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A UVOD  
 
Območni razvojni program Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (v nadaljevanju ORP) je temeljni 
programski dokument na subregionalni ravni in je skladen z Regionalnim razvojnim programom  
Savinjske regije 2014-2020 (v nadaljevanju RRP), ki  je temeljni programski dokument na regionalni 
ravni, ter je hkrati njegov sestavni del. Območje območne razvojne regije Obsotelje in Kozjansko 
vključuje 7 občin in sicer: Dobje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in 
Kozje.  
ORP opredeljuje razvojne prednosti območja območnega razvojnega partnerstva kot dela razvojne 
regije, določa razvojne prioritete subregije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja 
razvoja na območju ORP kot dela razvojne regije. Priprava ORP je enako kot priprava RRP potekala v 
povezavi s programiranjem na nacionalni in regionalni ravni. Hkrati s pripravo nacionalnih strateških 
dokumentov po enaki metodologiji, kot je predvidena za pripravo nacionalnih dokumentov, poteka 
tudi priprava: 
 

− regionalnih razvojnih programov, ki jih koordinirajo regionalne razvojne agencije in znotraj 
njih območnih razvojnih programov, ki jih  koordinirajo območne razvojne agencije ter 
 

− čezmejnih programov teritorialnega sodelovanja (skladno z načeli ETS). 
 
Podobno kot regionalni razvojni programi so tudi območni razvojni programi vsebinski dokumenti, 
ki na podlagi ocene stanja v subregiji in identificiranih razvojnih potencialov opredeljujejo 
investicijska področja, v katera se bo vlagalo v naslednjem programskem obdobju z namenom, da 
se dosežejo specifični cilji, opredeljeni na subregionalni, regionalni in nacionalni ravni. Na ta način bo 
torej zagotovljeno, da bodo ORP kot deli regionalnih razvojnih programov preko le-teh eden od 
stebrov za doseganje skupnih ciljev. Poleg specifičnih ciljev, ki bodo določeni na nacionalni ravni in h 
katerim bodo morale prispevati tudi regije z izvajanjem svojih regionalnih razvojnih programov, pa 
moramo tudi regije in znotraj njih subregije, kjer je to mogoče, opredeliti tudi posebne cilje, ki 
izhajajo iz naših specifičnih razvojnih potencialov. 
 
ORP temelji 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 virov. 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 podjetništva in 
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. 
 
Dokument ORP je razdeljen na tri dele, in sicer analitični, strateški in programski del. 
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Slika 1: Savinjska regija razdeljena na subregije in Območna razvojna partnerstva. Vir: Osnutek RRP Savinjske regije 2014-
2020.  
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1 ORP OBSOTELJE IN KOZJANSKO 2014-2020  
 

1.1 PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ORP 
 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ul. RS št. 20/11 in 57/12) določa način 
medsebojnega usklajevanja države in občin pri načrtovanju regionalne politike in izvajanju nalog 
regionalnega razvoja in opravljanje razvojnih nalog v regiji ter ukrepe regionalne politike, določa pa 
tudi način formiranja in vlogo območnih razvojnih partnerstev. 
 
Podzakonski predpisi s področja regionalnega razvoja: 
- Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah; 
- Uredba o regionalnih razvojnih programih; 
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna (Ul. RS št. 54/10) določa obvezne sestavine in način priprave razvojnih dokumentov v 
RS; 

- Informacija o pripravi Strategije razvoja Slovenije 2014-2020, MGRT, junij 2012 (sklep Vlade RS št. 
30000-6/2012/9 z dne 14.6.2012); 

- Priprava strateških dokumentov za obdobje 2014-2020, MGRT, junij 2012. 
 
RRP je institucionalno opredeljen v 13. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
kot temeljni dokument razvojne regije, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo 
instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. V 17. členu istega zakona pa so podane osnove 
za oblikovanje območnega razvojnega partnerstva vključno z določili, da se za razvojno načrtovanje 
na območju ORP smiselno uporabljajo določbe zakona, ki se nanašajo na RRP. 
 
Pri pripravi dokumenta smo smiselno upoštevali tudi izhodišča iz prvega osnutka Operativnega 
programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (januar 2014).  
 
Strateški del dokumenta opredeljuje ključna prioritetna razvojna področja in cilje subregije Obsotelje 
in Kozjansko za finančno obdobje 2014-2020. 
 
