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OSNOVA ZA RAZVOJNO NAČRTOVANJE IN 
PROGRAMIRANJE SAVINJSKE REGIJE 

INVESTICIJSKE PRIORITETE DRŽAVE 
POSTAVLJENE V DRP 2007-2013
OSREDNJI PROJEKTI DRŽAVE IZHAJAJOČI IZ 
DRP 2007-2013
GOSPODARSKE IN SOCIALNE REFORME 
(Vlada RS)



1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast

2. Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba 
znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

3. Učinkovita in cenejša država

4. Moderna socialna država in večja zaposlenost

5. Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

PREDSTAVITEV RAZVOJNO-
INVESTICIJSKIH PRIORITET DRP



1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij
Razvoj gospodarstva in inovativnosti:

Razvoj in delovanje univerzitetnih (visokošolskih) podjetniških inkubatorjev,
Razvoj in delovanje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev,
Vzpostavitev slovenskega centra za prenos inovacij vključno z borzo inovacij,
Promocija in uvajanje evropskega modela odličnosti EFQM ter drugih modelov,
Spodbujanje aplikativnih razvojnih projektov podjetij.

2. Raziskovalna odličnost za gospodarsko konkurenčnost
Povezovanje raziskovalnih in razvojnih potencialov za podporo gospodarski 

konkurenčnosti Slovenije, zlasti inovativnosti, tehnološkemu razvoju in 
razvoju storitev, na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega 
razvoja: 

Tehnološke platforme in mreže
Tehnološki centri. 
Raziskovalni centri odličnosti.

Spodbujanje povezovanja v razvojno-raziskovalna in visokošolska središča.

1. KONKURENČNO GOSPODARSTVO
IN HITREJŠA RAST



3. Spodbujanje podjetništva
Promocija podjetništva in izobraževanja za podjetništvo:

Promocija podjetništva in podpornega okolja,
Spodbujanje podjetništva mladih na vseh nivojih izobraževanja.

Podporno okolje za razvoj podjetništva:
Podpora vstopnim točkam VEM,
Podpora mreži EIC-EU VEM,
Vavčerski sistem svetovanja,

Vzpostavljanje ustreznih finančnih mehanizmov:
Pomoč za hitro rastoča in inovativna MSP z lastniškimi viri – skladi tveganega 
kapitala
Pomoč MSP z dolžniškimi viri,
Jamstvena pomoč MSP,
Nepovratna sredstva za rast podjetij v institucijah inovativnega okolja 
(povezano z ukrepom tehnoloških parkov, inkubatorjev),
Tehnološke investicije MSP.



4. Spodbujanje razvoja turizma
Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva:

Promocija in trženje slovenskega turizma,
Spodbujanje turistične infrastrukture (investicijska politika),
Spodbujanje razvoja managementa turističnih destinacij,
Spodbujanje razvoja človeških virov v turizmu,
Dvig kakovosti v turizmu,
Merjenje učinkovitosti in uspešnosti razvoja turizma. 



5. Spodbujanje domačih in tujih razvojnih naložb ter internacionalizacija 
slovenskega gospodarstva

Spodbujanje razvoja poslovno-industrijskih con,
Spodbujanje tujih neposrednih investicij,
Spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva,
Aktivnosti razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju.

6. Konkurenčnost kmetijstva, živilstva in gozdarstva
Posodabljanje in prestrukturiranje kmetijstva
Dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi kmetijskih, 

živilskih in gozdarskih proizvodov,
Trajnostno in ekonomsko učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi,
Izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju za aktiviranje podjetniških 

potencialov na podeželju

7. Razvoj ribištva
Konkurenčnost morskega gospodarskega ribolova in predelave morskih rib.
Spodbujanje diverzifikacije morskega ribolova in povezovanje z obmorskim 

in ribolovnim turizmom.
Akvakultura.



8. Informacijska družba
Razvoj IKT infrastrukture:

Razvoj širokopasovnih podatkovnih omrežij - fiksnih in mobilnih,
Uvajanje digitalne radiodifuzije v Republiki Sloveniji,
E-vas, E-klic, Funkcija prednosti.

Spodbujanje razvoja in uporabe IKT:
Poklicni standardi v IKT industriji,
Spodbujanje in promocija razvoja produktivnega IKT sektorja (podpora
oblikovanju mrež in platform na področju IKT), 
Raziskovalni programi s področja informacijske družbe (CRP, FP7 itd.),
steber CIP.

E-poslovanje:
Vzpostavitev interoperabilnostnega okvirja
Vzpostavitev tehnološke platforme (programska oprema in storitve)
Vzpostavitev razvojnega okolja za standardizacijo.



Razvoj elektronskih komunikacij:
Učinkovito uvajanje e-poslovanja in razvoj e-vsebin: 

Varnejša raba interneta,
Spremljanje in razvoj indikatorjev informacijske družbe, 
Promocija razvoja informacijske družbe, 
Promocija uporabe in razvoja e-vsebin (predvsem razvoj e-vsebin v slo jeziku),
Koordinacija komunitarnih programov,  
Sodelovanje pri izvajanju programov EU, 
Spodbujanje e-dostopnosti,
Digitalizacija kulturne dediščine in arhivov (NUK, RTVS), 
Spodbujanje razvoja aplikacij in storitev v odprti kodi,
Razvoj mreže javno dostopnih točk.



9. Spodbujanje razvoja in trajnostne rabe okoljskih tehnologij
Spodbujanje rabe okoljskih tehnologij
Sodelovanje v CIP

10. Učinkovita transportna infrastruktura
Javni potniški promet
Železniška infrastruktura
Cestna infrastruktura

Državne ceste
Avtoceste

Pomorska infrastruktura
Letališka infrastruktura



2. UČINKOVITO USTVARJANJE, DVOSMERNI 
PRETOK IN UPORABA ZNANJA ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN KAKOVOSTNA DELOVNA MESTA

1. Strokovnjaki in raziskovalci za gospodarstvo
»1000 mladih strokovnjakov« (povezava gospodarstva z univerzami)
Mladi raziskovalci za gospodarstvo.
Podpora mladim raziskovalcem za zaposlovanje v gospodarstvu.
Spodbujanje mednarodne, medsektorske in medinistitucionalne mobilnosti 

strokovnjakov in raziskovalcev.
Skupni slovenski intelektualni prostor.
Promocija in popularizacija znanosti, zlasti naravoslovno-tehniških ved, 

spodbujanje povečanja vpisa v naravoslovne in tehnične smeri.



2. Znanost za razvoj
Povečevanje vlaganj v RR (Barcelonski cilj 3 %):

Prioritetno usmerjanje RR dejavnosti v področja, ki so za Slovenijo posebej 
perspektivna. 
Povečevanje deleža specifičnih uporabnih in razvojnih raziskav ter povečevanje 
deleža projektnega financiranja. 
Vzpostavitev mehanizmov za povezovanje raziskovalnega in izobraževalnega 
dela in nagrajevanje sodelovanja z gospodarstvom, uveljavitev kriterija 
učinkovitosti in mednarodne konkurenčnosti. 
Mednarodno odprt ekspertni sistem in sistem nadzora RR dejavnosti. 
Preoblikovanje organizacijske strukture raziskovalnih organizacij za njihovo 
večjo odzivnost.
Razvoj raziskovalne infrastrukture in zagotavljanje njene večje izkoriščenosti.   
Krepitev mednarodnega raziskovalno razvojnega sodelovanja. 
Ukrepi različnih politik za pospeševanje podjetniških vlaganj v RR ter spodbude 
za ustanavljanje domačih in tujih visokotehnoloških in inovativnih podjetij.  



