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Nagovor župana
Spoštovani občanke in občani Občine Šentjur, cenjeni bralci,
pred vami je eden ključnih dokumentov naše občine, pri
nastajanju katerega smo široko odprli možnost sodelovanja
javnosti; krajevnim skupnostim, društvom, združenjem in
drugim interesnim in ciljnim skupinam, ter ga dokončno uokvirili
skupaj s strokovnimi službami. Zato to ni le nek seznam želja, to
je vodilo in hkrati naša skupna vizija prihodnosti! Pregledali smo
opravljeno delo, priložnosti, na katere računamo in prisluhnili
raznolikim potrebam prebivalcev mesta z zaledji ter podeželja
na vseh naših 222 km². Enakomerni razvoj celotne občine z
uresničevanjem projektov, ki dvigujejo kvaliteto življenja za
čim večje število ljudi, izboljšujejo bivanjske in druge pogoje
na več področjih, ostaja naša prednostna naloga. Prav tako
skrb za vse generacije, vključevanje ranljivejših populacij, za
zdravo in čisto naravno okolje, za inovativne izobraževalne
in poslovne priložnosti, za uresničevanje načel trajnosti in
izvajanje preventivnih aktivnosti.
Zadovoljstvo se, kot ponovno ugotavljamo, v naših lokalnih
okoljih v mnogočem še zmeraj (razumljivo) meri v metrih novega
asfalta, kanalizacijskih in vodovodnih cevi, protipoplavnih
nasipih, komunalni opremi in novih stavbah. Izkušnje pandemije,
v kateri smo v zadnjem letu globoko obtičali, pa nas učijo, kako
nujno je razvijati in utrjevati medgeneracijsko sodelovanje,
mreženje, komuniciranje in širiti dostopnost zdravstvenih,
servisnih storitev ter osnovne preskrbe. Ugotavljamo, da imamo
na tem področju še precejšnje rezerve, prav tako denimo na
področju individualnega, zelenega turizma.
Pripravljeni DRP je temelj, na katerem bomo gradili
konkretne projekte. Iskali vse možne priložnosti evropske
finančne perspektive 2021-2027, od katere si obetamo čim
več sofinanciranja izgradnje infrastrukture. Temu primerno
bomo krojili vsakokratni proračun in uskladitve pri določanju
izvedbenih nalog. Realizacija vseh zastavljenih ciljev je namreč
v največji meri odvisna od vsakokratnih finančnih okoliščin.
DRP je dokaz, da imamo vizijo za našo občino Šentjur, znanje
ter voljo, da jo uresničimo in optimizem, da skupaj zmoremo.
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mag. Marko Diaci,
župan Občine Šentjur
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UVOD

Učinkovito izkoriščanje razvojnih potencialov in priložnosti
območja Občine Šentjur je ključna aktivnost in zaveza
vseh organov občine, krajevnih skupnosti, javnih zavodov
in javnega podjetja v okviru izvajanja del in nalog iz javne
službe v korist prebivalcev občine ter vseh ostalih subjektov
in posameznikov, ki lahko pripomorejo k izboljšanju kvalitete
življenja vsakega posameznika.
Z Dolgoročnim razvojnim programom Občine Šentjur 2021—
2030 zastavljamo glavne smernice razvoja naše občine v
naslednjih desetih letih na podlagi analize trenutnega stanja
ter pričakovanja ljudi, v katero smer želijo usmeriti razvoj v
naslednjem desetletju. Skozi oblikovanje smernic razvoja in
razvojnih ukrepov želimo zmanjšati socio-ekonomske razlike
prebivalstva in predvsem dvigniti kvaliteto življenja v našem
okolju. Skladno z razvojnimi smernicami in izhodišči ima
Občina Šentjur sprejetih več razvojnih dokumentov, pričujoč
dokument pa je najvišji razvojni dokument Občine Šentjur,
ki povzema vse ostale nižje oziroma je osnova za njihovo
pripravo. Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur 2021—
2030 je tako celovit razvojni dokument in osrednja podlaga
za pridobivanje državnih, evropskih in drugih zunanjih virov
financiranja oziroma celovito odgovarja na določen družbeni
izziv na območju občine.
10
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Pri pripravi Dolgoročnega razvojnega programa Občine Šentjur 2021—2030 smo vsebinsko
izhajali iz najvišjih državnih razvojnih strategij. Implicirano na lokalno raven je namreč dolgoročni
razvojni program temeljni strateški dokument naše občine, ki tako kot na primer strategija
razvoja Slovenije na državni ravni, ta na lokalni ravni »opredeljuje vizijo, strateške usmeritve,
razvojne cilje in prednostna področja delovanja razvojnih politik, določenih na podlagi /lokalnih/
trendov in izzivov«*. Kot definira Rus**, »strategije v primerjavi s planiranjem ne pomenijo
organizacijskega determinizma, se pravi obveznega izvajanja politike ali programov, ampak
pomenijo le nabor priložnosti oziroma nevarnosti in soglasje o preferencah, ki jih uveljavljamo
pri izboru priložnosti. Strategije na ta način, kljub svojemu koordinativnemu in integrativnemu
dogovarjanju puščajo akterjem na vseh ravneh visoko stopnjo avtonomije, ki ni samo eksekutivne
narave in se ne omejuje zgolj na programirano udeležbo.«

Povezana, pametna, privlačna, prepoznavna. S temi besedami opisujemo, kakšno občino želimo.
Z dolgoročnim razvojnim programom tako strateško oblikujemo ukrepe, katerih posledica bo
čim bolj povezana občina in njeni občani. Z ukrepi bomo ustvarjali pogoje za razvoj pametne
družbe, tako na področju izobraževanja vseh skupin prebivalstva kot uporabe najsodobnejših
informacijskih komunikacijskih tehnologij za podporo razvoja gospodarstva. Dolgoročni razvojni
program je usmerjen k ustvarjanju pogojev za izboljšanje bivanjskih pogojev prebivalstva in
razvoja različnih dejavnosti ter dvigu tako privlačnosti kot prepoznavnosti same občine. S tem
bomo dolgoročno zagotovili enakomeren in stalen razvoj našega okolja.
Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur 2021—2030 temelji na ključnem modelu
izvajanja ukrepov, in sicer na enakomernem razvoju celotnega območja občine. Tako so
ukrepi Dolgoročnega razvojnega programa Občine Šentjur 2021—2030 usmerjeni na samo
podeželje, lokalna središča in občinsko središče, saj na eni strani želimo zmanjševati razlike
med posameznimi območji, a hkrati zagotoviti ustrezne javne storitve v središčih, ki so dostopne
vsem, ne glede na to, kje posameznik prebiva. Le z enakomernim razvojem različnih območjij
bomo dosegli ustrezne multiplikativne razvojne učinke, ki bodo vsem prebivalcem na območju
občine zagotavljali dostojno življenje ter kvalitetno javno infrastrukturo in drugo javno službo.
Hkrati se je treba zavedati razlik med potrebami urbanih in podeželskih območij in posledično
slediti le-temu pri načrtovanju porazdelitve sredstev.
Hkrati razvojni dokument temelji na izhodiščih, ki jih je začrtala Evropska komisija za naslednje
programsko obdobje, na temeljnih državnih razvojnih usmeritvah in na izhodiščih regionalnih
razvojnih dokumentov. Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur poleg temeljnih razvojnih
izhodišč temelji na analizi stanja ter potrebah, ki so bile izražene na delavnicah po vseh krajevnih
skupnostih in preko anket. Z upoštevanjem predvidenih razvojnih trendov in gibanj smo tako
* 1. odstavek, 6. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (UL
RS 54/10 in UL RS 35/18)
** Rus, Veljko (2001) Podjetizacija in socializacija države: FDV, Teorija in praksa, Ljubljana.
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Z analizo stanja orisujemo trenutno stanje, razvitost ter izzive na posameznih področjih. Skupaj
z analizo izraženih potreb tako predstavlja osnovo za oceno razvojnih gibanj in trendov ter
opredelitev strateških ciljev in ukrepov. Uporabili smo statistične podatke Statističnega urada RS
ter ostale uradne evidence državnih organov ter Občine Šentjur. V tem delu smo podali glavne
poudarke po posameznih področjih, podrobnejši statistični prikazi z gibanji pa so razvidni iz
priloge. Na osnovi analize stanja so pripravljene tudi posamezne analize prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti.

povezana pametna privlačna prepoznavna

Tako je ta dokument ključna strategija razvoja občine Šentjur, hkrati pa se sprejemajo sektorski
operativni razvojni programi, ki na podlagi strateških usmeritev tega dokumenta natančneje
definirajo posamezne sektorske aktivnosti, projekte in programe ter vključujejo tudi finančno
opredelitev le-teh. Ključni finančni dokument, ki v temelju izhaja iz dolgoročnega programa ter
sektorskih operativnih razvojnih programov, pa je vsakoletni proračun občine.

oblikovali strateške cilje ter ukrepe, s katerimi bomo te cilje dosegli.

Osrednji del dokumenta je strateški del, v katerem definiramo vizijo, razvojne cilje ter ukrepe, s
katerimi bomo izpolnili zastavljene cilje v naslednjem 10-letnem obdobju. Desetletno obdobje
je izbrano z namenom zastavljanja ustreznih dolgoročnih usmeritev in sledi pravilu evropskega
programiranja financiranja 7 + 3, hkrati pa ni direktno vezano na posamezno programsko
obdobje, ampak ga presega.
Ta zajema tudi ključne projekte in programe, ki jih opredeljuje dolgoročni razvojni program.
Nabor programov in projektov je oblikovan na podlagi javne razprave, ki je bila opravljena
med pripravo razvojnega programa. Dinamika posameznih programov in projektov je odvisna
od ocene investicijske zmožnosti same Občine Šentjur ter pričakovanih možnostih črpanja
državnih, evropskih in drugih sredstev. Končna izvedba posameznih programov in projektov je
tako odvisna od več dejavnikov in se bo prilagajala in dopolnjevala skladno z razmerami.

