
VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE VOJNIK 2020–2030 

Občina Vojnik je celovito pristopila k oblikovanju vizije in strategije (VIS) razvoja 

občine za obdobje 2020–2030. Osnovni cilj projekta VIS občine Vojnik je, da na 

podlagi analitičnega pristopa ob sodelovanju lokalnega prebivalstva dosežemo 

konsenz o viziji in smereh razvoja svoje lokalne skupnosti, ki temelji na vrednotah 

tukaj živečih ljudi. 

K oblikovanju VIS občine Vojnik smo pritegnili čim širši krog naših občanov, zato bo 

strategija temeljila na anketah prebivalcev naše občine kot tudi sosednjih občin in 

rezultatih delavnic o viziji in strategiji.  

Delavnici VIS sta bili izvedeni v dveh terminih (15. 3. in 16. 3. 2018). V času med 15. 

marcem in 15. aprilom 2018 je potekala raziskava javnega mnenja pri naključno 

izbranih občanih naše in sosednjih občin. Tako smo pridobili informacije in videnje 

občanov o razvoju občine v prihodnje na petih področjih oziroma stebrih razvoja 

občine: gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje in kakovost življenja. 

Sodelovalo je 214 udeležencev različnih starosti iz vseh delov naše občine ter 120 

udeležencev sosednjih občin. Analiza je bila predstavljena javnosti v sredo, 

23. 5. 2018, na Občini Vojnik.  

Skupna ocena po razvojnih stebrih  Občani Delavnice Skupaj 

GOSPODARSTVO 2,80 2,82 2,81 

PROMET 3,13 2,90 3,07 

OKOLJE 3,44 3,63 3,49 

IZOBRAŽEVANJE 3,73 3,85 3,76 

KAKOVOST BIVANJA 3,50 3,83 3,56 

VOJNIK – OCENA SKUPAJ 3,32 3,41 3,34 

Opomba: vrednotenje – 3 = zadovoljivo, 4 = dobro, 5 = zelo dobro 

 

Zanimivo, da občani sosednjih občin ocenjujejo kakovost bivanja v občini Vojnik z 

višjimi ocenami; od 3,75 (Celje, Dobrna, Zreče) do 4,20 (Šentjur).  

Naši občani so najvišje ocenili materialne pogoje v osnovnih šolah (4,27) in v otroških 

vrtcih (4,11). Le malo zaostaja oskrba z vodo (3,98), urejenost pokopališč (3,94), 

varnost bivanja, ravnanje z odpadki (3,92) ter duhovna oskrba (3,91). Najslabše smo 

bili ocenjeni pri kolesarskih poteh (1,70), urejenosti pločnikov (2,41), ponudbi 

delovnih mest (2,51) ter turistični ponudbi (2,67).  

Naši občani so zaznali pospešeno investiranje občine v izobraževalne ustanove, zdaj 

nas čaka mobilnost in kolesarske steze s pločniki, za kar bomo kandidirali tudi za 

evropska sredstva.  

 



Vizija razvojnih smeri občine Vojnik po mnenju prebivalcev 

Gospodarstvo: obrt, podjetništvo, visokotehnološka podjetja 

Turizem: kulturna in sakralna dediščina, narava, prireditve, šport 

Kmetijstvo: ekoproizvodnja, samooskrba, lokalne blagovne znamke 

Kakovost bivanja: visoka kakovost življenja v čistem, zdravem in varnem okolju z 

dobro infrastrukturno opremljenostjo, odlično zdravstveno oskrbo, odličnimi pogoji v 

vzgojno-varstvenih ustanovah ter dobro kulturno in športno ponudbo povezanih 

občanov z visoko stopnjo tolerantnosti. Privlačno okolje za mlade družine.  

Zahvaljujemo se za sodelovanje na delavnicah ter v projektu, od katerega 

pričakujemo, da bo poenotil naše cilje in vizijo za prihodnost. 

Celotna analiza je na spletni strani www.vojnik.si. V primeru, da jo želite v tiskani 

obliki, lahko pokličete na 03 78 00 640 ali posredujete elektronsko pošto s svojim 

naslovom na obcina@vojnik.si.  

Po lokalnih volitvah naj bi občina pristopila še k drugemu delu projekta VIS, ko se 

bodo opredelili kvantificirani cilji in operativni programi v 5 razvojnih stebrih 

(gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje in kakovost bivanja) ter določili 

kazalniki za spremljanje uresničevanja vizije razvoja občine, ki se sprejema na 

podlagi stalne participacije in vrednot občanov. 

Končni dokument VIS občine Vojnik bo javnosti predstavljen po zaključku projekta, ki 

bo v sredini leta 2019.  
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