3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva 
Ustanavljanje novih univerz in visokih šol, povezovanje v visokošolska in 

razvojno-raziskovalna središča.
Razvoj visokošolske infrastrukture in delovanje visokošolskih ustanov na 

področjih, povezanih z delovanjem gospodarstva in strateškimi 
prioritetnimi področji.

Priprava novega Nacionalnega programa razvoja visokega šolstva. 
Na raziskovanju temelječe problemsko učenje in projektno delo študentov.
Modularni sistem in kreditno vrednotenje dela študentov. 
Oblikovanje „patentih pisarn” ter delovanje univerzitetnih inkubatorjev. 
Prehajanje strokovnjakov iz visokega šolstva v gospodarstvo in obratno. 

Povečanje števila gostujočih tujih strokovnjakov. 
Vzpostavitev sistema mednarodne evalvacije visokega šolstva.



4. Usposobljeni ljudje za gospodarstvo
Povečati kakovost vzgojno izobraževalnih programov
Razviti sisteme (samo)evalvacije.
Spodbujati partnerstvo na lokalni in regionalni ravni in vezati izobraževalne 

vsebine na regionalne centre usposabljanja:
Spodbujati sodelovanje s socialnimi parterji pri pripravi izvedbenih kurikulov,
Ustvarijanje pogojev za povezovanje šol z gospodarstvom na lokalni in 
regionalni ravni 
Spodbujanje delodajalcev za vlaganje v izobraževanje in opravljanje 
usposabljanja

Razviti modele flekisbilne organizacije programov vzgoje in izobraževanja:
Odprtje prostora za vključevanje prostovoljnega dela civilno družbenih 
organizacij.
Vzpostaviti nov model financiranja srednjega šolstva in oblikovati racionlano 
mrežo poklicnega in strokovnega izobraževanja na regionalni ravni.



Zvišati izobrazbeno oziroma kvalifikacijsko raven aktivnega prebivalstva in 
pospešiti zaključevanje izobraževanja in pospeševanje zaposlovanja:

Sofinanciranje pridobitev formalne izobrazbe na srednješolski ravni 
izobraževanje za aktivno prebivalstvo,
Izdelava metodologije/metod/tehnik za merjenje in priznavanje neformalnega 
in informalnega znanja in kompetenc,
Oblikovanje in vzdrževanje svetovalnih centrov za izobraževanje odraslih.

Omogočiti pluralnost programov na področju vzgoje in izobraževanja in 
sprotno posodabljanje načrtovanega kurikula (programi, učni načrti, 
izpitni katalogi):

Usposobiti sistem stalnega posodablanja nacionalnega kurikula (programi, učni 
načrti, izpitni katalogi),
Zagotoviti finančna sredstva za razvojno delo vrtcev in šol,
Zagotoviti pogoje za širitev mreže zasebnih vrtcev in šol.



5. Kakovost izobraževanja in vseživljensko učenje
Dvig izobrazbene ravni in razvoja elementov vseživljenskega učenja: 

Izboljšanje ravni (različnih) vrst pismenosti,
Zmanjšanje učne neuspešnosti in osipa,
Spreminjanje šole v prostor ustvarjanja znanja.

Mobilnost človeških virov:
Uvedba evropske primerljivosti in transparentnosti izobrazbenih stopenj in 
poklicnih kvalifikacij z upoštevanjem Evropskega kvalifikacijskega okvira (EKO). 

Uvedba nacionalnega kvalifikacijska okvirja (NKO).
Uvedba zgodnjega učenja tujih jezikov in učenje več tujih jezikov:

Vključevanje učenja tujih jezikov v programe vrtcev, OŠ in SŠ,
Usposabljanje izvajalcev jezikovnega pouka.

Vključevanje evropske komponente in medkulturnega sodelovanja šol v 
kurikule

vrtcev in šol (primer evropski oddelki):
Vzpostavitev evropskih oddelkov v SŠ,
vzpostavitev mednarodnih šol na dvojezičnem področju,
medšolsko sodelovanje prek meja.

Vzpodbujanje mobilnosti izobraževalcev:
Odprava formalnih ovir za mobilnost kadrov,
Odpiranje izobraževalnih institucij.



Izboljšanje izobraževanja in usposabljanja učiteljev in izobraževalcev v 
šolstvu in športu: 

Zagotoviti kakovost začetnega in nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
učiteljev in drugih izobraževalcev v šolstvu ter strokovnih delavcev v športu:

Dvig usposobljenosti učiteljev in drugih izobraževalcev v šolstvu ter 
strokovnih delavcev v športu,
omogočiti pridobivanje dodatnih kvalifikacij in licenc.

Krepitev profesionalni in osebnostni razvoj ter omogočiti pridobivanje  
kompetenc za družbo znanja:

Razvoj kakovostne programe usposabljanja za učitelje in druge 
izobraževalce v šolstvu ter strokovne delavce v športu,
Zagotoviti sistemsko rešitev za nenehen profesionalni in osebnosti razvoj 
učiteljev in drugih izobraževalcev v šolstvu,
Zagotoviti sistemsko rešitev za nenehen profesionalni in osebnosti razvoj 
strokovnih delavcev v športu v povezavi z razvojem športnega turizma in 
zdravega načina življenja.



Usposobiti vodilne in vodstvene delavce v šolstvu in športu za novo vlogo:
razviti kakovostne programe usposabljanja za vodilne in vodstvene delavce 
in zagotoviti sistemske rešitve za nenehen profesionalni in osebnosti 
razvoj.

Mobilnost kadrov z novim strokovnim in organizacijskim znanjem za delo na 
različnih področjih vseživljenjskega učenja ter športa in s športom povezanih 
dejavnostih: 

Razviti kakovostne programe usposabljanja za nove programe na področju 
vseživljenjskega učenja ter športa.



6. Informacijska družba za znanost in učenje
Spodbujanje ter omogočanje poučevanja in učenja ter dela z IKT 

E-učenje - poučevanje in učenje ob IKT
Učenje na daljavo – vzpostavitev novih organizacijskih modelov, razvoj in 
vzpostavitev tehnoloških rešitev.

Znanstveno raziskovalna IKT platforma:
Raziskovalnemu, akademskemu, kulturnemu in izobraževalnemu okolju nuditi 
kvalitetne telekomunikacijske in informacijske storitve,
Dostopnost do interneta (zagotavljanje širokopasovnih priključkov za 
organizacije s področja raziskovanja in izobraževanja in kulture),
Mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev (s stališča 
kvalitetnega internetnega dostopa),
Razvoj in zagotavljanje novih internetnih aplikacij in storitev (multimedija, 
videokonference, GRID, semantične mreže,...).



3. UČINKOVITA IN CENEJŠA DRŽAVA

1.Učinkovita in uspešna javna uprava
2.Spodbujanje razvoja regionalnih institucij
Tehnična pomoč – kohezijskima regijama Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija.
3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij
Ustvarjanje pogojev za delovanje nevladnih organizacij.
Ustvarjanje pogojev za izvajanje programov nevladnih organizacij.
4. LEADER
Pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja:

Priprave in izvedba programov spodbujanja in usposabljanja podeželskega prebivalstva 
za njihovo vključevanje v pripravo lokalnih strategij, sodelovanje v LAS in procesih 
odločanja o izvedbah lokalnih razvojnih strategij;
Usposobitev za izvajanje programov spodbujanja in usposabljanja lokalnega prebivalstva.