1.1 Nameni in cilji Dolgoročnega razvojnega
programa Občine Šentjur 2021–2030
Namen priprave dolgoročnega razvojnega programa je oblikovati krovni razvojni dokument za
razvojno načrtovanje in delovanje tako lokalne skupnosti kot ostalih deležnikov v občini Šentjur
na vseh ravneh družbe. Hkrati dokument služi kot osnova za pripravo drugih razvojnih področnih
dokumentov, ki morajo izhajati iz tega najvišjega krovnega dokumenta Občine Šentjur.
Dokument je tudi izhodišče za pripravo programov in projektov na lokalnem, regionalnem,
državnem in meddržavnem nivoju v naslednjih desetih letih.
Cilji dolgoročnega razvojnega programa so tako:
−

določiti dolgoročne smernice razvoja glede na trenutno stanje, izzive in potrebe z upoštevanjem
razvojnih gibanj in trendov,

−

zagotavljati oziroma izboljšati kakovost življenja vseh prebivalcev občine z zagotavljanjem
enakomernega in uravnoteženega razvoja – ekonomskega, družbenega in okoljskega,

−

povezati ključne razvojne interese v nosilne projekte in jih vključiti v regionalne in državne
razvojne programe in druge strateške dokumente,

−

povezati posamezne nosilce projektov na območju občine z namenom izvajanja skupnih
projektov,

−

poenotiti stališča vseh ključnih deležnikov glede razvojnih usmeritev in strateških vsebin.
13
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1. 2 Usklajenost z evropskimi, državnimi in
regionalnimi razvojnimi dokumenti

1.2.1 Evropski in nacionalni strateški razvojni cilji
Na ravni evropske unije in Republike Slovenije so postavljeni temeljni strateški razvojni cilji. Te
strateške cilje povzemajo tudi strateški dokumenti na ravni subregije in regij, ki so trenutno v
pripravi (Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija, Regionalni razvojni
program Savinjske regije, Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega).

Priprava strateškega dokumenta na ravni lokalnih skupnosti mora biti usklajena s temeljnimi
strateškimi usmeritvami na ravni regije, države in Evropske unije. Tako smo pri oblikovanju
Dolgoročnega razvojnega program Občine Šentjur 2021—2030 izhajali iz strateških usmeritev
Evropske unije ter naslednjih nacionalnih in regionalnih razvojnih dokumentov:

− Strategija razvoja Slovenije 2030 (december 2017),
− Slovenska Strategija Pametne Specializacije (december 2017),
− Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (december 2019),
− Regionalni razvojni program Savinjske razvojne regije 2021–2027 (osnutek februar 2020),
− Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (december 2015) ter
− Sektorski operativni programi na ravni države.
Pri pripravi dolgoročnega razvojnega programa smo izhajali tudi iz sprejetih preteklih strateških
razvojnih dokumentov Občine Šentjur:

− Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur 2014–2020,
− Občinski prostorski načrt (december 2013),
− Celostna prometna strategija Občine Šentjur (maj 2017),
− Lokalni energetski koncept Občine Šentjur,
− Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Šentjur,
− Lokalni program kulture Občine Šentjur za obdobje 2015–2020,
− Dolgoročni program razvoja gasilstva v Občini Šentjur v obdobju 2010–2020,
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Cilj 1: Pametnejša Evropa — inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje,
povezana pametna privlačna prepoznavna

− Predlog naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (COM(2018) 322 final, z dne 2. maja 2018),

Evropska komisija za naslednje programsko obdobje predlaga naslednje cilje:

Cilj 2: Nizkoogljična in bolj zelena Evropa — čist in pravičen energetski prehod, zelene in modre

naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj,

Cilj 3: Bolj povezana Evropa — mobilnost in regionalna povezljivost informacijske in
komunikacijske tehnologije,

Cilj 4: Bolj socialna Evropa — izvajanje evropskega stebra socialnih pravic,
Cilj 5: Evropa, ki je bliže državljanom — s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja
mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalnih pobud.
Strategija razvoja Slovenije 2030 pa definira 12 razvojnih ciljev Slovenije:

1. Zdravo in aktivno življenje
2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo
3. Dostojno življenje za vse
4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete
5. Gospodarska stabilnost
6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor
7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta

− Spremembe in dopolnitve operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Šentjur,

8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo

− Občinski program varnosti Občine Šentjur,

9. Trajnostno upravljanje naravnih virov

− Program razvoja turizma Občine Šentjur 2015–2020,

10. Zaupanja vreden pravni sistem

− Strategija razvoja mladinskega dela Občine Šentjur 2014–2020,

11. Varna in globalno odgovorna Slovenija

− Program razvoja kmetijstva in podeželja Občine Šentjur 2016–2021.

12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve
15
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1.3 Metodologija priprave Dolgoročnega
razvojnega programa Občine Šentjur
2021–2030

spletna anketa, katere namen je bil natančneje opredeliti razvojne
smernice naše občine v naslednjem desetletnem obdobju. Osnutek
dolgoročnega razvojnega programa je bil pred zaključkom dan v
javno razpravo, kjer so lahko tako splošna kot strokovna javnost
in vsi deležniki dali predloge h končnemu besedilu dokumenta.
Pred končno obravnavo na Občinskem svetu Občine Šentjur so
dokument obravnavali na vseh njegovih delovnih telesih. S tem
smo zagotovili največjo možno vključenost javnosti ter deležnikov v
pripravo dolgoročnega razvojnega programa.

Priprava strateških razvojnih dokumentov se lahko izvaja po
različnih pristopih. Bistvo vseh učinkovitih, preglednih in
uporabnih razvojnih dokumentov so jasno zastavljeni cilji, ki
izhajajo iz ustrezne analize stanja, potreb in izzivov nekega
okolja ali dejavnosti, ter izvedljivi ukrepi, ki so lahko merljivi
za zagotavljanje vrednotenja izvajanja strateških razvojnih
dokumentov. V zadnjem času se pri pripravi razvojnih
dokumentov uporablja pristop, ki cilje ne deli po dejavnostih,
ampak po vplivu oziroma učinku. Temu pristopu sledi EU v
programiranju za naslednje programsko obdobje, delno pa
je tudi povzet v Strategiji razvoja Slovenije (upoštevaje večje
število razvojnih ciljev).

Sam postopek priprave Dolgoročnega razvojnega programa
Občine Šentjur 2021—2030 se je pričel poleti 2019. Med oktobrom
in decembrom so dvakrat tedensko potekale terenske delavnice po
vseh 13 krajevnih skupnostih, na katere so bili vabljeni vsi prebivalci
in predstavniki društev ter ostalih deležnikov. Od oktobra 2019 dalje
je bila na spletni strani Občine Šentjur objavljena spletna anketa, ki
je bila posameznikom na voljo do srede januarja 2020. V mesecu
marcu in aprilu 2020 je delovna skupina na podlagi analize stanja
ter izraženih potreb pripravila osnutek dokumenta. Med majem in
junijem 2020 je potekala še druga spletna anketa.
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delovna skupina
za pripravo DRP-ja

delavnice
javna razprava in obravnava
anketa

javnost
strokovna javnost

Najbolj učinkovit in reprezentativen
način je participativni

pristop od spodaj navzgor,
ker se preko javnih razprav v
določenih okoljih identificirajo
potrebe in izzivi tega okolja.

Predlog dokumenta je bil posredovan v javno razpravo, ki je potekala
od 8. oktobra do 8. novembra 2020. Po zaključku dokumenta se
je delovna skupina opredelila do pripomb in pobud in pripravila
čistopis dokumenta. Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur
2021—2030 je bil sprejet na 10. seji Občinskega sveta Občine
Šentjur z dne 26. 1. 2021.

Terminski načrt priprave DRP

Do analize stanja ter predvsem identifikacije potreb in
izzivov lahko pridemo na različne načine. Najbolj učinkovit in
reprezentativen način je participativni pristop od spodaj navzgor,
ker se preko javnih razprav v določenih okoljih identificirajo
potrebe in izzivi tega okolja. Temu pristopu smo sledili tudi pri
pripravi Dolgoročnega razvojnega program Občine Šentjur
2021—2030, saj smo v vseh 13 krajevnih skupnostih izvedli
javne razprave oziroma delavnice, na katere so bili vabljeni vsi
prebivalci, hkrati pa so bili vabljeni tudi drugi deležniki. Prav
tako je bila od septembra 2019 do srede januarja 2020 na voljo
spletna anketa, ki so jo lahko izpolnili posamezniki. Na podlagi
pobud, ki so bile izražene na delavnicah po vseh krajevnih
skupnosti in že opravljene spletne ankete, je bila po epidemiji
nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID – 19) izvedena še

župan

Postopek priprave in vključenost deležnikov v pripravo DRP

Za pripravo Dolgoročnega razvojnega programa Občine
Šentjur 2021—2030 je bila ustanovljena delovna skupina, ki
jo sestavljajo vodje oddelkov in služb ter direktor občinske
uprave Občine Šentjur, strokovni sodelavci Razvojne agencije
Kozjansko in podžupanja Občine Šentjur, ki je vodja delovne
skupine.

Občinski svet in delovna
telesa občinskega sveta

10-12
2019

04
2020

06
2020

1
2021

Analiza potreb
po krajevnih
skupnostih,
interesnih skupinah
in na podlagi
ankete

Podrobna
opredelitev
strateških
projektov z vidika
načina izvedbe in
financiranja

Priprava osnutka
DRP, izvedba
druge ankete in
posredovanje v
javno razpravo

Obravnava in
sprejem programa
na Občinskem
svetu Občine
Šentjur.
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2.1 Občina Šentjur v Sloveniji in regiji
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Tabela 1: Občina Šentjur v številkah v letu 2019

Prvič se mesto Šentjur omenja že l. 1340, ko se je pričel razvijati okoli prvotne cerkve sv. Jurija.
Od leta 1384 ima Šentjur trške pravice, mesto pa je postal leta 1990. Arheološka najdišča s
sledovi človeških naselbin v neposredni bližini Šentjurja, na Rifniku in pod njim segajo vse do
obdobja mlajše kamene dobe. Od takrat je bilo območje poseljeno skozi vsa zgodovinska
obdobja.

Delež v
regijskem
merilu (%)

Delež v nacionalnem
merilu (%)

2.301

20.273

9,65

1,10

19.597

253.875

2.053.381

7,7

0,95

Število moških

9.695

126.183

1.015.006

7,68

0,96

Število žensk

9.902

127.692

1.038.375

7,75

0,95

Naravni prirast

14

- 121

- 900

-

-

Skupni prirast

110

1.600

14.028

6,88

0,78

Število vrtcev

12

121

966

9,92

1,24

766

10.752

87.708

7,12

0,87

Število učencev v osnovnih šolah

1820

23.451

187.783

7,76

0,97

Število dijakov (po prebivališču)

776

9.175

72.738

8,46

1,07

Število študentov (po prebivališču)

694

9.004

76.728

7,71

0,90

Število delovno aktivnih prebivalcev
(po občinah delovnega mesta)

5.340

106.436

894.229

5,02

0,60

Število zaposlenih oseb

4395

94.872

801.909

4,63

0,55

Število samozaposlenih oseb

945

11.564

92.320

8,12

1,02

Število registriranih brezposelnih
oseb*

895

12.497

89.397

7,16

1,00

Povprečna mesečna bruto plača na
zaposleno osebo (EUR)

1.469,25

1.592,53

1.753,50

92,26

83,8

Povprečna mesečna neto plača na
zaposleno osebo (EUR)

976,13

1.042,52

1.133,50

93,63

86,10

1.513

21.702

200.174

6,97

0,76

515.503

11.176.914

117.040.613

4,61

0,44

7.388

101.329

852.181

7,29

0,87

10.984

140.216

1.143.150

7,83

0,96

5.355

83.918

747.535

6,38

0,71

Število prebivalcev po stalnem
prebivališču

Slika 1: Občina Šentjur v slovenskem prostoru

Zahodni in severni del občine spadata v Celjsko kotlino, medtem ko jugovzhodni del občine
sodi na območje Kozjanskega. Občina Šentjur je razdeljena na 13 krajevnih skupnosti: Blagovna,
Dolga Gora, Dramlje, Gorica pri Slivnici, Grobelno, Kalobje, Loka pri Žusmu, Planina pri Sevnici,
Ponikva, Prevorje, Šentjur – Rifnik, Vrbno – Podgrad in Mestna skupnost Šentjur. Središče občine
je mesto Šentjur, ki je poselitveno, upravno in zaposlitveno središče občine. Šentjur je le 11 km
oddaljen od Celja in 4 km od priključka na avtocesto v Dramljah.

