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UVOD in ANALIZA (kratek povzetek pripravljenega dokumenta)  
 
18. marca 2011 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), 
z dnem 18. julij 2012 pa je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah ZSRR-2A. Zakon 
opredeljuje obvezo razvojnih regij oziroma regionalnih razvojnih agencij, da pripravijo 
Regionalni razvojni program za obdobje finančne perspektive 2014-2020. Zakon definira 
regionalni razvojni program (v nadaljevanju: RRP) kot »temeljni strateški in programski 
dokument na regionalni ravni«, s katerim »se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo 
instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje.«  
Namen priprave RRP je uskladitev razvojnih ciljev razvojne regije na področju gospodarskega, 
socialnega, izobraževalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega 
razvoja v regiji ter ocenitev instrumentov in virov za njihovo uresničevanje.  
 
Območni razvojni programi (ORP) so v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja sestavni deli regionalnih razvojnih programov vključenih regij. Dokument ORP Obsotelje 
in Kozjansko 20174-2020 bo tako osnova za oblikovanje RRP Savinjske regije 2014-2020 in 
hkrati pomenil dokument zbranih razvojnih možnosti subregije Obsotelje in Kozjansko.  
ORP bo temeljil na prepoznavanju razvojnih potencialov subregije Obsotelje in Kozjansko, ki jih 
bomo udejanjali skozi izvajanje kvalitetnih razvojnih projektov. Nosilci regijsko pomembnih 
razvojnih projektov bodo skozi umestitev v RRP imeli možnost, da ob lastnih virih za izvedbo 
pridobijo sofinanciranje tudi iz naslova evropskih in nacionalnih sredstev. Dosedanja spoznanja 
razvoja subregije Obsotelje in Kozjansko nas prednostno usmerjajo v prizadevanje za naložbe in 
vlaganje v področja, ki predstavljajo gonilo gospodarskega in družbenega razvoja v prihodnosti. 
Menimo, da lahko s pomočjo investicij na naslednjih področjih: investicije v infrastrukturo, 
razvoj podeželja ter razvoj in specializacija turizma vsekakor doprinesemo k dvigu kakovosti 
življenja v subregiji Obsotelje in Kozjansko med leti 2014-2020. Subregija Obsotelje in Kozjansko 
lahko postane prepoznavna po skrbi za kvalitetno življenje vseh ciljnih skupin v okviru vrhunske 
zdravstvene nege, oskrbe in kvalitete bivanja v celoti. 
 
Območje območne razvojne regije Obsotelje in Kozjansko vključuje 7 občin in sicer: Dobje, 
Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje.  
Dokument ORP je razdeljen na dva dela, in sicer strateški in programski del. 
Strateški del vsebuje analizo ORP Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, subregionalne razvojne 
potenciale, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti subregije, razvojne cilje in prioritete 
subregije ter določitev razvojne specializacije subregije. 
Programski del vsebuje programe za spodbujanje razvoja v subregiji in osnutek sistema 
spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja ORP. 
 
ZAKONSKE PODLAGE: 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011 in 
Uradni list RS, št. 57/2012),  

- Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/2012)  
 



 

 
1 ANALITIKA PROGRAMSKEGA OBDOBJA 2007-2013 ZA OBMOČJE 
OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA 
 
Obsotelje in Kozjansko je ena izmed šestih subregij Savinjske statistične regije. Območje 
sestavlja sedem občin, in sicer: Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina, Šentjur in 
Šmarje pri Jelšah. Zajema dve upravni enoti, UE Šentjur pri Celju, ki pokriva občini Šentjur in 
Dobje, ter UE Šmarje pri Jelšah, ki pokriva občine Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in 
Šmarje pri Jelšah. Velikost občin je zelo različna. Največja občina je Šentjur z 18.500 prebivalci, 
najmanjša pa Dobje s tisoč prebivalci. Med večje občine lahko uvrstimo še občini Rogaška 
Slatina in Šmarje pri Jelšah, medtem ko so ostale tri občine, Kozje, Podčetrtek in Rogatec, po 
številu prebivalcev sicer približno enake, vendar se močno razlikujejo po površini. Le Rogaška 
Slatina in Šentjur izpolnjujeta kriterije za urbana oz. mestna naselja z več kot 3.000 prebivalci. 
Stopnja urbanizacije na območju Obsotelja in Kozjanskega je zelo nizka. Če pri izračunu 
upoštevamo le urbana naselja z več kot 3000 prebivalci, je urbanega prebivalstva v Obsotelju in 
Kozjanskem le 19%. V kolikor upoštevamo še naselji z mestnim značajem, Šmarje pri Jelšah in 
Rogatec, delež urbanega prebivalstva znaša 25%, medtem ko na ravni celotne Slovenije ta delež 
znaša več kot 50%.  
Celotno območje Obsotelja in Kozjanskega meri 642 km2, kar predstavlja 3,16% površine 
Slovenije. 
Razvojni problemi Obsotelja in Kozjanskega se odražajo v spreminjanju števila prebivalcev in 
njihovem staranju, opuščanju kmetijske pridelave in propadanju kulturne pokrajine. Poglavitna 
razvojna težava je slabo razvita prometna infrastruktura. Takšnim območjem veliko pomaga 
država, vendar samo ta sredstva ne zadoščajo za hitrejši in skladnejši razvoj, zato je nujno 
potrebno zasnovati celovit razvojni program. Hitrejši razvoj je mogoč le na podlagi iniciativ 
lokalnega prebivalstva ter medsebojne prepletenosti domačega kapitala, zunanjega kapitala ter 
državnih sredstev.  
V prihodnosti bo potrebno spodbujati okoljsko učinkovit razvoj gospodarstva, turizma in 
kmetijstva, z vlaganji v komunalno infrastrukturo in okolju prijazne in obnovljive vire energije pa 
izboljšati okoljske razmere na območju. Če se bo učinkovito upravljalo z zavarovanimi območji, 
se bo ohranjala biotska raznovrstnost in identiteta območja, njegova kulturna pestrost pa se bo 
ohranjala s skrbjo za dediščino območja in njenim vključevanjem v sodobni način življenja 
(Območni razvojni program…,2006,str. 65). 
V analitičnem delu smo povsod za primerjalne vrednosti vzeli zadnje javno dostopne in 
preverjene podatke, zato se primerjajoča leta med področji razlikujejo.  
 

  
  



 

1.1 DEMOGRAFIJA 

 

1.1.1 PREBIVALSTVO  

 
Po številu prebivalcev so si občine zelo različne, imamo najmanjšo občino Dobje z manj kot tisoč 
prebivalci in največjo občino Šentjur, s skoraj 19.000 prebivalci. Prav tako se občine močno 
razlikujejo po površini, kjer je ponovno najmanjša občina Dobje in največja občina Šentjur. 
Celotno območje Obsotelja in Kozjanskega meri 642 km2, kar predstavlja 3,16% površine 
Slovenije. Na tem območju je leta 2007 živelo 50.520 prebivalcev, leta 2012 pa 50.936 
prebivalcev (Preglednica 1), kar nam pove, da se je število prebivalcev v zadnjih petih letih 
nekoliko zvišalo in je leta 2012 predstavljalo kar 2,48 % vsega prebivalstva Slovenije. 
 

ŠTEVILO PREBIVALCEV 

 2007 2012 razlika 

Dobje 1.002 971 -31 

Kozje 3.347 3.191 -156 

Podčetrtek 3.326 3.339 13 

Rogaška 11.014 11.020 6 

Rogatec 3.223 3.148 -75 

Šentjur 18.838 18.996 158 

Šmarje 9.770 10.271 501 

SKUPAJ 
OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

50.520 50.936 416 

SAVINJSKA 
REGIJA 

258.480 260.545 2.065 
 
 

SLOVENIJA 2.010.377 2.056.262 45.885 
 

Preglednica 1: Število prebivalcev, primerjava med letoma 2007 in 2012. Vir: Surs, 2013. 

 

 
Graf 1: Število prebivalcev v %, leto 2012. Vir: Surs, 2013.



 

 

  LETO OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

SAVINJSKA 
REGIJA 

SLOVENIJA 

2008 49,57 40,7 41,2 POVPREČNA 
STAROST 2012 49,81 41,7 42,0 

 
NARAVNI PRIRAST 
na 1000 prebivalcev 

2008 
2011 

0,25 
1,45 

1,6 
1,5 

1,7 
1,6 

Preglednica 2: povprečna starost in naravni prirast, primerjava med letoma 2007 in 2012. Vir: Surs, 2013. 

 
Iz Preglednice 2 je opaziti, da v trendu z ravnjo države tudi v Obsotelju in na Kozjanskem 
povprečna starost povečuje in nad državnim povprečjem. Tako je bila leta 2012 povprečna 
starost v Obsotelju in na Kozjanskem 49,81 let, medtem ko je bila istega leta povprečna starost 
na ravni države 42,0 let. Opazen pa je porast naravnega prirasta na 1000 prebivalcev, ta je 
namreč leta 2008 znašal 0,25 v letu 2011 pa 1,45, kar pa je pod državnim povprečjem (1,6 v letu 
2011).  
 

Selitveno gibanje prebivalstva, občine, Slovenija, letno 2011  

 
Priseljeni iz tujine 

na 1000 
prebivalcev 

Odseljeni v tujino na 1000 
prebivalcev 

Razlika (priseljeni – odseljeni) 

Dobje 1 1 0 

Kozje 2,8 1,5 1,3 

Podčetrtek 4,5 4,8 -0,3 

Rogaška Slatina 9,9 6,3 3,6 

Rogatec 13,1 7,7 5,4 

Šentjur 2,3 2,5 -0,2 

Šmarje pri Jelšah 2,5 2,1 0,4 
Preglednica 3: Selitveno gibanje po občinah, leto 2011. Vir: Surs, 2013. 

 
Tudi selitveno gibanje je zanimiva statistična kategorija, ki prikaže gibanje prebivalstva med 
izseljenimi in novo priseljenimi v posamezni občini. Opaziti je, da je gibanje najvišje v občini 
Rogatec (najvišja razlika med priseljenimi in odseljenimi), kjer je bilo v letu 2011 kar 13,1 
prebivalcev na 1000 oseb, ki so se odločili za bivanje v tej občini. Negativni trend je opaziti v 
občinah Podčetrtek in Šentjur, kjer je število priseljenih nižje od števila odseljenih.  



 

 
Graf 2: Primerjava – priseljeni in odseljeni – selitveno gibanje 2011. Vir: Surs, 2013. 

 

1.1.2 Delovno aktivno prebivalstvo 

 
Število delovno aktivnega prebivalstva je leta 2004 znašalo 20.548 oseb (Območni razvojni 
program…, 2006, str. 27), leta 2012 pa se je ta številka rahlo znižala, in sicer je v letu 2012 med 
delovno aktivnim prebivalstvom 20.467oseb. Najmanj delovno aktivnega prebivalstva imata 
občini Dobje. V Preglednici 3 je zbran tudi podatek o številu registriranih brezposelnih oseb, ki v 
letu 2012 skupaj znaša 3.050 oseb.  
 

 DOBJE KOZJE PODČETRTEK 
ROGAŠKA 
SLATINA 

ROGATEC ŠENTJUR ŠMARJE SKUPAJ 

Število delovno 
aktivnih prebivalcev 

(po prebivališču) 
407 1247 1334 4623 1300 7496 4060 20467 

Število registriranih 
brezposelnih oseb 

47 187 200 670 212 1131 603 3050 

 
Preglednica 4: podatki o delovno aktivnem prebivalstvu in brezposelnosti za leto 2012.  Vir: Surs, 2013.  



 

 

 LETO OBSOTELJE IN KOZJANSKO SAVINJSKA REGIJA SLOVENIJA 

2005 14,01 12,7 10,2 
STOPNJA REGISTRIRANE 

BREZPOSELNOSTI v % (julij) 2012 12,37 12,5 11,7 

2005 20.023 103.705 805.637 
ŠTEVILO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA 

2012 20.467 100.385 811.568 

2005 1.212,26 1.053,86 1.157,06 BRUTO PLAČA NA ZAPOSLENEGA 
(v EUR) 2012 1.286,91 1.380,43 1.498,05 

2005 768,48 684,59 735,73 NETO PLAČA NA ZAPOSLENEGA 
(v EUR) 2012 858,24 909,55 976,81 

Preglednica 5: Podatki o stopnji brezposelnosti, delovno aktivnem prebivalstvu in brezposelnosti za leto 2012.  Vir: Surs, 2013. 

 
V Obsotelju in na Kozjanskem se je v zadnjem obdobju stopnja registrirane brezposelnosti 
znižala, število delovno aktivnih prebivalcev pa se je povečalo. V Savinjski regiji je trend 
obraten. V primerjavi z letom 2005 se je v letu 2012 (Preglednica 4) nekoliko dvignila tudi bruto 
plača na zaposlenega, ki pa je še vedno pod povprečjem regije in države. Enako velja tudi za 
neto plačo na zaposlenega, ki v letu 2012 znaša na območju Obsotelja in Kozjanskega 858,24 €, 
kar je dobrih 100 € pod slovenskim povprečjem.  
 
Trend upadanja je posledica majhnih možnosti za zaposlitev na tem območju zaradi propada 
več podjetij in tudi nižje kvalifikacijske strukture brezposelnih, ki tako tudi težje najdejo 
zaposlitev. Opazen je trend pomanjkanja delovnih mest na območju, zato je prisotna velika 
dnevna migracija prebivalcev v druge, večje zaposlitvene centre. Negativne posledice za razvoj 
ima tudi »beg možganov«, posebej selitev mladega prebivalstva, saj velikokrat izobražen kader 
odhaja tja, kjer je večja ponudba delovnih mest, s tem pa slabi človeški kapital območja. 
 

1.1.3 Izobrazbena struktura 

 
IZOBRAŽEVANJE 

 
OBSOTELJE IN KOZJANSKO SAVINJSKA  REGIJA SLOVENIJA 

Število vrtcev  28 118 891 

Število osnovnih šol  32 121 842 

Število otrok vključenih v vrtce,   2.032 10.189 81.221 

Število osnovnošolcev  4.361 20.882 161.357 

Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev), 2010/2011 11,37 10,73 10,13 

Preglednica 6: Podatki s področja izobraževanja za leto 2011.  Vir: Surs, 2013. 



