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P O V Z E T E K  
RRP Savinjske regije 2014-2020  

  

 
Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014-2020 je nastajal v letih 2013 in 2014, to je v 
obdobju družbeno gospodarske krize.  
Pripravo dokumenta smo z regijskimi razvojnimi partnerji in odločevalci temeljito zastavili v 
organizacijskem, rokovnem in vsebinskem smislu.  
Zaradi zamud pri sprejemanju krovnih dokumentov z nacionalnega nivoja, smo bili pripravljavci RRP 
večkrat v težavah, še posebej pri skladnosti dokumentov in zamiku pri roku sprejemanja.  
Pri razvojnem načrtovanju smo izhajali iz analize doseženega stanja. S pozivom razvojnim nosilcem 
regije smo na začetku nastajanja RRP dobili širok nabor razvojnih potreb in ukrepov. Prednostna 
razvojna področja smo utemeljili  na svojih naravnih, človeških, geostrateških  in drugih virih, pri tem 
pa smo se osredotočali tudi na tradicijo in dosežene rezultate.  
Razvojni program Savinjske regije je podlaga za načrtovanje in izvajanje ukrepov v lokalnih 
skupnostih, na gospodarskem področju in v nevladnem sektorju.  
Za izvedbo vseh regijsko zastavljenih projektov, ki bodo v največji meri prispevali k ustvarjanju novih 
delovnih mest in trajnostnem razvoju, računamo na sofinanciranje iz različnih evropskih skladov. 

 
 

ANALIZA STANJA V SAVINJSKI REGIJI 
 

 
• 1. OKOLJE IN PROSTOR 

- Oskrba z vodo – 42 m
3
 na prebivalca (3. mesto  med regijami) 

- Na območju regije je 65 km avtocest in 5.766 km drugih cest (državnih in lokalnih). 
 

• 2. DEMOGRAFIJA (SOCIO-EKONOMSKI PODATKI) 
- V Savinjski regiji je na dan 1.1.2013 prebivalo 254.417 prebivalcev, v začetku leta 2013 je 

prebivalo na enem km
2
 109,5 prebivalca (4. mesto) (Slovenija 101,6 preb./km

2
) 

- Indeks staranja prebivalstva ima v Savinjski regiji  na dan 1.1.2013 vrednost 111,4   (Slovenija 
118,1).  

- Prebivalstvo Savinjske regije je povprečno mlajše od slovenskega (Savinjska regija 41,7 let, 
Slovenija 42,1 let).  
 

• 3. TRG DELA 
- 1. 1. 2013 je delovno aktivno prebivalstvo Savinjske regije štelo 95.839 oseb (12,2% vseh 

delovno aktivnih oseb v državi).  
- Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v regiji na dan 1.6.2013 je znašala 1.294,40 

EUR, neto 867,90 EUR (Slovenija: bruto 1.520,08 EUR, neto 993,70 EUR) 
- Stopnja registrirane brezposelnosti je višja od slovenskega povprečja in je konec decembra 

2012 znašala 12,4%. 
   

• 4. IZOBRAŽEVANJE 
-  Regija ima 6 višjih strokovnih šol, 6 visokošolskih zavodov, 5 dislociranih enot visokošolskih 

zavodov iz drugih regij in 5 ljudskih univerz. 
 

• 5. ZDRAVSTVO IN SOCIALA 
- V regiji je povprečno 0,41 bolniških postelj na 100 prebivalcev (Slovenija - 0,46). 
- Na območju Savinjske regije deluje: 8 Centrov za socialno delo (CSD); 12 domov za starejše 

občane (DSO); 3 samostojni socialno-varstveni zavodi VDC; 1 VDC kot enota socialnih-
varstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov na Dobrni; 3 koncesije VDC; 1 
varna hiša v Celju in 3 materinski domovi (Celje, Mozirje in Žalec). 
 