Slovenija

222

Površina km2

Število otrok v vrtcih

Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine, saj meri več kot 222 km2, kar jo uvršča
na 23. mesto med slovenskimi občinami po površini. Ob koncu julija 2020 je imela 19.597
prebivalcev (s stalnim prebivališčem v občini), kar pomeni, da je po številu prebivalcev
na 19. mestu izmed 212 slovenskih občin. V občini živi tudi 1.240 prebivalcev z začasnim
prebivališčem. To pomeni, da na območju občine Šentjur živi preko 20.000 oseb. Po površini
zavzema 1,1 % površine slovenskega teritorialnega ozemlja, medtem ko na območju občine živi
0,95 % slovenskega prebivalstva. V Savinjski regiji odpade na občino 9,3 % površine in 7,7 %
prebivalstva. Gostota poselitve znaša 88 prebivalcev na km2, kar predstavlja 88 % slovenskega
(101 prebivalec/km2) in 80 % regijskega (110 prebivalcev/km2) povprečja.

Savinjska
regija

Število podjetij**
Prihodek podjetij (1.000 EUR)**
Število stanovanj**
Število osebnih avtomobilov**
Količina zbranih komunalnih
odpadkov z javnim odvozom (t)**
* podatek za julij 2020
** podatki za leto 2018
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Naravni prirast in skupni prirast prebivalcev v občini sta pozitivna, kar trenutno daje ugodno
demografsko sliko občine. Povprečna starost občanov je bila konec leta 2019 43 let, in je tako
malo nižja od povprečne starosti prebivalcev v regiji in Sloveniji (v obeh primerih je 43,4 leta).
Vendar se povprečna starost v občini približuje tisti v Sloveniji, saj je razlika leta 2012 znašala
dve leti, v letu 2019 pa samo še 0,4 leta. Povprečna starost moških v občini se je med leti 2012
in 2019 dvignila za 2,1 leta (v Sloveniji za 1,5), med tem ko se je povprečna starost žensk v istem
obdobju dvignila za 2 leti (v Sloveniji za 1,4).

V občini je konec leta 2019 delovalo 12 enot Vrtca Šentjur, obiskovalo pa jih je 766 otrok. V
šolskem letu 2019/20 je bil delež naših otrok, vključenih v vrtce (po občini stalnega bivališča),
84,5 % otroka, kar je višje od slovenskega povprečja, ki je 81,2 %. Tudi po vseh starostnih
obdobjih je naših otrok vpisanih več od slovenskega povprečja, tako je v 1. starostno obdobje
vpisanih 69 % (v Sloveniji 66,4 %), v drugo starostno obdobje 94,4 % (v Sloveniji 90,6 %), otrok,
starih 4 in 5 let, je vpisanih 97,1 % (v Sloveniji 92,1%). Po priporočilih EU je za leto 2020 edini
primerljivi kazalnik na evropski ravni število vključenih otrok v vrtce od 4 leta do vstopa v šolo.
Teh otrok je 95 %. To pomeni, da občina ta kazalnik v preteklem šolskem letu presega za 2,1 %.
V osnovnih šolah se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo 1.820 učencev, kar je za 183 več
učencev kot v šolskem letu 2012/2013. Različne programe srednješolskega izobraževanja je
obiskovalo 776 dijakov, kar je 35 manj kot v šolskem letu 2012/2013. Med 1.000 prebivalci v
občini je bilo 36,77 študentov in 8,38 diplomantov; v celotni Sloveniji je na 1.000 prebivalcev
povprečno 38 študentov in 8,02 diplomanta.
V občini Šentjur je od 8.126 delovno aktivnih prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini v
letu 2019 kar 5.410 delalo izven občine Šentjur, kar je več kot dve tretjini delovno aktivnih
prebivalcev. Od teh jih več kot polovica dela v Celju (2.445), sledijo Ljubljana (697), Štore (356),
Žalec (272) in Maribor (188).
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo maja 2020 906 oziroma 9,7 % registriranih
brezposelnih oseb, to je malo več od povprečja v državi (9,3 %) in manj kot v regiji (10,2 %).
Med brezposelnimi je bilo več žensk kot moških. Julija 2020 je bilo več kot tri leta registrirano
brezposelnih 226 oseb (25 %), 207 (23 %) jih je bilo starih 55 let ali več, medtem ko je kar 495
(55 %) oseb imelo 1–4 stopnjo izobrazbe. Brezposelnost med mladimi med 15–24 let je bila
19,5 % (v Sloveniji 17,5 %, v Savinjski regiji 18,3 %), med tistimi med 55–59 let 14,2 % (v Sloveniji
12,2 %, v Savinjski regiji 15,1 %) in med tistimi nad 60 let 12,5 % (v Sloveniji 15,3 % in v Savinjski
regiji 17,1 %).
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Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.115 EUR na prebivalca v letu 2018
– leta 2012 je bila 589 EUR) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.870 EUR na prebivalca v
letu 2018 – v letu 2012 je bila 2.176 EUR) ter tudi od povprečja Savinjske regije (2.327 EUR na
prebivalca v letu 2018 – v letu 2012 je bila 2.803 EUR).

povezana pametna privlačna prepoznavna

V zadnjih sedmih letih se je drastično povečal indeks staranja v občini Šentjur. Če je leta 2012
znašal 101,9, je narastel na 122,9. Čeprav se je indeks staranja za celotno Slovenijo povišal iz
118 v letu 2012 na 132,9 v letu 2019, je porast indeksa v občini mnogo višji (21 indeksnih točk
v občini oziroma 14,9 v Sloveniji). Povprečna starost prebivalcev te občine se tako v povprečju
dviga počasneje kot v celotni Sloveniji, vendar se ta razkorak hitro zmanjšuje. Po podatkih glede
na spol se indeks staranja občutno hitreje dviga pri moških. Tako se je v sedemletnem obdobju
indeks staranja v občini med moškimi dvignil kar za 24,7 indeksne točke (v Sloveniji 18,5), pri
ženskah pa za 16,5 indeksne točke (v Sloveniji 11).

Bruto plača v letu 2019 za zaposlenega je bila v občini za približno 16 % nižja od povprečne
plače v Sloveniji oziroma za približno 8 % nižja od tiste v Savinjski regiji. Razmerje med plačami
se v zadnjem sedemletnem obdobju ni bistveno spremenilo.

V letu 2018 je bilo v občini 389 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 66 % stanovanj je
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 82 m². V občini Šentjur
smo imeli konec leta 2018 registriranih 11.051 avtomobilov oziroma 58 na 100 prebivalcev, kar
pomeni, da smo bili nad državnim povprečjem (56 avtomobilov na 100 prebivalcev) ter nad
regijskim povprečjem (55 avtomobilov na 100 prebivalcev), ta je bil v povprečju star 10,4 leta.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 281 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je
80 kg manj kot je povprečje celotne Slovenije.
Občina Šentjur spada v Savinjsko statistično regijo. Regija je razdeljena na pet subregij oz.
območnih razvojnih partnerstev (v nadaljevanju ORP), in sicer ORP Osrednje Celjsko, ORP
Spodnja Savinjska, ORP SAŠA, ORP Dravinjsko in ORP Obsotolje in Kozjansko, kamor spada
tudi Občina Šentjur. Skupaj z občinami Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in
Šmarje pri Jelšah sestavlja ORP (Območno razvojno partnerstvo) Obsotelje in Kozjansko.
Po podatkih UMAR-ja* se Savinjska regija glede na indeks razvojne ogroženosti (109,3) uvršča
na 8. mesto med regijami v Sloveniji. V primerjavi z IRO iz leta 2014 se je ta zvišal za 3,8 indeksne
točke, predvsem na račun zmanjšanja bruto investicije v osnovna sredstva, ki so bila v preteklih
letih »visoko nadpovprečna«.
Izraz »indeks razvojne ogroženosti« pomeni relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se
izračuna na podlagi utežitve kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti.
V obdobju od leta 2014 so se v Savinjski regiji izboljšale predvsem vrednosti kazalnikov
razvitosti, v večini primerov se je zmanjšal zaostanek za slovenskim povprečjem, pri kazalniku
zaposlenosti je presežen.
Občina Šentjur je v zadnjih sedmih letih napredovala pri izračunu koeficienta razvitosti občin,
saj se je iz 1,04 v letu 2013 za leto 2020 in 2021 dvignil na 1,07. Povprečje koeficienta razvitosti
občin v Savinjski regiji je 1,03.

*Pečar, J.; Indeks razvojne ogroženosti 2019 - Analiza na osnovi podatkov,
razpoložljivih od 2009 do 2018, UMAR, januar 2020.
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(74) je bilo starih do 30 let, starejših od 66 let je bilo 10 % (44),
najmanj pa je bilo tistih med 51 in 65 let 9 % (42).