 

 

OBČINA ŠTEVILO ENOT VRTCEV ŠTEVILO OTROK V VRTCIH ŠTEVILO OŠ 
ŠTEVILO 
OTROK 

V OŠ 

ŠTEVILO 
ŠTUDENTOV 

(PO 
PREBIVALIŠČU) 

DOBJE 1 35 1 106 40 

KOZJE 1 102 2 253 192 

PODČETRTEK 2 126 3 283 174 

ROGAŠKA 
SLATINA 

4 457 5 978 527 

ROGATEC 1 117 3 254 138 

ŠENTJUR 11 750 11 1616 1015 

ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

8 445 7 871 533 

SKUPAJ 28 2032 32 4361 2619 
Preglednica 7: Število vrtcev in šol, število otrok v vrtcih in šolah ter število študentov po prebivališču, leto 2011. Vir: Surs, 2013. 

 
Izobraževanje je zagotovo eden od pomembnih faktorjev dviga človeškega kapitala na območju. 
Vidimo lahko, da se je v primerjavi z letom 2005, ko je bilo na območju subregije Obsotelje in 
Kozjansko 19 vrtcev in 32 osnovnih šol, ta številka povečala pri enotah vrtcev, katerih je bilo v 
letu 2012 na območju 28 (v letu 2005 le 19),  medtem ko število osnovnih šol ostaja enako, 
kljub temu, da je bilo nekaj podružničnih osnovnih šol že tik pred zaprtjem. Mreža osnovnih šol 
je  relativno dobro razporejena, kar je izrednega pomena za ohranjanje poseljenosti podeželja. 
Ogrožen je obstoj manjših enot vrtcev in osnovnih šol zaradi upadanja števila otok. 
 
V Obsotelju in na Kozjanskem ima pomembno vlogo tudi izobraževanje odraslih. Ljudska 
univerza Rogaška Slatina in Ljudska univerza Šentjur skrbita za izobraževanje odraslih in izvajata 
različne projekte s področja izobraževanja.   
V subregiji sta tudi dva šolska centra, in sicer: Šolski center Šentjur in Šolski center Rogaška 
Slatina. Šolski center v Rogaški Slatini izobražuje poklic optik ter izvaja gimnazijski program, 
medtem ko Šolski center v Šentjurju izvaja srednješolske in visokošolske programe s  področja 
kmetijstva (upravljanje podeželja in krajine), živilstva in prehrane, gostinstva in turizma ter 
naravovarstva. V obeh centrih se pojavlja problem zmanjševanja interesa za vpis v tehniške 
poklice, zaradi česar so šole prisiljene spreminjati programe, se bolj povezovati z 
gospodarstvom in med sabo.  
Na območju deluje tudi Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., ki je  
podjetje za izobraževanje in usposabljanje vpisano v razvid izvajalec javno-veljavnih programov 
izobraževanja in usposabljanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
Republike Slovenije. Center Prah izvaja javno veljavne programe izobraževanja s področja 
prometne znanosti od usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij do 
srednje strokovne in tehnične šole. Z šolskim letom 2013/2014 ponujajo tudi možnost študija 
na višji strokovni šoli (logistično inženirstvo). V sodelovanju z drugo izobraževalno institucijo pa 
ponujajo tudi možnost študija na visoki strokovni šoli (diplomirani ekonomist) ter bolonjski 
magistrski študij s področja ekonomije. 
 



 

Razmerje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ni skladno in kaže na strukturno 
neskladje na območnem trgu delovne sile. Zelo velik problem predstavlja struktura 
brezposelnih, saj brezposelni iskalci dela nimajo primernih kvalifikacij in znanj z vidika potreb 
delodajalcev. Ta problem se bo pojavljal še naprej, saj na območju primanjkuje delavcev s 
poklicno izobrazbo, saj se vedno večje število mladih odloča za nadaljevanje študija in tako se 
pojavlja primanjkljaj deficitarnih poklicev. Vedno večji je delež izobraženih mladih, ki imajo 
visoko stopnjo izobrazbe, vendar ne najdejo dela v lokalnem okolju, zato odhajajo iskati delovna 
mesta v druge regije. S tem pojavom se slabša ekonomska moč območja, kadrovski, človeški 
potencial območja, dolgoročno pa pušča posledice v razvoju območja.  
Mlade se je začelo na različne načine spodbujati k študiju na deficitarnih področjih, od 
kadrovskih štipendij naprej. K temu je veliko pripomogel tudi regionalni projekt Regijska 
štipendijska shema Savinjske regije. S pomočjo štipendiranja je mladim omogočeno, da se lahko 
posvetijo izobraževanju v smeri deficitarnih kadrov v regiji in hkrati, da izobražen kader ostane v 
Savinjski regiji.  
 Območje Obsotelja in Kozjanskega pokriva območna služna Zavoda RS za zaposlovanje Celje, ki 
redno izvaja aktivne politike zaposlovanja, saj so potrebe po tem velike (Območni razvojni 
program…, 2006). 
 

1.2 Sociala in zdravstvo 

Obsotelje in Kozjansko spada med območja, ki se na področju zdravstvenega varstva ter 
socialnega skrbstva srečujejo s številnimi problemi. Za območje je značilna visoka stopnja 
samomorilnosti in drugih negativnih pojavov. Na območju sta dva javna zdravstvena domova, v 
Šmarju pri Jelšah in Šentjurju, v ostalih sedežih občin, razen v Dobju, pa delujejo zdravstvene 
postaje. Za varstvo starejših je poskrbljeno, saj delujejo domovi za ostarele v Rogaški Slatini, 
Šentjurju in Šmarju pri Jelšah. Prav tako več podjetij skrbi za zaposlovanje invalidnih oseb, v 
Šentjurju se nahaja tudi Varstveno delovni center, ki ima enoti v Šmarju pri Jelšah in Podplatu. 
Na Pilštanju najdemo tudi Varno hišo za otroke, Mala hiša. V Šentjurju in Šmarju pri Jelšah se 
nahajata Center za socialno delo in Urad za delo.  
Na območju deluje tudi invalidsko podjetje Kip vizija d.o.o, ki je bilo ustanovljeno z namenom 
lažjega reševanja povečane invalidske problematike, slabega gospodarskega stanja in velike 
brezposelnosti. Poslanstvo družbe temelji na usposabljanju in zaposlovanju invalidnih in težje 
zaposljivih oseb.  
 

1.3 Gospodarstvo 

 
»Slovenija se v zadnjih letih oddaljuje od strateških ciljev na področju gospodarskega razvoja in blaginje 
prebivalstva, prav tako ni bilo pomembnejših vsebinskih premikov v smeri trajnejšega zmanjšanja obremenjevanja 
okolja. Padec gospodarske aktivnosti v Sloveniji od začetka gospodarske krize je bil med največjimi v EU, kar nas je z 
91 % povprečne gospodarske razvitosti članic EU (merjeno z BDP na prebivalca po kupni moči) oddaljilo na 85 % 
leta 2010, nadaljnje povečevanje razvojne vrzeli pa se je po naši oceni nadaljevalo tudi leta 2011. Slovenija se po 
gospodarski razvitosti od leta 2008 oddaljuje od povprečja držav Evropske unije, za katerim je leta 2010 zaostajala 
že bolj kot ob začetku izvajanja SRS (leta 2005). V zadnjih letih je v Sloveniji prišlo do odmika od uresničevanja 
osrednjega gospodarskega cilja SRS (postati povprečno razvita država EU do leta 2013), ki ni le začasne narave. 
Gospodarsko nazadovanje je posledica strukturnih slabosti, ki zmanjšujejo konkurenčno sposobnost slovenskega 
gospodarstva in so posledica odlašanja s privatizacijo gospodarstva ter z izvedbo ključnih strukturnih reform v 
preteklosti. Po močnem znižanju bruto domačega proizvoda leta 2009 se je tako oddaljevanje od povprečne 
ekonomske razvitosti EU nadaljevalo tudi v letih 2010 in 2011. Slovenski bruto domači proizvod na prebivalca 



 

(prilagojen po kupni moči) je tako po zadnjih podatkih Eurostata leta 2010 padel na 85 % povprečja EU, po naši 
oceni pa se je ob stagnaciji gospodarske aktivnosti v Sloveniji leta 2011 razkorak do evropskega povprečja še 
nekoliko povečal. Razvojna vrzel se je od leta 2008 do leta 2010 povečala bolj (za 6 odstotnih točk), kot se je od 
začetka izvajanja SRS do leta 2008 zmanjšala (za 4 odstotne točke), zato Slovenija zastavljenega cilja ne bo dosegla 
niti v srednjeročnem časovnem obdobju.« (UMAR 2012) 
Območje Obsotelja in Kozjanskega je podpovprečno razvito v primerjavi s Slovenijo in Savinjsko 
regijo. (Območni razvojni program…, 2006, str. 36). Prometna zaprtost in slabo razvita ter 
pozno zgrajena cestna in železniška mreža sta zelo vplivali na gospodarsko zaostalost pokrajine. 
Veliko vlogo je imela tudi obmejnost pokrajine v različnih zgodovinskih obdobjih, ki je ali 
spodbujala ali pa zavirala razvoj tega območja. Med vzroki za počasnejši gospodarski razvoj je 
tudi pomanjkanje energetskih in mineralnih virov (Slovenija, 2001).  
V procesu tranzicije so nekatere dejavnosti doživele hud udarec, zato so se zaprle ali 
prestrukturirale. Največji udarec so doživele tekstilna, obutvena, lesno-predelovalna, živilska ter 
steklarska industrija (Elegant Šentjur, Mont Kozje, Kors Rogaška Slatina, Tolo Šentjur, Steklarna 
Rogaška Slatina) (Območni razvojni program…, 2006, str. 36). 
 
Pomembnejši dogodki za razvoj Obsotelja in Kozjanskega v zadnjih 150 letih so naslednji: 
1850 – upadanje gospodarskega razcveta in trgovine s Hrvaško; 
1850 – 1945 – stagnacija kmetijstva, stagnacija in propad neagrarnih dejavnosti; 
1945 – začetek močnega izseljevanja v industrijska središča; 
1974 – potres, prenova zgradbene strukture; 
1980 – pojavljanje izoliranih razvojnih točk (kmetijstvo, mali indust. obrati, obrt, turizem). (M. 
Klemenčič, 2003) 
 

1.3.1 PODJETNIŠTVO 

 
Za Obsotelje in Kozjansko so pomembne male družbe, ki predstavljajo največji delež vseh  družb 
na območju. Število gospodarskih družb se z leti povečuje, prav tako se povečuje število 
zaposlenih v gospodarskih družbah (Območni razvojni program…, 2006, str. 37). 
 
Največ podjetij je v občini Šentjur, ta podjetja ustvarjajo tudi največ prihodka (Preglednica 9). S 
tega vidika je zanimiva Rogaška Slatina, saj ima manj podjetij kot Šentjur, vendar je v njih 
zaposlenih več ljudi kot v Šentjurju. Najmanj podjetij je v občini Dobje, vendar je ta podatek 
primeren, če upoštevamo, da je občina mlada in po številu prebivalcev in površini sorazmerno 
majhna (Preglednica 8). 

OBČINA Poslovni subjekti (31.12.2008) Poslovni subjekti (31.12.2012) 

KOZJE 102 130 

PODČETRTEK 160 179 

ROGAŠKA SLATINA 617 737 

ROGATEC 118 137 

ŠMARJE PRI JELŠAH 435 505 

DOBJE 33 44 

ŠENTJUR 885 1.044 

SKUPAJ OBSOTELJE IN KOZJANSKO 2.350 2.776 

SAVINJSKA REGIJA 13.587 15.374 

SLOVENIJA 127.671 142.065 
Preglednica 8: Število poslovnih subjektov po občinah, leti 2008 in 2012. Vir: Ajpes 2013. 



 

OBČINA ZAPOSLENI PRIHODKI (v 000 €) 

KOZJE 170 23.106 

PODČETRTEK 567 71.573 

ROGAŠKA SLATINA 2.994 232.990 

ROGATEC 226 24.836 

ŠMARJE PRI JELŠAH 1.288 177.553 

DOBJE 54 19.903 

ŠENTJUR 2.655 294.138 

SKUPAJ OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

7.954 844.144 

SAVINJSKA REGIJA 65.375 9.127.775 

SLOVENIJA 497.109 83.683.074 

Preglednica 9: Število zaposlenih in prihodki v poslovnih subjektih po občinah, leto 2011. Vir: Ajpes 2013. 