Vzpostavitev javno–zasebnih partnerstev (lokalnih akcijskih skupin) na podeželskih 
območjih:

Usposobitev LAS (ureditev pravnega statusa, upravna in administrativna usposobitev);
Priprava lokalnih razvojnih strategij;
Sodelovanje med LAS-i (izmenjave izkušenj in prenos dobrih praks, čezmejno
sodelovanje in informiranje med LAS-i).

Podpora izvajanju lokalnih razvojnih strategij:
Izbor in izvajanje prednostnih projektov.

5. Modernizacija pravosodja



4. MODERNA SOCIALNA DRŽAVA IN VEČJA 
ZAPOSLENOST

1. Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela
Krepitev informiranja in svetovanja na vseh ravneh izobraževanja, 

usposabljanja in dela:
Podpora inovativnim pristopom dela z mladimi,
Približanje svetovanja uporabniku 
Okrepitev kariernega svetovanje v OŠ in SŠ.

Odprava strukturne neskladnosti med izobrazbo iskalcev zaposlitve in med 
izobrazbo, ki jo zahteva ponudba delovnih mest:

Povečanje vpisa na naravoslovne in tehnične programe,
Modularnost izobraževalnih programov.

Zvišanje izobrazbene oziroma kvalifikacijske ravni aktivnega prebivalstva:
Povečanje dostopnosti izobraževanja na regionalni ravni na vseh ravneh 
poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
Zmanjšati šolsko neuspešnost in osip in pripraviti mlade, zlasti osipnike, na 
vstop na trg dela ali ponovno vključitev v izobraževalni proces (tudi PUM),
Povečanje izpopolnjevanja in usposabljanja na delu,
Povečanje vključenosti starejših v vseživljenjsko učenje in aktivna politika 
staranja,
Razvoj programov za uspešnejše vključevanje ranljivih skupin v izobraževanje 
in učenje.



Zmanjševanja dolgotrajne brezposelnosti in ohranjanje delovne sposobnosti 
brezposelnih

Izobraževanje, usposabljanje in spodbujanje zaposlovanja žensk
Razvijanje sodobne športno-turistične ponudbe kot najhitreje rastoče 

storitvene panoge. 
Vzpostavitev bolj prožnega trga dela:

Povečanjem prilagodljivosti zaposlenih in podjetij
Privabljanjem več ljudi na trg dela
Večjimi in bolj učinkovitimi investicijami v človeški kapital.

Spodbude za zaposlovanje: 
Spodbujanju učinkovitih vlaganj v človeški kapital (izobraževanje odraslih),
Spodbujanju podjetništva in inovativnosti, 
Ustvarjanju novih delovnih mest,
Spodbujanju prilagodljivosti zaposlenih in podjetij.
Spodbujanju podjetništva in prilagodljivosti 

Reforma institucij na trgu dela: 
Reforma ZRSZ
Uvajanje novih končnih upravičencev za izvajanje kohezijske politike EU v 
Sloveniji. 
Izenačenje Agencije za zaposlovanje potrebno glede na možnosti in kapacitete 
z ZRSZ in omogočiti horizontalno povezavo med tema dvema institucijama. 



2. Krepitev socialno integracijske vloge šole in povečanje enakih možnosti 
za vključevanje v sistem izobraževanja

Povečati socialno - integracijsko (vzgojno) vlogo šole.
Povečanti dostopnosti in enakih možnosti za vključevanje v sistem vzgoje in 

izobraževanja.
Zagotoviti uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v sistem 

vzgoje in izobraževanja.

3.  Usposobljenost in zaposljivost v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu
Dvig ravni usposobljenosti in povečanje zaposljivosti v kmetijstvu, živilstvu in 
gozdarstvu:

Poklicno usposabljanje in dejavnosti informiranja.

4. Zaposlenost v ribištvu
Ohranjanje zaposlenosti v ribištvu.



5. POVEZOVANJE UKREPOV ZA 
DOSEGANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

1. Spodbujanje regionalnega razvoja
Regionalni razvojni program kohezijske regije V-Slovenija

Razvoj urbanih območij
Razvoj podeželskih območij
Izgradnja in obnova turistične javne infrastrukture
Zaščita pred naravnimi nesrečami
Varstvo in razvoj območij NATURA 2000
Izobraževanje in promocija o prostorski dimenziji trajnostnega razvoja

Regionalni razvojni program kohezijske regije Zahodna Slovenija
Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
Razvoj lokalne infrastrukture, vključno z osnovno komunalno oskrbo 

romskih naselij
2. Izboljšanje gospodarjenja s prostorom
Prostorsko informacijski sistem
Izgradnja nepremičninske in prostorske podatkovne infrastrukture
3. Upravljanje z vodami
Izgradnja infrastrukture za varovanje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

ter za oskrbo s pitno vodo
Trajnostna raba naravnih potencialov in energetskih virov



4. Ravnanje z odpadki
Infrastruktura za ravnanje s komunalnimi odpadki. 
Operativni ukrepi.
Socialni ukrepi.
5. Zmanjševanje vplivov na okolje in trajnostna energija
Spodbujanje investicij v učinkovito rabo energije. 
Spodbujanje investicij v obnovljive vire energije; 
Učinkovita raba energije v gospodinjstvih z nizkimi prejemki; 
URE&OVE v javnem sektorju:

»Zeleno nakupovanje« (zelena naročila). 
Ustrezna institucionalna ureditev.

Ozaveščanje, informiranje, usposabljanje in energetsko svetovanje
6. Izboljšanje okolja in podeželja
Ohranjanje obdelanosti podeželja in izvajanje naravi prijaznih tehnologij v 

kmetijstvu in gozdarstvu.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Trajnostna raba gozdov.
Izboljšanje stanja voda.
Ublažitev podnebnih sprememb.



7. Teritorialno sodelovanje
Transnacionalno sodelovanje:

Inovacije in razvoj znanstvenih in tehnoloških mrež.
Okolje.
Dostopnost. 
Trajnostni razvoj mest in funkcionalnih urbanih območij,
Vzpostavitev informacijskega sistema kot podpore prostorsko razvojnim 
odločitvam in spremljanju stanja.
Spodbujanje in povezovanje urbanih območij za doseganje večje konkurenčnosti 
v mednarodnem prostoru.

Medregionalno sodelovanje.
Spodbujanje čezmejnih gospodarskih, kulturnih, prostorskih in okoljskih 

aktivnosti:
Spodbujanje podjetništva, posebno razvoj MSP, turizma, kulture in trgovine.
Spodbujanje in izboljšanje skupnega upravljanja območij ohranjanja narave in 
kulturne dediščine, kot tudi preventive pred naravnimi in tehnološkimi riziki.
Spodbujanje in povezovanje mest in urbanih središč ter ruralnih območjih
obmejnih območjih.
Izboljševanje dostopnosti.
Promocija sodelovanja na pravnem področju in med administracijami. 
Spodbujanje sodelovanja na področju človeških virov, zdravstva, kulture, 
izobraževanja.



8. Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine
Mreženje kulturnih in naravnih potencialov za razvoj storitev:

Obnova kulturnih spomenikov, 
Celostno ohranjanje varovanih območij in vzpostavitev kulturnih poti, 
Vzpostavitev trajne mreže rezidenčnih centrov v Sloveniji,

Usposobljeni za sodelovanje v kulturi.
Vključene družbene skupine:

Kulturne potrebe in izvajalci narodnih skupnosti, Romov in etičnih skupin,
Povečanje komunikacijske dostopnosti za senzorno ovirane invalide ter
dostopnost kulture za otroke (spodbujanje e-dostopnosti).