Programski del vsebuje nabor projektov za spodbujanje razvoja v subregiji in osnutek sistema 
spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja ORP. 
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1.2 NAMEN IN CILJ PRIPRAVE ORP KOT SESTAVNEGA DELA RRP SAVINJSKE 
REGIJE  

 
Osnovni namen priprave ORP je enak osnovnemu namenu priprave RRP za Savinjsko razvojno regijo, 
to je uskladiti trajnostne razvojne cilje na področju gospodarskega, socialnega, javno-zdravstvenega, 
prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja na območju Obsotelja in Kozjanskega v prihodnjem 
programskem obdobju, kot dela Savinjske razvojne regije, ter določiti instrumente in vire za njihovo 
uresničevanje usklajeno s tematskimi nacionalnimi in EU prioritetami, ki so: 
 

- povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, 
- krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, 
- zaposlovanje mladih, 

 
v manjši meri pa tudi: 
 

- spodbujanje trajnostnega prometa in odpravo ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah, 
- povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in 

kakovosti in 
- izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava. 

 
Na ravni regije je pomembno, da se regija v novem programskem obdobju 2014 – 2020 razvojno 
specializira in da se financirajo regijski projekti, ki vključujejo različne akterje. Za subregijo Obsotelje 
in Kozjansko pa je pomembno, da znotraj tega prepozna svoje razvojne priložnosti in identificira 
projekte, skozi katere bo izkoristila svoje potenciale ter v sodelovanju z akterji na ravni regije 
prispevala k razvojni specializaciji in s tem k razvoju tako ožjega območja kot celotne Savinjske 
regije. 
 
Podobno kot so definirani ključni cilji na ravni regije so tudi cilji ORP predvsem: 
 

- identificirati in oblikovati najbolj perspektivne projektne predloge, ki bodo doprinesli razvoju 
subregije in preko tega regije (s posebnim poudarkom na poenotenju v delu, ki se nanaša na 
opredelitev ključnih vidikov – razvojnih prioritet, programov, ukrepov in projektov 
regionalnega razvoja; 

- integrirati interese ključnih subjektov v subregionalni/regionalni razvoj; 
- identificirati pričakovan razvoj in pripravo na pričakovane spremembe; 
- povezati razvojno in prostorsko načrtovanje v subregiji/regiji. 

 
Priprava ORP enako kot priprava RRP, poteka v povezavi s programiranjem na nacionalni in regionalni 
ravni.  
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1.3 METODOLOGIJA PRIPRAVE ORP/RRP 

 
V postopku priprave ORP smo tako kot v postopku priprave RRP sledili ključnim prioritetam in 
načelom skladnega regionalnega razvoja, še zlasti pa: 
 
- spodbujanju podjetništva in konkurenčnosti, 
- spodbujanju razvoja, raziskav in inovativnih aktivnosti in investicij v podjetjih,  
- zniževanju stopnje brezposelnosti in povečevanju zaposlenosti, usposabljanju in vseživljenjskemu 

učenju, 
- preprečevanju nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 
- ohranjanju poseljenosti na celotnem območju subregije/regije ob upoštevanju policentričnega 

sistema, 
- poselitve z vlaganjem v infrastrukturo na področju prometa, energetike, prostora in informacijske 

družbe, 
- pospeševanju razvoja okolju prijaznega gospodarjenja z viri ter varovanju naravnih dobrin, 

naravnih vrednot in kulturne dediščine ter drugega javnega dobra, ohranjanju in razvijanju 
socialnega in zdravega okolja. 

 
Pri pripravi ORP je enako kot pri pripravi RRP: 
 
- upoštevano načelo razvojnega partnerstva, 
- upoštevano načelo enakih možnosti vseh zainteresiranih skupin (moških, žensk, brezposelnih, 

mladih, …), 
- upoštevano načelo javnosti dela (spletne strani: www.ra-sotla.si in www.ra-kozjansko.si, 

www.rasr.si in lokalni mediji), 
- zagotovljena aktivna participacija članov Območnega sveta - sveta županov, Območnega 

razvojnega sveta, strokovnega odbora in drugih, kot tudi participacija naših predstavnikov v 
ustreznih organih na regionalni ravni. 

 

1.4 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PRIPRAVE ORP 

 
Vodji priprave: Bojana Žaberl, direktorica RA Sotla in mag. Andreja Smolej, direktorica RA Kozjansko 
skupaj s sodelavci.  
 