 
 
Samostojni podjetniki imajo veliko vlogo na območju Obsotelja in Kozjanskega, saj zagotavljajo 
petino delovnih mest na območju. (Območni razvojni program…, 2006, str. 37). Ob pripravi 
Območnega razvojnega programa 2007-2013 je bilo v dokumentu zaslediti nezadovoljivo stanje 
na področju javne gospodarske infrastrukture. »Na območju primanjkuje ustrezno opremljenih 
in razpoložljivih zemljišč za investitorje. Občine sicer čedalje več vlagajo v pripravo in 
opremljanje novih površin, vendar se pojavlja problem sredstev in lastništva zemljišč. Potrebno 
je zagotoviti spodbudno okolje za razvoj novih podjetij in podjetništva.« (Območni razvojni 
program…, 2006, str. 40). Do danes so že v skoraj vseh občinah urejene nove poslovno-obrtne 
cone, ki so pogoj za razvoj gospodarstva. Prav tako na območju deluje Mrežni podjetniški 
inkubator Vrelec d. o. o. Inkubator je rezultat projekta “Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja 
in Kozjanskega”, katerega nosilec je bila Občina Rogaška Slatina s partnerjem Občino Šentjur. 
Inkubator bo s svojim delovanjem prispeval k izboljšanju stanja na področju zagotavljanja 
ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in podjetij. Inkubator je namenjen 
potencialnim podjetnikom z zanimivimi poslovnimi idejami, novo nastalim podjetjem, ki 
potrebujejo strokovno podporo in ugodnejše poslovne prostore, obstoječim podjetjem s svojo 
svetovalno, informacijsko, izobraževalno in prostorsko funkcijo, pa tudi mladim, ki želijo 
pridobivati podjetniška znanja, razvijati podjetniške veščine in pridobivati izkušnje, ki jim bodo 
lahko koristile na njihovi morebitni podjetniški poti. Zato Mrežni podjetniški inkubator deluje 
tudi kot »mladinski podjetniški inkubator« s ciljem, da se mladim predstavi in se jih usmeri v 
podjetništvo, saj Obsotelju in Kozjanskemu primanjkuje delovnih mest, zaradi česar mladi 
izobraženi kadri, ki nimajo možnosti, da bi si sami ustvarili delovno mesto, odhajajo s tega 
območja; to pa za območje predstavlja neprecenljivo izgubo.  
Na območju delujeta tudi dve Območni obrtni-podjetniški zbornici, in sicer v  Šentjurju in 
Šmarju pri Jelšah, ki prav tako predstavljata podporno okolje ra obstoj in razvoj podjetništva v 
subregiji. 
Razvojna agencija Sotla v obdobju 2007-2013 skrbi za izvedbo podpornih storitev za razvoj in 
obstoj podjetništva na območju (točka VEM), in sicer posebej s pomočjo storitev svetovanja, 
izvajanje postopkov registracij in sprememb podjetij, animacijske in tematske delavnice, skrbijo 
za povezovanje podjetnikov z mladimi (šole in vrtci na območju) in podobno.  Postopke 
registracij samostojnih podjetnikov in enostavnih gospodarskih družb na območju Obsotelja in 
Kozjanskega izvajajo naslednji subjekti: 



 

���� OOZ Šentjur in Šmarje pri Jelšah, 
���� UE Šentjur in Šmarje pri Jelšah,  
���� Razvojna agencija Sotla, 
���� Notarja: Milan Grasselli in Sergej Rojs. 

 
Na območju je bilo v zadnjih dveh letih opaziti porast števila izvedenih postopkov (registracija s. 
p. in d. o. o., doregistracija dejavnosti, izbris podjetja, oddaja davčnih podatkov in ostali podatki 
v sklopu e-VEM). Tako je bilo leta 2011 na območju izvedenih 968 postopkov, medtem ko je 
število v letu 2012 še naraslo, in sicer na 1097. Poudariti je potrebno, da so v številih upoštevani 
tako postopki izvedeni pri s. p. kot pri gospodarskih družbah.  
 
Leta 2005 je bilo samozaposlenih oseb v Obsotelju in Kozjanskem 3.156  (Območni razvojni 
program…, 2006, str. 28), leta 2012 pa 3.456, kar nam pove, da se je število samozaposlenih 
oseb v petih letih zvišalo. Če pogledamo samozaposlitev v % na celotno območje je le-ta 
največja  
 
 DOBJE KOZJE PODČETRTEK ROGAŠKA SLATINA ROGATEC ŠENTJUR ŠMARJE  SKUPAJ 

Število 
samozaposlenih 
oseb 

89 332 301 639 175 1130 790 3456 

Preglednica 10: Število samozaposlenih oseb po občinah, leto 2012. Vir: SURS 2013. 
 

 
Graf 3: Primerjava števila prebivalcev in števila samozaposlenih, leto 2012. Vir: Surs, 2013. 

 
Če pogledamo primerjavo med številom prebivalcev in številom samozaposlenih vidimo, da je 
najvišji delež samozaposlitve glede na število prebivalcev moč opaziti v občini Kozje (10,4 %), za 
njima pa v občinah Podčetrtek in Dobje (9 %). V subregiji Obsotelje in Kozjansko delež 
samozaposlenih predstavlja 7,7 % vseh prebivalcev subregije.  
 
 



 

1.3.2 Turizem 

Turizem predstavlja razvojno priložnost Obsotelja in Kozjanskega, saj ima območje zelo bogato 
naravno in kulturno dediščino, ki se lahko ponudi in trži obiskovalcem, potrebo je le vlagati v 
ureditev ustrezne turistične infrastrukture, da lahko turizem doseže razvoj v največji 
možni meri. Potrebno je razviti dopolnilno ponudbo, spodbujati njeno raznovrstnost in 
posebnost, jo povezovati z ostalimi turističnimi produkti. Prav tako so potrebna še večja 
vlaganja v turistično infrastrukturo, kot so razne kolesarske, sprehajalne, jahalne, tematske poti, 
rekreacijske centre itd. 
Za območje je zagotovo pomemben tudi razvoj specializiranih ponudb turizma (kulturni, 
wellness, športni turizem in ostale specializirane oblike), saj bo le takšen razvoj v masovni 
turistični ponudbi pripeljal do nagovarjanje konkretnih ciljnih skupin in trgov. V obdobju 2007-
2013 je bilo na območju opaziti kar nekaj usmeritev v specializirane turistične produkte, če 
omenimo nekatere med njimi: 

� Romarski turizem (Kozjanski park in RA Kozjansko), 
� Selfness in wellness turizem (Terme Olimia), 
� Doživljajski turizem (delavnice v muzeju na prostem Rogatec), 
� Zdravstveni turizem (Medical center Rogaška Slatina), 
� Turizem v zidanicah (občine Obsotelja in Kozjanskega), 
� razvoj kolesarjem prijazne turistične ponudbe in kolesarjenju prijaznih poti,  
� in ostali.  

 
Območje Obsotelja in Kozjanskega se aktivno vključuje tudi v regionalni destinacijski turistični 
razvoj in promocijo v sklopu projekt RDO Dežela Celjska, ki ga vodi Zavod Celeia Celje.  
 
Na Forumu Finance, ki je bil konec leta 2012 v Rogaški Slatini, je bil posebej izpostavljen 
problem turizma v tem delu Slovenije: »Turizem v regiji je preveč razdrobljen in nima skupne 
točke, ki bi celotno okolje povezala in ga predstavila možnim gostom. Omejena je na ozko 
območje okoli turističnih središč in po številu turističnih produktov, širša okolica pa pri tem ne 
sodeluje. Da turisti nimajo dovolj možnosti za trošenje, so se strinjali vsi sogovorniki.« (Forum 
Finance, 2012) 
 
V obdobju 2007-2013 se je območje zagotovo začelo turistično povezovati, kar dokazujejo 
skupni promocijski materiali (npr. Katalog Turizem v sožitju z naravo z oblikovanimi integralnimi 
turističnimi produkti za 5 občin Obsotelja in Kozjanskega, skupna karta kolesarskih poti, skupni 
image katalog in zemljevid ponudnikov ob Šmarsko-virštanjski vinski-turistični cesti, promocijski 
katalog Bioregija in podobno).  
Dober primer je tudi povezovanje Term Olimia z lokalnim okoljem, prav tako se tudi ostali večji 
ponudniki turističnih storitev vedno bolj »odpirajo navzven« in iščejo dodatno ponudbo, ki jo 
lahko ponudijo svojim gostom.  
 

Prenočitvene zmogljivosti po: SKUPINE NASTANITVENIH OBJEKTOV, OBČINE 
Zmogljivosti - ležišča - 

SKUPAJ 
Razlika (2011-2008) 

 

2008 2011  

Podčetrtek 2171 2201 30 

Rogaška Slatina 1955 2038 83 

Skupine nastanitvenih objektov - 
SKUPAJ 

Dobje - - 0 



 

Kozje - 50 50 

Rogatec 29 34 5 

Šentjur 99 75 -24 

Šmarje pri Jelšah - 22 22 

ŠTEVILO SKUPAJ  4254 4420 166 
Preglednica 11: Prenočitvene zmogljivosti 2008 in 2011. Vir: SURS 2013. 

 
Statistični podatki kažejo, da se je število ležišč v primerjavi z letom 2008 povečalo 
(Pregledanica 11), tako je bilo leta 2008 na območju zabeleženih 4254 ležišč, leta 2011 pa 4420, 
kar je 166 ležišč več.  
 

 2008 2011 

 ŠT. 
LEŽIŠČ 

ŠTEVILO 
GOSTOV 
(TUJI IN 
DOMAČI) 

ŠTEVILO 
NOČITEV 

ŠT. 
LEŽIŠČ 

ŠTEVILO 
GOSTOV 
(TUJI IN 
DOMAČI) 

ŠTEVILO 
NOČITEV 

OBSOTELJE 
IN 
KOZJANSKO 

4.254 145.338 644.532 4.420 138.800 618.950 

SAVINJSKA 
REGIJA 

12.191 341.684 1.376.649 13.652 359.051 1.383.818 

SLOVENIJA 110.248 3.083.713 9.314.038 118.817 3.217.966 9.388.095 

Preglednica 12: Prenočitvene zmogljivosti, število gostov in nočitev, primerjava med leti 2008 in 2011. Vir: SURS 2013.  

 
Zanimivo je, da je sicer v primerjavi med letoma 2008 in 2011 opaziti porast števila ležišč in 
števila gostov (Preglednica 12), medtem ko je število nočitev upadlo. Na ravni Savinjske regije in 
Slovenije je moč v letu 2011 opaziti povečanje števila gostov in nočitev.  
 
V času 2007-2013 je na območju opaziti veliko vlaganj v razvoj in posodobitev turistične 
infrastrukture (Terme Olimia, srednje velika turistična gospodarstva npr. prenočitve Angelina, 
….), prav tako pa se je na območju veliko vložilo v obnovo in novogradnjo prometne in ostale s 
turizmom tesno povezane infrastrukture.  
Na območju se izvaja cel kup projektnih aktivnosti, ki močno vplivajo na razvoj turistične 
ponudbe območja, ki tako postaja vedno bolj specializirana in ciljno usmerjena. V letu 2010 so 
se začele tudi projektne aktivnosti projekta Turizem v zidanicah (II.faza projekta se zaključi 
konec leta 2013), ki je vsekakor eden od potencialov nadaljnjega razvoja nastanitvene ponudbe 
območja. Turizem v zidanicah gre z roko v roki s trendi turizma na podeželju in trendi vinskega 
turizma, ki zadnje čase postajata vedno bolj iskani obliki turizma tako pri nas kot v tujini. 
Turizem v zidanicah predstavlja zagotovilo trajnostnega razvoja številnih oblik turizma, 
skladnega regionalnega razvoja, razvoja podeželja, ohranjanje kulturne dediščine, podlago za 
oblikovanje drugih turističnih produktov in ustvarjanje zdrave konkurenčnosti s poudarkom na 
dvigu kakovosti stacionarnega turizma, tako je vsekakor potrebno slediti zastavljenim ciljem in 
uresničiti trženjsko željo po novem produktu – obuditi in odpreti zidanice v Obsotelju in na 
Kozjanskem.  
Na območju se tako razvijajo vse tri možnosti znotraj produkta turizem v zidanicah:  

� stare zidanice in hrami (kot kulturna dediščina, namenjena ogledu), 

� vinotoči (kjer se izvaja gostinska ponudba) in  



 

� sobodajalstvo (gre za najem bivalnih prostorov). 

 
Območje je med leti 2007-2013 vzpostavilo tudi veliko čezmejnih in mednarodnih povezav in 
projektov na področju razvoja turizma. Med njimi velja omeniti nekatere izvedene projekte: 

� »Razvoj čezmejne wellness destinacije s povezovanjem podeželskih turističnih 
produktov«, (akronim:Wellness 3plus), sofinanciran s sredstvi OP IPA SI-HR 2007-2013. 
Projekt je povezoval čezmejno območje Obsotelja in Kozjanskega, Dravinjskega in 
Zagorsko–Krapinsko županijo na hrvaški strani. Z oblikovanimi atraktivnimi in 
specializiranimi integralnimi produkti  t. i. podeželskega wellnessa je projekt združil 
turistično ponudbo območja, ki bo nadgradila standardno ponudbo zdravilišč. Ponudbo 
je združil v tri tematske sklope: aktivne počitnice, doživetje narave in gastronomije ter 
kultura. 

� »Turistična infrastruktura in promocija izbranih sakralnih centrov«, (akronim: Marijina 
romarska pot), sofinanciran s sredstvi OP IPA SI-HR 2007-2013 in projekt »Po poteh 
romarjev in božjih popotnikov« (akronim: Pilgrimage Europe), sofinanciran s sredstvi 
OP SI-AT 2007-2013. Oba projekta sta razvila specializirano obliko turizma – romarski 
turizem. V projektu so se tako trasirale nove in obstoječe romarske poti in naredila 
promocije le-teh širši javnosti.  

� »Vino, kultura, kulinarika – doživeti vinske ceste« (akronim: Vino Cool) sofinanciran s  
OP SI-AT 2007-2013. Projekt je povezal 13 vinskih cest na slovenski in avstrijski strani 
projekta. Vzpostavil je skupno promocijsko karto, digitaliziral ponudbo ob njih in 
izmenjal dobre prakse projektnega območja.  

� in podobni.  
 
Na območju Obsotelje in Kozjanskega je ogromno turističnih znamenitosti kot so Muzej na 
prostem Rogatec, dvorec Strmol, Zdraviliški park Rogaška Slatina, Anin dvor, Minoritski 
samostan Olimje, Kozjanski regijski park (grad Podsreda), Muzej Južne železnice, arheološko 
najdišče Rifnik, baročne znamenitosti (Kalvarija s cerkvijo sv. Roka ter Centrom baročne 
umetnosti Obsotelja in Kozjanskega itd.), spominske hiše znanih osebnosti (Ipavčeva hiša, 
rojstna hiša A.M. Slomška) … Omenili smo le del turistične ponudbe na območju, da dobimo 
občutek, kako pestra in zanimiva je ponudba na območju. Poudariti pa je potrebno tudi, da je 
na območju še veliko število možnosti koriščenja objektov, ki so potrebni prenove, med njimi 
omenimo grad Podčetrtek, Vonarsko jezero, Jelšingrad in podobno.  
Pomembno je, da se zadnje čase ponudniki storitev na področju turizma povezujejo in vedno 
bolj  turistično ponudbo območja tržijo skupaj. Območje je zaradi raznolikosti zanimivo tudi za 
dnevne turiste (izletnike), hkrati pa predstavlja tudi tranzitno območje, posebej v poletnih 
mesecih, ko veliko tujcev prečka območje na poti na hrvaško morje ter pozimi na smučanje v 
Slovenijo in Avstrijo.  
 