Razvojno grozdenje kulture:
Nacionalni kulturni portal,
Posodobitev regionalnih stičnih točk.

9. Stanovanjska problematika
Vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva na segmentu neprofitnih 

najemnih stanovanj.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
Gradnje cenovno sprejemljivih stanovanj.
Vzpostavitev sistema subvencij.
Zagotavljanje stanovanj mladim družinam.



10. Izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva
Dostopnost do zdravstvenih storitev:

Investicije na področju zagotavljanja ustrezne dostopnosti do zdravstvenih 
storitev,
Centri nujne medicinske pomoči,
Uvedba nacionalnih čakalnih list. 

Izboljšanje kakovosti zdravstvenega varstva:
Uvedba novih metodologij in sistemov,
Izobraževanje in usposabljanje.

Informacijsko – komunikacijska infrastruktura:
Vzpostavitev osrednje vstopne informacijsko-komunikacijske točke 
zdravstvenega sistema,
Implementacija elektronske zdravstvene dokumentacije in njeno izmenjavo 
med različnimi zdravstvenimi subjekti preko zdravstveno informacijskih omrežij,
Vzpostavitev sistemov za zagotavljanje zdravstvenih storitev na daljavo,
Informacijsko podprto upravljanje zdravstvenega sistema,
Nacionalna čakalna lista,
Vzpostavitev potrebne infrastrukture: varne in hitre komunikacije.



Zmanjševanje medregionalnih razlik v zdravju:
Izdelavo nacionalne strategije za zmanjševanje razlik v zdravju,

Izdelava in izvedba interventnih programov za zmanjševanje razlik v 
zdravju.

Zdravstveno varstvo na domu:
Razvoj informacijskega sistema za razvoj mreže patronažne službe, 
povezovanje socialnega in zdravstvenega sektorja,
Dodatno usposabljanje laikov za opravljanje enostavnih opravil oskrbe in 
zdravstvene nege

Opremljanje patronažne službe.
Organizacija javne službe na področju javnega zdravja.

11. Športna infrastruktura 
Izgradnja in posodobitev mreže športnih objektov:

Izgradnja regionalnih centrov usposabljanja, ki se bodo izvajali po sistemu 
javno-zasebnega partnerstva,
Javno športna infrastruktura za podporo turistične in druge gospodarske 
dejavnosti.

Pridobitev strokovnih podlag za realizacijo:
izdelava podlag za storitve na področju gradnje javne športne infrastrukture ter 
o učinkoviti izrabi skupnih investicij v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. 



6 KLJUČNIH RAZVOJNIH PRIORITET 
SAVINJSKE REGIJE

1. Hitrejša gospodarska rast in povečanje konkurenčnosti 
gospodarstva regije;

2. Razvojno in tehnološko prestrukturiranje regije in 
nastajanje novih delovnih mest z visoko dodano 
vrednostjo;

3. Konkurenčni trg znanja kot osnova za tehnološki preboj 
regije (izobrazbeno prestrukturiranje regije)

4. Savinjska regija turistična destinacija v Evropi regij 
5. Savinjska regija eko-regija
6. Povezovanje ukrepov za trajnostni razvoj regije



METODOLOGIJA PROGRAMIRANJA 
NA REGIONALNI RAVNI ZA 

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 
SAVINJSKE REGIJE



KATERA SO OSNOVNA SIDRA STRATEŠKEGA 
NAČRTOVANJA RAZVOJA REGIJE

USTVARITI POGOJE IN RAZVOJNE PROJEKTE V REGIJI, KI BODO 
OMOGOČILI 7% POVPREČNO GOSPODARSKO RAST REGIJE V FINANČNI 
PERSPEKTIVI 2007-2013 IN TAKO ZAGOTOVITI PRESTOP REGIJE IZ 
RAZVOJNEGA ZAOSTANKA V SLOVENIJI IN EU (REGIJA JE ŠELE NA 6. 
MESTU PO RAZVITOSTI MED SLOVENSKIMI REGIJAMI)

USTVARITI EKONOMSKO IN TEHNOLOŠKO INFRASTRUKTURO V 
REGIJI ZA NASTAJANJE, RAST IN RAZVOJ TEHNOLOŠKIH PODJETIJ Z 
VIŠJO DODANO VREDNOSTJO

GLAVNE REGIONALNE PRIORITETE BODO PROJEKTI, KI BODO USTVARJALI 
NOVA DELOVNA MESTA IN PREPREČEVALI ODLIV MLADEGA 
IZOBRAŽENEGA KADRA V DRUGE REGIJE SLOVENIJE IN EU

USTVARITI POGOJE IN IMAGE “REGIJE USTVARJALNEGA RAZREDA”, KI 
BO PRITEGNILA KREATIVNI KADER IZ SLOVENIJE IN TUJE 
INVESTITORJE IZ EVROPE IN SVETA

RAZVOJNI PROGRAMI IN PROJEKTI SE BODO SPREMLJALI SKOZI MERLJIVE 
EKONOMSKE INDIKATORJE IN MAKROEKONOMSKE RAZVOJNE 
KAZALCE REGIJE PO LETIH IN V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007-2013 



KAJ JE RRP SAVINJSKE REGIJE?

GLAVNI POGAJALSKI RAZVOJNI DOKUMENT REGIJE ZA 
RAZVOJNA SREDSTVA DRŽAVE IN STRUKTURNIH SKLADOV 
2007-2013
GLAVNI STRATEŠKI RAZVOJNI USMERITVENI 
DOKUMENT REGIJE ZA RAZVOJNO IN GOSPODARSKO 
PRESTRUKTURIRANJE DO LETA 2013
GLAVNI INSTRUMENT INVESTICIJSKIH NAČRTOV REGIJE 
V NAVEZAVI NA OSREDNJE  PROJEKTE SLOVENIJE 2007-2013
GLAVNI RAZVOJNI INTEGRACIJSKI INSTRUMENT
SAVINJSKE REGIJE, KI BO PREKO PRIORITETNIH REGIJSKIH 
RAZVOJNIH PROGRAMOV, UKREPOV IN PROJEKTOV POVEZAL 
NOSILCE RAZVOJA REGIJE PRI GENERIRANJU 7% POVPREČNE 
LETNE GOSPODARSKE RASTI REGIJE V OBDOBJU 2007-2013



PROGRAMIRANJE, PRIORITETE, UKREPI, 
PROJEKTI

1.1. razvoj ekonomske 
infrastrukture
1.2. povečanje domačih in 
tujih investicij
1.3. podpora 
internacionalizacije MSP v 
regiji
1.4. povečanje razvoja 
storitvenega sektorja
1.5. promocija podjetništva 
in inovativnosti
1.6.

