani resornega 
ministrstva; 

 

- ob upoštevanju cikličnosti števila rojstev potrebno 
pravočasno načrtovati potrebe po prostorih in 
kadrih. 

 

6.4.1.2 Ključni cilji razvoja na področju predšolske vzgoje in varstva v Občini Žalec do leta 
2020 

 

Občina Žalec bo na področju predšolske vzgoje in varstva sledila naslednjim CILJEM: 
 

 vzdrževati doseženo relativno visoko raven kakovosti vzgoje in predšolskega varstva 
otrok, ki izhaja iz vlaganj v znanje zaposlenih v vrtcih, visoke stopnje sodelovanja s 
starši ter vpetosti vrtcev v lokalno okolje; 

 

 ohraniti in dolgoročno tudi povečati doseženo dokaj visoko stopnjo zajetja predšolskih 
otrok v organizirano otroško varstvo; 

 

 zagotoviti primerno velike in energetsko varčne prostorske pogoje za izvajanje 
dejavnosti vzgoje in predšolskega varstva otrok ob sočasno zagotovljeni dobri 
teritorialni pokritosti oziroma distribucijo vrtcev znotraj območja občine; 

 

 dvigovati raven znanja in ozaveščenosti staršev o pomenu kakovostne predšolske 
vzgoje in varstva.   

 
6.4.1.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 

Skladno s predhodno zastavljenimi cilji bo Občina Žalec v programskem obdobju 2014–2020 
za izboljšanje stanja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok dosledno spremljala tudi 
uresničevanje ciljev na drugih razvojnih področjih, ki so povezana s predšolsko vzgojo in 
varstvom z vidika potreb po izvajanju dejavnosti (razvoj poselitve, razvoj poslovnih con ipd.). 

Vizija 2020+: Občina Žalec je »učeča se« občina, v kateri v sožitju živijo kulturno 

ozaveščeni, športno aktivni, zdravi in zadovoljni občani vseh generacij. 
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Hkrati pa bo njen osnovni ukrep (in hkrati predpogoj za doseganje sprejetih strateških in 
operativnih ciljev) umestitev ustreznih programov/projektov, s katerimi bo spodbujala razvoj 
predšolske vzgoje in varstva: 
 

 v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne programe vlaganj v okviru proračuna 
Občine Žalec (sofinanciranje izvajanja programa javnih vrtcev/vrtcev s koncesijo, kar 
vključuje tudi kontinuirano skrb za nadgrajevanje znanja zaposlenih, sofinanciranje 
energetske sanacije vrtcev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti 
skladno z normativi ipd.); 

 

 v  ORP Spodnje Savinjske doline in RRP Savinjske regije oziroma v Dogovor za razvoj 
regije; umeščanje v širše razvojne programe bo potekalo preko skupnih projektov (npr. 
projekti na področju razvoja človeških virov za dvig ravni znanja/ozaveščenosti staršev 
o pomenu vzgoje in varstva v zgodnjem obdobju razvoja otroka) in celovitih oziroma 
medsektorskih projektov (Regija vključujoče družbe, Regijski učni center za aktivno 
življenje na območju krajinskega parka Vrbje ipd.), sofinanciranih s sredstvi EU.      

 

Druge ukrepe na področju predšolske vzgoje in varstva bo Občina Žalec sprejemala po 
potrebi in na podlagi letnega spremljanja izvajanja strategije razvoja občine do leta 2020, kar 
vključuje tudi: 

 evidentiranje in usklajevanje potreb staršev za zagotavljanje otroškega varstva ter po 
potrebi izvedbo razpisa koncesije; 

 upoštevanje vpliva cikličnih gibanj rojstev in s tem cikličnih gibanj potreb po izvajanju 
storitev (spreminjanje potrebnih površin in kadrov), kar narekuje prednostno izkoriščanje 
prostorskih kapacitet v obstoječih zgradbah ter reševanje povečanega obsega izvajanja 
dejavnosti preko koncesij. 

 
6.4.1.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 

PREDŠOLSKA VZGOJA IN VARSTVO 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Število otrok, vključenih v javne 
vrtce/vrtce s koncesijo  

 
število 

                               
902

a
 

                                     
923

a
 

                                 
940

a
 

Stopnja vključenosti otrok v 
organizirano otroško varstvo  

 
% 

                                
78 

                                             
80 

                                      
80 

Stopnja doseganja normativa 
prostorskih pogojev za izvajanje 
programa otroškega varstva (v 
odstotkih glede na normativ 3,5 
m2/otroka) 

 
%  
 

71 71 

 
 

75
b
 

Stopnja realizacije energetske 
sanacije vseh objektov vrtcev (v 
odstotkih glede na število objektov, 
potrebnih sanacije)   

 
 

% 

 
 

27
c
 

 
 

54,5
c
 

 
 

100
c
 

a
Stanje 2013, ki se po realni varianti do leta 2020 povečuje po povprečni stopnji 0,3 % povprečno letno 
(nekoliko hitreje od predpostavljene povprečne rasti števila prebivalstva, ki je 0,2 %), po želeni varianti 
pa po povprečni stopnji 0,57 %, ki bi jo bilo mogoče doseči v primeru ustrezne stanovanjske in druge 
politike za spreminjanje prebivalstvene strukture v korist mladih (kar je pogojeno z razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi). 

b
Povečanje doseganja prostorskega normativa na otroka je pogojeno z zagotovitvijo dodatnih prostorov 
preko podelitve koncesije. 

c
Od skupno 11 enot so energetsko že urejeni vrtci Trje, Novo Celje in Griže; do leta 2020 bodo 
zagotovo sanirali še najmanj tri vrtce (Levec, Petrovče in Šempeter), dolgoročni cilj pa je seveda 
energetska sanacija vseh 11 vrtcev v občini.    
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6.4.2 Izobraževanje 
 

6.4.2.1 SWOT-analiza 
IZOBRAŽEVANJE  

PREDNOSTI: 
- inovativnost pri razvoju projektov in s tem 

uspešno pridobivanje in črpanje ESS-sredstev in 
sredstev državnega proračuna za izobraževanje 
in razvoj ČV:  

 

- pestrost izobraževalnih programov za vse ciljne 
skupine in različne namene;  

 

- veliko organizacij, vključenih v izvajanje 
programov izobraževanja (vrtci, OŠ, GŠ in drugi 
JZ, društva, U3O, UPI Žalec);  

 

- podporno okolje Občine Žalec ter lokalne 
partnerske mreže, ki povezujejo različne akterje na 
področju razvoja ČV; 

 

- strokovno usposobljeni kadri;  
 

- bližina večjih izobraževalnih centrov (srednje- in 
visokošolskih v Celju in Velenju);  

 

- ugodni prostorski in materialni pogoji v primerjavi z 
drugimi občinami. 

SLABOSTI:  
- finančna kriza  in z njo povezano zmanjševanje 

sredstev za izobraževanje, kar posledično zmanjšuje 
splošno izobraženost prebivalstva in zmanjšuje 
vrednost znanja; 

 

- energijsko potratni objekti večine izobraževalnih 
institucij v občini;  

 

- predpise sprejema RS (občina zgolj izvaja);  
 

- v občini in v dolini ni visokošolskega in 
srednješolskega programa (z izjemo določene 
ponudbe UPI Žalec);  

 

- neenakomerna obremenjenost osnovnih šol glede na 
število učencev; 

 

- v nekaterih izobraževalnih institucijah nimajo urjenega 
dostopa za invalide (npr. UPI Žalec);  

 

- relief in velikost Občine Žalec otežuje, da bi  učenci v 
šolo hodili peš, posledično pa občina nameni veliko 
sredstev za varno pot v šolo;  

 

- soustanoviteljstvo drugih občin v JZ in s tem povezana 
problematika sofinanciranja (primer UPI, II. OŠ, 
potencialno tudi GŠ);  

 

- na ravni občine ni oblikovanega sveta za vseživljenjsko 
učenje, ki bi povezoval ključne akterje v izobraževanju 
otrok in odraslih;  

 

- v mestu je v izobraževanje in učenje vključenih več ljudi 
kot na podeželju.  

PRILOŽNOSTI:  
- pridobivanje EU in državnih proračunskih 

sredstev za izobraževalne projekte in programe 
ter za zagotavljanje materialnih pogojev za 
izobraževalne institucije;  

 

- Občina Žalec postane UČEČA SE OBČINA, ki s 
skupnimi projekti na področju vseživljenjskega učenja 
v subregiji SSD povezuje vse izobraževalne subjekte 
in organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem ČV; v zvezi 
s tem se ustanovi svet za vseživljenjsko učenje; 

 

- otrokom zagotoviti varen prihod v šolo (ne nujno s 
šolskim prevozom – ureditev varnih poti v šolo);  

 

- razvoj višjega- in visokošolskega programa v 
povezavi z razvojnimi usmeritvami regije 
(»ekoinženiring – ekohrana« v povezavi z IHPS, 
druge  vsebine prilagoditi podjetnikom in njihovemu 
povpraševanju); 

 

- mednarodno povezovanje;  
 

- povezovanje v kadrovski politiki (reševanje viškov, 
izmenjava kadrov); 

 

- sprememba šolskih okolišev;  
 

- fizično približati izobraževanje in učenje tudi ljudem 
na podeželju. 