Sodelavci in partnerji: občine na območju subregije, RASR, Območni obrtni zbornici Šmarje in Šentjur, 
Kozjanski park, Zavod za kulturo, turizem, in razvoj Rogatec, Zavod za turizem Rogaška, Turizem 
Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, GIZ,  Ljudski univerzi Rogaška Slatina in Šentjur, Šolski center 
Rogaška Slatina in Šentjur, Kmetijsko gozdarski zavod – enoti Šmarje in Šentjur, Podjetniški inkubator 
Vrelec in drugi.  
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Območni svet – svet županov:  
 

- Peter Misja, predsednik območnega sveta in župan občine Podčetrtek, 
- mag. Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina,            
- Dušan Andrej Kocman, župan občine Kozje, 
- Jožef Čakš, župan občine Šmarje pri Jelšah, 
- Martin Mikolič, župan občine Rogatec, 
- Franc Leskovšek, župan občine Dobje, 
- mag. Marko Diaci, župan občine Šentjur. 

                                             

Območni razvojni svet Obsotelje in Kozjansko: 

- mag. Marko Diaci, župan občine Šentjur, predsednik Območnega razvojne sveta,  
- Zdravko Počivalšek, direktor Term Olimia, predstavnik gospodarstva, podpredsednik 

Območnega razvojnega sveta, 
- mag. Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina,        
- Darko Stojnšek, predsednik OOZ Šmarje, predstavnik gospodarstva, 
- Janko Cerkvenik, predstavnik NVO.  

 

1.5  NALOGE ORGANIZACIJ SODELUJOČIH PRI PRIPRAVI ORP  

 
Mrežna razvojna agencija Obsotelje in Kozjansko - Razvojna agencija Sotla in Razvojna agencija 
Kozjansko: vodenje priprave ORP, koordinacija vseh aktivnosti za pripravo ORP in sodelovanje pri 
pripravi RRP, priprava poročil, strokovna in vsa administrativna, tehnična in druga opravila za 
pravočasen sprejem ORP ter njegovo vključitev v RRP, seznanjanje javnosti, promocijske in 
informacijske aktivnosti; 

Strokovni odbor: aktivno sodelovanje pri pripravi področnih programov in projektov ter njihovih 
prioritet; 

Območni razvojni svet Obsotelje in Kozjansko: vodenje in usmerjanje priprave ORP kot celovitega 
razvojnega dokumenta območja, ki bo osnova za vključitev v RRP, sprejem  ORP, spremljanje 
izvajanja ORP in dogovorov za razvoj regije; 

Območni svet – svet županov: potrditev predloga ORP; 

Partnerji v subregiji : sodelujejo pri pripravi subregijskih/regijskih programov, predlaganju prioritet, 
izvedbi delavnic; 

Regijske in Državne institucije preko imenovanih delovnih skupin za razvojno načrtovanje na vladni 
ravni z umeščanjem regijskih razvojnih programov in določanju regijskih prioritet, v katere bodo 
vključeni tudi subregijski programi in prioritete, v nacionalne strateške dokumente in programe; 

Najširša javnost sodeluje s predlogi prioritetnih subregijskih/regijskih programov in projektov ter z 
mnenji in stališči o posameznih programih in projektih.  
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1.6 POSTOPEK SPREJEMANJA ORP 

 
Priprava in sprejem poteka po podobnih fazah kot priprava RRP in sicer: 

 
1. Območni svet – svet županov potrdi Program priprave ORP Obsotelje in Kozjansko 2014-

2020, 
2. Območni razvojni svet sprejme  Program priprave ORP Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, 
3. Območni razvojni svet potrdi nabor razvojnih projektov za ORP Obsotelje in Kozjansko 2014-

2020 in za vključitev v RRP Savinjske regije 2014-2020, 
4. Območni razvojni svet potrdi dokument ORP Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 kot celovit 

razvojni dokument subregije, s predhodno seznanitvijo in potrditvijo s strani Območnega 
sveta – sveta županov, 

5. Vključitev ORP Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 v RRP Savinjske regije – osnova za 
pridobitev mnenja in sklenitev dogovora o razvoju regije s pristojnim ministrstvom – MGRT.  
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B ANALIZA STANJA V OBSOTELJU IN NA KOZJANSKEM 
 