PRIORITETA 1

HITREJŠA 
GOSPODARSKA 
RAST IN 
POVEČANJE 
KONKURENČNOST
I REGIJSKEGA 
GOSPODARSTVA

KAZALCINAČRTOVANI 
REZULTATI

DELOVNA 
MESTA

CILJI PROJEKTIUKREPIPRIORITETE

PRIORITETA 1 

HITREJŠA GOSPODARSKA RAST IN POVEČANJE 
KONKURENČNOSTI REGIJSKEGA GOSPODARSTVA



PROGRAMIRANJE: PROGRAM GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

1. Finančna matrika 
programa 2007-2013 

1. Nabor ključnih 
projektov po 
prioritetah in 
ukrepih

2. Oblikovanje 
regijskih 
prioritetnih 
projektov po 
gospodarskih 
prioritetah

3. Finančni načrt po 
ključnih 
projektnih 
sklopih 
gospodarstva:
1. Ukrepih
2. prioritet

ah 

1. Oblikovanje vizije 
gospodarskega 
razvoja regije
- Oblikovanje 

strategije
2. Oblikovanje 

regijskih 
gospodarskih 
prioritet

3. Oblikovanje 
ukrepov po 
prioritetah

4. makroekonomski 
razvojni scenarij 
regije 2007-2013

5. Prikaz 
kvantificiranih
ciljev 
gospodarstva RRP 
- Opis izbranih 

strategij 
za dosego 
cilja

Osnova za 
akcijski 
strateški 
načrt 
programa 

1. Struktura gospodarstva regije 
2. BDV po gospodarskih panogah 

regije
3. Zaposlitvena struktura v 

gospodarstvu regije – panogah
4. Izobrazbena struktura v 

gospodarstvu regije – panogah
5. Velikostna struktura za 

gospodarstvo
6. Produktivnost gospodarstva 

regije
7. Delež industrije v regijski 

zaposlitvi
8. Produktivnost po industrijskih 

sektorjih
9. Stopnja v tehnoloških izdelkih
10. Stroški dela
11. Inovacijska dejavnost v regiji 

R&R dejavnost

Področja 
gospodarstvo in 
razvoj regije 

FINANČNI OKVIR 
PROGRAMA

IZVEDBENI DEL 
PROGRAMA

STRATEŠKI DEL 
PROGRAMA

ZAKLJU
ČKI 

ANALIZ
E

ZBIRNI OUTPUTI ANALIZEANALITIČNI 
PODATKI 

PROGRAMA
GOSPOD. 

IN RAZVOJ

EDCBA1A



REGIONALNI 
FINANČNI OKVIR RRP  

2007-2013

FINANČNA 
TABELA 

UKREPOV

900 MIO €



CILJI ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV V 7-
LETIH ZA SAVINJSKO REGIJO

STRUKTURNA SREDSTVA EU ZA SLOVENIJO 
ZA 7 LET = 4,5 MRD €
CILJ REGIJE = MIN 10% = 450 MIO €

POVPREČNO SOFINANCIRANJE 50%
POTREBNO IMETI PROJEKTE ZA 900 MIO €
V 7 LETIH
POVPREČNA REALIZACIJA PROJEKTOV NA LETNEM 
NIVOJU V REGIJI

130 MIO€ ob črpanju cca 65 mio€ STRUKTURNIH 
SREDSTEV



TERMINSKI PLAN



PRAKTIČNI PRIMER

PROGRAM ČLOVEŠKI VIRI
PRORAM TURIZEM, KULTURNA DEDIŠČINA, 
PODEŽELJE



PROGRAM 
ČLOVEŠKI VIRI

mag. Liljana Drevenšek



Prebivalstvo

Število prebivalstva se v regiji zmanjšuje

Savinjska regija          257.525 prebivalcev ali 12,8 % delež v regiji

Celje              48.616 prebivalcev ali 18,9 % delež v regiji

Večje občine (nad 10.000 prebivalcev) so: Velenje, Žalec, Šentjur pri 
Celju, Slovenske Konjice, Laško, Rogaška Slatina, s skupno 44% 
prebivalstva v regiji

Ostalih 24 občin imajo povprečno po 3.838 prebivalcev



Delovno aktivno prebivalstvo 
po regijah

DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO PO REGIJAH

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

   P
omurs

ka
   P

odra
vs

ka
   K

oroš
ka

   S
avin

jsk
a

   Z
asa

vs
ka

   S
pod

njepos
avs

ka

   J
ugo

vz
hod

na S
love

nija

   O
sre

dnje
slo

ve
ns

ka
   G

orenjs
ka

   N
otr

an
jsk

o-k
rašk

a
   G

oriš
ka

   O
balno-kr

aš
ka

Delovno aktivno preb.

Zapos lene osebe, v podjetjih, družbah in org

Osebe zapos lene pri sam ozapos lenih osebah

Sam ozapos lene osebe, sam ostojni podjetniki

Osebe, ki opravljajo poklicno dejavnos t

Delež km etov



Brezposelnost v regiji višja 

Koncentracija zaposlitve po občinah je VISOKA,
saj občine Celje, Velenje, Žalec in Šentjur pri Celju nudijo zaposlitev 
kar 49% delovno aktivnemu prebivalstvu.

ŠTEVILO BREZPOSELNIH OSEB V SAVINJSKI REGIJI             15.416
STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI:

Prebold 19,6 %
Savinjska regija               12,9 %
Slovenija                         10,6 % Zreče 7,7 %

Pomurska regija 16,8 %         Goriška regija 6,9 %



Potrebe v letu 2005 po 
področjih dejavnosti
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Brezposelnost po uradih za 
delo - OS Celje in OS Velenje
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Primanjkljaji na trgu dela 

V Savinjski regiji je v razmahu predvsem kovinsko predelovalna 
dejavnost, kjer nastaja največji del povpraševanja po delavcih

PRIMANJKLJAJ
KADROV V 
SAVINJSKI

REGIJI

GRADBENIŠTVO

STROJNIŠTVO

PEKARSTVO

GRADBENIŠTVO

KOVINARJI

GOSTINSTVO

- tesarji, - železokrivci

- zidarji, - stavbni kleparji 

- krovci, 

- monterji konstrukcij

ZDRAVSTVO



Izobrazbena raven zaposlenih 

je v Savinjski regiji relativno nizka:

POVPREČNO ŠTEVILO LET ŠOLANJA
v Sloveniji             11,0 let šolanja

v Savinjski regiji             10,4 let šolanja
v Osrednjeslovenski regiji             11,3 let šolanja

ZAPOSLENI Z VISOKO IZOBRAZBO
v Sloveniji             12,2 %

v Savinjski regiji              9,2 %
v Osrednjeslovenski regiji             17,4 %



Število dijakov v srednjih 
šolah

ŠTEVILO DIJAKOV SREDNJIH ŠOL PO OBČINI STALNEGA 
PREBIVALIŠČA 
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Število študentov po občini 
stalnega prebivališča

ŠTEVILO ŠTUDENTOV PO OBČINI STALNEGA PREBIVALIŠČA
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PROJEKTI



1.nabor: PROJEKTI - OBČINE

dozidava telovadnic, vrtcev, šol
Knjižnice
Dnevni center za pomoč na domu
Gradnja stanovanjskih kompleksov, neprofitnih 
stanovanj
Varovana stanovanja
Dom za starejše
Učne poti v okviru turizma
Eko učni center za mlade
Srednješolski program tehnična gimnazija (Konjice)
Uvedba višješolskih strokovnih programov strojništvo, 
informatika, ekologija



1. nabor: INSTITUCIJE NA PODROČJU 
ČLOVEŠKIH VIROV V SAVINJSKI REGIJI

Osnovne šole,
Srednje šole (Šolski centri),
Višje strokovne šole (Šolski center Celje – VSŠ, Poslovno 
komercialna šola Celje – VSŠ, Vrtnarska šola Celje – VSŠ, 
Šolski center Velenje – VSŠ, Šolski center Šentjur – VSŠ, 
Abitura d.o.o. – VSŠ), 
Visokošolske institucije (Fakulteta za logistiko Univerze v 
Mariboru, Visoka komercialna šola),
Izobraževalne institucije v Savinjski regiji,
Knjižnice,
Študentski servisi,
Mladinski centri,



Ljudske univerze,
Podjetja, 
Društvo kadrovskih delavcev Velenje,
ZRSZ (OS Celje, OS Velenje),
Območna zbornica Celje, Savinjsko-Šaleška območna zbornica 
Velenje, Območne obrtne zbornice,
Območne razvojne agencije,
Ostale institucije, ki se ukvarjajo s Človeškimi viri.