NEVARNOSTI:  
- padanje pomena izobraževanja in pridobljenega 

znanja kot vrednote;  
 

- zaradi gospodarske krize zmanjšanje deleža 
prebivalcev, ki se izobražujejo, zmanjšanje vrednosti 
znanja in s tem splošne izobraženosti;  

 

- slabo črpanje evropskih sredstev v naslednji 
perspektivi; 

 

- soustanoviteljstvo JZ na področju izobraževanja lahko 
zavira razvoj in investicije;  

 

- nesodelovanje med ustanovami, ki se ukvarjajo z 
izobraževanjem; 

 

- razvoj zasebnih šol – vpliv na javne šole.  
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6.4.2.2 Ključni cilji razvoja na področju izobraževanja v Občini Žalec do leta 2020 
 

Na področju izobraževanja si občina znotraj svojih meja zastavlja predvsem cilje v okviru 
osnovnošolskega izobraževanja in na področju programov oz. projektov vseživljenjskega 
učenja.  Srednje-, višje- in visokošolsko izobraževanje pa z izjemo programov, ki potekajo v 
okviru UPI – ljudske univerze Žalec, tudi v obdobju do leta 2020 rešuje v okviru Savinjske 
regije, razen če se bo med izvajanjem strategije bistveno spremenilo zanimanje oziroma se 
bodo spremenile potrebe prebivalstva, gospodarstva in izobraževalnih institucij.25 
 

Na področju izobraževanja, ki ga bo Občina Žalec razvijala v obdobju 2014–2020 na svojem 
območju, bomo sledili naslednjim ciljem: 
 

 vzdrževati doseženo relativno visoko raven kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, 
formalnih in neformalnih oblik izobraževanja v okviru UPI – ljudske univerze Žalec ter 
programov/projektov vseživljenjskega učenja;  

 

 ohraniti sedanje število osnovnih šol (štiri redne OŠ – Žalec, Griže, Petrovče in Šempeter; 
4 POŠ – Gotovlje, Ponikva, Trje in Liboje; ena OŠ s prilagojenim programom; 1 glasbena 
šola; walfdorfska šola in vrtec, ki je regijskega značaja), ki ob ustreznem prilagajanju 
šolske mreže zagotavljajo dobro teritorialno pokritost območja občine s ponudbo 
osnovnega izobraževanja; 

 

 zagotoviti rast števila otrok v osnovni šoli nekoliko nad pričakovano rastjo števila 
prebivalcev, in sicer s pomočjo različnih ukrepov, namenjenih mladim oziroma mladim 
družinam25; 

 

 podpirati nadgradnjo ter razvoj novih programov/projektov na področju vseživljenjskega 
učenja in medgeneracijskega sodelovanja v sklopu projekta Regijski center 
vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega povezovanja, katerega nosilka je UPI – 
Ljudska univerza Žalec z mrežo partnerjev; 

 

 spodbujati vlogo civilne družbe in prostovoljstva na področju medgeneracijskega 
sodelovanja in vseživljenjskega izobraževanja preko podpore delovanju društev in 
podpore projektom na tem področju, vključno s projekti v slovenskem prostoru dobro 
prepoznavne Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec; 

 

 zagotoviti izvajanje vseh oblik izobraževanja v prostorsko ustreznih ter energetsko 
saniranih objektih, ki hkrati zagotavljajo varnost vsem uporabnikom in dostopnost ranljivim 
ciljnim skupinam s posebnimi potrebami;  

 

 dvigovati raven znanja in ozaveščenosti prebivalstva o pomenu znanja ter 
medgeneracijskega sodelovanja preko podpore projektom, sofinanciranih s sredstvi EU, ki 
dvigujejo raven znanja in usposobljenosti občanov vseh generacij.   

 
 

6.4.2.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 

Predhodno zastavljeni cilji oziroma naloge na področju osnovnošolskega izobraževanja in 
vseživljenjskega učenja narekujejo, da bo Občina Žalec v programskem obdobju 2014–2020 
dosledno spremljala tudi uresničevanje ciljev na drugih razvojnih področjih, ki so povezana z 
navedenima področjema. Tako lahko na primer razvoj poselitve in poslovnih con vpliva na 
povečanje potreb po storitvah na področju osnovnošolskega izobraževanja in 
vseživljenjskega učenja, staranje prebivalstva pa nujno na porast medgeneracijskega 
sodelovanja ipd.  
Hkrati bo osnovni ukrep in predpogoj za doseganje sprejetih strateških in operativnih ciljev 
Občine Žalec umestitev ustreznih programov/projektov, s katerimi bo spodbujala razvoj 
izobraževanja in vseživljenjskega učenja, v: 
_______________________________________________________________ 
25

Glej tudi poglavja o visokem šolstvu (6.2.2), stanovanjskem gospodarstvu (6.3.2) in mladih (6.4.5). 
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 Načrte razvojnih programov (NRP) in letne programe vlaganj v okviru proračuna 
Občine Žalec (sofinanciranje programov/projektov vseživljenjskega učenja, vključno 
s sofinanciranjem delovanja Univerze za III. življenjsko obdobje, sofinanciranje 
projektov UPI – ljudske univerze Žalec in programov/projektov vseživljenjskega 
učenja ter medgeneracijskega sodelovanja drugih nosilcev iz vrst civilne družbe, 
sofinanciranje izvajanja programa osnovnošolskega izobraževanja, kar vključuje tudi 
vlaganja v nadgrajevanje znanja zaposlenih v javnih OŠ in v zagotavljanje 
materialnih pogojev za delo, sofinanciranje energetske sanacije javnih izobraževalnih 
institucij, zagotavljanje prostorskih pogojev, ki so varni in dostopni vsem 
uporabnikom, ipd.); 

 

 ORP Spodnje Savinjske doline in RRP Savinjske regije oziroma v Dogovor za razvoj 
regije; umeščanje v širše razvojne programe bo potekalo preko skupnih projektov 
(npr. projekti energetske sanacije šol ter UPI – ljudske univerze Žalec, Regijski 
center vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega povezovanja ter drugi projekti 
na področju razvoja človeških virov, ki so usmerjeni v dvig ravni 
znanja/ozaveščenosti prebivalstva vseh generacij in vseh, zlasti pa ranljivih ciljnih 
skupin, npr. Regija vključujoče družbe, Regijski učni center za aktivno življenje na 
območju krajinskega parka Vrbje, ipd.), sofinanciranih s sredstvi EU.      

 

Druge ukrepe na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja bo Občina Žalec, tako 
kot na drugih področjih, sprejemala po potrebi. Osnova za ukrepanje bo letno spremljanje 
izvajanja Strategije razvoja Občine za obdobje 2014–2020. Slednje vključuje tudi spremljanje 
in zagotavljanje podpore civilni iniciativi in njihovim programom/projektom na področju 
izobraževanja in vseživljenjskega učenja, ki prispevajo k temu, da bo do leta 2020 OBČINA 
ŽALEC postala širše prepoznavna kot UČEČA SE OBČINA.  
 
6.4.2.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 
 

IZOBRAŽEVANJE  

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Število otrok, ki obiskujejo OŠ v občini  število 
 

1.721
a
 1.761

b
 1.801

b
 

 Število oddelkov za udeležence, 
vključene v osnovno šolo za odrasle 

 

število 
oddelkov 

 

1
c
 1

c
 1

c
 

Število udeležencev v programih 
izobraževanja odraslih s stalnim 
bivališčem v občini letno

č
 

 

                                                                                                                    
število 

 

                           
1.400 

 
1.500 

 
1.600 

Število višješolskih in visokošolskih 
izobraževalnih programov v občini  

 

število 
 

1 (visokošolski) 
2 (1 višje in 1 
visokošolski)

d
 

2 (1 višje in 1 
visokošolski)

d
 

Stopnja realizacije energetske sanacije 
objektov šol (v odstotkih glede na 
število objektov, potrebnih sanacije)  

 

 
%      

 
37,5

e
 

 
62,5

e
 

 
100

e
 

Število brezplačnih izobraževalnih 
programov za odrasle 

 

število 17
f
 17 20 

Število študentov s stalnim bivališčem v 
občini  

število 982
g
 1.000

g
 1.010

g
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a
Izhodišče so statistični podatki po stanju 2012, v katere ni zajeta waldorfska šola, ki je začela delovati v 
šolskem letu 2013/2014 in jo obiskuje 51 otrok; stanje in projekcije so narejene brez waldorfske šole, ki 
je regijskega značaja in je lahko dolgoročno locirana kjerkoli v Savinjski regiji. 

b
Število otrok (brez upoštevanja waldorfske šole) se po realni varianti do leta 2020 povečuje po 
povprečni stopnji 0,3 % povprečno letno (torej nekoliko hitreje od predpostavljene povprečne rasti 
števila prebivalstva, ki je 0,2 %), po želeni varianti pa po povprečni stopnji 0,57 %, ki bi jo bilo mogoče 
doseči v primeru ustrezne stanovanjske in druge politike za spreminjanje prebivalstvene strukture v 
korist mladih (kar je pogojeno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi). 

 c
V vsem obdobju se letno zagotavljajo storitve izvajanja osnovne šole za odrasle skladno s potrebami, 
kar trenutno (in predvidoma tudi v prihodnje) predstavlja zagotavljanje enega oddelka na šolsko leto. 

