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OCENA KAKOVOSTI BIVANJA V OBČINI ŽIRI
ROK PREŠERN

Konec leta 2015 je občinski svet sprejel strategijo trajnostnega razvoja Občine Žiri (VIS), ki je bila izdelana na podlagi izraženih želja in potreb prebivalcev. 
Namen razvojne strategije je bil priprava strateških smernic občinski upravi in vsem razvojnim akterjem v občini. Jasne usmeritve in prioritete omogočajo, 
da lahko skupaj učinkoviteje usmerimo napore v razvoj in izvedbo pravih projektov in programov s ciljem zagotavljanja učinkovitega trajnostnega razvoja 
in vključevanja vseh razpoložljivih razvojnih potencialov.

Smer in prioritete se v strategiji prilagajajo predvsem potrebam in željam občanov. Pred vami je vprašalnik, ki nam bo pomagal oceniti dosedanja 
prizadevanja in določiti smeri za naprej. Prosimo vas, da izpolnite anonimni vprašalnik in ga do konca marca vrnete na občino. Vprašalnik lahko dobite 
tudi na naši spletni strani www.ziri.si ali v tajništvu občine.

Hvala za vaš čas in pomoč pri naših skupnih prizadevanjih za dvig kakovosti življenja v naši občini. S skupnimi močmi imamo vsekakor boljše možnosti za 
uspeh.

ANKETA: OBČANI – VIS ŽIRI 2018

1. Kaj je po Vašem mnenju najpomembnejše za kakovost bivanja? (Izberite in obkrožite oziroma pripišite največ 
tri odgovore.)

a) Urejena infrastruktura
b) Dobri pogoji v vrtcih in šolah
c) Občutek varnosti bivanja
d) Dobra zdravstvena oskrba
e) Dobre prometne povezave
f)  Dobra kulturna ponudba in možnost kulturnega udejstvovanja
g) Dobra turistična ponudba 
h) Dobre možnosti za šport in rekreacijo
i)  Dobri medsosedski odnosi
j)  Dobra oskrba prebivalcev (trgovina in storitve)
k) Dobra duhovna oskrba
l)  Zagotovljene socialne aktivnosti
m)Delovna mesta v bližini
n) Drugo: ………………………………………………

2. Prosimo, ocenite kategorije in pojasnite, kaj pogrešate v zvezi s tem v Žireh. 
Ocene:  1 – zelo slabo,  2 – slabo,  3 – zadovoljivo,  4 – dobro,  5 – zelo dobro

Kategorija Ocena Pripombe in pohvale

I. GOSPODARSTVO

Ponudba delovnih mest

Ponudba stanovanj

Turistična ponudba

Izkoriščenost kmetijskega potenciala

Ponudba storitev

II. PROMET IN KOMUNIKACIJE

Urejenost cest in ulic

Urejenost pločnikov 

Urejenost parkirišč

Kolesarske poti

Sprehajalne in tematske poti

Kažipoti in označbe

Javna razsvetljava

Delovanje zimske službe
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Dostopnost do telekomunikacij

Javni prevoz

III. OKOLJE

Urejenost javnih površin

Ravnanje z odpadki

Oskrba z vodo

Kanalizacija in čistilna naprava

Čistost potokov in jezer

Kakovost zraka

Stanje hrupa

Urejenost pokopališč

Vključenost občanov

Prostorski plan občine

IV. IZOBRAŽEVANJE

Objekti osnovnih šol

Objekti vrtcev

Ustreznost vsebin

Vključenost v življenje kraja

V. KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zdravstvena oskrba

Kulturno dogajanje

Možnost športa in rekreacije

Socialne aktivnosti

Oskrba prebivalcev

Duhovna oskrba

Medsosedski odnosi

Varnost bivanja

3. Ali verjamete, da bo občina znala prisluhniti Vašim pričakovanjem o kakovosti bivanja v Vašem kraju? (Ocenite 
stopnjo zaupanja – obkrožite!)
1 – ne verjamem,  2 – malo verjamem,  3 – verjamem,  4 – zelo verjamem,  5 – prepričan sem 

Zakaj (ne) verjamem:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

STAROST (obkrožite):   do 25 let,   25–60 let,   nad 60 let 

SPOL (obkrožite) :    Ž    M 

Hvala za Vaše sodelovanje!