INSTITUCIJE NA PODROČJU “ČLOVEŠKIH 
VIROV”

Usposabljanje uporabnikov prostih programskih rešitev 10

Izboljšanje znanja in poklicne spretnosti delavcev in zaposlenih v MSP9

Znanje za povečanje konkurenčnosti8

Višja raven znanja in poklicnih spretnosti zaposlenih v MSP - večja 
konkurenčnost MSP

7

R(M)IC - Regijski medpodjetniški izobraževalni center6

Center za usposabljanje regijskega gospodarstva5

SVOD - Povezovalno zaposlitveno podjetje4

AS - aktivno staranje3

Mladi in delo2

PUM - Projektno učenje mladih 1



Infrastruktura Visoke gospodarske šole20

Vseživljenjsko učenje – moduli študijskega programa Poslovanje19

Razvoj visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Poslovanje18

Spodbujanje uporabe novih tehnologij17

Oživitev VTC16

Povezovanje šol z gospodarstvom15

Razvoj višje in visokošolskega izobraževanja14

Spoznajmo svoj potencial v okolju13

Vzpostavitev raziskovalno – izobraževalnega središča (MER Evrocenter)12

Center vseživljenjskega učenja Savinjske – vstopna točka Šmarje pri Jelšah11



Zagon Fakultete za glasbo30

Infrastruktura Fakultete za glasbo29

Razvoj univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Instrumentalna 
pedagogika

28

Priprava elaborata za razvoj samostojnega visokošolskega zavoda 
Fakulteta za glasbo

27

Vseživljenjsko učenje - moduli študijskega programa Mehatronika26

Razvoj visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje 
Mehatronika

25

Zagon Visoke inženirske šole24

Infrastruktura Visoke inženirske šole23

Vseživljenjsko učenje - moduli študijskega programa Varstvo okolja in 
ekotehnologija

22

Zagon Visoke gospodarske šole21



Upravljanje performance in povezava z drugimi menedžerskimi orodji40

Vzpostavitev centra vseživljenjskega učenja Savinjske – CVŽU Savinjske 39

Center za informiranje in poklicno svetovanje – informativno mesto Žalec (CIPS –
informativno mesto Žalec)

38

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih (ISIO), Svetovalno središče 
Žalec

37

Kompetenčni center za kadre TCS36

Prenova funkcije upravljanja z ljudmi pri delu v organizacijah v kovinsko predelovalne 
panoge Savinjske regije

35

Usposabljanje zaposlenih za prenovo človeških virov in višanje konkurenčnosti Alposa34

Izvedba mednarodne tedenske delavnice Poletna šola muzeologije33

Vseživljenjsko učenje – moduli študijskega programa Medicinska informatika-
zdravstvena ekonomika

32

Razvoj višješolskega študijskega programa Medicinska informatika-zdravstvana
ekonomika 

31



Vseživljensko usposabljanje za dvig znanja in kompetenc v modni industriji43

Regionalni assesment center42

Coaching s 360- stopinjsko povratno informacijo in identifikacija podjetniških 
ter inovativnih menedžerskih potencialov

41



PROJEKTI “PO REFORMAH” – ukrep 10
Spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti podjetij

Vzpostavitev formalnega izobraževalnega procesa za področje 
podjetništva na osnovnih šolah, srednjih šolah, visokošolskih zavodih in 
univerzah
Spodbuditi zaposlovanje mladih raziskovalcev iz znanosti v 
gospodarstvu, podpreti specializacije, poklicno, strokovno ter 
dodiplomsko izobraževanje zaposlenih v MSP
Prek vavčerjev najboljšim razvojnim kadrom (naravoslovno-tehniških 
ved) v podjetjih omogočiti izobraževanje na najboljših univerzah na 
svetu
Omogočiti letno 100 študentom iz raznih fakultet pridobitev kreditnih 
točk za en semester študija z opravljanjem prakse pri strat-up podjetijh
s področja njihovega študija na podjetniško najbolj inovativnih točkah 
sveta (Boston, Silicijeva dolina, London, Singapur, Šanghaj...) po 
zgledu Norveške, v povezavi z gospodarskimi predstavništvi. 



Podpora nastajanja novih univerz in visokošolskih središč (in ukrep 28) 

Ukrep 18
Indikativni nabor projektnih idej za nadaljnjo razdelavo v 

osrednje projekte

Mreženje izobraževanja za povezovanje raziskav in razvoja z 
gospodarstvom (regionalna koncentracija znanj za razvoj ter 
nacionalna decentralizacija visokošolskih ustanov, univerze, RIS)

Ukrep 15
Podpora in izvedba manjšega števila osrednjih projektov 
nacionalnega pomena



Ustvariti pogoje za endogeno preoblikovanje strukture poklicnega, 
srednješolskega, gimnazijskega ter visokošolskega izobraževanja,

V oblikovanje in izvajanje programov vključevati socialne partnerje, 
predvsem delodajalce ter lokalne in regionalne skupnosti
Spodbujati ustanavljanje zasebnih zavodov, ustanavljanje šol v regionalnih 
središčih in nastanek modelnih šol z javno veljavnimi programi (šole z 
inovativnimi programi in specifično organizacijo, ki dosegajo predpisane 
izobraževalne cilje osnovne šole). 

Ustvariti ustrezne pogoje za ustanavljanje novih visokošolskih zavodov 
in programov. Dolgoročni cilj naj bo oblikovati univerzitetni sistem s 7-
10 univerzami, od tega vsaj polovico zasebnih.
Zagotoviti ravnovesje med izobraževalno ponudbo programov in 
potrebami trga dela in gospodarstva
Urediti izobraževanje v delovnem procesu, ki je del srednje- ali 
visokošolskega programa
Sistem štipendiranja naj spodbuja deficitarna področja  -
naravoslovnotehnična
V študijske programe vključiti osnovna znanja podjetništva

Ukrep 28
Reforma izobraževanja



Prenos znanja z univerz in institutov v podjetja
Job-rotation
Politika zaposlovanja

Medsektorska
Spodbujanje povezav regijskih zaposlitvenih projektov z ostalimi regijskimi 
razvojnimi projekti (razvoj podeželja, spodbujanje podjetniških inovacij, 
razvoj poslovno-obrtnih con…)

Razvoj štipendijskega sklada (delodajalci+država) – kadrovske 
štipendije – za deficitarna poklicna področja po regijah
Agencije za posredovanje delavcev
Socialno podjetništvo
PPP za storitve socialnega varstva in posredovanja del



PROGRAM DEDIŠČINA, 
TURIZEM, PODEŽELJE

Franci Zidar, prof. geogr. in zgod.