č
Izhodiščne in ciljne vrednosti so določene po podatkih nosilca programa UPI – ljudske univerze Žalec, 
pri čemer Občina Žalec podpira vsebino ciljev, ki jih zasleduje kazalnik,    

d
oziroma skladno s potrebami. 

e
Od skupno 8 šol so energetsko že urejene 3 šole (Griže, Trje, glasbena šola); do leta 2020 bosta 
zagotovo sanirani še najmanj dve šoli (I. in II. OŠ Žalec), dolgoročni cilj pa je seveda energetska 
sanacija vseh 8 šolskih objektov v občini (torej še OŠ Petrovče in Šempeter ter UPI Žalec). 

f
OŠO, projekt NIO, študijski krožki, projekt Začetna integracija priseljencev, projekt Dvig pismenosti 

g
Izhodiščni podatki se nanašajo na študijsko leto 2011/2012; število študentov (rednih in izrednih skupaj) 
se po realni varianti do leta 2020 povečuje po stopnji 0,2 % povprečno letno (oziroma enako, kot je 
predpostavljena povprečna rast števila prebivalstva), po želeni varianti pa po povprečni stopnji 0,3 % 
letno; tudi po optimalni varianti sicer do leta 2020 ne dosežemo števila študentov iz leta 2007 (skupaj 
1.111 študentov, od tega 731 rednih in kar 380 izrednih), a dejstvo je, da je bil v izhodiščnem letu 
programskega obdobja 2007–2013 izredno velik delež izrednih študentov, ki se bo v prihodnje težko 
ponovil. 

h
Zajeti so projekti, ki potekajo v okviru UPI – ljudske univerze Žalec (trenutno CVŽU, NIO, UVNPZ, ZIP, 
DRP) in IHPS Žalec, ne pa tudi usposabljanja/izobraževanja, ki potekajo v okviru različnih drugih 
projektov (npr. usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov v okviru projekta LAS za razvoj podeželja 
ipd.). 

i
SIO: 1200 svetovancev, 2700 svetovalnih ur; CIPS: 1350 uporabnikov; Središče za samostojno učenje: 

198 uporabnikov; Borza znanja Žalec: 50 udeležencev in 318 ur; Učna pomoč: 130 uporabnikov 
(podatki UPI LU Žalec).  

 
 

Število domačih in mednarodnih 
projektov, v katerih sodelujejo  
izobraževalne institucije iz Občine Žalec 

h 
 

                     
število  

1(IHPS) + 5 (UPI) 
= 6 

3(IHPS) + 5 (UPI) = 
8 

3(IHPS) + 5 (UPI) 
= 8 

Število formalnih in neformalnih 
izobraževalnih programov v Občini Žalec

č
 

število 
10 formalnih + 40 

neformalnih 
11 formalnih + 40 

neformalnih 
12 formalnih + 45 

neformalnih 

Število in vrsta dejavnosti v podporo 
vseživljenjskemu učenju (stanje: 
svetovalno središče ISIO, CIPS – inf. 
mesto Žalec, Središče za samostojno 
učenje Žalec, Učna pomoč, TVU, Parada 
učenja)  

 
 

število 

 
 
7 

 
 
7 

 
 
7 

Število uporabnikov svetovalnih in drugih 
podpornih dejavnosti na področju 
izobraževanja

č
 

                    
število 

 
2.928

i
 

 
2.980 

 
3.000 

Število realiziranih projektov, ki 
pospešujejo razvoj in promocijo 
vseživljenjskega učenja  

                     
število 

5 (TVU, Parada 
učenja, CVŽU, 

NIO, UVNPZ, ZIP, 
DRP) 

 
 
5 

 
 
7 

Število izobraževalnih programov za 
ranljive ciljne skupine (brezposelni, 
migranti, osipniki ...)  

   
število 

                                          
7 
 

                                                 
7 

                                           
7 

Število vključenih v Univerzo za III. 
življenjsko obdobje  

                 
število 

 
346 

 
370 

 
400 

Število medgeneracijskih 
programov/projektov v občini 

                 
število 

 
1 

 
2 

 
3 
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6.4.3 Kultura 
 
6.4.3.1 SWOT-analiza 
 

KULTURA 
 PREDNOSTI: 
- kakovost, pestrost programov; 
 

- kulturne ustanove z dolgoletno tradicijo izvajanja 
kulturnih dejavnosti; 

 

- geografska lega in prometna dostopnost Žalca;  
 

- dvorane – ugodna lokacija in prostorski pogoji; 
 

- vpetost v lokalno in širše okolje; 
 

- vse informacije na enem mestu (knjižnica, TIC 
Žalec), hkrati je knjižnica je skladišče znanja in 
informacij;  

 

- strokovnost zaposlenih;  
 

- homogen kolektiv, ki se zna prilagajati spremembam 
(knjižnica).  

SLABOSTI: 
- premajhna povezanost nosilcev kulture v občini ter 

povezovanje z drugimi nosilci kulture v regiji;  
 

- pomanjkljiva kulturna vzgoja otrok kot posledica 
premajhnega poudarka prenosu kulture v vrtce in OŠ;  

 

- premajhna skrb za obnovo kulturne dediščine ob 
sočasno preveč na mesto Žalec osredotočenih 
dejavnostih na področju kulturne dediščine;  

 

- neustrezni prostorski pogoji (knjižnica); 
 

- skromna sredstva za knjižnično dejavnost;  
 

- kadrovska podhranjenost (knjižnica); 
 

- neustrezna obravnava različnih tipov knjižnic z 
nacionalne ravni (premajhen pomen manjših splošnih 
knjižnic v Sloveniji). 

 

PRILOŽNOSTI: 
- gradnja dodatne oz. obnova obstoječe 

infrastrukture za potrebe izvajanja kulturnih in 
dodatnih spremljajočih dejavnosti (razširitev avle 
in zagotovitev dodatnih sanitarij za razširitev 
dejavnosti ZKŠT – kavarna in čitalnica);  

 

- povezovanje s sorodnimi zavodi na področju 
kulture v SSD in širše ter vzpostavljanje 
partnerstev pri skupnih projektih, izmenjava 
dobrih praks; 

 

- izkoristiti umetniški potencial v občini za 
ustvarjanje novih programov; 

 

- povezovanje kulture z gospodarstvom ter njeno 
vključevanje v lokalno turistično ponudbo;  

 

- prilagajanje kulturne ponudbe stanju in potrebam 
specifičnih ciljnih skupin (npr. kriza in socialne stiske 
povečujejo obisk knjižnic, raste zanimanje za 
vseživljenjsko izobraževanje …); 

 

- ponudba plačljivih nadstandardnih storitev; 
 

- vzpostavljanje družini in okolju prijazne knjižnice – 
tretji prostor (služba, dom, knjižnica).  

 NEVARNOSTI: 
- manj sredstev za kulturo;  
 

- več, toda manj kakovostne konkurence, kar vodi v 
manj kakovostno ponudbo;  

 

- prepočasno sledenje tehnološkemu napredku in s 
tem povečevanje razvojnih razlik ter zaostajanje 
ponudbe, posledično prikrajšanost prebivalcev 
(zlasti na področju knjižnic). 

 
6.4.3.2 Ključni cilji razvoja na področju kulture v Občini Žalec do leta 202026 
 

Kultura, ki je temelj obstoja in razvoja slovenskega naroda, se ne oblikuje samo na 
nacionalni ravni, temveč je kultura tudi gibalo razvoja občine kot lokalne skupnosti. Zaradi 
dejstva, da se Občina Žalec zaveda pomena kulture in svoje vloge pri njenem razvoju,  
sprejema sočasno s sprejetjem Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 tudi 
samostojni dokument Lokalni program kulture v Občini Žalec za obdobje 2014–2020 (LPK).  
_________________________________________________________ 
26

Glej tudi Prilogo IV. Lokalni program kulture v Občini Žalec za obdobje 2014–2020 in osnutek 
Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017. 
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Lokalni program kulture, ki je priloga in s tem sestavni del skupne strategije, je strateški 
dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike. Izhaja iz doseženega položaja in razvoja 
kulture v občini in podrobneje določa vlogo kulture v nadaljnjem razvoju občine, opredeljuje 
javni interes zanjo ter določa cilje kulturne politike. To je dokument, ki natančneje postavlja 
prioritete občinske kulturne politike in neposredno odgovarja na ključne probleme 
posameznih področij kulture, ki so:  

 knjižnična dejavnost v okviru Medobčinske splošne knjižnice Žalec; 

 dejavnost ZKŠT, ki zajema področja knjige, uprizoritvene, glasbene in vizualne 
umetnosti, medijev, filma in avdiovizualne dejavnosti, kulturne dediščine ter potrebnih 
investicij na področju kulture v obdobju do leta 2020, in 

 ljubiteljska kulturna dejavnost, ki vključuje dejavnost Zveze kulturnih društev Savinja 
Žalec in žalske območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 

 
Glede na to, da Lokalni program kulture podrobneje opredeljuje cilje in ukrepe za dosego 
ciljev ter določa kazalce za merjenje doseganja postavljenih ciljev po posameznih področjih 
kulture, povzemamo oziroma izpostavljamo v okviru skupnega dokumenta Strategije razvoja 
Občine Žalec za obdobje 2014–2020 le tiste cilje, ukrepe in kazalnike, ki so ključni za razvoj 
področja kulture kot celote oziroma so skupni več področjem kulturnih dejavnosti v občini. 
 