Obsotelje in Kozjansko je ena izmed petih 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 s cca. 19.000 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 3.000 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. Hitrejši razvoj je 
mogoč s pomočjo iniciativ lokalnega prebivalstva ter medsebojne prepletenosti domačega kapitala, 
zunanjega kapitala ter državnih in evropskih sredstev. Razvojne priložnosti Obsotelja in Kozjanskega 
se pojavljajo predvsem v trajnostnem načinu gospodarjenja z naravnimi viri v prepletenosti z 
učinkovitim razvojem gospodarstva, trajnostnega turizma, ekološkega kmetijstva, uporabo 
obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije, razvojem dopolnilnih dejavnosti in 
spodbujanjem trajnostnega upravljanja z zavarovanimi območji. 
V analitičnem delu smo za potrebe primerjalnih vrednosti uporabili zadnje javno dostopne in 
preverjene podatke, in sicer je bilo primerjalno leto 2012, izjema so le nekatera področja, kjer so 
zadnji aktualni podatki bili pridobljeni v letih pred 2012.  
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1 DOSEŽENA STOPNJA RAZVOJA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA 

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. 
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  LETO OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

SAVINJSKA 
REGIJA 

SLOVENIJA 

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

 

NARAVNI PRIRAST 
na 1000 prebivalcev 

2008 
2012 

0,25 
0,29 

1,6 
0,8 

1,7 
1,3 

Preglednica 2: povprečna starost in naravni prirast, primerjava med letoma 2008 in 2012. Vir: Surs, 2013. 

 
Iz Preglednice 2 je opaziti, da je trend v nasprotju z ravnjo države, saj v Obsotelju in na Kozjanskem 
povprečna starost pada in je pod državnim povprečjem. Tako je bila leta 2012 povprečna starost v 
Obsotelju in na Kozjanskem 41,2 leti, medtem ko je bila istega leta povprečna starost na ravni države 
42,0 let. Opazen pa je porast naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev, ta je namreč leta 2008 znašal 
0,25 v letu 2012 pa 0,29, kar pa je pod državnim povprečjem (1,3 v letu 2012).  

 
SELITVENO GIBANJE PREBIVALSTVA  

 Priseljeni iz tujine 
na 1000 

prebivalcev 

Odseljeni v tujino na 1000 
prebivalcev 

Razlika (priseljeni – odseljeni) 

Dobje 1 0 1 

Kozje 1,6 2,8 -1,2 

Podčetrtek 4,2 3,6 0,6 

Rogaška Slatina 11,5 9 2,5 

Rogatec 12,4 12,4 0 

Šentjur 2,8 2,5 0,3 

Šmarje pri Jelšah 3,6 2,5 1,1 
Preglednica 3: Selitveno gibanje po občinah, leto 2012. 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 Rogaška 
Slatina (najvišja razlika med priseljenimi in odseljenimi), kjer je bilo v letu 2012 kar 11,5 prebivalcev 
na 1.000 oseb, ki so se odločili za bivanje v tej občini, medtem ko je bilo odseljenih  9  prebivalcev na 
1.000 oseb, kar kaže na pozitivno selitveno gibanje, ki je tudi najvišje na območju (2,5). Negativni 
trend je opaziti edino v občini Kozje, kjer je število priseljenih nižje od števila odseljenih, medtem ko 
so ostale občine na O ali sledijo pozitivnemu trendu.  
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Graf 2: Primerjava – priseljeni in odseljeni – selitveno gibanje 2012. 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 20.467 oseb. Najmanj delovno aktivnega prebivalstva imata občini 
Dobje. V Preglednici 4 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 1.247 1.334 4.623 1.300 7.496 4.060 20.467 

Število 
registriranih 

brezposelnih oseb 

47 187 200 670 212 1.131 603 3.050 

 
Preglednica 4: Podatki o delovno aktivnem prebivalstvu in brezposelnosti za leto 2012.  Vir: Surs, 2013.  
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 LETO OBSOTELJE IN KOZJANSKO SAVINJSKA REGIJA SLOVENIJA 

2005 14,01 12,7 10,2 STOPNJA REGISTRIRANE 
BREZPOSELNOSTI v %  2012 12,7 13,7 11,7 

2005 20.023,00 103.705,00 805.637,00 ŠTEVILO AKTIVNEGA PREBIVALSTVA 

2012 20.467,00 102.179,00 792.948,00 

2005 1.212,26 1.053,86 1.157,06 BRUTO PLAČA NA ZAPOSLENEGA 
(v EUR) 2012 1.495,69 1.403,93    

2005 768,48 684,59 735,73 NETO PLAČA NA ZAPOSLENEGA 
(v EUR) 2012 857,57 925,57 1000,21 

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 5) 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 obravnavanem 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. 
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1.1.3 IZOBRAZBENA STRUKTURA 

 

Preglednica 6: Podatki s področja izobraževanja za leto 2012.  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 31 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.  

 OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

SAVINJSKA  
REGIJA 

SLOVENIJA 

Število vrtcev 28 125 938 

Število osnovnih šol 31 125 842 

Število otrok vključenih v vrtce, 2.041 10.651 83.090 

Število osnovnošolcev 2.738 21.486 162.775 

Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev), 
2012  

9,7 10 10 
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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. 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.  
Zagotovo so za področje sociale nadvse pomembna vlaganja v stanovanjske cone, ki pomenijo nove 
možnosti ureditve stanovanjskega problema, predvsem to velja za mlade družine, ki rešujejo svoj prvi 
stanovanjski problem. Na območju je skupaj urejenih ali za ureditev stanovanjskih con predvidenih 
25,93 hektarjev1, vendar je odstotek zasedenosti nizek in dosega manj kot 10 %.    
 
 

                                                 

1 Podatki občin Obsotelja in Kozjanskega, 2014.  
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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). 
Med največje in uspešne gospodarske sisteme v subregiji štejemo Terme Olimia, GIC Gradnje,  Vitli 
Krpan, Tajfun Planina, Jagros Podplat, Kozmetika Afrodita, Steklarna Rogaška d.d., MOS, Kitak gradnje 
in še veliko drugih. 
 
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). 
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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 7). 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 7: Število poslovnih subjektov po občinah, leti 2008 in 2012. Vir: Ajpes 2013. 

 
 

OBČINA ZAPOSLENI PRIHODKI (v 000 €) 

KOZJE 200 26.106 

PODČETRTEK 581 65.049 

ROGAŠKA SLATINA 2.828 219.338 

ROGATEC 258 28.361 

ŠMARJE PRI JELŠAH 1.187 187.680 

DOBJE 57 19.326 

ŠENTJUR 2.283 288.325 

SKUPAJ OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

7.394 834.185 

SAVINJSKA REGIJA 62.210 8.718.057 

SLOVENIJA 480.281 83.643.727 

Preglednica 8: Število zaposlenih in prihodki v poslovnih subjektih po občinah, leto 2012. 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 
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pojavlja problem sredstev in lastništva zemljišč. Potrebno je zagotoviti spodbudno okolje za razvoj 
novih podjetij in podjetništva.« (Območni razvojni program…, 2006, str. 40).  
 
V subregiji Obsotelje in Kozjansko je lociranih približno 63,65 ha2 površin, na katerih se nahajajo 
poslovne cone. Zasedenost gospodarskih con je  51 %.  
Zagotovo je potrebno na območju povezovanje med občinami in dogovor glede skupnega 
vzpostavljanja večjih gospodarskih con in tako preprečiti drobljenje subregijskega potenciala, tako s 
stroškovnega kot tudi z mednarodno konkurenčnega vidika. Pri razvoju obstoječih in umeščanju 
novih gospodarskih con je potrebno upoštevati naslednje prostorske kriterije: velikost naselij, njihovo 
vlogo v urbanem sistemu in dostopnost do predvidenih lokacij gospodarskih con, pri izbiri lokacije je 
potrebno preveriti bližino in velikost že obstoječih gospodarskih con ter prometnih terminalov, 
optimalno povezavo s prometnim in energetskim omrežjem in drugo infrastrukturo), (Ministrstvo za 
infrastrukturo in okolje, 2012). 
 
Na območju aktivno deluje tudi 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 s svojim delovanjem prispeva 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.  

                                                 

2
 Podatki občin Obsotelja in Kozjanskega, 2014. 
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 DOBJE KOZJE PODČETRTEK ROGAŠKA SLATINA ROGATEC ŠENTJUR ŠMARJE  SKUPAJ 

Število 
samozaposlenih 
oseb 

89 332 301 639 175 1130 790 3456 

Preglednica 9: Število samozaposlenih oseb po občinah, leto 2012. Vir: SURS 2013. 
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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.  