PROCES OBLIKOVANJA PREDLOGA RRP 
ZA PODROČJA RAZVOJA PODEŽELJA, NARAVE, 

KULTURNE DEDIŠČINE IN TURIZMA

Analiza s posebnim poudarkom na prednostih in priložnostih in oceni 
realnosti doseganja največjih sinergijskih učinkov

Regijska razvojna vizija in strategija v odnosu do DSRP in sektorskih 
strategij in EU razvojnega podpornega okolja

Pridobivanje in obdelava programskih opredelitev občin in drugih 
nosilcev razvoja

Oblikovanje predloga vizije in strategije razvoja 2007 –2013 in 
usklajevanje ključnih regijskih razvojnih projektov na nivoju regije in na 
nivoju RS

Sprejem in izvajanje RRP-ja 2007 - 2013



STRATEŠKE SMERNICE 2007-2013 ZA PODEŽELJE

Spodbujanje sinergije med strukturno politiko, politiko zaposlovanja in politiko 
razvoja podeželja
Dopolnjevanje in skladnost med ukrepi, ki jih bodo financirali ESRR, Kohezijski 
sklad, ESS, ESR in EKSRP na določenem ozemlju in na določenem področju 
dejavnosti 
Spodbujati izmenjavo izkušenj in dobrih praks v zvezi z razvojem podeželskih 
obnov

INOVATIVNOST

DRUŠTVA

PODEŽELSKA 
MLADINA

VEČJI POMEN



STANJE NA PODEŽELJU

SAVINJSKA REGIJA - DEJAVNOSTI 

edina 
dejavnost

glavna 
dejavnost

stranska 
dejavnost

občasna 
pomoč

Savinjska Slovenija
delež zaposlenih v delovno aktivnem prebivalstvu* 9% 6,9%
povprečno število let šolanja v kmetijstvu 9,4 9,5
delež kmetijske dejavnosti v regijskem BDP 3,1% 3,9%
delež regije v slovenskem BDP (kmetijske dejavnosti) 14,1% 100,0%
delež kmetij v regiji glede na površino 14,9% 100,0%
*zaposleni v gospodarskih družbah in samozaposleni kmetovalci

PROIZVODNA STRUKTURA

mešana 
živinoreja, 
pretežno 

pašna živina

prireja mlekarazlične 
rastline, 

živinoreja

vzreja in 
pitanje 
goveda

drugo



STANJE NA PODEŽELJU

AKTIVNOST PREBIVALCEV NA KMETIJAH v %
kmet, kmetijski podjetnik 13,0
delo opravlja v delovnem razmerju ali samostojno v okviru kmet. gosp. 27,3
brezposeln 4,7
gospodinja 6,7
otrok, učenec, dijak, študent 25,6
nezmožen za delo 1,5
upokojenec zunaj kmetijstva 13,7
upokojenec iz kmetijstva 7,5

GIBANJE ŠTEVILA KMETOV

SLOVENIJA 
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RAST EKOLOŠKIH KMETIJ
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v Savinjski regiji se je povečalo število ekoloških kmetij za skoraj

za 4-krat (64 → 252)



TURIZEM V SAVINJSKI REGIJI

Turizem je izjemno pomembna gospodarska panoga v Savinjski regiji. Po 
podatkih iz leta 2004 Savinjska regija ustvari 14,2 slovenskega BDP iz
turistične dejavnosti. 

Turizem v Savinjski regiji ima dolgoletno tradicijo 

Turistična dejavnost ima močne multiplikacijske vplive na razvoj ostalih 
gospodarskih dejavnosti, sociološki razvoj, prostorski razvoj, ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine.  

Turizem je velika priložnost za razvoj podeželja v Savinjski regiji 
(turizem na kmetijah (izletniški, stacionarni), trženje produktov podeželja, 
ustvarjanje novih turističnih produktov in oblikovanje dodatne ponudbe 
obstoječih turističnih centrov, eko-turistična ponudba…)



KAZALCI TURISTIČNEGA PROMETA
Slovenija – Savinjska regija

KAZALCI TURISTIČNEGA PROMETA Slovenija Savinjska regija Delež regije v Sloveniji

Število turističnih nastanitvenih objektov 867 85 9,8%

Število sob 29619 3277 11,1%

Število ležišč - vsi objekti 78654 7524 9,6%

Število ležišč v hotelih 27828 4097 14,7%

Število turističnih prihodov 2341281 251999 10,8%

Število turističnih prenočitev 7588737 1137345 15,0%

Povprečna zasedenost kapacitet 26,36% 41,30%

Povprečna doba bivanja 3,2 4,5

Domači gostje 3225954 699713 21,6%

Tuji gostje 4362783 437632 10,0%

Domači gostje (delež) 42% 62%

Tuji gostje (delež) 57% 38%

Indeks gibanja števila prenočitev (2000 - 2004) 112,95 113,15

Indeks gibanja števila ležišč (2000 - 2004) 99,25 101



KAZALCI TURISTIČNEGA PROMETA
v SAVINJSKI REGIJI (2004)

7.524 registriranih ležišč v turističnih nastanitvenih objektih 

251.999 registriranih turističnih prihodov  

1.137.345 realiziranih turističnih nočitev 

Nadpovprečna zasedenost turističnih nastanitvenih kapacitet – 41,5%

Nadpovprečna doba bivanja turistov v Savinjski regiji – 4,5 dni



TURISTIČNE NASTANITVENE KAPACITETE V SAVINJSKI 
REGIJI (število ležišč po subregijah)

Po podatkih statističnega urada RS ima Savinjska regija skupno 85 turističnih 
nastanitvenih objektov z 3277 sobami oziroma skupno z 7524 ležišč različnih 
kategorij. 

Savinjska regija s temi kapacitetami predstavlja 9,6 % vseh nastanitvenih 
kapacitet v Sloveniji. 

Hotelske nastanitvene kapacitete predstavljajo kar 55 % vseh zmogljivosti, 
sledijo apartmajske nastanitvene kapacitete (18%), kampi (11,5%) in



TURISTIČNE PRENOČITVE V SAVINJSKI REGIJI (število 
prenočitev po subregijah)

Savinjsko regijo je v letu 2004 obiskalo 251.999 obiskovalcev oziroma turistov, ki so 
skupno ustvarili 1.137.345 nočitev, kar predstavlja 14,9 % vseh ustvarjenih nočitev v 
Sloveniji v letu 2004.

72,5 % vseh nočitev je bilo zabeleženih v hotelski nastanitvenih objektih.

Najbolj obiskano področje regije predstavlja Kozjansko z Obsoteljem, katerega 
obišče slaba polovica vseh turistov v Savinjski regiji.  



Struktura gostov v Savinjski regiji 
(2004)

DOMAČI
62%

TUJI 
38%

V zadnjih letih zasledimo porast predvsem pri tujih obiskovalcih in sicer 
10% v primerjavi leta 2004 z letom 2003. 

Rast v primeru domačih turistov je nižja a še vedno pozitivna.     

Savinjsko regijo je v letu 2004 obiskalo 62 % domačih turistov in 32 % 
tujih turistov. 



Obiskanost turističnih znamenitosti 
v Savinjski regiji

Turistična znamenitost  
Indeks rasti   
03/02 

Št. 
obiskovalcev 
v letu 2004 

Indeks rasti   
04/03 

        

Stari grad Celje 105 59650 101

Savinjski gaj, Mozirje 123 52200 90

Muzej premogovništva Slovenije, Velenje 93 28494 97

Kartuzija Žiče 275 26623 47

Stara lekarna in minoritski samostan Olimje 97 18954 125

Jama Pekel, Šempeter v Savinjski dolini 113 15013 94

Muzej na prostem Rogatec 128 13920 104

Rimska nekropola, Šempeter v Savinjski dolini 99 10544 93

Pokrajinski muzej Celje 90 10071 132

Po podatkih slovenske turistične organizacije je med  40 najbolj obiskanimi 
turističnimi znamenitostmi v Sloveniji tudi 9 turističnih znamenitosti iz 
Savinjske regije



NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA V SAVINJSKI REGIJI
pregled po zvrsteh, občinah in subregijah