Občina Žalec si bo tako v obdobju do leta 2020 na področju kulture prizadevala doseči vse 
cilje, opredeljene v LPK, predvsem pa naslednje: 
 

 spodbuditi rast števila uporabnikov kulturne ponudbe v občini; 
 

 nadgraditi kakovost kulturne ponudbe javnega pomena preko povezovanja s 
sorodnimi zavodi na področju kulture v Spodnji Savinjski dolini in širšim 
vzpostavljanjem partnerstev pri skupnih projektih ter izmenjavo dobrih praks; 

 

 ohranjati in dodatno spodbujati raznolikost kulturne ponudbe: 

 preko spodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti v okviru kulturnih društev, 
povezanih v Zvezo KD Savinja ter 

 preko sodelovanja v okviru mreže Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI 
Žalec;  

 

 zagotoviti primerne prostorske pogoje za izvajanja kulturnih in spremljajočih 
dejavnosti preko gradnje dodatne oz. obnove obstoječe infrastrukture, tudi s pomočjo 
evropskih sredstev in javno-zasebnih partnerstev (prioriteta: prizidek k Domu II. 
slovenskega tabora – razširitev avle in zagotovitev dodatnih sanitarij za razširitev 
dejavnosti ZKŠT ter posredno tudi za izboljšanje prostorskih pogojev za knjižnico); 

 

 spodbujati ohranjanje in obnovo nepremične, premične in nesnovne kulturne 
dediščine, tudi s pomočjo evropskih sredstev in javno-zasebnih partnerstev;   

 

 razvoj blagovne znamke, ki bo povečevala kulturni turizem (npr. Festival Žalec);  
 

 zagotavljati kontinuirano rast znanja in razvoj kadrov v kulturi ter rast znanja in 
ozaveščenosti uporabnikov kulture. 

 
6.4.3.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 
Doseganje sprejetih ciljev na področju razvoja kulture v Občini Žalec do leta 2020 je 
pogojeno z naslednjimi dejavnostmi oz. ukrepi: 
 

 tekoče spremljanje izvajanja Lokalnega programa kulture v Občini Žalec za obdobje 
2014–2020 in v primeru izkazanih večjih odstopanj med zastavljenimi cilji ter  
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njihovo realizacijo po potrebi sprožiti postopek sprememb/dopolnitev LPK in strategije 
občine oziroma ukrepov, ki ju dokumenta predvidevata;  
 

 umestitev ustreznih programov/projektov s področja razvoja kulture v Načrte razvojnih 
programov (NRP) in letne programe vlaganj v okviru proračuna Občine Žalec 
(sofinanciranje delovanja in programov/projektov MSK Žalec, ZKŠT Žalec, kulturnih 
društev in njihove zveze ter dogovorjenih vsebin območne izpostave JSKD, kar 
vključuje tudi potrebna vlaganja v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za 
delo, ipd.);  

 

 umestitev ustreznih programov/projektov v ORP Spodnje Savinjske doline ter v RRP 
Savinjske regije oziroma v Dogovor za razvoj regije; umeščanje v širše razvojne 
programe bo potekalo preko skupnih projektov (npr. prenova antičnega parka v 
Šempetru kot dela skupne kulturne dediščine regije ipd.) in celovitih oziroma 
medsektorskih projektov (vrsta programov/projektov za izboljšanje ravni znanja in 
ozaveščenosti o pomenu kulture za razvoj območja ter skupni programi/projekti, ki 
bodo prispevali k razvoju turizma in v tem okviru tudi kulturnega turizma v Občini 
Žalec, SSD in Savinjski regiji, npr. Turizem za regijski razvojni preboj), sofinanciranih 
s sredstvi EU. 

 

Drugi ukrepi: 

 iskanje javno-zasebnih partnerjev za realizacijo ciljev na področju kulture; 

 prioritetna podpora programom/projektom na področju kulture, ki povezujejo večje 
število partnerjev in/ali so sofinancirani iz virov EU ali preko javno-zasebnih 
partnerstev; 

 drugi ukrepi na področju kulture, ki jih bo Občina Žalec sprejemala po potrebi na 
podlagi letnega spremljanja izvajanja LPK in strategije razvoja občine do leta 2020.  

 

6.4.3.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 
KULTURA 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Število uporabnikov kulturne ponudbe v 
občini: število aktivnih članov knjižnice 
in njihov delež v skupnem številu 
prebivalcev 

število in 
% v številu 
prebivalcev 

 

3.836 aktivnih 
članov oz.  

17,9 % vseh 
prebivalcev OŽ

a 
 

24,0 % prebivalcev 
OŽ – aktivnih 

članov v knjižnici 

25,0 % 
prebivalcev OŽ – 

 aktivnih članov v 
knjižnici 

Število uporabnikov kulturne ponudbe v 
občini: število obiskovalcev prireditev 

število 25.877
b
 26.585

b
 

                           
31.590

b
 

Število prireditev letno število 110
c
 110

c
 110

c
 

Zagotovljeni prostori za nemoteno 
izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti 
v Žalcu (knjižnica, ki ustreza 
normativom)

č
 

knjižnica 
 

prostori knjižnice 
ne ustrezajo 
normativom 

delno rešeni dodatni 
prostori za 
knjižnico

č
 

nova knjižnica 

Urejen Dom II. slovenskega tabora 
(vstopna avla, letno prizorišče pred 
domom …)

č 
 

 urejen dom 
 

neustrezna 
vstopna avla in 

oprema doma II. 
slovenskega tabora 

urejen Dom II. 
slovenskega tabora 

z dograditvijo 
vstopne avle 

urejen Dom II. 
slovenskega 

tabora + nova 
knjižnica 

Ohranjanje kulturne dediščine – 
realizacija projekta antične nekropole v 
Šempetru 

realiziran 
projekt 

logistično 
neustrezna in 
nepovezana 

ponudba antične 
nekropole 

realizirana I. faza 
nadgradnje projekta 
Antične nekropole   

realiziran projekt 
antične nekropole 

v celoti (vse tri 
faze)   
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Razvoj blagovne znamke Festival Žalec 
(ali druge blagovne znamke, ki povečuje 
kulturni turizem) 

vzpost. 
blag. 

znamka  

                                      
NI 

                                        
DA 

DA (+ nadgradnja 
blagovne 
znamke) 

Število povezovalnih projektov z drugimi 
organizacijami oz. število ustvarjenih 
skupnih projektov na področju kulture 
letno (Triangel, javno in zasebno 
partnerstvo …) 

število 3 4 

 
 
5 

a
Stanje 2012 (podatki MSK Žalec). 

b
Stanje 2012 (podatki SURS); rast števila obiskovalcev prireditev je po realni varianti nekoliko hitrejša od 
predvidene rasti števila prebivalcev (0,3 % letna rast obiskovalcev ob 0,2 % rasti števila prebivalcev), po 
optimistični oceni pa je rast števila obiskovalcev kulturnih prireditev kar 2,75 % povprečno letno oziroma je 
tolikšna, da omogoča do leta 2020 doseči enako število obiskovalcev kot v najugodnejšem letu 
programskega obdobja 2007–2012, to je v letu 2008. 

c
Stanje 2012 (podatki SURS); v obdobju do leta 2020 sicer ni načrtovana rast števila prireditev, se pa zaradi 
nadgradnje vsebin in povezovanja manjših prireditev v večje, ki povezujejo tudi več sodelujočih nosilcev 
kulturne ponudbe, ne le ohranja, temveč tudi dviguje kakovost teh prireditev in število njihovih 
obiskovalcev.  

č
Cilj je mogoče doseči v okviru investicije v razširitev Doma II. slovenskega tabora Žalec (povečanje objekta 
za približno 100 m2, zunanja ureditev).     

 
 

6.4.4 Šport 
 
6.4.4.1 SWOT-analiza 
 

ŠPORT 
PREDNOSTI: 
- šport – oblika aktivnega preživljanja prostega 

časa, skrb za zdravje in druženje; 
 

- dobro organiziran sistem financiranja društev 
preko razpisov; 

 

- veliko število in članstvo v društvih; 
 

- Športni center Žalec. 

SLABOSTI: 
- pomanjkanje pokritih športnih površin; 
 

- premajhen poudarek na športu pri mladih (od vrtca 
dalje);  

 

- športna igrišča po lokalnih skupnostih – črne 
gradnje; 

 

- prevelik poudarek samo določenim športnim 
disciplinam.  

 

PRILOŽNOSTI: 
- šport izkoristiti za promocijo regije in lokalne 

skupnosti (ŠPORTNI TURIZEM);  
 

- izboljšanje kakovosti življenja preko promocije 
športa od VVZ dalje in vse do Univerze za tretje 
življenjsko obdobje;  

 

- družinski šport (dejavnosti za družine);   
  

- možnost vključitve v društva – poudarek na športu 
mladih;  

    

- uveljavljanje športnih blagovnih znamk.  

NEVARNOSTI: 
- zmanjšanje finančnih virov – manj kakovostnega 

športa;  
 

- upadanje motivacije za športne dejavnosti (zlasti pri 
mladih), šport kot vrednota izgublja na pomenu;  

   

- profesionalni šport – problem financiranja in 
prostorskih kapacitet pokritih športnih površin;  

     

- preveč poglobljeno razvijanje samo določenih 
športnih disciplin.  