Pomemben segment gospodarstva in gospodarskega razvoja je zagotovo področje raziskav in razvoja. 
Slovenija je v letu 2012 porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost 928 milijonov EUR bruto domačih 
izdatkov. Podatki kažejo, da je bilo v letu 2012 v Sloveniji v vseh sektorjih skupaj, v katerih se je 
izvajala RRD, porabljenih za to dejavnost 928 milijonov EUR ali 2,63 % slovenskega bruto domačega 
proizvoda (BDP). Medsektorska primerjava pokaže, da je bil delež raziskovalcev med zaposlenimi v 
RRD v Sloveniji v posameznem sektorju največji v visokošolskem sektorju, in sicer jih je bilo 79 %; v 
državnem sektorju jih je bilo 73 %, v poslovnem sektorju pa 45 %. V zasebnem nepridobitnem 
sektorju so bili vsi, ki so bili zaposleni v RRD, raziskovalci. Na območju Obsotelje in Kozjanskega je 
področje raziskav in razvoja še v začetnih korakih, a gre omeniti nekaj večjih razvojnih oddelkov, in 
sicer v Steklarna Rogaška, d. d., Kozmetika Afrodita, Tajfun Planina, d. o. o., Vitli Krpan ter ostali.  
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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, potrebno 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: 
 

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

 
Na območju sta dve veliki turistični središči, in sicer zdravilišče Rogaška Slatina in Terme Olimia.  
Zdravilišče Rogaška Slatina sodi z večstoletno tradicijo med starejša in pomembnejša zdravilišča v 
Sloveniji in Evropi. Zdravilne učinke vode so že pred prvimi pisnimi omenjanji poznali številni 
okoličani pa tudi romarji, ki so glas o čudežni zdravilni moči širili po vsej deželi Štajerski in dalje. Prvi 
pisni viri o mineralni vodi so bili objavljeni leta 1572, ko je slavni alkimist Lenhardt Thurneysser iz 
Frankfurta v svojem delu Pison objavil prvo analizo mineralne vode iz enega od vrelcev nedaleč od 
cerkve Sv. Križa.  
Zdravilišče Rogaška je poznano po svetovno znanem viru magnezija. Pitje zdravilne mineralne vode 
Donat Mg pomaga pri boleznih prebavil, jeter, žolčnika, trebušne slinavke, živčevja, srca in ožilja. 
Ugodno deluje na koncentracijo sladkorja, holesterola in povišan krvni tlak, nepogrešljiv je pri 
odpravljanju zaprtja, debelosti, zgage in pretiranega izločanja želodčne kisline. V Rogaški Slatini ima 
sedež tudi največji medicinski center (Medical center Rogaška) v Sloveniji z najsodobnejšo opremo in 
vrhunskim osebjem. V Medical centru Rogaška izvajajo specialistične preglede, diagnostiko in 
preventivne menedžerske preglede. Za goste so oblikovali učinkovite programe za zdravje: hujšanje, 
post, lajšanje kroničnih gastroeneteroloških težav, protistresni program; programe za lajšanje težav z 
diabetesom, holesterolom in osteoporozo. Temeljijo na fizioterapiji, akupunkturi in naravni 
balneoterapiji, ki jo sestavljajo pitna kura na zdravilnih izvirih, kopeli, masaže, fango in druge obloge. 
Programi za mladostni videz pa vsebujejo pomlajevanje in zdravljenje kože, kozmetiko, oblikovanje 
telesa, odpravljanje prezgodnjih znakov staranja kože, estetsko plastično kirurgijo, žilno kirurgijo.  
V Rogaški Slatini je bilo v letu 2012 (31. 12. 2013) na voljo 1545 ležišč za goste (stalna in dodatna 
ležišča skupaj) v 9 hotelih, in sicer:  
 

- Grand hotel Sava – 441 ležišč, 
- Grand hotel Donat – 322 ležišč, 
- Grand hotel Rogaška – 163 ležišč, 
- hotel Slatina – 127 ležišč, 
- hotel Strossmayer – 121 ležišč, 
- hotel Slovenija - 125 ležišč, 
- hotel Zagreb – 100 ležišč, 
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- hotel Styria – 92 ležišč in  
- hotel Aleksander – 54 ležišč.  