• 6. REGIONALNO GOSPODARSTVO 
- Bruto investicije v nova osnovna sredstva so znašale 9,1% (3. mesto), znašajo 1.826 EUR na 

prebivalca, kar pa je bistveno pod slovenskim povprečjem. 
- V regiji delujejo  dve regionalni zbornici (RGZC in SŠGZ) ter obrtno podjetniška zbornica, ki 

ima 8 območnih enot.  
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• 7. TURIZEM 

- Regija se ponaša s sedmimi naravnimi termalnimi zdravilišči,  ki predstavljajo  kar 97% vseh 
nočitev v  regiji.  V regiji se tuji gosti zadržijo najdlje (4 nočitve), regija  ustvari 14,7% vseh 
prenočitev turistov v Sloveniji.  
 

• 8. KMETIJSTVO 
- Kmetijske površine obsegajo 30% zemljišč. V regiji je 8.721 kmetij, od tega 360 ekoloških 

kmetij.  
- Savinjska regija se je z 21% (glede na Slovenijo) v letu 2010 nahajala na prvem mestu po 

številu kmetijskih gospodarstev, ki redijo govedo.   
- Gozdnatost območja je 60,2 % z 298 m

3
/ha lesne zaloge, 7,2 m

3
/ha letnega prirastka in 3,8 

m
3
/ha možnega letnega poseka. 

 
• 9. PODEŽELJE, ZAVAROVANA OBMOČJA, NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA 

- Območje Nature 2000 obsega 38.202 ha površin, na območju regije je 27 zavarovanih 
območij v skupni površini 32.210 ha. 

 
 

PODROČJA TRAJNOSTEGA RAZVOJA  
SAVINJSKE REGIJE 2014-2020 

 

 
• TRAJNOSTNA GOSPODARSKA RAST 

Trajnostna gospodarska rast regije bo utemeljena na razvoju obstoječih podjetij in nastajanju novih. 
Regijskemu gospodarstvu bo omogočeno podporno razvojno okolje. 
 

• SAMOOSKRBA REGIJE 
Regija v zatečenem stanju ni dovolj samooskrbno učinkovita. Z razvojnimi ukrepi se načrtujejo 
povečanje samooskrbe regije, pri čemer bo poudarek na nastajanju novih delovnih mest. Trajnostno 
samooskrbo regije bodo dosegali s povečanjem konkurenčnosti  in produktivnosti v kmetijstvu, 
živilstvu, lesarstvu in energetiki. 
 

• TRAJNOSTNI TURIZEM 
Glede na naravne danosti (še posebej 7 naravnih termalnih zdravilišč) in glede na dosežen dober 
turistični priliv, bo regija svoj razvoj krepila s trajnostim turizmom. Savinjska regija lahko postane 
destinacija inovativnega turizma na podlagi naravne in kulturne danosti, ter zdraviliške tradicije.  
 

• BLAGINJA DRUŽBE 
Blaginjo se razumeva širše in vključuje zdravje družbe, stanje bivalnega okolja, socialne vezi, osebne 
aktivnosti, pravico do dela in plače, dostop do stanovanjskih pogojev, kulture, znanja in izobrazbe in  
vključuje stanje družbene odgovornosti in odnosov do soljudi, do trajnostne rabe virov in do okolja. 
 

• UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI 
Savinjska regija ima naravne vire izražene v lesni biomasi, v vodnih virih, v prostoru skozi 
obdelovalne, bivalne, varovane in druge površine. Cilj  regije je povečanje energetske sposobnosti 
regije iz naravnih virov oziroma povečanje uporabe OVE. 
 

• TRAJNOSTNI TERITORIALNI RAZVOJ REGIJE 
Z aktivnostmi na področju vlaganj v kakovost poslovnega in bivalnega okolja bodo skrbeli za 
usmerjeno poselitev območja regije ob istočasnem ohranjanju kakovosti naravnega in bivalnega 
okolja. Načrtuje se tudi sanacija in ponovna uporaba degradiranih območij.  
 