2.2 Analiza potreb in razvojnih usmeritev
prebivalstva in strokovne javnosti

Skozi delavnice in preko anket smo tako dobili pričakovanja prebivalcev po posameznih krajevnih
skupnostih. Delavnic, ki so potekale med oktobrom in decembrom 2019, se je udeležilo 280
prebivalcev in predstavnikov različnih organizacij. Istočasno je potekala prva anketa, ki je bila
namenjena predvsem definiranju razvojnih potreb. Izpolnilo jo je 133 oseb. V maju in juniju
2020 je potekala druga anketa, ki je bila namenjena predvsem preverjanju ukrepov in njihovi
pomembnosti v posameznih lokalnih okoljih. Drugo anketo je izpolnilo 453 oseb. Na podlagi
teh izraženih mnenj smo lahko začrtali smernice razvoja naše občine v naslednjem desetletnem
obdobju.
Prva anketa med našimi občani se je izvedla med septembrom 2019 in januarjem 2020. Izpolnilo
jo je 133 oseb. Večina oseb (64 %) je bila starih med 31 in 50 let in je imela doseženo izobrazbo
več kot srednjo šolo (78 % vseh anketirancev). Največ anket so izpolnili prebivalci KS Dramlje,
sledi KS Šentjur – Rifnik in MS Šentjur.
Na lestvici med 1 in 5 je anketirancem najpomembnejše področje čisto okolje (povprečna
ocena 4,8), sledi vodooskrba in čiščenje odpadnih voda (povprečna ocena 4,7), potem pa
s povprečno oceno 4,5 sledijo urejenost kraja bivanja, cestna infrastruktura, urejene šole in
vrtci ter dostopne, urejene in moderne zdravstvene storitve in oskrba starejših. Področji nova
stanovanja in bogate kulturne vsebine sta prejeli povprečno oceno 3,8 oziroma 3,7.
Če rezultate primerjamo po starostnih skupinah, vidimo, da je vsem starostnim skupinam, razen
skupini 66 in več, najpomembnejše čisto okolje (skupini 66 in več je vodooskrba in čiščenje
odpadnih voda), medtem ko je najnižjo oceno bogatim kulturnim vsebinam dala skupina 3150 let, ostale skupine pa področju novih stanovanj (skupina 66 in več let je isto oceno dala tudi
bogatim kulturnim vsebinam).
Drugi anketni vprašalnik je bil javno objavljen od 27. maja do 30. junija 2020. Namen ankete
je bil natančneje opredeliti razvojne smernice naše občine v naslednjem desetletju na podlagi
prejetih pobud, izraženih na delavnicah po vseh krajevnih skupnosti, že opravljene ankete in
nenazadnje tudi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je lahko spremenila
tako prioritete posameznikov kot skupnosti kot celote.
Anketo je reševalo 453 oseb, od katerih jih je bilo kar 65 % (293) starih med 31 in 50 let, 16 %
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povezana pametna privlačna prepoznavna

Za pripravo kvalitetnega razvojnega programa, ki izhaja iz realnih potreb in pričakovanj
prebivalstva in strokovne javnosti, je nujna njuna vključitev v pripravo takšnega dokumenta. Med
pripravo dokumenta smo tako s participativnim pristopom k oblikovanju razvojnih usmeritev
zagotovili karseda široko vključenost prebivalstva in zainteresirane javnosti. V ta namen smo
organizirali 13 delavnic po vseh krajevnih skupnostih ter objavili dve spletni anketi.

Glede na krajevno skupnost, kjer so anketiranci prebivali, jih je
ena tretjina (150) doma v Mestni skupnosti Šentjur, med pet in
deset odstotkov jih je doma v krajevnih skupnostih Dramlje (37),
Gorica pri Slivnici (35), Blagovna (41), Ponikva (45) in Šentjur
– Rifnik (47), nekaj manj pa jih je bilo iz krajevnih skupnosti
Planina pri Sevnici (22), Vrbno – Podgrad (18), Grobelno (17),
Prevorje (14), Loka pri Žusmu (13), Kalobje (10) in Dolga Gora
(4).
Anketa je bila razdeljena po strateških ciljih, kjer smo anketirance
prosili, da razvrstijo posamezne ukrepe po prioritetah, kjer 1
pomeni najvišjo prioriteto.

Cilj 1: PODJETNIŠTVU IN TURIZMU PRIVLAČNA

OBČINA

Na delavnicah po krajevnih skupnostih so udeleženci
izpostavili predvsem širitve in gradnjo poslovnih con, urejanje
turistične infrastrukture, povezovanje turističnih ponudnikov,
oblikovanje celovite in atraktivne turistične ponudbe,
spodbujanje dodatnih nastanitvenih zmogljivosti ter razvoj
turizma na podeželju.
Glede na vse odgovore so anketiranci najvišjo prioriteto postavili
ukrepoma Vzpostavljanje poslovnih con in prostorov za mlada
podjetja (inkubatorji) ter Razvoj dodatne turistične ponudbe,
ki sta prejela povprečno oceno 2,8 (manjše povprečje pomeni,
da je bil ukrep v povprečju višje rangiran). Sledi ukrep Podpora
širitvi nastanitvenih kapacitet s povprečno oceno 2,9. Na četrto
mesto so anketiranci postavili ukrep Razvoj podpornih storitev
za podjetništvo (svetovanje, pomoč pri iskanju sredstev ... ) s
povprečno oceno 3. Na peto mesto se je s povprečno oceno
3,3 uvrstil ukrep Promocija turistične ponudbe v občini.
Anketiranci, stari do 30 let, so kot najvišjo prioriteto postavili
vzpostavitev poslovnih con in inkubatorjev in podporne
storitve, sledijo nastanitvene kapacitete, turistična ponudba
ter turistična promocija. Anketiranci, stari med 31 in 50 let,
so kot najvišjo prioriteto postavili turistično ponudbo, sledita
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2,3, nato ukrep Odgovorno ravnanje z odpadki s povprečno
oceno 2,6 ter ukrep Izvedba protipoplavnih ukrepov na
poplavno ogroženih območjih s povprečno oceno 2,9. Glede
na starost so anketiranci ukrepe razvrstili enako, razen v
starostni skupini 51–60 let, kjer so kot najvišjo prioriteto prav
tako postavili oskrbo z vodo in čiščenje odpadnih voda, na
drugo protipoplavne ukrepe, nato urejanje naselij in na zadnje
odgovorno ravnanje z odpadki.

Cilj 2: TRAJNOSTNA IN ZELENA OBČINA

Cilj 3: POVEZANA OBČINA

Na področju tega cilja so udeleženci delavnic po krajevnih
skupnostih izpostavili gradnjo kanalizacijskega omrežja,
gradnjo čistilnih naprav in spodbujanje skupnih individualnih
čistilnih naprav, izboljšanje vodooskrbe in varovanje vodnih
virov, širitev stanovanjskih območij, območij za gradnjo
individualnih in večstanovanjskih objektov, plinifikacija,
čiščenje vodotokov in protipoplavni ukrepi, urejanje mestnega
in krajevnih središč, ureditev parkov in širitev sistema izposoje
koles.

TRAJNOSTNO KMETIJSTVO IN RAZVOJ
PODEŽELJA
Anketiranci so kot najbolj prioriteten ukrep s področja
trajnostnega kmetijstva in razvoja podeželja postavili ukrep
Promocija lokalno pridelane hrane in lokalne ponudbe
s povprečno oceno 1,7. Sledi ukrep Spodbujanje razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah s povprečno oceno 2
ter ukrep Spodbujanje razvoja storitev in podjetništva na
podeželju s povprečno oceno 2,3. Rangiranje ukrepov se po
različnih starostnih skupinah ne razlikuje.

OKOLJE IN PROSTOR
S področja okolja in prostora so anketiranci kot najvišjo
prioriteto postavili ukrep Oskrba z vodo in čiščenje odpadnih
voda s povprečno oceno 2,2. Sledi ukrep Urejanje naselij mestni park, mestna in krajevna središča s povprečno oceno
26
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vzpostavitev poslovnih con in nastanitve, nato podporne
storitve ter turistična promocija. Tisti med 51 in 60 let so prav
tako postavili kot najvišjo prioriteto turistično ponudbo, sledi
vzpostavitev poslovnih con, nastanitvene kapacitete, promocija
in podporne storitve. Anketiranci nad 61 let so kot najvišjo
prioriteto postavili vzpostavitev poslovnih con in inkubatorjev,
sledijo podporne storitve, turistična ponudba in nastanitev ter
turistična promocija.

Udeleženci delavnic so izpostavili predvsem modernizacijo
cestne infrastrukture, gradnjo kolesarskih povezav in
infrastrukture za pešce, urejanje prehodov za invalide ter
širitev širokopasovnega omrežja.
Znotraj cilja 3 Povezana občina so anketiranci v povprečju kot
najvišjo prioriteto postavili ukrep Sanacija in vzdrževanje cest
s povprečno oceno 2,6. Sledi ukrep Ureditev kolesarskih poti s
povprečno oceno 2,7, nato ukrep Navezovalna cesta Dramlje–
Črnolica s povprečno oceno 2,8, ukrep Odprava arhitektonskih
ovir za gibalno ovirane s povprečno oceno 3,2 ter ukrep
Spodbujanje gradnje širokopasovnih omrežij in digitalizacija
širokopasovnih omrežij s povprečno oceno 3,6.
Po starostnih skupinah so stari do 30 let ter tisti nad 66 let na
prvo mesto postavili sanacijo in vzdrževanje cest, tisti med 31
in 50 kolesarske poti, anketiranci, stari med 51 in 65 let, pa
navezovalno cesto Dramlje–Črnolica.

Cilj 4: LJUDEM PRIJAZNA IN VARNA OBČINA
Na delavnicah so udeleženci izpostavili predvsem urejanje šol
in vrtcev, gradnjo in posodobitev infrastrukture za kulturo in
šport, ukrepe oskrbe starejših (širitev kapacitet doma starejših,
dnevno varstvo, varovana stanovanja), ukrepe s področja
prometne varnosti in vlaganja v gasilsko infrastrukturo ter
opremo.
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Sledi ukrep Izvajanje pomoči na domu, starejši za starejše,
denarna pomoč za novorojenčke, zdravstveno zavarovanje
brezposelnim osebam, socialno vključevanje ranljivih skupin s
povprečno oceno 2,3, nato ukrep Zagotavljanje infrastrukturnih
pogojev za socialno varstvo starejših s povprečno oceno 2,6
ter ukrep Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev (investicije
v objekte, vozila in opremo) za delovanje gasilskih društev in
zveze ter civilne zaščite s povprečno oceno 2,9.

Na področju vzgoje izobraževanja in dela z mladimi so
anketiranci kot najvišjo prioriteto postavili ukrep Zagotavljanje
kapacitet vrtcev, osnovnih šol in glasbene šole s povprečno
oceno 1,7. Sledi ukrep Ustvarjanje pogojev za delovanje
mladih in delo z mladimi s povprečno oceno 2,4, nato ukrep
Spodbujanje digitalizacije učnih procesov z zagotavljanjem
ustrezne infrastrukture s povprečno oceno 2,8 ter ukrep
Spodbujanje izobraževanja odraslih s povprečno oceno 3,1.
Glede na starostne skupine je prioritetni vrstni red isti kot
celotni, razen pri starejših od 65 let, kjer je spodbujanje
digitalizacije učnih procesov pred delom z mladimi, še vedno
pa je najvišje ocenjena prioriteta zagotavljanje kapacitet VIZ,
na četrtem pa izobraževanje odraslih.