 
 



 

1.3.3 Podeželje 

Podeželski značaj Obsotelja in Kozjanskega je dediščina preteklosti, ko je bila kmetijska 
dejavnost osnovna gospodarska dejavnost območja. Za to območje je značilno, da je  turistično 
zanimivo, ampak je ponudba skoncentrirana v večjih turističnih centrih, potencial podeželja pa 
ostaja v veliki meri neizkoriščen, kljub temu da ima bogato kulturno in naravno 
dediščino. 
Za razvoj podeželja območja Obsotelja in Kozjanskega skrbita dve lokalni akcijski skupini za 
razvoj podeželja, in sicer LAS Obsotelja in Kozjanskega, ki zajema občine Kozje, Podčetrtek, 
Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah ter LAS Od Pohorja do Bohorja, ki zajema občini 
Šentjur in Dobje. Kljub temu, da vse občine Obsotelja in Kozjanskega spadajo v Savinjsko 
statistično regijo, so se območja Lokalnih akcijskih skupin določevala na podlagi regionalnih 
identitet, demografskih kriterijev, podobnosti gospodarskega potenciala, naravno geografskih 
dejavnikov in kulturnozgodovinskih dejstev. 
 
Razvojna vizija LAS je, da poveže lokalne skupnosti, podporne institucije, gospodarske subjekte, 
kmetovalce, društva, posameznike itd., z namenom dosega skupnih ciljev, kot so ustvariti 
pogoje za razvoj podjetništva, povečati turistično prepoznavnost območja, ohraniti podeželsko 
okolje živo in zagotoviti boljše pogoje za življenje na podeželju ter ohraniti naravno krajino in 
identiteto Obsotelja in Kozjanskega.  

Obe LAS sta skupaj izvedli oziroma izvajata 84 projektov in tako pridobili okoli 1.268.908,33 € 
nepovratnih sredstev 4. osi, pristop LEADER. Del denarja je bil namenjen tudi vodenju Lokalne 
akcijske skupine za razvoja podeželja (LAS), tako je bilo na subregijski ravni skupaj za Os 4  
(izvajanje pristopa LEADER) počrpanih skupaj 1.487.043 €, celotna vrednost izvajanja projektov 
lokalne razvoja strategije in vodenja lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in 
animacija območja je bila 2.648.321 €.  

Na območju Obsotelja in Kozjanskega imata sedež tudi dve izpostavi Kmetijsko-gozdarskega 
zavoda Celje, in sicer v Šentjurju in Šmarju pri Jelšah. Prav tako na območju delujeta dve 
Kmetijski zadrugi, v Šmarju pri Jelšah in v Šentjurju.  

Na območju Obsotelja in Kozjanskega je delež podeželskega prebivalstva visok. Ekonomski 
položaj kmečkega prebivalstva se zadnja leta slabša, predvsem zaradi manj delovnih mest ter 
vedno težjih razmer na trgu. Majhne kmetije ne dajejo zadostnega vira za preživetje, zato se 
zlasti mlajši prebivalci odseljujejo (Območni razvojni program…, 2006, str. 41). 
Razvoj kmetijstva na območju je že v preteklosti zavirala močna razdrobljenost posesti, 
majhnost kmetij, slaba starostna in izobrazbena raven prebivalcev ter močno ekstenzivna in 
tradicionalna kmetijska polikulturna proizvodnja. 



 

 

Kmetijska gospodarstva po: OBČINE, LETO , MERITVE 

2010 

 Število kmetijskih 
gospodarstev 

Kmetijska zemljišča v 
uporabi (ha) 

Kozje 490 3201 

Podčetrtek 387 2142 

Rogaška 
Slatina 

521 2340 

Rogatec 235 815 

Šentjur 1393 8351 

Šmarje pri 
Jelšah 

868 4850 

Dobje 153 869 

SKUPAJ 4047 22568 

% v 
Sloveniji 

5,4% 4,8% 

SLOVENIJA 74646 474432 

Preglednica 13: Kmetijska gospodarstva in kmetijska zemljišča v uporabi, leto 2010. Vir: Popis kmetijstva 2010. 

 
V letu popisu kmetijstva iz leta 2010 (prejšnje je bilo v letu 2000) vidimo, da je na območju 4047 
kmetijskih gospodarstev, kar je 5,4% vseh gospodarstev v Sloveniji (Preglednica 13). Na 
območju je 22.568 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi, kar predstavlja na ravni celotne 
Slovenije 4,8 % vseh kmetijskih zemljišč.  
 

 2000 2010 

 Št. kmetijskih 
gosp. 

Kmet. zemljišča v 
uporabi (ha) 

Št. 
kmetijskih 
gosp. 

Kmet. zemljišča v 
uporabi (ha) 

OBSOTELJE 
IN 
KOZJANSKO 

4.614 22.451 4.047 22.568 

SAVINJSKA 
REGIJA 

12.730 68.295 11.294 67.567 

SLOVENIJA 86.467 485.879 74.646 474.432 

Preglednica 14: Kmetijska gospodarstva in kmetijska zemljišča v uporabi, leto 2000 in 2010. Vir: Popis kmetijstva 2010. 

 
Če naredimo primerjavo z zadnjo uradno statistiko iz leta 2000, ugotovimo, da je število 
kmetijskih gospodarstev upadlo, medtem ko je površina kmetijskih zemljišč v uporabi rahlo 
narasla (Preglednica 14). Enak trend je opaziti tako na območju Savinjske regije kot tudi celotne 
Slovenije. Opazen je trend povečevanja povprečne velikosti kmetijskih gospodarstev ob 
upadanju njihovega števila, predvsem manjših. Proces prestrukturiranja kmetijstva v smeri 
specializiranih kmetij teče vzporedno z prilagajanjem porabe dela. Struktura kmetijske zemlje v 



 

uporabi, v kateri prevladujejo trajne travinje, narekuje pretežno živinorejsko proizvodnjo, za 
katero se porabi tudi dobršen del njiv.  
 

 
Graf 4: Kmetijska gospodarstva po rabi zemljišč, leto 2010. Vir: Popis kmetijstva 2010. 

 
Kot je razvidno na Grafu 4, na območju Obsotelja in Kozjanskega po rabi zemljišč prevladujejo 
trajni travniki in pašniki, zavzemajo skoraj 50%, kar nam pove, da velik del območja sodi med 
območja z omejenimi dejavniki. Tam, kjer kmetijska obdelava zemljišč ni mogoča, se pojavljajo 
gozdovi, ki pa jih je manj kot trajnih travnikov in pašnikov. Njive predstavljajo 16% v strukturi 
kmetijskih zemljišč. Manjše deleže predstavljajo sadovnjaki, vinogradi in nerodovitna zemljišča. 
 
Kmetije tega območja so usmerjene predvsem v rejo živine in proizvodnjo poljščin. Največ je 
specializiranih rejcev pašne živinoreje, specializiranih kmetij (prašičereja, perutninarstvo in 
podobno) je zelo malo.  
 
Glavni problemi se kažejo v zmanjševanju števila prebivalcev in njihovem staranju, opuščanju 
kmetijske pridelave in propadanju kulturne krajine. Kot temeljni razvojni problemi kmetijstva so 
izpostavljeni: težje naravne razmere, predvsem strmina, premajhna in premalo zaokrožena 
posest, pomanjkljiva mehanizacija, zlasti pa slabe socialnoekonomske razmere (staranje 
kmečkega prebivalstva, pomanjkanje delovnih moči, pomanjkljiva izobrazba kmečkih 
gospodarjev in nezanimanje mlajše kmečke generacije za kmetovanje). Poseben problem je 
vpetost kmetijstva v preteklo agrarno in splošno gospodarsko strukturo, ki je na območju 
podpovprečno razvita. Kljub znatnim razvojnim korakom kmetijstvo ne dohaja sodobnih 
razvojnih zahtev, saj so tega zmožne le največje in najbolje opremljene kmetije. To je vzrok za 
vse večjo diferenciacijo kmetijstva v tržno usmerjene kmetije in dopolnilne kmetije, ki izgubljajo 
interes za kmetovanje. 
 
V zadnjih letih je opazen trend naraščanja ekološkega kmetovanja in lokalne samooskrbe, 
čeprav možnosti še niso izkoriščene. 
 
 
 



 

 

 
Graf 5: Število dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, leto 2012. Vir: AJPES 2012. 

 
Na območju Obsotelja in Kozjanskega je skupaj registriranih 182 dopolnilnih dejavnosti, kar je 
enkrat več kot jih je bilo leta 2004. Največ jih je v občini Šentjur in Šmarje pri Jelšah, najmanj pa 
v občini Rogatec (Graf 5). 
 

OBČINA Število 
ekoloških 
kmetij 
(2011) 

Dobje 6 

Kozje 29 

Podčetrtek 8 

Rogaška Slatina 5 

Rogatec 3 

Šentjur 59 

Šmarje pri Jelšah 6 

SKUPAJ 116 
Preglednica 15: Število ekoloških kmetij v letu 2011. Vir: Seznam ekoloških kmetij 2011. 

 
V Preglednici 15 je vidno, da je bilo leta 2011 na območju Obsotelja in Kozjanskega v register 
vpisanih 116 ekoloških kmetij, od tega največ v občini Šentjur, sledi občina Kozje, medtem ko 
imajo ostale občine manj kot 10 ekoloških kmetij. Prostorska razporeditev ekoloških kmetij na 
območju Obsotelja in Kozjanskega kaže na značilno zgoščenost ekološke pridelave na območjih 
s težjimi pridelovalnimi pogoji. 
»Na območju Kozjanskega regijskega parka ekološki kmetovalci prodajajo največ mesa, žit in 
sadja, od tega se v veliki meri poslužujejo poleg prodaje na kmetiji tudi prodaje produktov na 
ekotržnicah« (Uršič, 2012). Kljub pestri prostorski razporeditvi ekoloških kmetij na območju je 
potrebno poudariti, da je celotno območje primerno za ekološko kmetovanje, ravno zaradi 
pestrih naravnih pogojev, ki omogočajo raznovrstno pridelavo kmetijskih pridelkov, kar daje 
večjo vrednost ekološkemu kmetijstvu. 



 

 
OBČINA Površina Natura 2000 (ha) Površina občine 2000 (ha) Delež 

(%) 

Dobje 5,14 1.749,31 0,29 

Kozje 7095,912 8968,978 79,12  

Podčetrtek 2.005,05 6.055,99 33,11 

Rogaška Slatina 1.077,31 7.154,64 15,06 

Rogatec 154,44 3.955,79 3,9 

Šentjur 1.781,78 22.225,89 8,02 

Šmarje pri Jelšah 139,69 10.770,25 1,3 

SKUPAJ 12.259,32 53.661,18 22,85 

Preglednica 16: Delež Natura 2000 po občinah. Vir: Natura 2000. 
 

Zanimivo je, da kar 22,85 % celotne površine območja Obsotelja in Kozjanskega spada v 
območje Natura 2000. Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih 
določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za 
prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter 
habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi. 
 



 

2 PODATKI O ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV V OBBDOBJU 2007- 
20131 
 

V spodnji analizi bomo skušali zbrati čim več podatkov o črpanju EU sredstev na območju 
Obsotelja in Kozjanskega. Podatke smo pridobili iz javno dostopnih evidenc in popisu pri 
končnih uporabnikih EU sredstev.   

2.1 Investiranje s pomočjo Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni 
razvoj in razvoj podeželja Ribnica 
 

Regionalni razvoj za programsko obdobje do leta 2013 je skladen regionalen razvoj z 
uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo 
zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev 
Slovenije. 
 

Za uresničevanje zastavljenih nalog zasleduje regionalna politika v naslednjem programskem 
obdobju dva splošna cilja 1: 
- vzpostavitev učinkovitega upravljanja z regionalnim razvojem in 
- učinkovita izvedba regionalnih razvojnih programov in programov spodbujanja skladnega 

regionalnega razvoja 2007-2013.  
 

 Z regionalnim razvojem sovpada tudi razvoj podeželja, katerega problematika sodi med 
najpomembnejše teme evropske in nacionalnih politik. Glede na razvitost se posamezna 
podeželska območja močno razlikujejo, zato bo tudi cilj Sklada zmanjševati te razlike in 
prispevati k trajnostnemu razvoju teh območij.  
  
Cilj dodeljevanja spodbud: trajnejše doseganje javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in 
razvoja podeželja. 
Oblike spodbud: subvencije, posojila, jamstva. 
Področja dodelitve: podjetništvo, lokalna in regionalna infrastruktura in kmetijstvo. 
Upravičenci: občine, podjetja, kmetijska gospodarstva, zadruge in razvojne institucije. 
Zavarovanja: bančna garancija, hipoteka, zavarovalnica (do 8.500 EUR posojila), državno 
poroštvo, nepreklicna garancija proračuna lokalne skupnost. 

OBČINE POSOJILA 
NEPOVRATNA 

SREDSTVA 

Kozje 1.100.392,31 277.100,00 

Podčetrtek 4.000.000,00 94.982,00 

Rogaška Slatina 1.152.524,34 0,00 

Rogatec 1.200.000,00 29.025,00 

Šmarje pri Jelšah 1.409.204,00 483.238,00 

Dobje 0 0 

Šentjur 0 0 

SKUPAJ OBSOTELJE IN KOZJANSKO 8.862.120,66 884.345,00 

Tabela št 17: Prikaz vzpodbud  Regionalnega slada za razvoj Ribnica 2007-2011- vir sklad Ribnica  (Vir: letna poročila sklada) 

                                                 

1
 Podatke o vrednostih projektov in dodeljenih EU sredstvih ažuriramo do zaključka izdelave dokumenta.  



 

2.2 Investiranje s pomočjo Slovenskega podjetniškega sklada   

 
Slovenski podjetniški Sklad (v nadaljevanju Sklad) je javna finančna institucija Republike 
Slovenije ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu 
sektorju v Sloveniji. Sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije 
mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji. 
 