• VKLJUČUJOČA DRUŽBA 
S skladnim razvojem je potrebno razviti pogoje za enake možnosti vključevanja vsem skupinam 
prebivalstva, predvsem tako, da se nadomestijo pasivne oblike pomoči za posamezne (ranljivejše)  
skupine z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali njihovo delovno in socialno vključenost.  
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• INFRASTRUKTURA ZA BOLJŠE STANJE OKOLJA IN TRAJNOSTNO MOBILNOST 
S poudarjeno obravnavo področja trajnostne okoljske in mobilne infrastrukture se v regiji načrtno 
usmerjajo v vzpostavitev, v izboljšanje in revitalizacijo potrebne infrastrukture na področjih prometne in 
komunalne infrastrukture (s cestno in železniško infrastrukturo izboljšati mobilnosti regije; zagotovitev 
virov vodne oskrbe, učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda, učinkovito ravnanje z odpadki 
oziroma komunalno infrastrukturo v regiji; celovita rešitev protipoplavne varnosti in sanacija ter 
preprečevanje množičnih plazov). 
 
 

RAZVOJNI CILJI SAVINJSKE REGIJE 
 

 

• doseganje trajnostne gospodarske in družbene rasti 
• doseganje visokih bivalnih, poslovnih in okoljskih standardov 
• aktiviranje svojih naravnih in človeških virov 
• krepitev družbene odgovornosti na vseh ravneh dela in bivanja v regiji 
• povečevanje delovno aktivnega prebivalstva 
• povečevanje dostopnosti in urejenosti regije  

 
Za doseganje vsakega izmed ciljev bomo šteli, če bomo v naslednjih sedmih letih za več kot 7 

odstotnih točk izboljšali sedanje stanje. Vodilo pri zasledovanju in doseganju razvojnih ciljev bo 

preseganje kazalcev povprečja razvojne uspešnosti Republike Slovenije. Razvojne cilje bomo 

sledili  z merljivimi kazalniki po posameznih razvojnih področjih.   

 
 RAZVOJNE PRIORITETE REGIJE                     
 

 
Skrbno in odgovorno bo obravnavana vsaka izmed štirih razvojnih prioritet, ki lahko v nadaljevanju 
odražajo razvojno specializacijo regije. 
Za vlaganja v podporno okolje teh področij bomo pripravili prednostne ukrepe in razvojne projekte.   
Podporno okolje za uspešno izvajanje razvojnih vsebin in procesov bomo za vsa štiri prioritetna 
področja zagotavljali z spodbujanjem, aktiviranjem in mreženjem človeških virov. Za vsa prioritetna 
razvojna  področja  se načrtuje oblikovanje  tehnološko razvojnih jeder aplikativnega in inovativnega 
znanja, ki bodo interesno temeljila na javno zasebnem partnerstvu. Sredstva za sofinanciranje razvoja 
teh področij bomo zagotavljali preko EU skladov. 
 
UTEMELJITEV RAZVOJNIH PRIORITET  
 

PREDELAVA IN OBDELAVA MATERIALOV 
 

KOVINSKO PREDELOVALNA INDUSTRIJA 

• Regija  skozi kovinsko predelovalno industrija želi, da panoga s tehnološkimi posodobitvami 
ohranja izvozno konkurenčnost in s tem ustvarja nova delovna mesta (zagotovitev podporno-
razvojnega okolja). 

LESNO PREDELOVALNA DEJAVNOST 

• Z razvojem lesarsko razvojnega centra bodo vzpostavljene možnosti za ponovni razvoj 
lesarstva, možnosti za povečanje mreženja členov verige gozd-izdelek ter ustvarjanje novih 
delovnih mest (vzpostaviti izobraževalnega sistema za potrebe razvoja lesarstva). 

PREDELAVA PLASTIKE 

• Regija uvršča predelavo plastičnih mas med regijske razvojne prioritete izhajajoč iz doseženih 
rezultatov vpeljave procesov industrijske pridelave in predelave plastičnih mas in glede na 
razvojne potenciale, ki jih panoga ima v smislu inovacij, aplikativnih znanj in tehnološkega 
razvoja. 