KULTURA IN ŠPORT
Na področju kulture in športa so anketiranci kot najvišjo
prioriteto postavili ukrep Dograditev in rekonstrukcija
objektov za rekreacijo in vrhunski šport s povprečno oceno
2,5. Sledi ukrep Vključevanje kulturne in športne dejavnosti
v turistično ponudbo s povprečno oceno 2,7, nato ukrep
Dograditev in rekonstrukcija objektov za izvajanje kulturnih
dejavnosti s povprečno oceno 2,8, ukrep Skrb za bogato
kulturno in športno dejavnost društev s povprečno oceno
3,1 ter ukrep Digitalizacija in posodobitev muzejskih zbirk s
povprečno oceno 4,0.
Glede na starostne skupine sta skupini anketirancev starih do
30 let in tista med 31 in 50 let na prvo mesto prav tako postavila
rekonstrukcijo športnih objektov, tisti med 51 in 65 let so na
kot najvišjo prioriteto postavili ukrep vključevanja kulturne in
športne dejavnosti v turistično ponudbo, starejši od 66 let pa
ukrep rekonstrukcije kulturnih objektov.

povezana pametna privlačna prepoznavna

VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN DELO Z
MLADIMI

Po starostnih skupinah je razporeditev skoraj identična,
malenkostno odstopa samo starostna skupina med 51 in 65
let, kjer je ukrep Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za
socialno varstvo starejših pred ukrepom Izvajanje pomoči na
domu, starejši za starejše, denarna pomoč za novorojenčke,
zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam, socialno
vključevanje ranljivih skupin.

SOCIALA, ZDRAVSTVO IN VARNOST

Če je prva anketa pokazala, da obstajajo manjše razlike pri
postavljanju prednostnih področji, lahko za drugo rečemo,
da med starostnimi skupinami ni velikih odstopanj glede
rangiranja prioritet po posameznih ciljih in področjih.

Na področju sociale, zdravstva in varnosti so anketiranci kot
najvišjo prioriteto postavili ukrep Zagotavljanje infrastrukturnih
pogojev za zdravstveno dejavnost s povprečno oceno 2,2.

Pri kraju prebivališča posameznih anketirancev se vidijo
določene specifike, ki izhajajo iz potreb okolja in pričakovanj
v naslednjem programskem obdobju.
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STRATEŠKE
USMERITVE
RAZVOJA
OBČINE ŠENTJUR
2021—2030

03
Vizija

Občina Šentjur bo leta 2030
prepoznavna, uspešna,
konkurenčna, zelena in
varna, okolju in bivanju
prijazna, z enakomerno
razvitostjo mesta in
podeželja.
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3.1 Ključni razvojni cilji

Cilj 1: PODJETNIŠTVU IN TURIZMU PRIJAZNA OBČINA
PODJETNIŠTVO

Cilj 1: Podjetništvu in

Cilj 3: Povezana občina

E n a k o m e r n o
r a z v i t a
o b č i n a

pametna

Cilj 4: Ljudem prijazna
in varna občina

Temeljni cilj: ENAKOMERNO RAZVITA OBČINA
Ta cilj je krovna paradigma razvoja občine, ki se prepleta z vsemi
ostalimi cilji, in je namenjen predvsem spodbujanju razvoja
podeželja ter zagotavljanju enakomernega razvoja celotnega
območja občine. Enakomeren razvoj območja občine izhaja
iz potreb posameznega okolja, zavedati pa se moramo, da
so potrebe urbanih in podeželskih okolij znotraj občine
različne, temu pa sta sorazmerna tudi razvoj in porazdelitev
sredstev. Enakomeren razvoj na ravni občine Šentjur je takšno
usmerjanje razvoja, da so omogočeni konkurenčnost občine,
kvaliteta bivanja prebivalcev, policentrični razvoj omrežja
mesta in ostalih naselij v povezavi z učinkovito infrastrukturo ter
trajnostni razvoj podeželja z ohranjanjem naravnih in kulturnih
vrednot območja občine.
32

privlačna

in zelena občina

povezana

Cilj 2: Trajnostna

prepoznavna

turizmu prijazna občina

V občini Šentjur, tako kot v celotni državi in tudi Evropski uniji, so mala in srednje velika podjetja
ključni dejavnik razvoja. Ukrepi, ki jih lahko lokalna skupnost izvaja za izboljšanje ali širitev
njihovega poslovanja, so predvsem na področju prostorskega načrtovanja, komunalnega
opremljanja zemljišč in vzpostavitve ustreznega in učinkovitega podpornega okolja za
njihovo rast. Tako so tudi ukrepi znotraj prvega strateškega cilja usmerjeni na zagotavljanje
infrastrukturnih pogojev za razvoj podjetništva ter na drugi strani na krepitev podpornega
okolja za podjetništvo.
Prednosti:
−

obstoječa in aktivna mreža institucij za podporo
podjetništvu – podjetniški inkubator, obrtna
zbornica, RA Kozjansko,

−

tradicija kovinsko in lesnopredelovalne
industrije,

−

tradicija obrti in podjetništva,

−

ustrezno prostorsko načrtovanje, sprejeti
prostorski in investicijskih dokumenti
za posodobitev cestne infrastrukture za
zagotavljanje lažjega dostopa za gospodarstvo,

−

Slabosti:
−

večina podjetij je podjetij z nižjo dodano
vrednostjo,

−

ni podjetij z registrirano raziskovalno
dejavnostjo,

−

pomanjkanje večjih razvojno naravnanih
gospodarskih družb kot generator novih
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in
vezave manjših podjetij ter obrt nanje,

−

premalo razpoložljive delovne sile.

sprejet občinski prostorski načrt, v teku
spremembe OPN.

Priložnosti:

Nevarnosti:

−

izredno dobre prometne povezave – navezava
na avtocestni križ, železnica, relativna bližina
letališč,

−

zmanjševanje investicijskih sredstev tako
občin kot države za razvoj in posodobitev
infrastrukture,

−

bližina regijskih industrijskih, izobraževalnih in
raziskovalnih središč,

−

pomanjkanje nepovratnih sredstev predvsem za
zagon in širitev proizvodnje,

−

razvoj sodobnejših podjetniških oblik,
socialnega podjetništva in spodbujanje socialnih
inovacij,

−

odseljevanje izobraženih mladih v druge občine
in države – beg možganov.

−

razvoj podjetniških jeder, povezovanje in
partnerstva z gospodarstvom, izobraževalnimi in
podpornimi institucijami.
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−

UKREPI:

−

−

spodbujanje sodelovanja in mreženja podpornih
institucij,
širitev kapacitet, namenjenih tehnološkemu razvoju in
inovativnosti,
vzgoja mladih za podjetništvo in ustvarjanje pogojev
za zadržanje mladih visoko izobraženih kadrov na
območju občine, spodbujanje mentorskih programov,
razvoj sodobnih oblik podjetništva – socialno
podjetništvo, kooperative s spodbujanjem vpeljevanja
socialnih in zelenih inovacij v vse inovacijske procese,
razvoj podpornih storitev podjetništvu.

IZVEDBENI PROJEKTI:
−

komunalno opremljanje poslovnih con v krajevnih
središčih,

−

izgradnja podjetniških inkubatorjev in drugih
infrastrukturnih pogojev za razvoj gospodarstva.

IZVEDBENI PROGRAMI:

34

KAZALNIK

−

izvajanje podpornih storitev za podjetja,

−

izvajanje programa predinkubiranja in inkubiranja za
nosilce podjetniških idej in mlada podjetja,

−

spodbujanje razvoja malega gospodarstva,

−

spodbujanje novih oblik dela,

−

spodbujanje okoljsko in družbeno odgovornega
podjetništva,

prepoznavna

−

KAZALNIKI:

privlačna

−

zagotavljanje
ustreznih
prostorsko-komunalnih
pogojev za vzpostavitev in širitev podjetniške in obrtne
dejavnosti ter zagotavljanje gradnje manjših poslovnih
con,

pametna

−

Šentjur.

povezana

−

določitev območij poslovnih con na obrobju mesta

VIR

Število delovno aktivnih
prebivalcev (po
prebivališču)

SURS

Število delovno aktivnih
prebivalcev (po občinah
delovnega mesta)

SURS

Število gospodarskih
družb

AJPES

Neto dodana vrednost
na zaposlenega
(povprečje v družbah v
EUR)

AJPES

Stopnja registrirane
brezposelnosti

ZRSZ

Indeks delovne
migracije

SURS

STANJE
2019

2030

8.432

8.400

5.340

5.500

2.831

3.000

35.205

40.000

8,5

7

61,6
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TURIZEM
Turizem je ena izmed gospodarskih dejavnosti, ki ima širok
družbeni učinek, saj z učinkovitim izvajanjem povezuje
različne turistične ponudnike in omogoča vir dohodka širšemu
krogu ponudnikov. Glede na ugodne prometne povezave,
geografsko umeščenost med kar šest zdraviliških krajev,
relativno neokrnjeno naravo in kulturno krajino ter bogato
kulturno in naravno dediščino imamo na območju občine
Šentjur izjemen potencial za razvoj predvsem individualnega
in butičnega turizma. Ključna pri razvoju turizma je zasebna
iniciativa, in prav podpora zasebni iniciativi je ena izmed
prednostnih nalog lokalne skupnosti. Drugi segment ukrepov
je namenjen povezovanju različne ponudbe v kakovostne
turistične produkte ter promocijo v povezavi s ponudbo
lokalnih proizvajalcev hrane, tretji pa skrb za naravno in kulturno
dediščino v občini in zagotavljanje trajnostnega upravljanja z njimi.

Ključna pri razvoju turizma je

zasebna iniciativa in
podpora zasebni inciativi je
ena izmed prednostnih nalog.
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nizka zasebna iniciativa na področju turizma,

−

ohranjena narava in kulturna krajina,

−

−

tradicija večjih turističnih prireditev, ki pritegnejo
veliko obiskovalcev,

manko nočitvenih kapacitet za večje skupine (en
avtobus),

−

območje je kot turistična destinacija še vedno
premalo poznano,

−

preslabo izkoriščanje kulturnih in športnih
prireditev za turistične namene,

−

premalo uveljavljenih/prepoznavnih blagovnih
znamk in ponudnikov,

pestrost podeželja,

−

obstoječe podporno okolje za povezovanje,
spodbujanje in promocijo turizma,

−

srebrni znak Slovenia Green,

−

vključenost v Združenje zgodovinskih mest
Slovenije,
raznolike muzejske zbirke v različnih krajevnih
središčih.