 
6.4.4.2 Ključni cilji razvoja na področju športa v Občini Žalec do leta 2020 
 
Občina Žalec določa cilje razvoja na področju športa skladno z izhodišči trenutno še 
veljavnega nacionalnega programa športa ter upoštevaje izhodišča novega programa, 
oblikovanega konec lanskega leta 27

, seveda pa izhaja pri tem iz svojih razvojnih prioritet  
__________________________________________________________ 
27

Glej tudi Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji iz leta 2000 ter Predlog resolucije o nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023. 
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(šport mladih, zdravi in aktivni občani) in doseženih primerjalnih prednosti oziroma slabosti: 
- šport je podobno kot izobraževanje in kultura vseživljenjska dejavnost, ki vključuje vse 

ciljne skupine prebivalstva (vse ciljne skupine so v Občini Žalec številčno dobro 
zastopane); 

- izvaja in podpira se veliko oziroma celo preveč športnih disciplin; 
- občani imajo veliko možnosti za rekreacijo; 
- na športnem področju je že danes izrazito prisotno povezovanje v regiji; 
- premalo pokritih in nepokritih športnih površin glede na nacionalne normative.   

 
Priložnosti oziroma cilji strategije razvoja Občine Žalec na področju športa:  
 

 s spodbujanjem športa izboljšati kakovost življenja občanov vseh generacij (preko 
prednostne podpore izvajanju dejavnosti in razvoju športa mladih od vrtca dalje, 
podpore družinskemu športu in promociji rekreativnega športa za vse, tudi starejše 
generacije); 

 

 jasno razmejiti med vrhunskim (kategorizirani športniki) in kakovostnim športom 
(poudarek na delu z mladimi, ki se kasneje lahko uvrstijo med vrhunske športnike) in 
z vidika občine še naprej prednostno podpirati športe, ki vključujejo delo z mladimi;  

    

 ohraniti obseg društvene dejavnosti na področju športa ter nadgrajevati vsebino 
(poudarek projektom za mlade, projektom medgeneracijskega sodelovanja in 
projektom vključevanja ranljivih ciljnih skupin); 

 

 doseči primerne prostorske pogoje za izvajanje športnih dejavnosti oz. doseči 
nacionalno raven normativa pokritih športnih površin na prebivalca z gradnjo dodatne 
oz. obnovo obstoječe športne infrastrukture (vključno z legalizacijo nekaterih 
objektov, ki so v lasti občine), predvsem s pomočjo evropskih sredstev in javno-
zasebnih partnerstev; 

 

 izkoristiti odlične pogoje/površine za razvoj rekreativnega športa, kar vključuje projekt 
ekokampa in drugih vsebin pri Ribniku Vrbje, potencialno pa tudi smučišče Liboje in 
območja plezališča Kotečnik (v odvisnosti od možnosti oblikovanja javno-zasebnih 
partnerstev); 

 

 razvoj blagovne znamke na področju športa, ki bo pozitivno vplivala na razvoj 
športnega turizma, in v tem okviru iskati inovativne rešitve tudi za pridobivanje 
finančnih sredstev, ne le za financiranje investicij, temveč tudi za izvajanje dejavnosti 
(npr. kartica V srcu zelene doline za vstop na vse športne prireditve v občini ipd.);  

 
 

 zagotavljati kontinuirano rast znanja in razvoj kadrov na področju športa ter rast 
znanja in ozaveščenosti prebivalcev o pomenu športa in aktivnega življenja za 
njihovo zdravje. 

 
6.4.4.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 
Ključni predpogoji oziroma ukrepi za doseganje sprejetih ciljev na področju razvoja športa v 
Občini Žalec do leta 2020: 
 

 umestitev ustreznih programov/projektov s področja razvoja športa v Načrte razvojnih 
programov (NRP) in letne programe vlaganj v okviru proračuna Občine Žalec 
(sofinanciranje delovanja in programov/projektov na področju športa, kar vključuje 
tudi delovanje ZKŠT, OE Šport, ter športnih društev in njihove zveze pa tudi potrebna 
vlaganja v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za njihovo delo);  
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 umestitev ustreznih programov/projektov v ORP Spodnje Savinjske doline ter v RRP 
Savinjske regije oziroma v Dogovor za razvoj regije; umeščanje v širše razvojne 
programe bo potekalo preko skupnih projektov (npr. Kolesarsko omrežje Savinjske 
regije ipd.) in celovitih oziroma medsektorskih projektov (npr. Regijski učni center za 
aktivno življenje z izgradnjo centra in ureditvijo vstopnega območja v krajinskem 
parku Vrbje, vrsta programov/projektov za izboljšanje ravni znanja in ozaveščenosti o 
pomenu športa kot vseživljenjske aktivnosti za razvoj območja ter skupni 
programi/projekti, ki bodo prispevali k razvoju turizma in v tem okviru tudi športnega 
turizma v Občini Žalec, SSD in Savinjski regiji, npr. Turizem za regijski razvojni 
preboj), sofinanciranih s sredstvi EU; 

 

 tekoče spremljanje izvajanja nacionalnega programa športa z vidika doseganja 
njegovih ciljev na območju Občine Žalec za obdobje 2014–2020 in v primeru 
izkazanih večjih odstopanj med zastavljenimi cilji ter njihovo realizacijo po potrebi 
sprožiti postopek sprememb/dopolnitev strategije občine oziroma ukrepov, ki jih 
dokument predvideva na področju športa. 

 
Drugi ukrepi: 

 postaviti kriterije, ki ne bodo vplivali na nadaljnjo drobitev finančne pomoči, ki jo 
občina zagotavlja športnim društvom; v tem okviru je potrebno proučiti možnost 
ponovne preveritve/dopolnitve pravilnika z vidika določitve prioritetnih panog ipd.;   

 

 prioritetna podpora programom/projektom na področju športa, ki povezujejo večje 
število partnerjev in/ali so sofinancirani iz virov EU ali preko javno-zasebnih 
partnerstev; 

 

 iskanje javno-zasebnih partnerjev za realizacijo ciljev na področju športa (vključno 
npr. s proučitvijo možnosti, da se v sklopu energetske sanacije javnih zgradb športni, 
šolski in drugi objekti v občini obarvajo v barvah pokroviteljev oz. tistih družbeno 
odgovornih podjetij, ki se zavedajo pomena športa za njihovo promocijo); 

 

 drugi ukrepi na področju športa, ki jih bo Občina Žalec sprejemala po potrebi na 
podlagi letnega spremljanja izvajanja strategije razvoja občine do leta 2020. 

 
 
6.4.4.4. Kriteriji/kazalniki razvoja 
 

ŠPORT 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Število ljudi, vključenih v športne 
dejavnosti v občini  

                      
število 

 

                               
4.500

a
 

                         
5.000 

                               
5.500 

Delež mladih, vključenih v športne 
dejavnosti v občini (v odstotkih glede na 
skupno število udeležencev)  

                            
% 
 

                             
60–70

a
 

                                            
60–70

b
 

                                         
60–70

b
 

Število realiziranih projektov javno-
zasebnega partnerstva za zagotavljanje 
prostorskih in drugih pogojev za 
delovanje športnih društev  

                         
število 

0 1 2 

Število realiziranih programov/projektov, 
ki povečujejo razvoj športnega turizma v 
občini (npr. fitnes na prostem, Ribnik 
Vrbje, Kotečnik …)  

 
število 

 
 

4
c
 

 
 

6
c
 

 
 

7
c
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Zagotovljene zadostnih pokritih športnih 
površin glede na število 
športov/športnikov (ob pogoju, da se 
realizira preko javno-zasebnega 
partnerstva) 

1 nov 
objekt 

0 1
č
 1

č
 

Število registriranih športnikov število 760 800 800 
a
Ocena ZKŠT, OE Šport. 

b
Delež se ne spreminja, raste pa skupno število ljudi (in s tem mladih), vključenih v športne dejavnosti.  

c
Sedanjim projektom Razpnimo jadra, Kolesarjenje po SSD, Tek po ulicah Žalca in Kotečnik se do leta 2020 
po realni varianti dodata še ekokamp ob Ribniku Vrbje ter priprave ekip v ŠC Žalec – trening kampi; po 
optimalni varianti se doda še kakšna nova množična prireditev. 

č
Do leta 2020 naj bi bil zgrajen nov večnamenski objekt, po optimalni varianti pa zagotovljene tudi druge 
dodatne nove površine, ki bi zagotovile doseganje želenih (pokritih in nepokritih) športnih površin po 
nacionalnem programu športa.  

 
6.4.5 Mladi 
 
6.4.5.1 SWOT-analiza 

MLADI 
PREDNOSTI: 
- sprejete pravne podlage za spodbujanje 

dejavnosti mladih (Odlok o mladini v Občini Žalec);  
 

- občina sofinancira delovanje mladinskih 
organizacij; 

 

- organiziran Mladinski svet Občine Žalec;  
 

- obstoj voluntarizma, fleksibilnost delovanja 
mladih. 

SLABOSTI: 
- finančna odvisnost mladih od drugih (predvsem 

staršev) zaradi visoke stopnje brezposelnosti med 
mladimi; 

 

- apatičnost, neodzivnost mladih za aktivno 
državljanstvo, družbeno angažiranje, sodelovanje;  

 

- pomanjkanje prostorov za druženje. 

PRILOŽNOSTI: 
- zagotoviti prostore za delovanje in srečevanje 

mladine – ustanovitev mladinskega centra;  
 

- spodbude na področju zaposlovanja mladih; 
 

- stanovanjska politika za mlade družine; 
 

- vzgoja za aktivno državljanstvo (dvig vrednot – 
kultura, šport, izobraževanje …);    

 

- preventivno delovanje na področju  prepovedanih 
drog; 

 

- mlade prepoznati kot legitimne sogovornike pri 
oblikovanju javnih politik Občine Žalec;  

 

- nadaljevanje štipendijske politike (občinske 
štipendije in RŠS).  