RAZVOJNE  PRIORITETE  SAVINJSKE  REGIJE 2014-2020   

PREDELAVA IN OBDELAVA  

MATERIALOV  
(kovine, les, umetne mase, steklo)  

PREHRANSKA 

OSKRBA  

TRAJNOSTNI 

TURIZEM  

ENERGETSKA 

OSKRBA  
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PREDELAVA IN OBDELAVA STEKLA 

• Zaradi dokazano vrhunske kvalitete izdelkov iz skoraj 350 letne tradicije in oblikovanja 
kristalnega stekla je potrebno ohraniti to gospodarsko dejavnost, ki jo z mednarodno 
uveljavljeno blagovno znamko razvija Steklarna Rogaška. 
 

PREHRANSKA OSKRBA 
• Cilj je vzpostavitev učinkovite kooperative prehranskih verig od pridelave, predelave in prodaje 

hrane. S tem bo zagotovljen skladen in socialno vzdržen razvoj podeželja in regije kot celote.  
• Za prehransko samooskrbo regije bo potrebna zagotovitev učinkovite tržne organiziranosti 

kmetijstva in večja prepoznavnost v regiji pridelanih proizvodov (Regijski odkupno distribucijski 
center, Center za promocijo v Savinjski regiji). 

 

TRAJNOSTNI TURIZEM 
• Območje  regije razpolaga z mnogimi naravnimi zanimivostmi, ki ob bogati  etnološki in 

kulturno  zgodovinski  dediščini, predstavljajo tudi turistični potencial regije.  
• V obstoječem stanju je turistična ponudba  regije nepovezana, premalo prepoznavna, 

nekonkurenčna in tržno nezanimiva, zato ne more pritegniti več gostov.  Regija se ne v 
ničemer ne trži kot skupna doživljajska destinacija, kar je v uspešnih turističnih regijah 
minimalna uveljavljena praksa.  

• Turistična agencija Savinjske regije bo zasnovana na javno zasebnem partnerstvu. 
• V strateških načrtih vseh občin Savinjske regije je turizem opredeljen med prednostnimi  

razvojnimi področji. 
 

ENERGETSKA OSKRBA 
• Področje Energetske oskrbe ima razvojni potencial iz katerega želijo povečati rabo obnovljivih 

virov in izključno iz nje uporabljati energijo.  
• Skozi tehnološki razvoj Energetike pričakujejo delovna mesta za mlade. 
• V prednostni obravnavi Energetske oskrbe in v razvojnih ukrepih, ki jih načrtujemo izvajati tudi 

s sredstvi iz EU skladov, vidi Savinjska regija eno od najpomembnejših področij za doseganje 
Trajnostnega razvoja regije. 

 
 

 VIZIJA RAZVOJA SAVINJSKE REGIJE 2014-2020  
 

 
Razvojni potencial za udejanjanje zastavljene vizije, zagotavljajo naravni in človeški viri, ki jih regija 
premore in jih bo skrbno upravljala. Pomemben pri tem je razvojni kapital, dosežen z dogovorom 
najpomembnejših nosilcev regijskega družbeno gospodarskega razvoja, ki so sprejeli in podpisali 
Deklaracijo trajnostnega razvoja Savinjske regije. 
 

VIZIJA RAZVOJA 

  

S TRAJNOSTNIM RAZVOJEM REGIJE DO SPLOŠNE BLAGINJE  
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PROGRAMSKI DEL 
 

 
Program predstavlja orodje za doseganje ciljev regije. Verificiranih je 16 projektnih področij, ki 
vsebinsko združujejo 167 ožje evidentiranih projektnih predlogov. Ocenjena vrednost vseh 
evidentiranih regijskih projektov znaša okoli 1,5 MRD € . 
Z evidentirani projekti se ocenjuje možnost za vzpostavitev 1550 novih delovnih mest.  
 