−

Priložnosti:
izredno dobre prometne povezave – navezava
na avtocestni križ, železnica, relativna bližina
letališč,

−

−

bližina turističnih središč (Zreče, Dobrna, Laško,
Rimske Toplice, Rogaška Slatina in Podčetrtek) in
povezovanje z njimi,

−

razvoj turističnih programov in celovitost
ponudbe,

−

spremembe vedenja turistov v smeri iskanja
butičnih inovativnih produktov s poudarkom na
aktivnem preživljanju prostega časa,

−

Šolski center Šentjur, ki s svojimi programi
usposablja kader za področje turizma,
naravovarstva, gastronomije in lokalne
samooskrbe,

−

dani pogoji za razvoj butičnega turizma,

−

dani pogoji za razvoj kulturnega turizma
s poudarkom na glasbi – z oblikovanjem
edinstvene blagovne znamke.

−

slabša povezanost s termalnimi središči v okolici,

−

nepovezanost turističnih deležnikov.

Nevarnosti:
−

državna turistična strategija, ki zapostavlja
destinacije, ki jih niso prepoznali kot vodilne,

−

mikro destinacija, ki zaradi primankljaja
obstoječih turističnih kapacitet ne izpolnjuje
pogojev za vodilno destinacijo,

−

nezainteresiranost termalnih središč za
sodelovanje in promocijo ponudbe,

−

malo namenskih sredstev za razvoj turistične
infrastrukture in ponudbe izven vodilnih
destinacij,

−

ni turistične tradicije in prakse povezovanja na
področju turizma ter dejavnosti, prepletenih s
turizmom.

prepoznavna

−

privlačna

bogata naravna in kulturna dediščina,

pametna

−

−

zagotavljanje infrastrukturnih
turistične dejavnosti,

−

oblikovanje turistične in gastronomske regije v povezavi
s sosednjimi lokalnimi skupnostmi,

−

razvoj dodatne turistične ponudbe, lokalnih produktov,
ki so širše prepoznavni,

−

spodbujanje vlaganj v promocijo posameznih turističnih
vsebin skozi vzpostavljeno mrežo komunikacijskih
kanalov s poudarkom na sodobnih inovativnih pristopih,

−

ohranjanje in revitalizacija objektov kulturne dediščine,

−

nadgradnja organiziranosti in krepitev razvojne,
promocijske, trženjske ter organizacijske podpore za
izvajanje turistične dejavnosti in zagotavljanje ustreznih
prostorov za izvajanje,

−

z modernimi in tehničnimi rešitvami posodobiti
muzejske zbirke,

−

urejanje krajevnih središč,

−

urejanje območja Slivniškega jezera.

Slabosti:

povezana

Prednosti:

−

pogojev

za

razvoj

IZVEDBENI PROJEKTI:
−

urejanje Zgornjega trga,

−

ustvarjanje pogojev za turistični razvoj mesta in
krajevnih središč,

−

ureditev turistične javne infrastrukture,

−

digitalizacija turistične ponudbe (infrastruktura,
turistična in kulturna ponudba, muzejske zbirke … ).

IZVEDBENI PROGRAMI:
UKREPI:
−

36

spodbujanje sodelovanja na področju razvoja in spodbujanje širitve nastanitvenih
zmogljivosti ter druge turistične infrastrukture,

−

povezovanje različnih deležnikov z namenom bogatitve
turistične ponudbe na območju celotne občine,

−

oblikovanje gastronomske regije in vpeljevanje avtohtone
37
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kulinarične ponudbe v lokalne gostinske obrate in
ponudba iz lokalnih surovin oz. vsestransko izboljšanje
kulinarične ponudbe v lokalih, na prireditvah in dogodkih,
spodbujanje, promocija in ostale podporne storitve
za širitev nastanitvenih zmogljivosti v občini ter
spodbujanje širitve turističnih dejavnosti na kmetijah,

razvoj zelenega turizma,

−

oblikovanje petzvezdničnih doživetij,

−

spodbujanje društvenega dela na področju turizma in
podpora pri izvedbi prireditev,

−

vključevanje raznolikih kulturnih in športnih programov
v turistično ponudbo.

KAZALNIKI:
KAZALNIK

Število obiskovalcev
zbirk
Nastanitvene
kapacitete – število
ležišč
Število nočitev
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VIR

STANJE

RA Kozjansko

2019

2030

11.842

20.000

Občina
Šentjur, RA
Kozjansko

105

SURS

2.236

Število
vzpostavljenih
stalnih povezav s
termalnimi središči

RA Kozjansko

Število inovativnih
turističnih 5*
doživetij

RA Kozjansko

Število edinstvenih
lokalnih jedi,
vključenih v
ponudbo gostinskih
obratov

RA Kozjansko

/

0

0

180

prepoznavna

−

privlačna

razvoj dodatne turistične ponudbe na območju celotne
občine,

pametna

−

TRAJNOSTNO KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

povezana

−

Cilj 2: TRAJNOSTNA IN ZELENA OBČINA

Na območju občine Šentjur deluje veliko kmetijskih gospodarstev, vendar je velika večina
malih kmetij. Velike kmetije se večinoma ukvarjajo z intenzivno vzrejo živali. Na območju občine
imamo dve večji kmetijski podjetji, Meja Šentjur, d. d., in Slom, d. o. o., na območju pa deluje
tudi ena kmetijska zadruga. Več kmetij se ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi. V preteklih letih je
lokalna skupnost vložila že kar nekaj napora v povezovanje pridelovalcev hrane z javnimi zavodi
v občini, tako da so se že v preteklosti vzpostavile določene prodajne poti, ki jih je smiselno
krepiti in širiti tudi v prihodnje.

Prednosti:
−

veliko število kmetijskih gospodarstev,

−

naravne danosti za razvoj tradicionalne, ekološke
in integrirane pridelave v kmetijstvu,

−

razvite podporno-strokovne in izobraževalne
institucije za izobaževanje ter usposabljanje ljudi
v agroživilstvu,

−

vzpostavljene prodajne poti lokalnih
pridelovalcev v javne zavode.

Priložnosti:
−

sprememba navad prebivalstva in posledično
povečanje povpraševanja lokalno pridelane
hrane med prebivalstvom,

−

relativno ugoden sistem javnega naročanja
hrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki
omogoča neposredno nabavo lokalne hrane,

−

razvoj ekološkega in trajnostnega kmetijstva z
razvojem dopolnilnih dejavnosti,

−

približati ponudbo eko hrane, izdelkov širšemu
krogu ljudi,

−

sodoben prostor za trženje izdelkov — tržnica.

3.500
6

3

5

Slabosti:
−

manjša produktivnost zaradi razdrobljenosti in
majhnosti kmetijskih gospodarstev ter večja
območja težko dostopnih površin (hribovitost),

−

ni vzpostavljenega enovitega sistema ponudbe
lokalne hrane tako prebivalcem kot javnim
zavodom oziroma je ta prepuščena posameznim
pridelovalcem,

−

relativno malo ponudnikov zelenjave za
neposredno prodajo prebivalcem,

−

ozka usmerjenost kmetijskih gospodarstev pri
predelavi lokalne hrane,

−

slabo razvito zadružništvo.

Nevarnosti:
−

podnebne spremembe in njihov neposredni
vpliv na proizvodnjo hrane,

−

opuščanje manjših kmetijskih gospodarstev
in kmetijske dejavnosti, zaraščanje kmetijskih
površin,

−

staranje nosilcev kmetijske dejavnosti in
odseljevanje mladih,

−

neprilagojena kmetijska gospodarstva na
podnebne spremembe in sodobno tehnologijo.
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KAZALNIKI

UKREPI:

podpora promociji lokalno pridelanih produktov
in podpora pri lokalnem trženju s spodbujanjem
vključevanja lokalno pridelane hrane v javne zavode
(šole in vrtci) ter prodajo prehranskih izdelkov na enem
mestu, ponudba in promocija lokalno pridelane hrane
v gostinskih lokalih,

−

podpora ohranjanju kmetijske dejavnosti,

−

podpora obnovi infrastrukture na podeželju,

−

podpora mladim prevzemnikom kmetij/gospodarjem
pri začetnih investicijah,

−

spodbujanje socialne vključenosti, še posebej območij,
ki so težje dostopna in oddaljena od mestnega in vaških
jeder,

−

spodbujanje prehranske samooskrbe prebivalcev,

−

spodbujanje revitalizacije
gospodarstev in površin.

opuščenih

kmetijskih

IZVEDBENI PROJEKTI IN PROGRAMI:
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−

spodbujanje trajnostnega kmetijstva,

−

spodbujanje diverzifikacije kmetijske dejavnosti s
poudarkom na spodbujanju dopolnilnih dejavnosti,

−

spodbujanje lokalne samooskrbe in uporabe lokalno
pridelane hrane v javnih zavodih in gostinskih obratih,

−

spodbujanje socialne vključenosti
oddaljenih od krajevnih središč,

−

lokalni programi oskrbe na domu za starejše s podeželja,

−

vzpostavitev lokalne tržnice.

na

območjih,

prepoznavna

razvoj lokalnih blagovnih znamk ter povezovanja
med ponudniki (prodaja tržnih viškov ene kmetije na
sosednji),

privlačna

−

KAZALNIK

pametna

−

spodbujanje povečanja dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah,

povezana

−

VIR

STANJE
2019

2030

Število kmetijskih
gospodarstev

SURS

1.185

1.150

Število registriranih
dopolnilnih
dejavnosti

KGZS

65

80

Število lokalnih
pridelovalcev v
prehrani v javnih
zavodih

RA Kozjansko

14

25

Število javnih
zavodov, vključenih v
sistem zelenih javnih
naročil

RA Kozjansko

9

9

OKOLJE IN PROSTOR
Pri tako veliki in geografsko ter poselitveno razgibani občini,
kot je občina Šentjur, je zagotavljanje pogojev za kakovostno
bivanje in enakomeren razvoj velik izziv. Zadostna in
kakovostna komunalna infrastruktura z ustreznim prostorskim
načrtovanjem je eden glavnih pogojev za kakovostno bivanje.

Na področju prostora

Gre za področje, ki zajema veliko različnih podpodročij in je
z vidika financiranja tako nove infrastrukture kot vzdrževanja
in posodabljanja obstoječe velik strošek za lokalno skupnost.
Z učinkovito organiziranostjo javnih gospodarskih služb in
javne infrastrukture bo zagotovljena kakovostna oskrba vseh
občanov.

hkratnem ohranjanju

se bo z ukrepi usmerjal
predvsem trajnostni
poselitveni razvoj občine ob

kakovostnega
naravnega in
bivalnega okolja.