 

NEVARNOSTI: 
- prisotnost prepovedanih drog, alkohola (odvisnosti); 
 

- zagotavljanje kontinuitete delovanja mladinskega 
centra v primeru vzpostavitve (financiranje, 
obvladovanje ev. neprijetnosti za okolje). 

 
6.4.5.2 Ključni cilji razvoja na področju mladih v Občini Žalec do leta 2020 
 
Občina Žalec je v letu 2013 z izvajanjem ukrepov za reševanje problematike mladih na 
lokalni ravni pridobila certifikat »Mladim prijazna občina«. Bila je namreč ena od šestih občin 
v Sloveniji, ki so v tem letu mladim namenile posebno pozornost na področjih izobraževanja, 
zaposlovanja, stanovanjske politike in mladinskega organiziranja, pripravljen pa je bil tudi 
Lokalni program mladih v Občini Žalec za obdobje 2014–2020 (LPM). Eden od ključnih 
CILJEV občine je, da pridobljeno pravico do certifikata z izvajanjem ukrepov po sprejetem 
LPM ohrani tudi v obdobju do leta 202028. 
__________________________________________________________ 
28

Glej tudi prilogo V. Lokalni program mladih v Občini Žalec za obdobje 2014–2020. 
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Lokalni program mladih, ki je priloga in s tem sestavni del skupne strategije, je temeljni 
programski dokument, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje 
javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti. Občina Žalec se je za 
sprejem LPM odločila, ker se zaveda, da bo le s celovito ureditvijo položaja mladih v občini in 
v tem okviru predvsem z dolgoročno opredelitvijo podpornega okolja mladinskega 
organiziranja in mladinskega dela v občini zagotavljala pogoje za kontinuirano sodelovanje 
mladih pri odločanju o zanje pomembnih stvareh v lokalni skupnosti. Hkrati bo pospešila 
razvoj lokalne mladinske politike z namenom vzpostaviti pogoje za uspešno doseganje 
avtonomije mladih v lokalni skupnosti. 
 
Glede na to, da Lokalni program mladih podrobneje opredeljuje cilje in ukrepe za dosego 
ciljev ter določi kazalce za merjenje doseganja postavljenih ciljev po posameznih področjih 
mladinskega sektorja, povzemamo oziroma izpostavljamo v okviru skupnega dokumenta 
Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 le tiste cilje, ukrepe in kazalnike, ki 
so ključni za izvajanje sprejete mladinske politike kot celote oziroma skupni več področjem 
mladinskega sektorja v občini. 
 
Ključne smernice nadaljnjega razvoja lokalne mladinske politike v Občini Žalec, ki morajo biti 
upoštevane pri implementaciji LPM v okviru posameznih področnih ciljev, so:  
 

 usmerjeno in neprekinjeno vlaganje sredstev in pozornosti Občine Žalec v mlade ter 
njihovo doseganje avtonomije;   

 zagotavljanje obravnave mladih kot prioritetne družbene skupine v vseh sektorskih 
lokalnih politikah; 

  

 zagotavljanje sodelovanja in udeležbe mladih pri oblikovanju, implementaciji in 
vrednotenju lokalne mladinske politike;   

 vključevanje mladih v strateško načrtovanje, vrednotenje in implementacijo lokalne 
mladinske politike;   

 poenotenje pojmovanja ciljne skupine mladih kot posameznikov, starih od 15 do 29 
let, ki v družbi predstavljajo deprivilegirano skupino v vseh javnih politikah;   

 zagotavljanje pogojev za učenje in priložnosti za pridobivanje izkušenj z namenom 
omogočiti mladim razvoj znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih potrebujejo za polno 
vključevanje na trg dela in v civilno družbo;   

 zagotavljanje pogojev za preprečevanje dolgotrajnejše brezposelnosti mladih; 
 

 spodbujanje vseživljenjskega učenja in pridobivanja ključnih kompetenc;    

 enakopravna obravnava mladih na celotnem območju žalske občine;   

 vzpostavitev sistema, ki omogoča preverjanje učinkovitosti lokalne mladinske politike 
in odkrivanje pomanjkljivosti v ukrepih mladinske politike, ki se pojavijo bodisi pri 
nekaterih skupinah mladih, na določenih geografskih področjih ali ob določenih 
življenjskih pogojih;   

 odpravljanje pomanjkljivosti v ukrepih mladinske politike.  
 
V LPM so podrobno opredeljeni področni cilji za posamezna prioritetna področja, ki so 
skladna tudi s prioritetami nacionalnega programa za mladino29, in sicer za področje 
izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjskih razmer mladih, mobilnosti, prostega časa, športa 
in družbenokulturnih dejavnosti, mladinskega organiziranja, informiranja, zdravja in 
participacije mladih.   
____________________________________________________________________ 
29

Glej tudi Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013–2022. 
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Z vidika skupne Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 na področju 
izboljšanja položaja mladih na lokalni ravni je tako pomembno, da: 

 sledi zastavljenim prioritetnim ciljem Lokalnega programa mladih v Občini Žalec za 
obdobje 2014–2020; 

 v okviru ciljev po posameznih področjih razvoja v strategiji občine prednostno 
izpostavi položaj in interese mladih; 

 občina v tem kontekstu prepoznava svoj prispevek v zagotavljanju prostora, v 
katerem lahko mladi razvijajo svoje kompetence in veščine, dosegajo svoje cilje, se 
razvijajo v avtonomne družbeno odgovorne odrasle ter aktivno sooblikujejo skupnost, 
v kateri bo kakovost življenja uživalo celotno lokalno prebivalstvo. 

 
6.4.5.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 
Doseganje sprejetih ciljev na področju razvoja mladinskega sektorja v Občini Žalec do leta 
2020 je pogojeno z naslednjimi dejavnostmi oz. ukrepi: 
 

 tekoče spremljanje izvajanja Lokalnega programa mladih v Občini Žalec za obdobje 
2014–2020 in v primeru izkazanih večjih odstopanj med zastavljenimi cilji ter     
njihovo realizacijo po potrebi sprožiti postopek sprememb/dopolnitev LPM in strategije 
občine oziroma ukrepov, ki ju dokumenta predvidevata;  

 

 umestitev ustreznih programov/projektov s področja razvoja kulture v Načrte razvojnih 
programov (NRP) in letne programe vlaganj v okviru proračuna Občine Žalec 
(sofinanciranje izvajanja LPM in predvidnih ukrepov za doseganje ciljev, kar vključuje 
tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za delo mladinskega centra ter delo in projekte 
mladinskih organizacij, izvajanje štipendijske in stanovanjske politike, ipd.);  

 

 umestitev ustreznih programov/projektov v ORP Spodnje Savinjske doline ter v RRP 
Savinjske regije oziroma v Dogovor za razvoj regije; umeščanje v širše razvojne 
programe bo potekalo preko skupnih projektov (npr. Mladinski inkubator – prostor za 
krepitev kompetenc mladih, Enotna regijska štipendijska shema ipd.) in celovitih 
oziroma medsektorskih projektov (npr. Podjetno v svet podjetništva, Razvoj visokega 
šolstva v Savinjski regiji, Ocenjevalni center za človeški potencial/Assess – recruit 
center, vrsta programov/projektov na področju razvoja podjetništva in turizma v 
Savinjski regiji ipd.), sofinanciranih s sredstvi EU; 

 drugi ukrepi na področju razvoja in položaja mladih, ki jih bo Občina Žalec, tako kot 
na drugih področjih, sprejemala po potrebi. Osnova za ukrepanje bo letno spremljanje 
izvajanja LPM in Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020. Slednje 
vključuje tudi spremljanje izpolnjevanja pogojev, ki občini zagotavljajo, da bo do leta 
2020 ohranila status MLADIM PRIJAZNE OBČINE. 

 
6.4.5.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 
 

MLADI 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Število organizacij v mladinskem 

sektorju  

                   
število 

 

                                      
19

a
 

                                   
20  

                                       
21  

Vzpostavljen mladinski center v mestu 

Žalec 

delujoč 
center 

1 1  
1 + dislocirane 

enote 
a
16 mladinskih organizacij, 2 organizaciji za mlade in mladinskih svet lokalne skupnosti. 
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6.4.6 Socialna varnost 
 
6.4.6.1 SWOT-analiza 

SOCIALNA VARNOST 
PREDNOSTI: 
- zagotavljanje  socialne varnosti tudi s strani 

občine (enkratne denarne pomoči, pomoč družini na 
domu, javna dela, sofinanciranje delovanja RK OI 
Žalec in Karitas Gotovlje, Petrovče, Ponikva, Griže, 
sofinanciranje društev …);  

 

- dobro sodelovanje med Občino Žalec in CSD;  
 

- koriščenje evropskih in domačih sredstev za 
projekte s področja zagotavljanja večje socialne 
varnosti občanov; 

 

- pomoč med člani društev upokojencev – starejši 
za starejše. 

 

SLABOSTI:  
- vedno več ljudi potrebuje socialno pomoč;  
 

- spreminjanje zakonodaje glede upravičenosti do 
socialne pomoči ter nepoznavanje možnosti in 
postopkov za pridobitev socialnih pravic s strani 
tistih, ki jih dejansko potrebujejo; 

 

- pomanjkanje prostora za starejše občane (doma 
upokojencev); 

 

- otopelost ljudi za spremembe;  
 

- nekritičnost do sočloveka (kdo je v »večji stiski«);  
 

- omejena finančna sredstva v proračunu OŽ. 