 
 
 

 
REGIJSKA PROJEKTNA PODROČJA 

Z NEKATERIMI EVIDENTIRANIMI  REGIJSKIMI PROJEKTI 
 

PREHRANSKO SAMOOSKRBNA REGIJA 
CENTER ZA PROMOCIJO  V SAVINJSKI REGIJI PRIDELANE HRANE 
ODKUPNO - DISTRIBUCIJSKI PREHRANSKI CENTER 
PREHRANSKA SAMOOSKRBA 

TRAJNOSTNO MOBILNA SAVINJSKA REGIJA 
IZGRADNJA 3. RAZVOJNE OSI  
IZGRADNJA KOLESARSKEGA OMREŽJA SAVINJSKE REGIJE 

 

PREDELAVA LESA SAVINJSKE REGIJE 
RAZVOJNI CENTER ZA LESARSTVO 
RTC ZA LESNO PREDELAVO 

 

UČEČA SE REGIJA 
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE SAVINJSKE REGIJE 
INFORMACIJSKE POVEZAVE 
TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE – VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
ORBITALNE EMISIJE in KOMPOZITNE MISIJE  
REGIJSKI UČNI CENTER ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE 

ENERGETSKO OSKRBNA SAVINJSKA REGIJA 
ZELENA IN OKOLJU PRIJAZNA ENERGIJA  
ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB  
ENERGETSKA UČINKOVITOST  
TRAJNOSTNA GRADNJA OBJEKTOV JAVNEGA SEKTORJA  
REFERENČNI CENTER ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE  
ENERGETSKO SAMOOSKRBNO OBMOČJE 

PODJETNA SAVINJSKA REGIJA 
PODJETNIŠKI INKUBATORJI SAVINJSKE REGIJE  
CENTER ZNANJA ZA PREDELOVALNO INDUSTRIJO  
PODJETNIŠKO PODPORNO OKOLJE  
PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST 
CENTER KREATIVNIH INDUSTRIJ 
INO TEH 2020 

TURIZEM ZA REGIJSKI RAZVOJNI PREBOJ 
TURISTIČNA INFRASTRUKTURA  
REVITALIZACIJA  KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE NA 
ZAVAROVANIH OBMOČJIH  
KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNO PESTRA DEŽELA CELJSKA 
TURISTIČNI MOZAIK  SAŠA  
OBOGATITEV EKOMUZEJA HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOV. 
DELOVANJE RDO – jev 
TURISTIČNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE ZA CELOVITO TRŽENJE 
IN PROMOCIJO REGIJSKE TURISTIČNE PONUDBE 

OKOLJSKO PRIJAZNA SAVINJSKA REGIJA 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V POREČJIH SAVINJE, 
DRAVNJE IN SOTLE 
RAVNANJE Z ODPADKI RCERO 
CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V AGLOMERACIJAH 
POD 2.000 PE  
VODNI VIRI 
BOLJŠE STANJE OKOLJA - OKOLJSKA INFRASTRUKTURA 
 

LOGISTIČNA DEJAVNOST SAVINJSKE REGIJE 
LOGISTIČNI  TEHNOLOŠKO TRANSPORTNI CENTER CELJE 

ZDRAVA, AKTIVNA, VKLJUČUJOČA DRUŽBA 
 

KVALITETA BIVANJA V SAVINJSKI REGIJI 
TRAJNOSTNA URBANA PRENOVA  MO CELJE IN  MO VELENJE 

KULTURA BOGATI REGIJO 

INFORMATIZACIJA SAVINJSKE REGIJE RAZVOJ URBANIH SREDIŠČ 

RAZVOJ PODEŽELJA SAVINJSKE REGIJE 
 

ČEZMEJNO SODELOVANJE  

 
 

    Celje, 17. marec 2015                                                                                                 Pripravil vodja priprave  RRP 

                                                                                                                                      Janez Jazbec,  

                                                                                                                                       direktor RASR 

                                                                                                                                     