ZBIRNIK ZBIRNIKOV ARHE. UMET. ETNO. NASEL. TEHN. ZGOD. KUL.K. OBL.N. SKUPAJ
Občina Celje 12 395 43 5 15 23 1 3 497
Občina Dobrna 2 32 69 0 0 4 1 5 113
Občina Laško 24 134 18 22 7 2 2 0 209
Občina Štore 1 23 14 2 3 3 1 0 47
Občina Vojnik 2 63 68 3 0 8 2 2 148
CELJE Z OKOLICO 41 647 212 32 25 40 7 10 1014

Občina Slovenske Konjice 5 107 81 4 0 1 4 5 207
Občina Vitanje 1 62 73 2 0 0 0 0 138
Občina Zreče 6 12 59 1 2 1 2 0 83
DRAVINJSKA 12 181 213 7 2 2 6 5 428

Občina Bistrica ob Sotli 4 23 68 2 0 0 0 0 97
Občina Dobje pri Planini 0 3 123 3 0 0 0 0 129
Občina Kozje 4 38 41 3 0 10 2 0 98
Občina Podčetrtek 3 31 94 4 0 1 1 0 134
Občina Rogaška Slatina 7 56 9 4 3 10 2 6 97
Občina Rogatec 2 87 16 2 0 0 3 4 114
Občina Šentjur 4 70 53 8 1 8 2 6 152
Občina Šmarje pri Jelšah 4 63 305 2 0 4 3 2 383
KOZJANSKO 28 371 709 28 4 33 13 18 1204

Občina Braslovče 3 37 218 2 0 8 0 0 268
Občina Polzela 1 21 6 1 0 3 1 1 34
Občina Prebold 7 15 78 1 0 3 0 0 104
Občina Tabor 1 21 129 3 0 1 0 0 155
Občina Vransko 5 71 49 1 1 8 0 0 135
Občina Žalec 17 104 53 5 0 13 3 2 197
SPODNJA SAVINJSKA 34 269 533 13 1 36 4 3 893

Občina Šmartno ob Paki 3 11 17 2 0 6 0 0 39
Občina Šoštanj 3 70 29 1 1 24 0 4 132
Občina Velenje 6 44 48 2 4 24 0 0 128
ŠALEŠKA 12 125 94 5 5 54 0 4 299

Občina Gornji Grad 1 24 83 3 0 7 0 0 118
Občina Ljubno 0 49 66 2 0 8 0 0 125
Občina Luče 0 11 34 2 0 6 1 0 54
Občina Mozirje 5 49 33 4 0 8 0 0 99
Občina Nazarje 1 9 8 1 1 3 0 0 23
Občina Solčava 1 9 44 3 4 4 4 0 69
ZGORNJA SAVINJSKA 8 151 268 15 5 36 5 0 488

SKUPAJ 135 1744 2029 100 42 201 35 40 4326

LEGENDA:
ARHE.  -  ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA
UMET.  -  UMETNOSTNO - ZGODOVINSKA
ETNO.  -  ETNOLOŠKA DEDIŠČINA
NASEL.-  NASELBINSKA DEDIŠČINA
TEHN.  -  TEHNIŠKA DEDIŠČINA
ZGOD.  -  ZGODOVINSKA DEDIŠČINA
KUL.K. -  KULTURNA KRAJINA
OBL.N. -  OBLIKOVANA NARAVA



SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA 
Obseg in struktura kulturne dediščine
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VRSTA DEDIŠČINE ŠT.ENOT ODSTOTEK
Arheološka 135 3,12%
Umetnostno-zgodovinska 1744 40,31%
Etnološka 2029 46,90%
Naselbinska 100 2,31%
Tehniška 42 0,97%
Zgodovinska 201 4,65%
Kulturna krajina 35 0,81%
Oblikovana narava 40 0,92%
SKUPAJ 4326 100,00%

Obdelal: Franci Zidar, RRA Celje, marec 2006
Vir: Ministrstvo za kulturo - INDOK Center, Zavod za varstvo kulturne dediščine, RRA Celje



STRUKTURA KULTURNE DEDIŠČINE
PO SUBREGIJAH
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REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM SAVINJSKE 
STATISTIČNE REGIJE 2007-2013

Predlogi občin za razvojna področja

podeželje
turizem
narava in biotska raznovrstnost
kulturna dediščina

Stanje na dan 14.03.2006
predloge posredovalo 25 občin



RAZVOJ PODEŽELJA

Programski sklop - podeželje Število 
predlogov

Urejanje in programsko-ponudbeno usposabljanje zaokroženih podeželskih 
območij 

5 

Prenova in programsko oživljanje podeželskih razvojnih jeder (centrov) 5 
Celovita prenova in programsko ponudbene ureditve objektov podeželske 
stavbne dediščine (kmetije, domačije, večnamenski objekti) 

6 

Ureditev ekovasi in ekomuzejev 4 
Tematsko-ponudbena ureditev turističnih poti na podeželju (poti kulturne 
dediščine, vinske ceste) 

3 

Postavitev predelovalnih obratov in prodajnih centrov na podeželju 6 
SKUPAJ 29 
 



TURIZEM

Programski sklop - turizem Število 
predlogov 

Turistična območja in cone (prenočitve, kampi, mladinski hoteli, vodni parki, 
ekoturizem) 

9 

Prenove in novogradnje apartmajsko-hotelskih zmogljivosti (turistične vile) 3 
Izgradnja sprostitvenih in športno-rekreacijskih centrov (dvorane, smučišča, 
sankališča, plezališča, jezera, golf, adrenalinske aktivnosti…) 

18 

Kolesarske steze in poti 5 
Pohodne, sprehajalne in tematske poti 11 
SKUPAJ 46 
 



NARAVA
(naravne vrednote, zavarovana območja, biotska raznovrstnost)

Programski sklop - narava Število 
predlogov

Programsko-ponudbeno in upravljalsko – trženjsko usposabljanje 
zavarovanih območij (parki, Natura 2000) 

6 

Ohranjanje in sonaravna raba naravnih virov (termalne vode, naravoslovne 
poti…) 

2 

Ekološka središča (predelava, izobraževanje, monitoring) 2 
SKUPAJ 10 
 



KULTURNA DEDIŠČINA

Programski sklop – kulturna dediščina Število 
predlogov 

Celovite prenove in programsko-ponudbeno usposabljanje profane 
umetnostno-arhitekturne dediščine (gradovi, graščine in dvorci, vile) 

17 

Celovite prenove in programsko-ponudbeno usposabljanje sakralne 
umetnostno-arhitekturne dediščine (samostanski kompleksi, romarska 
središča, cerkve) 

6 

Celovita prenova in trženje trških in vaških jeder 8 
Vrednotenje, celovita prenova in ponudbeno usposabljanje arheološke, 
etnološke in tehniške dediščine 

8 

Dograjevanje obstoječih in urejanje novih predstavitev kulturne dediščine in 
modernizacija kulturne infrastrukture (muzeji, zbirke, knjižnice, domovi, 
galerije…) 

12 

SKUPAJ 51 
 



RAZVOJNO-INVESTICIJSKE PRIORITETE IN CILJI DRP 
(izbor)

GLOBALNA KONKURENČNOST

Izkoristite naravne in kulturne danosti za razvoj konkurenčnih 
storitev
Spodbujanje razvoja turizma
Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine (razvojne grozdenje
kulture + mreženje kulturnih in naravnih potencialov za razvoj 
storitev)
Razvoj podeželja (izboljšanje okolja in podeželja, ohranjanje 
obdelanosti podeželja in izvajanje naravi prijaznih tehnologij v 
kmetijstvu in gozdarstvu, ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
izboljšanje kakovosti življenja, spodbujanje diverzifikacije…)