Sklad sledi razvojnim strategijam Evropske komisije in Vlade Republike Slovenije ter je usmerjen 
v izboljšanje konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti slovenskega podjetniškega sektorja. S 
podpiranjem inovativnosti, novih investicij v človeški in tehnološki potencial Sklad dosega 
hitrejši razvoj in oblikuje podjetnejše poslovno okolje. 
 
Pričakovan rezultat intenzivnejših raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v MSP- jih je 
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter izboljšanje človeškega kapitala. Skladno s 
sprejeto Poslovno politiko je vizija Sklada delovati kot učinkovita nacionalna finančna institucija, 
ki zagotavlja rast in razvoj tržno uspešnejšega podjetništva ter izboljšuje strukturo slovenskega 
gospodarstva. 
 

OBČINE POSOJILA 
NEPOVRATNA 

SREDSTVA 

Kozje 100.000,00 563.702,00 

Podčetrtek 750.000,00 - 

Rogaška Slatina 2.975.612,67 1.141.467,00 

Rogatec 4.640,00 63.605,00 

Šmarje pri Jelšah 525.000,00 570.250,00 

Dobje -    -    

Šentjur 4.973.000,00 1.372.639,00 

SKUPAJ OBSOTELJE IN KOZJANSKO 9.328.252,67 3.711.663,00 

EVROPSKA SREDSTVA 4.062.916,00 

 
Tabela št 18: Prikaz vzpodbud Slovenskega Podjetniškega Sklada  za obdobje 2007-2011 v Obsotelju in Kozjanskem 

(Vir: letna poročila sklada) 



 

2.3 Črpanje evropskih sredstev – razpisovalec Ministrstvo za gospodarstvo in 
tehnologijo 

 

2.3.1 Javne  institucije 

Programi čezmejnega sodelovanja  
Sloveniji je bilo v obdobju 2007-2013 dodeljenih približno 97.000.000 evrov sredstev ESRR za 
programe čezmejnega sodelovanja. Slovenija kot obvezni del zagotavlja 10% sofinanciranje iz 
sredstev proračuna, kar predstavlja približno 10.000.000 evrov za vse čezmejne programe v 
obdobju 2007-2013. Samo sredstva nacionalnega sofinanciranja se izvajajo v okviru proračuna 
RS. V prilogi 1 so podatki za vse vsi čezmejne programe, ki imajo vzpostavljeno isto strukturo 
kot Operativnemu programu Slovenija–Avstrija 2007-2013 (razen program z Italijo, kjer je organ 
upravljanja v Trstu). Skupno razpoložljivih sredstev za vse čezmejne programe je približno 300 
milijonov evrov. 
  
Tabela: Sredstva ESRR namenjena Sloveniji za čezmejne programe v obdobju 2007-2013 

Slovenija – Avstrija 31.518.804 

Slovenija – Italija 23.776.768 

Slovenija – Madžarska 14.633.728 

IPA Slovenija – Hrvaška 21.351.751 

2007 - 2013 
Čezmejni programi 

Jadranska pobuda IPA 5.659.991 

SKUPAJ   96.941.042 

 
Del teh sredstev iz razpisov v programu Slovenija – Avstrija in Slovenija- Hrvaška, je bilo 
počrpanih tudi na območju Obsotelja in Kozjanskega ter so zajeti v končnem znesku počrpanih 
sredstev.  
 
 
Kohezijska politika v Sloveniji  
V obdobju 2007-2013 na voljo 4,2 mia €.  
Trije operativni programi (OP): 

� OP razvoja človeških virov (evropski socialni sklad) – 765 mio € 
� OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 (evropski sklad za 

regionalni razvoj) - 1,710 mia € 
� OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture (kohezijski sklad) – 1,635 mia € 
� Evropsko teritorialno sodelovanje (OP RR) – 104 mio € 

 



 

Regionalni razvojni programi  
Indikativna razporeditev sredstev ESRR med regije 
 

REGIJA 
ŠTEVILO 

PREBIVALCEV 
2007-2013 

EUR 

INDEKS 
RAZVOJNE 
OGROŽEN-

OSTI 

EUR / 
PREBIVALCA 

Goriška 119.541 40.282.629 94 336,98 

Gorenjska 198.713 59.319.058 83 298,52 

Obalno-kraška 105.313 31.181.467 82 296,08 

Osrednjeslovenska 498.378 15.657.194 9 31,42 

Pomurska 122.483 70.194.294 160 573,09 

Notranjsko-kraška 51.132 23.328.479 127 456,24 

Podravska 319.282 133.998.779 117 419,69 

Spodnjeposavska 69.940 29.352.452 117 419,68 

Zasavska 45.468 18.598.385 114 409,04 

Koroška 73.905 27.595.505 104 373,39 

JV Slovenija 139.434 50.928.355 102 365,25 

Savinjska 257.525 85.401.555 92 331,62 

Skupaj 2.001.114 585.838.151 100,00 292,76 

Preglednica 19: Regionalni razvojni programi, indikativna razporeditev sredstev ESRR med regije. (Vir: MGRT) 

 
Občine in ostali javni subjekti na območju Obsotelja in Kozjanskega so v obdobju 2007-2013 
uspešno črpali iz več različnih razpisov, ki jih je razpisovalo Ministrstvo za gospodarstvo in 
tehnologijo (Po prejšnjem poimenovanju Ministrstvo za gospodarstvo in Služba vlade za lokalno 
samoupravi in regionalni razvoj). Če povzamemo nekatere med njimi: 

� Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013,  

� Javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s 
Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« 

� Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne 
razsvetljave, obdobje 2011-2013 – UJR1 

� Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 
� Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013 
� »Energetska sanacija javnih stavb«, v okviru OP razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 
� Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med  

Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2012-2013 
� Interreg III A SLO–HU–HR 
� In ostali. 



 

 
 

 
VREDNOST 
PROJEKTOV 

EU SREDSTVA 

SKUPAJ OBSOTELJE IN KOZJANSKO 88.572.765,24 59.875.721,16 

 

2.3.2 Projekti ostalih prijaviteljev (gospodarstvo in ostali) 

 
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki na območju Obsotelja in Kozjanskega so v 
obdobju 2007-2013 uspešno črpali iz več različnih razpisov, ki jih je razpisovalo Ministrstvo za 
gospodarstvo in tehnologijo (Po prejšnjem poimenovanju Ministrstvo za gospodarstvo in Služba 
vlade za lokalno samoupravi in regionalni razvoj). Če povzamemo nekatere med njimi: 
 

� Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 
2010 in 2011 

� Sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v  
gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 

� Javni razpis za dodatno promocijo turistične ponudbe 
� Javni razpis za pridobitev sredstev ESRR– dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva 

- turistična infrastruktura 
� Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme 
� Javni razpis za sofinanciranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih 
� in ostali.  

 
 

 
VREDNOST 
PROJEKTOV 

EU SREDSTVA 

SKUPAJ OBSOTELJE IN KOZJANSKO 13.034.239,99 11.079.104,03 

 
 
 



 

2.4 Črpanje evropskih sredstev – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (prej Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva rastlin, 
veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in hrane 
oziroma živil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v 
gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu ter naloge 
s področja varovanja okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva 
pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno 
infrastrukturo (sredstva pridobljena na Kohezijskem skladu smo upoštevali zgoraj, pri črpanju 
sredstev občin – MGRT).  
Subjekti na območju Obsotelja in Kozjanskega so v obdobju 2007-2013 uspešno črpali sredstva 
iz različnih razpisov, ki jih je objavljalo zgoraj omenjeno ministrstvo. Vsi razpisi so bili objavljeni 
znotraj Programa razvoja podeželja 2007-2013 oziroma znotraj osi v njem.  
Program razvoja podeželja 2007–2013 je glede na cilje in pristop po vsebini razdeljen na štiri 
osi, ki so dalje razdeljene na ukrepe. 

� Os 1 je namenjena doseganju cilja Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega 
sektorja 

� 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu 
� 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij 
� 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov 
� 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
� 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov 
� 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom 
� 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva 
� 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane 
� 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja 

prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane 
� 142 - Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev 

� Os 2 je namenjena doseganju cilja Izboljšanje okolja in podeželja 

� 211, 212 - Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
� 214 - Kmetijsko okoljska plačila 

� Os 3 je namenjena doseganju cilja Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in 
diverzifikacija podeželskega gospodarstva 

� 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 
� 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij 
� 321 - Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo 
� 322 - Obnova in razvoj vasi 
� 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja 



 

� Os 4 je namenjena izvajanju pristopa LEADER za podporo doseganju vseh treh ciljev 

� 411, 412, 413 - Izvajanje lokalnih razvojnih strategij 
� 421 - Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja 
� 431 - Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in animacija območja 

Tabela: Izplačila EU sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012  

Oznake vrstic 1.OS PRP 3.OS PRP 
EKO0 

(neposredna 
plačila) 

OMD S_KOP Skupna vsota 

Kozje 931.899,18 125.924,75 4.694.492,64 2.281.699,82 762.110,94 8.796.127,33 

Podčetrtek 949.525,29 491.329,77 3.217.329,36 1.353.142,82 352.141,01 6.363.468,25 

Rogaška Slatina 537.689,51 782.075,72 3.437.597,22 1.581.878,35 147.163,26 6.486.404,06 

Rogatec 545.395,79 388.213,30 989.341,57 511.055,31 60.824,13 2.494.830,10 

Šmarje pri Jelšah 1.734.767,63 631.886,15 7.950.741,58 3.461.922,67 552.000,79 14.331.318,82 

Dobje 276.279,12 0 1.113.863,18 670.931,24 241.833,19 2.302.906,73 

Šentjur 6.299.716,80 842.856,43 12.181.413,46 6.141.412,63 2.597.951,88 28.063.351,20 

Skupna vsota 11.275.273,32 3.262.286,12 33.584.779,01 16.002.042,84 4.714.025,20 68.838.406,49 

 
 

4.OS pristop LEADER 
VREDNOST 
PROJEKTOV 

EU SREDSTVA 

SKUPAJ OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

2.648.321 1.487.043 

 

2.5 Ostali projekti sofinancirani z EU sredstvi 

 
Subjekti na območju Obsotelja in Kozjanskega so vire financiranja z EU sredstvi črpali tudi na 
drugih ministrstvih, na razpisih Evropske komisije in ostalih, ki jih v prejšnjih poglavjih nismo 
omenjali.  
 

 
VREDNOST 
PROJEKTOV 

EU SREDSTVA 

SKUPAJ OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 2.006.504,26 1.284.614,08 

 



 

2.6 Počrpana EU sredstva 

 
 

Ministrstvo / področje EU SREDSTVA
2
 

MGRT (javne institucije) 59.875.721,16 

MGRT (podjetja in ostali) 11.079.104,03 

MKO 70.325.449,49 

OSTALO 1.284.614,08 

Slovenski podjetniški sklad 4.062.916,00 

SKUPAJ OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

146.627.804,76 
 

                                                 

2
 V preglednici so zajeta le EU sredstva, medtem ko za delež nepovratnih sredstev, ki je bil izplačan iz nacionalnih 

virov nismo dobili natančnih podatkov.  



 

STRATEŠKI DEL ORP 2014-2020  

1 ANALIZA SUBREGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV, 
OPREDELITEV KLJUČNIH RAZVOJNIH OVIR IN PREDNOSTI SUBREGIJE  
 

1.1 SWOT ANALIZA RAZVOJNIH POTENCIALOV 

 
SLABOSTI IN NEVARNOSTI PREDNOSTI IN PRILOŽNOSTI 

Infrastruktura, okolje in prostor 
 

• zamujanje pri izgradnji 3 razvojne osi – 

SAVINJSKA REGIJA  slaba prometna 

povezanost subregije in navezava na 

avtocestni križ 

• razpršena poselitev podeželja, ki draži 

zagotavljanje komunalne infrastrukture, 

• slabo razvita IKT v manjših zaselkih in 

področjih oddaljenih od mestnih središč 

• pomanjkanje komunalno urejenih območij 

namenjenih za razvoj industrijskih 

dejavnosti. 

 
Gospodarstvo 
 

• investicijska »podhranjenost« 

gospodarskih subjektov, 

• nezainteresiranost in pomanjkanje tujih 

investitorjev zaradi dolgotrajnih postopkov 

urejanja dokumentacije, 

• premajhno sodelovanje med institucijami 

znanja, razvojnimi in podpornimi 

institucijami ter gospodarskimi subjekti, 

• počasno prestrukturiranje gospodarstva, 

• velik delež dejavnosti z nizko dodano 

vrednostjo, 

 
Turizem ter naravna in kulturna dediščina 
 

• Visoka stopnja neizkoriščenosti 

potencialov naravne in kulturne dediščine 

v turistično ponudbo regije 

• Pomanjkanje nastanitvenih zmogljivosti za 

Infrastruktura, okolje in prostor 
 

• Ugodna geografska lega  

• bogati naravni viri (gozdovi, termalni 

vodni viri;), 

• neizrabljeni energetski potencial – 

obnovljivi viri energije, 

• vzpostavljen sistem odvoza, zbiranja in 

ravnanja z odpadki, 

• dobro razvita IKT v mestih in večjih 

lokalnih središčih. 

 
 
Gospodarstvo 
 

• razpoložljivost kapacitet  v 

gospodarsko poslovnih conah, 

• obstoj in delovanje institucij 

podpornega okolja, 

• razvojna naravnanost manjših podjetij, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Turizem ter naravna in kulturna dediščina 
 

• Ugodna geografska lega, ugodna 

obmejna lega, bližina mednarodnih 

letališč in prestolnice 

• Ugodna lega v mednarodnih cestnih in 

železniških mrežah 



 

posamezne ciljne skupine turistov (mladi, 

invalidi, camperji,) 

• Nizka stopnja povezanosti med ponudniki 

in manjko integralnega trženja turistične 

ponudbe 

• Pomanjkanje kakovostnih izdelkov domače 

obrti in problem doseganja zadostnih 

količin 

• Pomanjkanje prostorov (počivališč)  za 

avtodome, parkirnih prostorov, šotorišč, 

sanitarij; 

• Nezainteresiranost lastnikov za obnovo 

objektov kulturne dediščine, zaradi 

investicijske šibkosti. 