PRILOŽNOSTI: 
- občina dopolnjuje (širi) soc. pravice, ki jih država 

ne ali pa preozko definira (subvencioniranje 
prehrane otrok v šolah, socialne štipendije …) ter 
nudi pomoč pri organizaciji dobrodelnih 
dejavnosti; 

 

- razvoj novih programov za ljudi (odvisnosti, 
starejši, družabništvo, s posebnimi potrebami, mladi, 
otroci, zaporniki …);  

 

- izgradnja DU Žalec – institucionalno varstvo;  
 

- pospešen razvoj novih oz. dopolnilnih oblik 
reševanja socialne problematike; 

 

- omogočiti večjo fleksibilnost dostopa do socialnih 
pomoči (prilagajanje pravilnikov). 

 

NEVARNOSTI: 
- zloraba oz. nenamenska raba sredstev;  
 

- pomanjkanje finančnih sredstev; 
 

- zastavljeni cilji ne bodo uresničeni zaradi 
»človeškega dejavnika« (parcialni interesi, nekritičnosti 
do skupin, ki potrebujejo pomoč, nesprejemanje 
drugačnih in posledično »neracionalna poraba sredstev 
zanje« …). 

 
6.4.6.2 Ključni cilji razvoja na področju socialne varnosti v Občini Žalec do leta 2020 
 

Področje socialne varnosti (in s tem delo Centra za socialno delo (CSD) Žalec, ki je ključni 
izvajalec storitev na tem področju), je zelo jasno določeno z zakonodajo in temu ustrezno 
tudi opredeljeno s strani resornega ministrstva30. Lahko pa CSD izvaja določene programe, ki 
so njegova dopolnilna oz. dodatna dejavnost, s katerimi lahko pomembno vpliva na kakovost 
življenja občanov vseh ciljnih skupin, od otrok do odraslih, vse do obdobja starosti.  
 

Zaradi omejenih finančnih možnosti, ki jih mora za dodatne programe zagotavljati predvsem 
lokalno okolje oz. jih pridobijo na razpisih (vključno z razpisi za javna dela), so ti programi 
CSD nenehno ogroženi, zato je eden od prioritetnih CILJEV Občine Žalec zagotoviti 
nemoteno izvajanje dodatnih programov CSD. Trenutno se tako v omejenem obsegu izvajajo 
le še nekateri preventivni programi (samopomoč, rejniške družine, medgeneracijski tabor) ter 
(v neprimernih prostorskih pogojih) program dnevnega centra Podmornica, ki je namenjen 
otrokom in mladostnikom, katerih starši so popoldan zaposleni ali odsotni.  
 

CILJI Strategije razvoja Občine Žalec za obdobje 2014–2020 na področju socialnega varstva 
in zagotavljanja enakih možnosti so predvsem: 
_______________________________________________________________ 
30

Glej tudi Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020.  
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 zagotoviti stabilnejše, večletno sofinanciranje obstoječih ter oživitev opuščenih in za 
razvoj novih programov, ki vplivajo na večjo kakovost življenja vseh, predvsem pa 
ranljivih ciljnih skupin občanov (za njihovo izvajanje imajo zaposleni v CSD ustrezno 
znanje za vodenje, potrebujejo pa dodatne zaposlitve za izvajanje; vključevanje 
prostovoljcev je sicer mogoče povečati, a le kot dopolnitev profesionalnemu kadru za 
izvajanje dejavnosti); 

 

 z vidika zagotavljanja prostorskih pogojev za izvajanje dodatnih programov proučiti 
možnost koriščenja prostorov v lasti zasebnikov – prostovoljcev in druge finančno 
ugodne oblike zagotavljanja prostora; 

 

 zagotoviti nastanitvenih kapacitet občanom v domovih za starejše skladno z normativi 
in s standardi; 

 

 spodbuditi razvoj socialnega podjetništva, v okviru katerega se lahko zagotavljajo ne 
le dodatna delovna mesta, temveč se lahko izvajajo tudi storitve, ki jih določene 
ranljive skupine občanov OŽ potrebujejo (pomoč starejšim ipd.); 

 
 

 spodbujati in promovirati programe/projekte prostovoljstva, vključno z ozaveščanjem 
in izobraževanjem/usposabljanjem prebivalstva za njihovo izvajanje;   

 

 razvijati nove programe/projekte, ki vplivajo na večjo socialno varnost in kakovost 
življenja v Občini Žalec, kot so na primer Družinski center, Starejši za starejše in 
podobni projekti, ki bodo rezultat sodelovanja večjega števila partnerjev in bodo s tem 
uspešnejši na razpisih ter primernejši za pridobivanje sredstev v okviru javno-
zasebnih partnerstev. Z združenimi močmi je potrebno vplivati tudi na ministrstva, ki 
izvajajo razpise, da bodo ti primernejši za izvajanje (npr. zagotavljanje avansiranja ali 
vsaj tekočega financiranja, večletni razpisi ipd.).  

         
6.4.6.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 

Ključni predpogoji oziroma ukrepi za doseganje sprejetih ciljev na področju zagotavljanja 
socialne varnosti v Občini Žalec do leta 2020: 
 

 umestitev ustreznih programov/projektov s področja socialne varnosti, ki so v 
pristojnosti občine, v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne programe vlaganj v 
okviru proračuna Občine Žalec (sofinanciranje dopolnilnih programov CSD, 
sofinanciranje programov/projektov prostovoljstva, vključno s sofinanciranjem 
društvene dejavnosti na področju zagotavljanja socialne varnosti občanov ipd.);  

 

 umestitev ustreznih programov/projektov v ORP Spodnje Savinjske doline ter v RRP 
Savinjske regije oziroma v Dogovor za razvoj regije; umeščanje v širše razvojne 
programe bo potekalo preko skupnih projektov (npr. Regija vključujoče družbe s 
postavitvijo sistemskega podpornega okolja za razvoj in udejanjanje človeških 
potencialov v Savinjski regiji oz. socialnega podjetništva ipd.) in celovitih oziroma 
medsektorskih projektov (npr. Zagotavljanje ustreznega bivalnega okolja in učinkovite 
oskrbe za starejše prebivalstvo v Savinjski regiji – priložnost za ljudi in razvoj 
podjetništva, Regijski učni center za aktivno življenje z gradnjo centra in ureditvijo 
vstopnega območja v krajinskem parku Vrbje ter vrsta programov/projektov za 
izboljšanje ravni znanja in ozaveščenosti o pomenu prostovoljstva na področju 
zagotavljanja socialne varnosti ipd.), sofinanciranih s sredstvi EU; 

 

 drugi ukrepi na področju zagotavljanja socialne varnosti občanov Občine Žalec, ki jih 
bo občina sprejemala po potrebi. To vključuje tudi tekoče spremljanje izvajanja 
nacionalnega programa socialnega varstva z vidika doseganja njegovih ciljev na 
območju Občine Žalec za obdobje 2014–2020 oziroma z vidika zagotavljanja 
pogojev, da bo vsem občanom zagotovljena osnovna socialna varnost. 
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6.4.6.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 
SOCIALNA VARNOST 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 

IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020+ 

Število projektov/programov na 
področju socialnega varstva, ki vplivajo 
na večjo kakovost življenja v lokalni 
skupnosti 

število 
 

4
a
 10

b
 15

b
 

Število prostovoljcev, vključenih v 
izvajanje programov na področju 
socialnega varstva  

                  
število 

 

 
230

c
 

 
300 

                                         
300 

a
Projekti: Starejši za starejše, Podmornica, Pomoč družini na domu, Družinski pomočnik. 

b
Obstoječim projektom se najprej pridruži še medgeneracijski center, v obdobju do leta 2020 se projekt 
Starejši za starejše izvaja v ½ vseh KS; dolgoročna ciljna vrednost je ob obstoječih projektih razširiti 
izvajanje projekta Starejši za starejše v vse krajevne skupnosti in MS Žalec. 

c
Izhodišče: najmanj 230 prostovoljcev v sedanjih 23 društvih. 

 
6.4.7 Zdravstvo (vključno z lekarniško dejavnostjo) 
 

6.4.6.1 SWOT-analiza 
ZDRAVSTVO (VKLJUČNO Z LEKARNIŠKO DEJAVNOSTJO) 

PREDNOSTI:  
- stabilno izvajanje osnovne zdravstvene in 

lekarniške dejavnosti v občini preko delovanja 
javnih zavodov; 

 

- sistematično kadrovanje in izobraževanje za 
potrebe zdravstva;  

 

- pripravljenost sodelovanja z okoljem – dodatni 
projekti v Žalskih lekarnah za izboljšanje zdravja 
občanov; 

 

- ustrezna izbira izdelkov in zaloge zdravil v 
lekarnah; 

 

- redno vzdrževanje prostorskih kapacitet in opreme 
za potrebe zdravstvene dejavnosti; 

 

- dostopna lokacija lekarne v Žalcu (v ZD Žalec).  
 

SLABOSTI: 
- neustrezna prometna ureditev v okolici 

zdravstvenega doma (premalo parkirnih mest za 
dostopanje do ZD in lekarne v Žalcu …);  

 

- premalo sredstev za zagotavljanje nujne medicinske 
pomoči; 

 

- na ravni države: še vedno ni izdelana mreža osnovne 
zdravstvene službe, nedodelana zakonodaja s 
področja zdravstva, netransparenten način financiranja 
zdravstva;  

 

- čakalne vrste na področju fizioterapije;  
 

- premajhna lekarna za potrebe občanov (predlog za 
gradnjo še ene lekarne v občini).  