Na področju prostora se bo z ukrepi usmerjal predvsem
trajnostni poselitveni razvoj občine ob hkratnem ohranjanju
kakovostnega naravnega in bivalnega okolja.
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−

razvejanost poselitve povečuje stroške
vzdrževanja in širitve vodovodnega sistema,

−

vzpostavljen sistem čiščenja odpadnih voda
in pripravljeni projekti za nadaljevanje širitve
sistema,

−

čakanje posameznikov na skrajne roke za
postavitev individualnih čistilnih naprav,

vzpostavljena shema za pomoč pri gradnji
individualnih čistilnih naprav za prebivalce,

−

−
−

postopek spremembe OPN v teku,

prevelika pričakovanja prebivalcev pri
spremembah OPN glede na smernice
soglasodajalcev in veliko število nepozidanih
stavbnih zemljišč,

−

še vedno veliko gospodinjstev, ki niso vključena
v organiziran odvoz odpadkov,

−

še vedno veliko črnih odlagališč v naravi.

−

zagotovljeni pogoji za organizirano ravnanje z
odpadki (RCERO),

−

ustvarjeni pogoji za izvedbo ukrepov trajnostne
mobilnosti,

−

veliko javnih objektov je bilo energetsko
saniranih,

−

zagotovljeni prostorski pogoji za izvedbo
navezovalne ceste in protipoplavnih ukrepov.

Priložnosti:
ukrepi s področja varovanja okolja in
prilagajanja na podnebne spremembe so eden
ključnih programov EU in se bodo financirali tudi
v prihodnje,

−

−

osveščanje prebivalcev glede pomena skrbi za
okolje,

−

promocija rabe trajnostne mobilnosti med
prebivalci,

−

neizkoriščena območja, ki imajo potencial za
kakovostna bivalna, naravna in rekreacijska
območja.

Nevarnosti:
−

podnebne spremembe in njihov neposredni
vpliv na vodooskrbo, poplavno ogroženost …

−

premalo zunanjih virov sredstev za zagotavljanje
ustrezne širitve komunalne infrastrukture,

−

dolgotrajnost postopkov.

UKREPI:
−

oskrba s pitno vodo,

−

dograditev javnega sistema za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda ter spodbujanje gradnje individualnih
čistilnih naprav,

−
42

odgovorno ravnanje z odpadki ter sanacija črnih

pametna

že izvedeni protipoplavni ukrepi in pripravljeni
projekti za njihovo nadaljevanje,

prepoznavna

kakovostna vodooskrba za večino prebivalcev
občine s kvalitetno vodo,

privlačna

−

−

odlagališč,

Slabosti:

povezana

Prednosti:

−

spodbujanje ukrepov energetske sanacije in uporaba
obnovljivih virov energije,

−

izvajanje protipoplavnih ukrepov,

−

vzdrževanje in zaščita naravne dediščine (varovana
območja in habitati, Natura 2000),

−

skrb za urejeno podobo javnega prostora z nakupom
strateških zemljišč,

−

urejanje mestnega (mestni park, mestni trg) in krajevnih
središč,

−

nadaljevanje aktivne zemljiške politike (usklajevanje s
skladom kmetijskih zemljišč, odprodaja nepotrebnega
premoženja … ),

−

sanacija plazov.

IZVEDBENI PROJEKTI:
−

ravnanje z odpadnimi vodami,

−

širitev in posodobitev vodovodnega sistema v občini
ter ohranjanje in zagotavljanje novih vodnih virov,

−

ureditev mestnega parka v Šentjurju,

−

ureditev mestnih in krajevnih jeder,

−

urejanje pokopališč in poslovilnih vežic,

−

protipoplavni ukrepi na vodotokih Voglajne s pritoki ter
v Loki pri Žusmu,

−

sanacija plazov,

−

ureditev protipoplavnih ukrepov v Loki pri Žusmu
(vključno z mostom),

−

širitev sistema ekoloških otokov in njihova urejenost,

−

nadaljevanje investicij v zeleno transformacijo
(energetska sanacija stavb, prehod na obnovljive vire
energije),
43

Dolgoročni

−

−

razvojni

program

Občine

Šentjur

2021–2030

sistem izposoje javnih koles v Šentjurju in ostalih lokalnih
središčih,
prenova javne razsvetljave.

podpora izgradnji individualnih in skupnih čistilnih naprav,

−

sprememba OPN,

−

povečanje vključenosti gospodinjstev v odvoz odpadkov
iz gospodinjstev, spodbujanje ločevanja odpadkov in
njihove ponovne uporabe,
novelacija lokalnega energetskega koncepta,

−

spodbujanje čistejšega transporta (krepitev javnega
prevoza, e-mobilnost … ), ustrezno čiščenje vodotokov,

−

spodbujanje oblikovanja novih trajnostnih naselij.

KAZALNIKI
KAZALNIK

STANJE
2019

2030

JKP Šentjur

15.737

20.400

JKP Šentjur

5.906

8.000

Število sofinanciranj
gradenj
individualnih čistilnih
naprav

Občina Šentjur

72

100

Komunalni odpadki,
zbrani z javnim
prevozom (kg/
prebivalca)

SURS

281

300

Število vključenih
prebivalcev na javno
vodovodno omrežje
Število PE, vključenih
na čistilne naprave
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VIR

Občina Šentjur

84,7 %

95 %

Spremembe OPN

Občina Šentjur

2

4

Površina urejenih
parkovnih površin

Občina Šentjur

/

2,5 ha

Občina
Šentjur, JKP,
krajevne
skupnosti

9

9

Število izvedenih
protipoplavnih
ukrepov

Občina Šentjur

5

9

Število energetsko
saniranih javnih
zgradb

Občina Šentjur

11

15

Število
vzpostavljenih postaj
sistema izposoje
koles

Občina Šentjur

0

10

Število
vzpostavljenih P+R
sistemov

Občina Šentjur

2

4

Število urejenih
pokopališč

povezana

pametna

−

privlačna

−

prepoznavna

IZVEDBENI PROGRAMI:

Delež vključenih
gospodinjstev v
zbiranje in odvoz
odpadkov
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UKREPI:

Cilj 3: POVEZANA OBČINA

investicijsko vzdrževanje in obnova občinskih in
državnih cest,

PROMETNA INFRASTRUKTURA

−

urejanje javnih parkirnih površin,

Povezanost vseh občank in občanov tako z občinskim središčem kot drugimi krajevnimi,
regijskimi in državnimi središči je ključnega pomena za enakomeren razvoj območja celotne
občine. Občina Šentjur leži ob glavnih transportnih poteh v naši državi, vendar je hkrati zelo
geografsko razgibana in razpršeno poseljena. To predstavlja izziv za zagotavljanje dobre
povezanosti prebivalcev občine.

−

ureditev mreže kolesarskih poti in povezovanje z
okoliškimi občinskimi središči z vzpostavitvijo in širitvijo
sistema izposoje koles,

−

ureditev obstoječih prehodov za gibalno in senzorno
ovirane osebe,

−

urejanje ostale prometne infrastrukture,

−

spodbujanje uporabe javnega prevoza.

−

veliko vlaganj v prometno infrastrukturo v
preteklih letih,

slaba gradnja cestne infrastrukture pred
desetletji,

−

plazovit teren, ki zahteva višja vlaganja tudi v
cestno infrastrukturo,

−

−
−

zagotovljeni prostorski pogoji za izgradnjo
navezovalne ceste,
sprejeta Celostna prometna strategija Občine
Šentjur.

Priložnosti:
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−

nerešena lastniška razmerja na zemljiščih, kjer
poteka prometna infrastruktura, ter neposluh
prebivalstva za gradnjo infrastrukture za javno
dobro – težave pri uveljavljanju javnega interesa,

−

pomanjkljiva infrastruktura za pešce in kolesarje,

−

slabo razvit javni avtobusni prevoz med kraji,

−

slaba koordinacija državnih institucij pri
pripravi kolesarskih povezav in druge cestne
infrastrukture.

privlačna

izdelana projektna dokumentacija za veliko
projektov,

razvejana poselitev in posledično velika dolžina
cestne infrastrukture v upravljanju Občine in
krajevnih skupnost,

učinkovit sistem tripartitnega financiranja javnih
poti in nekategoriziranih cest,

pametna

−

−

−

Slabosti:

povezana

Prednosti:

prepoznavna

−

IZVEDBENI PROJEKTI:
−

navezovalna cesta Dramlje—Črnolica,

−

obnova in rekonstrukcija državnih cest,

−

obnova in rekonstrukcija lokalnih cest, javnih poti in
nekategoriziranih cest na območju celotne občine,

−

gradnja državnih in lokalnih kolesarskih povezav Celje
—Štore—Šentjur, Šentjur—Šmarje pri Jelšah,

−

pločniki in površine za pešce v lokalnih središčih in
njihova prilagoditev za gibalno in senzorno ovirane
osebe,

−

izgradnja infrastrukture
trajnostne mobilnosti,

−

urejanje krajevnih avtobusnih postajališč.

Nevarnosti:

−

financiranje kolesarskih poti za namen dnevne
mobilnosti je prioriteta EU,

−

prelaganje infrastrukturnih projektov države na
območju občine na poznejši čas,

−

umeščenost državnih projektov na področju
cestne in kolesarske infrastrukture na območju
občine v državne načrte,

−

lokalna cestna infrastruktura – razen kolesarskih
stez za potrebe dnevne mobilnosti – ni
prepoznana kot razvojna prioriteta,

−

trajnostna mobilnost,

−

nihanje cen gradbeništva.

−

usmeritev EU sredstev v financiranje
infrastrukturnih projektov s hitrimi učinki.

za

spodbujanje

ukrepov

IZVEDBENI PROGRAMI:
−

novelacija celostne prometne strategije,

−

spodbujanje uporabe ukrepov trajnostne mobilnosti,

−

izvajanje ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti.
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KAZALNIKI

Urejena krožišča v
mestu Šentjur

MZI, Občina
Šentjur

2030

/

1

3

6

KM posodobljenih
lokalnih cest, javnih poti
in nekategoriziranih
cest

Občina Šentjur

/

100

KM urejenih kolesarskih
poti

Občina Šentjur

6,2

20

KM urejenih poti za
pešce

Občina Šentjur

33,5

40

DIGITALIZACIJA
Pod povezano občino ne mislimo samo na cestno infrastrukturo, ki je sicer temelj mobilnosti
prebivalstva. V hitrem informacijskem razvoju družbe je ključna tudi telekomunikacijska
infrastruktura in posledična digitalizacija postopkov in procesov, kar zmanjšuje potrebno po
fizični mobilnosti.
Prednosti:
−

relativno dobra pokritost s širokopasovnim
internetom in mobilnim signalom,

−

pripravljene platforme za digitalizacijo upravnih
postopkov lokalne skupnosti.

Priložnosti:
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−

digitalizacija upravnih postopkov in dejavnosti
lokalnih skupnosti je prioriteta EU,

−

obstoječe sheme pomoči za »bele lise« na
področju širokopasovnih povezav.