• Nekoordiniranost, ne povezovanje 

kulturno turističnih dogodkov na nivoju 

subregije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Človeški viri 
 

• Nižja izobrazbena raven zaposlenih glede 

na slovensko povprečje, 

• Slabše mobilna delovna sila, 

• Razlika med spoloma glede stopnje 

zaposlenosti, zlasti na podeželju in na 

obmejnem območju, 

• Neusklajenost izobraževalnih programov 

glede na kadrovske potrebe in dejansko 

strukturo kadrov, 

• Premalo vlaganj v R&R, 

• Slabo razvita podjetniška/inovacijska 

• Visoka stopnja ohranjene biotske 

raznovrstnosti, velik delež NATURA 

2000 območij 

• Velik delež območja neokrnjene 

narave 

• Velik obseg kakovostne in raznovrstne 

kulturne dediščine 

• Veliko število termalnih središč 

• Kakovostna nastanitvena 

infrastruktura turističnih (zdraviliških) 

kompleksov 

• Velika raznolikost turistične ponudbe v 

subregiji 

• Porast ekološkega kmetovanja in 

ponudbe lokalno prepoznavnih 

produktov 

• Aktivno delovanje in sodelovanje 

javnega  in zasebnega sektorja in 

civilne družbe 

• Prepoznavni integralni turistični 

produkti kot so: podeželje, 

gastronomija, wellness, 

• Povezovanje ponudnikov na nivoju 

destinacije (RDO) 

• Dobra mreža lokalnih turističnih 

vodnikov 

• Prepoznavni kulturno turistični 

dogodki 

 
 
Človeški viri 
 

• Prebivalstvo je mlajše od slovenskega 

povprečja, 

• Relativno dobro razvita mreža OŠ in 

vrtcev, 

• Dobri pogoji za poklicno izobraževanje 

• Pestra ponudba programov 

vseživljenjskega učenja in 

izobraževanja odraslih, 

• Razvoj novih storitvenih dejavnosti kot 

dopolnitev ponudbe termalnih 

zdravilišč in podpora velikim 

gospodarskim subjektom. 



 

kultura, 

• Velika stopnja strukturne brezposelnosti in 

velik delež dolgotrajno brezposelnih, 

• Izseljevanje težje dostopnih območij, 

• Odhod mladih izobraženih kadrov 

• Usihanje industrije in nezadosten razvoj 

novih storitev 

• Zapiranje delovnih mest nekaterih večjih 

gospodarskih sistemov . 

 

 

 
Območje Obsotelja in Kozjanskega ima kar nekaj razvojnih možnosti, ki bi lahko pomenile tudi 
razvojno specializacijo subregije. Med področji smo skozi analizo nabora projektov za ORP 
Obsotelje in Kozjanskega 2014-2020 in analizo razvojnih možnosti smo kot prioritetna področja, 
ki jih je potrebno v naslednjem programskem obdobju še posebej razvijati izpostavili: 

� investicije v infrastrukturo 
� razvoj podeželja ter  
� razvoj in specializacija turizma.  

 



 

2 RAZVOJNI VIDIK SAVINJSKE REGIJE IN SUBREGIJE OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 
 

2.1 Prioritetni razvojni potenciali Savinjske regije in subregije Obsotelje in 
Kozjansko  

 

PRIORITETNA RAZVOJNA PODROČJA SAVINJSKE REGIJE 
ZNANJE, 

KONKURENČNOST IN TRG 
DELA 

INFRASTRUKTURA 
IZOBRAŽEVANJE, 

ZDRAVJE IN SOCIALA 
GOSPODARJENJE 

Z VIRI 

PODJETNIŠTVO IN 
KONKURENČNOST 

 

PROMETNE 
POVEZAVE REGIJE 

ZDRAVSTVENA OSKRBA 
IN NEGA 

VODA, 
TLA IN ZRAK 

 
DVIG ZAPOSLJIVOSTI MLADIH 

 

 
ENERGETIKA 

 
VZGOJA, 

IZOBRAŽEVANJE 

 
GOZD IN LES 

 
TRAJNOSTNI TURIZEM 

OKOLJSKA 
INFRASTRUKTURA 

VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE, 

MEDGENERACIJSKO 
POVEZOVANJE 

PREHRANSKA 
SAMOOSKRBA 

RAZISKAVE, RAZVOJ, 
INOVACIJE 

 
PROSTOR 

KULTURA, UMETNOST, 
USTVARJALNOST 

PODEŽELJE, 
KMETIJSTVO 

MREŽENJE ZAPOSLITVENIH 
POTENCIALOV 

 

INFORMACIJSKE 
POVEZAVE 

 
ŠPORT IN REKREACIJA 

 
NATURA 2000 

SOCIALNO PODJETNIŠTVO, 
ZADRUŽNIŠTVO,KOOPERATIVE 

 

 
URBANA PRENOVA 

VKLJUČENOST DRUŽBE 
IN SOCIALNA 
AKTIVACIJA 

KULTURNA IN 
NARAVNA 
DEDIŠČINA 

DRUGO 
 

DRUGO DRUGO DRUGO 



 

3 NABOR PROJEKTOV ORP OBSOTELJE IN KOZJANSKO 2014-2020  
 
 

3.1 Lista projektov ORP Obsotelje in Kozjansko za predlog RRP Savinjske regije 2014 -2020  

 

PODPODROČJE 
NAZIV PROGRAMA/SKUPNEGA 

PROJEKTA 
SKUPINA PROJEKTOV TIP PROJEKTA 

INFRASTRUKTURA 

Prometne 
povezave regije 

PROMETNE POVEZAVE SUBREGIJE 
OBSOTELJE IN KOZJANSKO 

1. Rekonstrukcija in izgradnja državnih 
(glavnih) in lokalnih cest v subregiji 

2. Ponovna uvedba železniškega prometa 
Imeno-Kumrovec 

čezmejni in medregijski vpliv projekta 

Okoljska 
infrastruktura 

OKOLJSKA INFRASTRUKTURA 
OBSOTELJE IN KOZJANSKO 

1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
2. Zagotavljanje poplavne varnosti Sotle in 

Voglajne 
3. Celovita oskrba s pitno vodo 

4. Ravnanje z odpadki in varstvo okolja 

medregijski in čezmejni projekt 

Energetika 
ENERGETIKA OBSOTELJE IN 

KOZJANSKO 
1. Energetska izgradnja in sanacija javnih 

stavb ter uporaba OVE 
 

Urbana prenova, 
prostor 

URBANA PRENOVA OBSOTELJA IN 
KOZJANSKEGA 

1. Ureditev novih stanovanjskih enot 
2. Urbana prenova mesta Šentjur 

 



 

Informacijske 
povezave 

INFORMACIJSKE POVEZAVE V 
OBSOTELJU IN KOZJANSKEM 

1. Razvoj odprtega širokopasovnega 
omrežja 

 

ZNANJE, KONKURENČNOST IN TRG DELA  

Trajnostni turizem 
IZGRADNJA TURISTIČNE 

INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU 
OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA 

1. Turistično rekreacijski center Vonarsko 
jezero  

2. Razvoj turističnega območja Slivniškega 
jezera 

3. Izgradnja kolesarskega omrežja v 
subregiji 

4. Izgradnja turistične infrastrukture Term 
Olimia, Jelšingrad, zdrav.kompleks 

Rogaške, Blagovna ipd. 
5. Razvoj specializiranih/tematskih oblik 

turizma 
6. Promocija destinacije  

7. Razvoj selfness destinacije 

čezmejni projekt 
 

medregijski projekt 
čezmejni projekt 

 
čezmejni/medn. projekt 
čezmejni/medn. projekt 

Podjetništvo in 
konkurenčnost, 

raziskave in 
razvioj, socialno 

podjetništvo 

PODPORA PODJETNIŠTVU NA 
OBSOTELJU IN KOZJANSKEM 

1. Poslovne cone v Obsotelju in 
Kozjanskem 

2. Logistični center Rogatec  
3.Širitev Mrežnega podjetniškega 

inkubatorja Obsotelja in Kozjanskega 
4. Regijski zaposlitveni center 

5. Podporne storitve podjetništvu - VEM 
točka 

6. Spodbude za dvig konkurenčnosti 
malega gospodarstva 

 
čezmejni projekt 

 
 

medregijski projekt 
 



 

IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVJE IN SOCIALA 

Vključenost 
družbe in socialna 

aktivacija 

IZGRADNJA VAROVANIH 
STANOVANJ V OBSOTELJU IN 

KOZJANSKEM 
1. Izgradnja varovanih stanovanj  

Šport in rekreacija 
IZGRADNJA ŠPORTNE 

INFRASTRUKTURE V OBSOTELJU IN 
KOZJANSKEM 

1. Izgradnja športne infrastrukture - 
Šentjur, Rogaška Slatina 

 

Kultura in 
umetnost 

KULTURA IN UMETNOST OBSOTELJA 
IN KOZJANSKEGA 

1. Izgradnja kulturno multimedijskega 
centra Ipavec 

2. Ureditev etnoloških zbirk Šentjur 
3. Prenova kulturne infrastrukture Šentjur 

 

Vseživljenjsko 
učenje, 

medgeneracijsko 
povezovanje 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE OBSOTELJA 
IN KOZJANSKEGA 

1. Vseživljensko učenje 
2. Prenova NPK v gospodarskih panogah 

3. Prenova CVŽU 
4. Ugotavljanje in vrednotenje 
neformalnega izobraževanje 

5. Prostovoljstvo 

 

GOSPODARJENJE Z VIRI  



 

Kulturna in 
naravna dediščina 

OBNOVA KULTURNE IN NARAVNE 
DEDIŠČINE V OBSOTELJU IN 

KOZJANSKEM 

1. Obnova objektov kulturne dediščine 
2. Revitalizacija trških in vaških jeder 

3. Tematske poti in turizem na podeželju 
 

Prehranska 
samooskrba 

SAMOOSKRBA V OBSOTELJU IN 
KOZJANSKEM 

1. Vzpodbujanje pridelave, predelave in 
trženja regionalnih produktov in razvoj 

blagovnih znamk 
 

Natura 2000 
NATURA 2000 - OBSOTELJE IN 

KOZJANSKO 

1. Krajinski park BOČ- Donačka gora 
2. Trajnostno varovanje prioritetnih 

habitatatov in mozaične kulturne krajije 
Kozjanskega parka 

medregijski projekt 
 

medregijski projekt 

Podeželje, 
kmetijstvo 

RAZVOJ PODEŽELJA OBSOTELJA IN 
KOZAJNSKEGA 

1. Izvajanje lokalnih razvojnih strategij  

VREDNOST PROJEKTOV SKUPAJ (ORP OBSOTELJE IN KOZJANSKO) 504.348.385,00 

 



 

STRATEŠKI DEL ORP 2014-2020  

1 LISTA PROJEKTOV GLEDE NA PREDVIDENE VIRE FINANCIRANJA ZA ORP OBSOTELJE IN KOZJANSKO - ZA 
POTREBE PRIPRAVE RRP SAVINJSKE REGIJE 2014 - 2020  
 

PREDLOG REGIJSKIH PROJEKTOV ZA "RAZVOJ REGIJE" (DOGOVOR O RAZVOJU REGIJE) 

Za
p. 
št. 

PODROČJE RRP PODPODROČJE NOSILEC 
NAZIV 

PROGRAMA/REGIJSKEGA 
PROJEKTA 

SKUPINA PROJEKTOV 

SKUPNA 
VREDNOST 
PROJEKTA 

(V EUR) 

USTVARJANJE 
DELOVNIH MEST 

IZVEDLJIVOST 
PROJEKTA 

TIP  
PROJEKTA 

ODBOR 
OKOLJE, PROSTOR IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 89.664.910,00    

1 Infrastruktura 
Prometne 
povezave 

regije 

Občine 
Obsotelja in 
Kozjanskega 

PROMETNE POVEZAVE 
SUBREGIJE OBSOTELJE IN 

KOZJANSKO 

Rekonstrukcija in izgradnja  
lokalnih cest v subregiji  
Obsotelje in Kozjansko 

36.945.000,00 

Projekt ima močan 
vpliv na 

gospodarsko rast in 
posredno na 

delovna mesta ter 
bo spodbujal 

gosp.razvoj v širšem 
regionalnem okolju. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju, ne 

zahteva 
upravnih 

dovoljenj in se 
nanaša na 

infrastrukturo 
v lasti občin. 
Projekt bo 

možno izvesti 
ob 

sofinanciranju 
s sredstvi iz 

Razvoja regij. 

regijski 



 

2 Infrastruktura 
Okoljska 

infrastruktura 

Občine 
Obsotelja in 

Kozjanskega v 
partnerstvu z 

OKP in JKP 

Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v porečju Sotle v 

aglomeracijah od 50 do 2.000 
PE 

22.719.910,00 

Projekt vpliva na 
gospodarsko rast in 
posredno na nova 

delovna mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju, 

potrebno bo 
urediti še 
določena 
lastnika 

razmerja in 
pridobiti 

projektno 
dokumentacijo 

in gradbena 
dovoljenja. 
Projekt bo 

možno izvesti 
ob 

sofinanciranju 
s sredstvi iz 

Razvoja regij. 

regijski 

3 Infrastruktura 
Okoljska 

infrastruktura 

Občine 
Obsotelja in 

Kozjanskega v 
partnerstvu z 

OKP in JKP 

OKOLJSKA  
INFRASTRUKTURA  

OBSOTELJE 
 IN  

KOZJANSKO 

Celovita oskrba s pitno vodo 9.000.000,00 

Projekt vpliva na 
gospodarsko rast in 
posredno na nova 

delovna mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju, 

potrebno bo 
urediti še 
določena 
lastnika 

razmerja in 
pridobiti 

projektno 
dokumentacijo 

in gradbena 
dovoljenja. 
Projekt bo 

možno izvesti 
ob 

sofinanciranju 

regijski 



 

s sredstvi iz 
Razvoja regij. 