PRILOŽNOSTI: 
- boljša kadrovska ponudba na ključnih delovnih 

mestih v zdravstvu (zdravniki, zobozdravniki);  
 

- dvig kakovosti in boljši materialni pogoji ob 
pridobitvi dodatnih programov v zdravstvu;  

 

- širitev primarne zdravstvene mreže (v sodelovanju 
s stroko in z MZ ter občinami Savinjske statistične 
regije) ter vračanje koncesijskih dejavnosti na 
področju zdravstva v javni zavod;  

 

- uvajanje novih storitev v lekarnah OŽ za krepitev 
preventive in kurative;  

 

- izboljšanje dostopnosti do lekarniških storitev 
(vključno z gradnjo nove lekarne na območju Žalec  
zahod); 

- lažje dolgoročno načrtovanje kadrov za potrebe 
zdravstva;  

- boljše multidisciplinarno delovanje v zdravstvu.  

NEVARNOSTI: 
- sprememba zakonodaje oz. vzpostavljanje novega 

sistema organiziranja in financiranja zdravstva;  
 

- zmanjšanje sredstev za zdravstveno in lekarniško 
dejavnost (vključno z odtekanjem financ iz lekarniške 
dejavnosti) in s tem čedalje težji pogoji financiranja 
zdravstvene dejavnosti ob vse večjih potrebah po 
zdravstvenih storitvah;  

 

- odliv zdravstvenih kadrov v tujino (boljše plačilo) ter 
pomanjkanje kadra v lekarniški dejavnosti (zakonska 
določila); 

 

- neizdelana strategija razvoja osnovne zdravstvene 
dejavnosti na državni ravni;  

 

- možnost združevanja zdravstvenih domov na regijskem 
nivoju. 
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6.4.6.2 Ključni cilji razvoja na področju zdravstva (vključno z lekarniško dejavnostjo) v Občini 
Žalec do leta 2020 

 

Področje zdravstva in lekarniške dejavnosti je strogo vezano na normative in zakonodajo na 
ravni države, ki pa je v postopku spreminjanja, kar lahko vpliva na razvoj področja v Občini 
Žalec v obdobju do leta 202031. Kljub temu smo v Strategiji razvoja Občine Žalec za obdobje 
2014–2020 opredelili vizijo oziroma prioritetne cilje razvoja primarnega zdravstva in 
lekarniške dejavnosti z vidika hotenj lokalnega okolja. 
 

Na področju zdravstva bomo v obdobju do leta 2020 zasledovali CILJ, naj osnovna 
zdravstvena dejavnost ostane v okviru javnega zdravstva. Dodatni oziroma operativni 
cilji pa izhajajo iz ugotovljenega stanja, in sicer: 

- centralizirano nudenje nujne medicinske pomoči v Žalcu in ne več na 4 lokacijah (tudi 
za občine SSD, ki so izstopile iz ustanoviteljstva in razpisale koncesijo); 

- urediti problem mirujočega prometa na območju ZD Žalec v sklopu prometne ureditve 
mesta Žalec. 

 

Vizija razvoja lekarniške dejavnosti v Občini Žalec do leta 2020 pa je usmerjena v 
približevanje stroke uporabnikom. 
 
6.4.6.3 Ključni ukrepi za realizacijo ciljev 
 

Ključni predpogoj za doseganje sprejetih ciljev na področju zdravstva in lekarniške dejavnosti 
je sprejem ustrezne zakonodaje, zato bo občina spremljala spremembe in v okviru svojih 
pristojnosti predlagala rešitve, ki bodo skladne s cilji razvoja tega področja v Občini Žalec do 
leta 2020.  
 

Drugi predvideni ukrepi za doseganje sprejetih ciljev na področju zdravstva in lekarniške 
dejavnosti: 
 

 umestitev ustreznih programov/projektov s področja zdravstva in lekarniške 
dejavnosti, ki so v pristojnosti občine, v Načrte razvojnih programov (NRP) in letne 
programe vlaganj v okviru proračuna Občine Žalec (npr. zagotavljanje ureditve 
mirujočega prometa na območju ZD Žalec, spodbujanje programov/projektov 
ozaveščanja vseh ciljnih skupin prebivalstva o pomenu skrbi za zdravje ipd.);  

 

 umestitev ustreznih programov/projektov v ORP Spodnje Savinjske doline ter v RRP 
Savinjske regije oziroma v Dogovor za razvoj regije; umeščanje v širše razvojne 
programe bo potekalo preko skupnih projektov (npr. Za več zdravja v SSD – 
preventivno proti demenci, Park zdravja – regijski center holistične medicine ipd.) in 
celovitih oziroma medsektorskih projektov (npr. Center za promocijo v Savinjski regiji 
pridelane hrane, Odkupno-distribucijski prehranski center, ki bo vzpostavil kratke 
prehranske verige sadja in zelenjave, Zagotavljanje ustreznega bivalnega okolja in 
učinkovite oskrbe za starejše prebivalstvo v Savinjski regiji, Regija vključujoče družbe 
s postavitvijo sistemskega podpornega okolja za razvoj in udejanjanje človeških 
potencialov v Savinjski regiji oz. socialnega podjetništva, Regijski učni center za 
aktivno življenje z gradnjo centra in ureditvijo vstopnega območja v krajinskem parku 
Vrbje, Izgradnja športne dvorane Žalec, vrsta projektov IHPS na temo prenosa znanja 
proizvajalcem za pridelavo zdravih rastlin in proizvodnjo zdravilnih zelišč ter vrsta 
programov/projektov za izboljšanje ravni znanja in ozaveščenosti prebivalstva o 
pomenu skrbi za zdravje ipd.), sofinanciranih s sredstvi EU. 

____________________________________________________________ 
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Glej tudi Javna mreža primarne zdravstvene dejavnosti v RS.  
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Drugi ukrepi: 

 na področju zdravstva si bomo prizadevali preprečiti nadaljnjo drobitev dejavnosti na 
nove koncesionarje (npr. tako, da dobi v primeru upokojitve koncesionarja javno 
zdravstvo prednost pri izvajanju storitev); 

 

 na področju lekarniške dejavnosti (če sprememba zakonodaje ne bo šla v smer 
približevanja stroke uporabnikom) občina sicer nima več neposrednih pristojnosti, 
podpirala pa bo rešitve, ki so skladne z mnenjem lekarniške stroke: 
- naj razvoj mreže ostaja v lokalni pristojnosti, odločanje o sredstvih pa v stroki, s 

čimer bomo lažje dosegli cilj čim večje dostopnosti storitev za občane;  
- zakonske rešitve v smeri približevanja storitev uporabnikom omogočajo tudi 

intenzivnejši razvoj projektov na področju preventive in dodatne oskrbe pacientov 
po vzoru nekaterih evropskih primerov dobre prakse; 

 

 mreža lekarn je sicer vezana na mrežo osnovne zdravstvene dejavnosti, toda glede 
na trende gibanja števila prebivalcev občina podpira načrte Žalskih lekarn na  
področju zagotavljanja boljše pokritosti s storitvami (še eno dodatno lekarno v Žalcu 
in po potrebi, če bo temu ustrezno spremenjeno osnovno zdravstvo, tudi lekarno v 
Šempetru); 

 

 drugi ukrepi na področju zagotavljanja zdravja občanov Občine Žalec, ki jih bo občina 
sprejemala po potrebi. To vključuje tudi tekoče spremljanje sprejemanja izvajanja 
nacionalnega programa socialnega varstva z vidika doseganja njegovih ciljev na 
območju Občine Žalec za obdobje 2014–2020 oziroma z vidika zagotavljanja 
pogojev, da bodo vsem občanom zagotovljene osnovne zdravstvene in lekarniške 
storitve. 

 
 
6.4.6.4 Kriteriji/kazalniki razvoja 
 

ZDRAVSTVO (VKLJUČNO Z LEKARNIŠKO DEJAVNOSTJO) 

PREDLOG KRITERIJA/KAZALNIKA MERILO 
IZHODIŠČNA 
VREDNOST 

REALNA/ 
URESNIČLJIVA 

VREDNOST 2020 

DOLGOROČNA 
CILJNA 

VREDNOST 
2020

+
 

Vzpostavljena mreža lekarniške 
dejavnosti po kriteriju približevanja 
storitev uporabnikom (povečano število 
lekarn – še 1 dodatna lekarna v Žalcu, 
lekarna v Šempetru)  

število 
lekarn 

 
2 3 

                                          
 
4 

Število zdravnikov na 1000 prebivalcev 
število  

zdravnikov 
/1000 preb. 

                                    
0,48

a
 

 

                                      
0,56

a
 

                                      
0,67

a
 

Ohranitev ali povečanje stopnje 
izvajanja osnovne zdravstvene 
dejavnosti v okviru javnega zavoda 

% 62 65 

                                      
70 

a
Izhodiščno stanje je pod regijskim povprečjem, ki je 0,51 zdravnika na 1000 prebivalcev; realna ciljna 
vrednost je doseči 1 zdravnika na 1800 prebivalcev, kar je enako kazalniku 0,56 zdravnika na 1000 
prebivalcev, želena vrednost bi bila 1 zdravnik na 1500 prebivalcev, kar je enako 0,67 zdravnika na 1000 
prebivalcev.   
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