Slabosti:
−

−

razvejana poselitev in geografske značilnosti
območja občine, kar zmanjšuje interes
ponudnikov spletnih storitev za širitev,
premalo izkoriščene obstoječe platforme za
digitalizacijo upravnih postopkov.

Nevarnosti:
−

neinteres ponudnikov storitev za širitev svojih
storitev na območja, kjer je prenizek ekonomski
učinek.

prepoznavna

MZI

2019

privlačna

Navezovalna cesta
Dramlje–Črnolica

UKREPI:

STANJE

−

spodbujanje gradnje širokopasovnih omrežij,

−

postavitev Wi-Fi točk,

−

digitalizacija upravnih postopkov,

−

pametna naselja in vasi,

−

spodbujanje posameznikov, organizacij in gospodarstva
za hitrejšo vpeljavo sodobnih tehnologij, elektronskih
rešitev in e-poslovanja v vse procese.

IZVEDBENI PROJEKTI:
−

širitev širokopasovnega in optičnega omrežja,

−

javno Wi-Fi omrežje v večjih središčih,

−

digitalizacija poslovanja občinske uprave (digitalizacija
procesov in postopkov občinske uprave, spletna
platforma za pametno mesto in vasi s prosto dostopnimi
podatki, aplikacije za podporo storitvam pametnega
mesta in vasi),

−

spodbujanje digitalizacije posameznikov, organizacij in
gospodarstva.

pametna

VIR

povezana

KAZALNIK

KAZALNIKI
KAZALNIK

VIR

STANJE
2019

2030

Pokritost območja
s širokopasovnim
dostopom do interneta

Občina Šentjur

86,76 %

100 %

Število postopkov
lokalne skupnosti, ki se
lahko oddajo digitalno

Občina Šentjur

26

30
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UKREPI:
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE:

kakovosten program predšolske vzgoje in
osnovnošolskega izobraževanja,

−

organizirano izobraževanje za odrasle,

−

razvejana in aktivna društvena dejavnost v
občini,

dotrajane vrtčevske kapacitete z igršči,

−

obnova objektov oziroma delov šolskih objektov
je stroškovno zahtevna in brez zunanjega vira
financiranja upočasnjena,

−

športna infrastruktura je marsikje dotrajana in
potrebna temeljite sanacije,

−

veliko število športnih površin v občini,

−

javni zavodi na področju primarnega zdravstva,

−

dom za starejše občane,

−

zadovoljiva infrastruktura za kulturne dejavnosti,

−

delujoč in dober sistem dela z mladimi v občini,

−

manko stanovanj,

−

delujoč sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

−

Civilna zaščita Občine Šentjur nima ustreznega
skladiščnega prostora.

Priložnosti:
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−

−

ambulant v ZD Šentjur je premalo glede na
število prebivalcev,

−

Dom starejših Šentjur ima premajhne kapacitete
za zadostitev povpraševanja, prav tako
primanjkuje varovanih stanovanj,

energetska sanacija javnih objektov in zagotavljanje infrastrukture glede na potrebe,

−

spodbujanje razvoja novih storitev ter vzpostavljanje pogojev za dostopnost do
kakovostnih izobraževalnih programov,

−

spodbujanje formalnih in neformalnih oblik izobraževanja odraslih,

−

omogočanje dodatnih izobraževanj in programov prekvalifikacij v skladu s potrebami
lokalnega okolja;

KULTURA IN KULTURNE DEDIŠČINE:
−

skrb za bogato kulturno in društveno dejavnost,

privlačna

−

Slabosti:

−

−

posodobitev in digitalizacija obstoječih muzejskih zbirk,

−

dograditev in rekonstrukcija infrastrukture, namenjene za izvajanje kulturnih dejavnosti,

−

vključevanje kulturne ponudbe (tudi zasebnih zbirk) v turistično ponudbo,

pametna

Prednosti:

−

razvoj sistema sodobnega informiranja in trženja kulturne ponudbe;

povezana

Z zagotavljanjem infrastrukturnih pogojev vzpostavljamo temelje za kakovost bivanja. A hkrati
je za kakovostno bivanje v skupnosti ključnega pomena tudi razvoj aktivnosti, ki bogatijo
življenje vsakega posameznega prebivalca občine. Gre za obsežno področje, ki zajema
vzgojo, izobraževanje, zdravje, socialo, skrb za starejše in ostale ranljive skupine, kulturo, šport,
dejavnosti mladih in aktivnosti s področja varnosti. S kvalitetnimi programi na teh področjih in
zagotavljanjem možnosti vključevanja prebivalcev z aktivno udeležbo pri njihovem ustvarjanju
se krepijo občutek pripadnosti skupnosti, pozitiven pogled na življenje v tem okolju in kakovosti
bivanja.

prepoznavna

Cilj 4: LJUDEM PRIJAZNA IN VARNA OBČINA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO:
−

zagotavljanje pogojev in infrastrukture za izvajanje programov socialnega varstva in
zdravstvene dejavnosti,

−

sorazmernost institucionalnega varstva in varstva starostnikov na domu,

−

spodbujanje uvajanja novih programov zdravstvenega in socialnega varstva za
posamezne ciljne skupine,

−

spodbujanje aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja prebivalcev,

−

odprava arhitektonskih ovir za gibalno ovirane;

Nevarnosti:

−

relativno dobra demografska slika območja
občine,

−

neobstoj državnih in evropskih sredstev za
vlaganja v infrastrukturo tega področja,

−

občina je privlačna za priseljevanje,

−

starajoče se prebivalstvo,

−

promocija zdravega načina življenja.

−

vedno slabša zainteresiranost prebivalstva za
sodelovanje v društveni dejavnosti,

−

podnebne spremembe, zdravstveni izzivi
zahtevajo prilagajanje bivalnih okolij,

−

odseljevanje mladih družin zaradi pomanjkanja
stanovanj.

DELO Z MLADIMI:
−

zagotovitev ustrezne infrastrukture in pogojev za delovanje mladinskih društev in
izvajanje Programa mladinskega dela;
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ŠPORT:
−

zagotavljanje infrastrukture in pogojev za vrhunske
športne dosežke ter rekreacijo občank in občanov,

−

izgradnja nove športne infrastrukture,

−

spodbujanje
generacijami;

dejavnosti

med

vsemi

VARNOST:
−

zagotavljanje infrastrukturnih pogojev in opreme za
izvajanje del in nalog Civilne zaščite Občine Šentjur in
gasilskih enot,

−

gradnja oziroma obnova gasilskih domov,

−

investicije v vozila in opremo za prostovoljna gasilska
društva.

IZVEDBENI PROJEKTI:
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−

širitev in novogradnje enot vrtca,

−

energetska sanancija OŠ Hruševec,

−

investicijsko vzdrževanje šolskih objektov in njihova
energetska sanacija,

−

zagotavljanje dodatnih prostorov za potrebe glasbene
šole,

−

športna večnamenska dvorana Šentjur,

−

obnova obstoječih in širitev javnih igrišč v vseh lokalnih
središčih,

−

dograditev kapacitet Doma starejših Šentjur in gradnja
enot doma v lokalnih središčih (npr. dnevno varstvo,
izgradnja varovanih stanovanj),

−

obnove in posodobitve večnamenskih kulturnih dvoran
in medgeneracijskih centrov v lokalnih središčih,

povezana pametna privlačna prepoznavna

športnih

−

komunalno opremljanje stanovanjskih con,

−

gradnja večstanovanjskih objektov,

−

zagotavljanje sredstev za zaščito in reševanje, predvsem
za zagotavljanje infrastrukture ter nabavo gasilske
opreme in vozil,

−

širitev hidrantnega omrežja in zagotavljanje njegovega
delovanja.

IZVEDBENI PROGRAMI:
−

izvajanje programov in projektov LU Šentjur skladno s
programom izobraževanja odraslih v občini,

−

izvajanje programov in projektov športnih društev
skladno s programom športa v občini,

−

izvajanje programov preventive zdravja,

−

izvajanje programa večgeneracijskega centra Pod
vrbco,

−

izvajanje programov in projektov kulturnih društev
skladno s programom kulture v občini,

−

izvajanje programov in projektov skladno z mladinskim
programom dela v občini,

−

izvajanje programov na področju požarne varnosti v
skladu z dolgoročnim programom gasilstva.
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KAZALNIKI
KAZALNIK
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VIR

STANJE
2019

2030

Delež vključenih otrok
v predšolsko vzgojo

Občina Šentjur

84,5 %

87 %

Število novih
obogatenih programov
znotraj vrtcev

Občina Šentjur

17

18

Število dodatnih
programov v OŠ, ki so
financirani iz lokalnega
proračuna

Občina Šentjur

4

5

Število širših kulturnih
dogodkov oz.
programov

Občina Šentjur

6

7

Število celostnih
programov za mlade

Občina Šentjur,
MC Šentjur

5

6

Število organiziranih
mednarodnih in
državnih športnih
tekmovanj

Občina Šentjur

6

7

Pokrite športne
površine (v m² na
občana)

Občina Šentjur

0,25

0,35

Zunanje športne
površine (v m² na
občana)

Občina Šentjur

1,56

3,2

Število postelj v
instituciolnem varstvu
za starejše

Občina Šentjur

167

187

Število varovanih
stanovanj

Občina Šentjur

20

20

Število prebivalcev na
ambulanto družinske
medicine

Občina Šentjur

2.032

1.500

Število prebivalcev
na zaposlenega v
patronažnem varstvu

Občina Šentjur

2.577

2.000

Število investicij na
področju gasilstva in
civilne zaščite

Občina Šentjur

/

25

PREPOZNAVNA POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA PREPOZNAVN
PRIVLAČNA PREPOZNAVNA POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA P
POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA PREPOZNAVNA POVEZANA P
PREPOZNAVNA POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA PREPOZNAVN
PRIVLAČNA PREPOZNAVNA POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA P
POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA PREPOZNAVNA POVEZANA P
PREPOZNAVNA POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA PREPOZNAVN
PRIVLAČNA PREPOZNAVNA POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA P
POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA PREPOZNAVNA POVEZANA P
PREPOZNAVNA POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA PREPOZNAVN
PRIVLAČNA PREPOZNAVNA POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA P
POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA PREPOZNAVNA POVEZANA P
PREPOZNAVNA POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA PREPOZNAVN
PRIVLAČNA PREPOZNAVNA POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA P
POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA PREPOZNAVNA POVEZANA P
PREPOZNAVNA POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA PREPOZNAVN
PRIVLAČNA PREPOZNAVNA POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA P
POVEZANA PAMETNA PRIVLAČNA PREPOZNAVNA POVEZANA P
povezana pametna privlačna prepoznavna

Dolgoročni
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