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Razvoj občine je preveč pomemben, da bi ga
prepuščali stihiji in trenutnim interesom.
Prebivalci se bodo v občini najbolje počutili,
če bo razvoj načrtovan, oblikovan na jasni
viziji, ki mora temeljiti na vrednotah ljudi.
S tem namenom smo že pred časom sprejeli
odločitev, da bomo pri pripravi Razvojne strategije
občine Vojnik za obdobje 2020–2030 uporabili
programsko orodje VIS, ki poleg priprave strategije
omogoča tudi spremljanje doseganja zastavljenih
ciljev. Projekt zajema več faz: anketiranje in
zbiranje podatkov, njihovo analizo, oblikovanje
ciljev, kazalnikov za merjenje uspešnosti izvajanja
idr. Prvi del projekta smo izvedli leta 2018.
Organizirane so bile delavnice, na katerih so
prebivalci in nadpovprečno angažirani posamezniki
preko anketnih vprašalnikov izmerili zadovoljstvo
prebivalcev občine in česa si želijo. Anketirali pa
smo tudi prebivalce okoliških občin, da vidimo, kako
oni vidijo nas. Dobljene podatke so strokovnjaki
analizirali, obdelali in pripravili poročilo, ki je bilo
predstavljeno županu, občinskim svetnikom ter
zaposlenim na občini.
Letos pripravo razvojne strategije nadaljujemo.
V ta namen smo meseca marca izvedli delavnice,
na katerih smo se udeleženci najprej seznanili z
rezultati, nato pa začeli oblikovati cilje, ki naj bi
jih v občini dosegli do leta 2030. Delavnice so bile
dobro obiskane, udeleženci pa zelo dejavni. Prisotni
Na delavnici: Steber gospodarstvo
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so imeli možnost podati svoje mnenje in poglede na
izmerjene rezultate ter sodelovati pri postavljanju
ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, ki si jih želimo
doseči do leta 2030. Cilje smo oblikovali soglasno in
demokratično. Za vsak cilj smo določili kazalnik, s
katerim bomo merili napredek in uspešnost izvajanja,
ter skrbnika, ki bo poročal o stanju in napredku.
Na prvi delavnici smo obravnavali področje
gospodarstva, na drugi področje okolja in prometa
ter na tretji delavnici področje izobraževanja in
kakovosti življenja. Takšen način priprave strategije,
v katero je vključeno kar največ prebivalcev, podpira
tudi Svet EU, ki v zadnjem času v ospredje postavlja
tri teme: kakovost upravljanja s ciljem povečanja
učinkovitosti in zadovoljstva prebivalcev, soudeležbe
državljanov pri sprejemanju pomembnih odločitev,
javno etiko, ki daje prednost javnim interesom pred
zasebnimi. Aprila je bila izvedena še delavnica s
predstavniki društev in drugimi občani, ki jih to
zanima. Pred sprejetjem besedilnega dokumenta
na občinskem svetu še bo koordinacija glede
prostorskega načrtovanja ter določitev uteži za
posamezne kazalnike.
Vizija in strategija občine Vojnik 2020–2030, ki
bo najvišja možna stopnja usklajenih interesov,
bo vsebovala konkretne kazalnike, povezane v
celoto. Strategija je prvi korak, ki mu bodo morali
slediti koraki izvrševanja, kar bo nedvomno izziv za
odgovorne.