4 Infrastruktura Energetika 
Občina Šentjur, 
občina Rogatec 

ENERGETIKA OBSOTELJE 
IN KOZJANSKO 

Energetska sanacija in 
trajnostna gradnja vrtcev 

6.800.000,00 

Projekt ima vpliv na 
gospodarsko rast in 

odpira delovna 
mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju, 

potrebno bo 
pridobiti 

projektno 
dokumentacijo 

in gradbena 
dovoljenja. 
Projekt bo 

možno izvesti 
ob 

sofinanciranju 
s sredstvi iz 

Razvoja regij. 

regijski 

5 Infrastruktura 
Urbana 
prenova 

Občina Šentjur 

URBANA PRENOVA 
OBSOTELJA IN 
KOZJANSKEGA 

Urbana prenova v mestu 
Šentjur 

14.200.000,00 

Projekt vpliva na 
gospodarsko rast in 
posredno na nova 

delovna mesta. 

Za izvedbo je 
potrebno 

pridobiti in 
urediti vso 
potrebno 

dokumentacijo
, projekt je 
izvedljiv v 

obdobju 2016-
2020. 

regijski 

ODBOR 
GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KONKURENČNOST 

 77.680.400,00    



 

6 
Znanje, 

konkurenčnost 
in trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Občina Rogaška 
Slatina v 

partnerstvu z 
občino 

Podčetrtek, 
obmejnimi HR 

občinami, 
zasebni 

investitorji 

Turistično-rekreacijski center 
Vonarsko jezero 

12.000.000,00 

Projekt vpliva na 
gospodarsko rast in 

ustvarja nova 
delovna mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju, 

potrebno bo 
pridobiti še 
gradbeno 

dovoljenje. 
Projekt bo 

možno izvesti 
ob 

sofinanciranju 
s sredstvi iz 

Razvoja regij 
(Dogovor za 

razvoj regije). 

regijski,čez
mejni 

projekt 

7 
Znanje, 

konkurenčnost 
in trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Občina Kozje, 
Podčetrtek, 
Šmarje pri 

Jelšah, Šentjur, 
Rogatec 

IZGRADNJA TURISTIČNE 
INFRASTRUKTURE NA 

OBMOČJU OBSOTELJA IN 
KOZJANSKEGA 

Izgradnja kolesarskega omrežja 
na območju subregije 
Obsotelje in Kozjansko 

11.850.400,00 

Projekt vpliva na 
gospodarsko rast in 
posredno na nova 

delovna mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju, 

potrebno bo 
pridobiti 

projektno 
dokumentacijo

. Projekt bo 
možno izvesti 

ob 
sofinanciranju 

s sredstvi iz 
Razvoja regij 
(Dogovor za 

razvoj regije). 

regijski,me
dregijski in 
čezmejni 
projekt 



 

8 
Znanje, 

konkurenčnost 
in trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Občina Šmarje 
pri Jelšah in 

zasebni 
investitor 

Turistični objekt Jelšingrad 8.000.000,00 

Projekt vpliva na 
gospodarsko rast in 

ustvarja nova 
delovna mesta. 

Za izvedbo 
projekta je 

potrebno še 
pridobiti 
zasebne 

investitorje, 
projektno 

dokumentacijo 
in dovoljenja. 

Projekt bo 
možno izvesti 

ob 
sofinanciranju 

s sredstvi iz 
Razvoja regije 
(Dogovora za 
razvoj regije) 

ob javno 
zasebnem 

partnerstvu. 

regijski 

9 
Znanje, 

konkurenčnost 
in trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Občina Rogaška 
Slatina v 

partnerstvu s 
turističnim 

gospodarstvom 

Turistična infrastruktura v 
območju zdraviliškega 

kompleksa Rogaška Slatina 
4.000.000,00 

Projekt vpliva na 
gospodarsko rast in 
posredno ustvarja 

nova delovna 
mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju. 

Projekt bo 
možno izvesti 

ob 
sofinanciranju 

s sredstvi iz 
Razvoja regij 
(Dogovor za 

razvoj regije). 

regijski 

10 
Znanje, 

konkurenčnost 
in trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Občina Šentjur s 
partnerji RA 
Kozjansko in 

zasebniki 

Razvoj turističnega območja 
Slivniškega jezera 

2.000.000,00 

Projekt vpliva na 
gospodarsko rast in 

ustvarja nova 
delovna mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju, 

potrebno je 
pridobiti 

regijski 



 

investicijsko in 
dokumentacijo

. Projekt bo 
možno izvesti 

ob 
sofinanciranju 

s sredstvi iz 
Razvoja regij 
(Dogovor za 

razvoj regije). 

11 
Znanje, 

konkurenčnost 
in trg dela 

Podjetništvo, 
konkurenčnost 

Občina Rogaška 
Slatina, občina 
Kozje, Šentjur 

Poslovne cone v Obsotelju in 
Kozjanskem 

11.300.000,00 

Projekt ima vpliv na 
gospodarsko rast in 

bo ustvarjal nova 
delovna mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju. 

Projekt bo 
možno izvesti 

ob 
sofinanciranju 

s sredstvi iz 
Razvoja regije 
(Dogovora za 
razvoj regije). 

regijski 

12 Znanje, 
konkurenčnost 

in trg dela 

Podjetništvo, 
konkurenčnost 

Občina Rogatec 
in zasebni 
investitorji 

PODPORA 
PODJETNIŠTVU NA 

OBSOTELJU IN 
KOZJANSKEM 

Logistični center Rogatec 20.000.000,00 Projekt ima vpliv na 
gospodarsko rast in 

bo ustvarjal nova 
delovna mesta. 

Za izvedbo 
projekta je 

potrebno še 
pridobiti 
zasebne 

investitorje, 
projektno 

dokumentacijo 
in dovoljenja. 

Projekt bo 
možno izvesti 

ob 
sofinanciranju 

s sredstvi iz 
Razvoja regije 
(Dogovora za 

regijski,čez
mejni 

projekt 



 

razvoj regije) 
ob javno 

zasebnem 
partnerstvu. 

13 
Znanje, 

konkurenčnost 
in trg dela 

Podjetništvo, 
konkurenčnost, 

Raziskave in 
razvoj, 

inovacije 

Občina Rogaška 
Slatina, občina 
Kozje, Šentjur, 

Šmarje pri 
Jelšah, MPI, RA 

Sotla, RA 
Kozjansko 

Širitev mrežnega podjetniškega 
inkubatorja Obsotelja in 

Kozjanskega 
8.530.000,00 

Projekt ima vpliv na 
gospodarsko rast in 

bo ustvarjal nova 
delovna mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju. 

Projekt bo 
možno izvesti 

ob 
sofinanciranju 

s sredstvi iz 
Razvoja regije 
(Dogovora za 
razvoj regije). 

regijski 

ODBOR 
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PODEŽELJE 

 4.014.526,00    

14 
Gospodarjenje 

z viri 

Kulturna in 
naravna 

dediščina 

občina Šmarje 
pri Jelšah 

OBNOVA KULTURNE IN 
NARAVNE DEDIŠČINE V 

OBSOTELJU IN 
KOZJANSKEM 

Sanacija objekta Stara šola v 
Šmarju pri Jelšah 

2.014.526,00 

Projekt ima vpliv na 
gospodarsko rast in  

vpliva na nova 
delovna mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju. 

Pridobljena je 
projektna 

dokumentacija 
in gradbeno 
dovoljenje. 
Projekt bo 

možno izvesti 
ob 

sofinanciranju 
s sredstvi iz 

Razvoja regij. 

regijski 



 

15 
Gospodarjenje 

z viri 

Kulturna in 
naravna 

dediščina 
občina Rogatec 

Ureditev zgornjega 
(zahodnega) in spodnjega 

(vzhodnega) gospodarskega 
poslopja graščine Strmol ter 

parka graščine Strmol 

600.000,00 

Projekt ima vpliv na 
gospodarsko rast in 

vpliva na nova 
delovna mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju. 

Projekt bo 
možno izvesti 

ob 
sofinanciranju 

s sredstvi iz 
Razvoja regij. 

regijski 

16 
Gospodarjenje 

z viri 

Kulturna in 
naravna 

dediščina 
občina Kozje Obnova dvorca Mont 600.000,00 

Projekt ima vpliv na 
gospodarsko rast in 

vpliva na nova 
delovna mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju, 
urediti je 

potrebno  še 
lastniška 

razmerja in 
pridobiti 

projektno 
dokumentacijo

. Projekt bo 
možno izvesti 

ob 
sofinanciranju 

s sredstvi iz 
Razvoja regij. 

regijski 

17 
Gospodarjenje 

z viri 

Kulturna in 
naravna 

dediščina 
občina Kozje  Obnova gradu Podsreda 800.000,00 

Projekt ima vpliv na 
gospodarsko rast in 

vpliva na nova 
delovna mesta. 

Projekt je 
izvedljiv v 

načrtovanem 
obdobju, 

urejena so 
lastniška 
razmerja, 

pridobljena je 
projektna 

dokumentacija
. Projekt bo 

regijski 



 

možno izvesti 
ob 

sofinanciranju 
s sredstvi iz 

Razvoja regij. 
 
 
 
 
 
 
 

ODBOR 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN ČLOVEŠKI VIRI 

 9.300.000,00    

18 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Vključenost 
družbe in 
socialna 

aktivacija 

Dom starejših 
Šentjur, Občina 

Dobje 

IZGRADNJA VAROVANIH 
STANOVANJ IN DOMOV 

V OBSOTELJU IN 
KOZJANSKEM 

Prenova obstoječih prostorov 
doma starejših in izgradnja 

novih enot na območju 
Obsotelja in Kozjanskega 

4.300.000,00 

Projekt ima vpliv na 
gospodarsko rast in 

vpliva na nova 
delovna mesta. 

Investicijska 
dokumentacija 
je izdelana, v 

pripravi je 
projektno 
lokacijska 

dokumentacije
, urediti je 

potrebno še 
lastništvo 

zemljišča in 
pridobiti 
gradbeno 

dovoljenje. 
Projekt je 

možno 
realizirati v 

načrtovanem 
obdobju ob 

sofinanciranju 
iz Razvoja 

Regij 

regijski 



 

19 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Kultura in 
umetnost 

Občina Šentjur 
KULTURA IN UMETNOST 

OBSOTELJA IN 
KOZJANSKEGA 

Izgradnja kulturno  
multimedijskega centra Ipavec 

5.000.000,00 

Investicija bo 
posledično odprla 

novo delovno 
mesto. 

Dokumentacija 
je v pripravi, 
projekt bo 

možno 
realizirati v 

obdobju 2015-
2018. 

regijski 

SKUPAJ:  180.659.836,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG SEKTORSKIH (DRŽAVNIH) PROJEKTOV ZA DOGOVOR O RAZVOJU REGIJE 

Za
p. 
št. 

PODROČJ
E RRP 

PODPODROČJE NOSILEC 
NAZIV 

PROGRAMA/SEKTORSKE
GA PROJEKTA 

SKUPINA 
PROJEKTOV 

SKUPNA 
VREDNOST 
PROJEKTA 

(V EUR) 

USTVARJANJE 
DELOVNIH 

MEST 

IZVEDLJIVO
ST 

PROJEKTA 
TIP  PROJEKTA 

ODBOR 
OKOLJE, PROSTOR IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 

1 
Infrastruk

tura 
Prometne povezave 

regije 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor v 

partnerstvu z občinami 
Obsotelja in Kozjanskega 

Rekonstrukcija 
glavne ceste G2-107 

Šentjur - Dobovec 
86.379.859,00 

Projekt vpliva 
na 

gospodarsko 
rast in 

posredno na 
nova delovna 

mesta. 

 

sektorski,čezm
ejni in 

medregijski 
vpliv projekta 

2 Infrastruk
tura 

Prometne povezave 
regije 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor v 

partnerstvu z občinami 
Obsotelja  in Posavja 

PROMETNE POVEZAVE 
SUBREGIJE OBSOTELJE 

IN KOZJANSKO 

Rekonstrukcija 
glavne ceste R1-219 
Mestinje - Brežice 

20.000.000,00 Projekt vpliva 
na 

gospodarsko 
rast in 

posredno na 
nova delovna 

 sektorski, 
medregijski  

projekt, 
čezmejni vpliv 



 

mesta. 

3 
Infrastruk

tura 
Prometne povezave 

regije 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor v 

partnerstvu z občinami 
Obsotelja  in Posavja 

Ponovna uvedba  
železniškega 

prometa  
Imeno  - Kumrovec 

3.000.000,00 

Projekt vpliva 
na 

gospodarsko 
rast in 

posredno na 
nova delovna 

mesta. 

 

sektorski, 
medregijski  in 

čezmejni 
projekt 

4 
Infrastruk

tura 
Prometne povezave 

regije 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor v 

partnerstvu z občinami 
Obsotelja in Kozjanskega 

Izgradnja 
navezovalne ceste  
Dramlje - Šentjur-

Črnolica  
na avtocesto A1 

35.000.000,00 

Projekt vpliva 
na 

gospodarsko 
rast in 

posredno na 
nova delovna 

mesta. 

 
sektorski, 

medregijski 
projekt 

5 
Infrastruk

tura 
Prometne povezave 

regije 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor v 

partnerstvu z občinami 
Obsotelja in Kozjanskega 

Rekonstrukcija 
državnih cest  
   na območju 
Obsotelja in 
Kozjanskega 

23.000.000,00 

Projekt vpliva 
na 

gospodarsko 
rast in 

posredno na 
nova delovna 

mesta. 

 sektorski 

6 
Infrastruk

tura 
Okoljska infrastruktura 

Občine Obsotelja in 
Kozjanskega v partnerstvu z 

OKP in JKP 

Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v 
porečju Sotle v 

aglomeracijah nad 
2.000 PE 

17.455.240,00 

Projekt vpliva 
na 

gospodarsko 
rast in 

posredno na 
nova delovna 

mesta. 

 
sektorski/regijs

ki 

7 Infrastruk
tura 

Okoljska infrastruktura MKO, MGRT v partnerstvu s 
SLO in HR občinami, HR 

državne pristojne institucije 

OKOLJSKA 
INFRASTRUKTURA  

OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

Zagotavljanje 
poplavne varnosti v 

porečju Sotle 

15.000.000,00 Projekt vpliva 
na 

gospodarsko 
rast in 

posredno na 

 sektorski,medr
egijski in 
čezmejni 
projekt 



 

nova delovna 
mesta. 

8 
Infrastruk

tura 
Okoljska infrastruktura 

MKO, MGRT v partnerstvu z 
občinami 

Zagotavljanje 
poplavne varnosti v 

porečju Voglajne 
8.000.000,00 

Projekt vpliva 
na 

gospodarsko 
rast in 

posredno na 
nova delovna 

mesta. 

 sektorski 

9 

Znanje, 
konkuren
čnost in 
trg dela 

Trajnostni turizem 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor v 

partnerstvu z občinami 
Obsotelja in Kozjanskega 

IZGRADNJA TURISTIČNE  
INFRASTRUKTURE NA 

OBMOČJU 
 OBSOTELJA IN 
KOZJANSKEGA 

Izgradnja državnega 
kolesarskega omrežja 

na območju 
Obsotelja in 
Kozjanskega 

10.650.000,00 

Projekt vpliva 
na 

gospodarsko 
rast in 

posredno na 
nova delovna 

mesta. 

  

SKUPAJ:  218.485.099,00    

DRUGI PROJEKTI - FINANCIRANJE IZ DRUGIH SKLADOV (VIROV) 

Za
p. 
št. 

PODROČJE RRP PODPODROČJE NOSILEC 
NAZIV 

PROGRAMA/SUBREGIJSKE
GAPROJEKTA 

SKUPINA PROJEKTOV 
SKUPNA VREDNOST 

PROJEKTA 
(V EUR) 

USTVARJANJE 
DELOVNIH 

MEST 

IZVEDLJIVO
ST 

PROJEKTA 
TIP PROJEKTA 

ODBOR 
OKOLJE, PROSTOR IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 

1 Infrastruktura 
Okoljska 

infrastruktura 

Občine Obsotelja in 
Kozjanskega v partnerstvu z 

OKP in JKP 

Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v 
porečju Sotle v 

aglomeracijah pod 
50 PE 

2.958.450,00    

2 Infrastruktura 
Okoljska 

infrastruktura 

OKP in JKP v partnerstvu z 
občinami Obsotelja in 

Kozjanskega 

Ravnanje z odpadki 
in varstvo okolja 

2.500.000,00    

3 Infrastruktura 
Okoljska 

infrastruktura 
Steklarna Rogaška d.d. 

OKOLJSKA 
INFRASTRUKTURA  

OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

Posodobitev 
postopka kemijske 
obdelave stekla za 

500.000,00    



 

zmanjšanje 
odpadkov 

4 Infrastruktura Energetika 
občina Rogaška Slatina, 

Šmarje pri Jelšah 
Energetska sanacija 

javnih stavb 
4.000.000,00    

5 Infrastruktura Energetika 
Občina Kozje, občina 

Šentjur 

Energetska sanacija 
in dograditev 

kapacitet šol na 
območju Obsotelja in 

Kozjanskega 

5.100.000,00    

6 Infrastruktura Energetika Občina Šentjur 

Energetska sanacija 
objekta zdravstvena 
postaja Planina pri 

Sevnici 

1.400.000,00    

7 Infrastruktura Energetika GIC GRADNJE d.o.o. 

ENERGETIKA OBSOTELJE 
IN KOZJANSKO 

Nadstrešnica s 
fotonapetostno 
elektrarno SFE 

Pristava 

1.800.000,00    

8 Infrastruktura 
Informacijske 

povezave 
Občina Šentjur, Občina 

Dobje 

INFORMACIJSKE 
POVEZAVE V 

OBSOTELJU IN 
KOZJANSKEM 

Razvoj odprtega 
širokopasovnega 

omrežja 

3.000.000,00    

9 Infrastruktura 
Urbana 
prenova 

GIC GRADNJE d.o.o. Pozidava Podčetrtek 7.700.000,00    

10 Infrastruktura 
Urbana 

prenova, drugo 
Občini Rogaška Slatina, 

Šmarje pri Jelšah 

URBANA PRENOVA  
OBSOTELJA IN 
KOZJANSKEGA 

Ureditev novih 
stanovanjskih enot v 
subregiji Obsotelje in 

Kozjansko 

4.250.000,00    

ODBOR 
GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KONKURENČNOST 

11 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Terme Olimia d.d. v 
partnerstvu z občino 

Podčetrtek 

IZGRADNJA TURISTIČNE 
INFRASTRUKTURE NA 
OBMOČJU OBSOTELJA 

Izgradnja suhega 
doživljajskega oz. 

zabaviščnega parka 

9.000.000,00   
čezmejni 
projekt 



 

12 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Terme Olimia d.d. v 
partnerstvu z občino 

Podčetrtek in obmejnimi 
HR občinami 

Izgradnja Zagorske 
vasi 

3.000.000,00   
čezmejni 
projekt 

13 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Občina Šentjur s partnerji 
RA Kozjansko in KS 

Razvoj in povezava 
osrednjih turističnih 

točk občine 
3.000.000,00    

14 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Terme Olimia d.d. v 
partnerstvu z občino 

Podčetrtek 

Izgradnja 
koliščarskega naselja 

v kampu 
2.000.000,00    

15 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Občina Šentjur v 
partnerstvu z RA Kozjansko 

Center za mladinski 
turizem 

2.000.000,00    

16 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Terme Olimia d.d. Prenova Vasi Lipa 1.000.000,00    

17 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Terme Olimia d.d. v 
partnerstvu z občino 

Podčetrtek 

Infrastrukturna 
komunikacijska 
povezava med 

kampom Natura in 
Termami Olimia 

1.000.000,00    

18 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Trajnostni 
turizem 

RA SOTLA v partnerstvu z 
zavodi za turizem, KP, 

ponudniki, RA Kozjansko 

Razvoj 
specializiranih/temat

skih oblik turizma 

850.000,00   
čezmejni/med

narodni 
projekt 

19 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Trajnostni 
turizem 

RA SOTLA v partnerstvu z 
zavodi za turizem, KP, 

ponudniki, RA Kozjansko 

Ureditev javne 
turistične 

infrastrukture in 
promocija destinacije 

Obsotelje in 
Kozjansko 

850.000,00   
čezmejni/med

narodni 
projekt 

20 Znanje, 
konkurenčnost in 

trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Občina Šentjur v 
partnerstvu s KS in RA 

Kozjansko 

IN KOZJANSKEGA 

Ureditev rekreacijsko 
-  turističnega 

območja Blagovna 
(ribniki, konjeništvo, 
naravne vrednote, 

500.000,00    



 

šport in rekreacija) 

21 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Trajnostni 
turizem 

Terme Olimia d.d. 
Razvoj selfness 

destinacije 
200.000,00    

22 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Socialno 
podjetništvo 

KIP Vizija d.o.o. v 
partnerstvu z občinami 

Kozje, Podčetrtek, Bistrica 
ob Sotli 

Regijski zaposlitveni 
center 

500.000,00   
medregijski 

projekt 

23 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Podjetništvo in 
konkurenčnost 

OOZ Šmarje pri Jelšah 
Spodbude za dvig 
konkurenčnosti 

malega gospodarstva 

200.000,00    

24 
Znanje, 

konkurenčnost in 
trg dela 

Podjetništvo in 
konkurenčnost 

RA SOTLA, RA Kozjansko 

PODPORA 
PODJETNIŠTVU NA 

OBSOTELJU IN 
KOZJANSKEM 

Podporne storitve 
podjetništvu - VEM 

točka 
300.000,00    

ODBOR 
KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PODEŽELJE 

25 
Gospodarjenje z 

viri 
Prehranska 
samooskrba 

Kozjanski park v 
partnerstvu z občinami, RA 

Sotlo 

Vzpodbujanje 
pridelave, predelave 
in trženja regionalnih 

produktov, ki so v 
skladu v varstvenimi 

ukrepi in cilji 
varovanih območij 

(regijski park, Natura 
2000, Biosferno 

območje Obsotelje in 
Kozjansko) 

1.200.000,00    

26 
Gospodarjenje z 

viri 
Prehranska 
samooskrba 

RA Kozjansko, občina 
Šentjur, Dobje 

SAMOOSKRBA V  
OBSOTELJU IN 
KOZJANSKEM 

Podpora trženju 
lokalno pridelanih 

produktov in razvoj 
blagovne znamke 

Zeleni snop 

4.150.000,00    



 

27 
Gospodarjenje z 

viri 
Prehranska 
samooskrba 

Kmetijska zadruga z.o.o.  
Šmarje in partnerji 

Hladilnica za sadje in 
zelenjavo Polje ob 

Sotli 
500.000,00   

medregijski 
projekt 

28 
Gospodarjenje z 

viri 
Natura 2000 

Zavod RS za varstvo narave  
s partnerji 

Krajinski park BOČ- 
Donačka gora 

850.000,00   
medregijski 

projekt 

29 
Gospodarjenje z 

viri 
Natura 2000 Kozjanski park 

NATURA 2000-
OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

Trajnostno varovanje 
prioritetnih 
habitatov in 

mozaične kulturne 
krajine Kozjanskega 

parka 

800.000,00   
medregijski 

projekt 

30 
Gospodarjenje z 

viri 
Podeželje, 
kmetijstvo 

LAS Obsotelje in Kozjansko, 
LAS od Pohorja do Bohorja 

RAZVOJ PODEŽELJA 
OBSOTELJA IN 
KOZJANSKEGA 

Izvajanje lokalnih 
razvojnih strategij 

1.500.000,00    

31 
Gospodarjenje z 

viri 

Kulturna in 
naravna 

dediščina 
Občina Šentjur Turizem na podeželju 500.000,00    

32 
Gospodarjenje z 

viri 

Kulturna in 
naravna 

dediščina 

občine Rogatec, Šentjur in 
Šmarje pri Jelšah 

Revitalizacija trških in 
vaških jeder 

6.900.000,00    

33 
Gospodarjenje z 

viri 

Kulturna in 
naravna 

dediščina 
občina Podčetrtek 

Obnova objektov 
kulturne dediščine - 
Stara šola Sv.Ema in 

Polje ob Sotli 

400.000,00    

34 
Gospodarjenje z 

viri 

Kulturna in 
naravna 

dediščina 
občina Podčetrtek Ureditev Emine poti 300.000,00    

35 
Gospodarjenje z 

viri 

Kulturna in 
naravna 

dediščina 
 
 
 
 

Kmetijska zadruga z.o.o.  
Šmarje in partnerji 

OBNOVA KULTURNE IN 
NARAVNE DEDIŠČINE V 

OBSOTELJU IN 
KOZJANSKEM 

Obnova objekta 
Banovina na 

Virštanju 
300.000,00    

ODBOR 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN ČLOVEŠKI VIRI 



 

36 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Vključenost 
družbe in 
socialna 

aktivacija 

Terme Olimia d.d. 
Izgradnja varovanih 

stanovanj 
10.000.000,00    

37 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Vključenost 
družbe in 
socialna 

aktivacija 

Občina Šmarje pri Jelšah 

IZGRADNJA VAROVANIH 
STANOVANJ IN DOMOV 

V OBSOTELJU IN 
KOZJANSKEM Izgradnja varovanih 

stanovanj 
9.820.000,00    

38 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Šport in 
rekreacija 

Občina Šentjur 

Gradnja 
večnamenske 

športne dvorane 
Šentjur pri Šolskem 

centru Šentjur 

5.000.000,00    

39 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Šport in 
rekreacija 

občina Rogaška Slatina 

Infrastruktura na 
območju športnega 

centra Rogaška 
Slatina 

1.200.000,00    

40 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Šport in 
rekreacija 

Občina Šentjur 

IZGRADNJA ŠPORTNE 
INFRASTRUKTURE V 

OBSOTELJU IN 
KOZJANSKEM 

Dograditev 
rekreativnih zunanjih 
športnih kapacitet v 

občini Šentjur 

800.000,00    

41 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Vseživljenjsko 
učenje, 

medgeneracijs
ko 

povezovanje 

Ljudska univerza Rogaška 
Slatina 

Vseživljenjsko učenje 270.000,00    

42 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Vseživljenjsko 
učenje, 

medgeneracijs
ko 

povezovanje 

Ljudska univerza Šentjur 
Prenova NPK v 
gospodarskih 

panogah 
530.000,00    

43 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Vseživljenjsko 
učenje, 

medgeneracijs
ko 

povezovanje 

Ljudska univerza Šentjur 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
OBSOTELJA IN 
KOZJANSKEGA 

Prenova CVŽU 440.000,00    



 

44 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Vseživljenjsko 
učenje, 

medgeneracijs
ko 

povezovanje 

Ljudska univerza Šentjur 

Ugotavljanje in 
vrednotenje 

neformalnega 
izobraževanja 

385.000,00    

45 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Vseživljenjsko 
učenje, 

medgeneracijs
ko 

povezovanje 

RA Kozjansko -MCŠ 
Mladinski promotorji 

in razvoj 
prostovoljstva 

150.000,00    

46 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Kultura in 
umetnost 

Občina Šentjur 
Ureditev etnoloških 

in drugih zbirk v 
občini Šentjur 

600.000,00    

47 
Izobraževanje, 
zdravje, sociala 

Kultura in 
umetnost 

Občina Šentjur 

KULTURA IN UMETNOST 
OBSOTELJA IN 
KOZJANSKEGA Prenova kulturne 

infrastrukture v 
občini Šentjur 

1.000.000,00    

SKUPAJ:  105.203.450,00    

SKUPAJ PO VSEH ODBORIH:  504.348.385,00    



 

PRILOGE in VIRI 
 
Dopolnjeno do končne izdaje dokumenta. 