 
V Termah Olimia je naravno zdravilno sredstvo termalna voda, s temperaturami od 24 do 36 stopinj 
C. Črpa se iz vrtin (vrelcev) do globine 520 metrov na območju kampa Natura in termalnega parka 
Aqualuna. Na izvoru dosega temperaturo od 24 do 44 stopinj Celzija. Temperaturo v bazenih 
dosegajo z mešanjem vode iz posameznih vrtin. Izvajajo vse vrste terapij z vodo, magneti, s pomočjo 
termalne vode in strokovnega osebja pa vam pomagajo, da po poškodbi, bolezni ali operaciji lahko 
ponovno okrepite vaše mišice, organe, telo in se v najkrajšem času spet počutite dobro. Voda 
blagodejno vpliva tudi na kožne bolezni in obolenja perifernega živčevja. Nudijo tudi razne 
preventivne antirevmatske programe ter programe za menedžerje. 
V Termah Olimia postaja wellness način življenja. Wellness je filozofija, ki na najrazličnejše načine 
krepi telo in duha. Je način, ki omogoča ohranjanje in vzdrževanje zdravja, dobrega počutja in hkrati 
pomaga izboljšati kakovost življenja. Ponosni so na luksuzno pridobitev - Wellness Orhidelio, 
najprestižnejši svet termalnih užitkov. Wellness Orhidelia se je v letu 2009 uvrstil v ožji izbor 11 
finalistov World Architecture Festivala 2009, v kategoriji »Holiday«. Obilo užitkov in sprostitve 
nudimo tudi v Wellness centru Termalija, kjer je prava oaza savn, masaž in bazenov, družinam in 
mladim pa je posebej zanimiv  Gostom je na voljo več kot 2.000 m2 pokritih in odprtih vodnih 
površin. Termalni park Aqualuna je poletno vodno zabavišče s 3000 m² vodnih površin, ki vas vabi s 
svojimi bazeni in objekti za odlično zabavo, prijetno druženje in sprostitev. 
Za bivanje v Termah Olimia je poskrbljeno v dveh visoko kvalitetnih hotelih s štirimi zvezdicami - v 
Wellness Hotelu Sotelia, nagrajenem s Plečnikovo nagrado in v prenovljenem Hotelu Breza. 
Zasnovana sta za tiste, ki zahtevajo najboljše in si želijo tesne povezanosti z naravo. Tu sta še 
Aparthotel Rosa in Kamp Natura s štirimi zvezdicami, za vse, ki bežite pred hotelskim vzdušjem, pa 
vam zatočišče ponuja apartmajsko naselje Vas Lipa s tremi zvezdicami. Apartmajsko naselje ima 25 
hiš in 136 apartmajev. 
 
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 
Wellness 3plus ter 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.  
 
Statistični podatki kažejo, da se je število ležišč v primerjavi z letom 2008 povečalo (Preglednica 10), 
tako je bilo leta 2008 na območju zabeleženih 4254 ležišč, leta 2012 pa 4411, kar je 157 ležišč več.  
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Preglednica 10: Prenočitvene zmogljivosti 2008 in 2011. Vir: SURS 2013. 
 

 2008 2012 

 ŠT. 
LEŽIŠČ 

Prihodi 
turistov 

ŠTEVILO 
NOČITEV 

ŠT. 
LEŽIŠČ 

ŠTEVILO GOSTOV 
(TUJI IN DOMAČI) 

ŠTEVILO 
NOČITEV 

OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO 

4.035 145.338 644.532 4.411 131.371 616.837 

SAVINJSKA REGIJA 12.191 341.684 1.376.649 13.208 366.168 1.430.348 

SLOVENIJA 110.248 3.083.713 9.314.038 121.541 3.297.556 9.510.663 

Preglednica 11: Prenočitvene zmogljivosti, število gostov in nočitev, primerjava med leti 2008 in 2012. Vir: SURS 2013.  

 
Zanimivo je, da je sicer v primerjavi med letoma 2008 in 2012 opaziti porast števila ležišč in števila 
gostov (Preglednica 11), medtem ko je število nočitev upadlo. Na ravni Savinjske regije in Slovenije je 
moč v letu 2012 opaziti tako 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). 

 

PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI  

Zmogljivosti - ležišča – 
SKUPAJ 

Razlika (2012-2008)  

2008 2012  

Podčetrtek 2171 2258 87 

Rogaška Slatina 1955 1988 33 

Dobje - - 0 

Kozje - 24 24 

Rogatec 29 38 9 

Šentjur 99 75 -24 

Skupine nastanitvenih objektov - 
SKUPAJ 

Šmarje pri Jelšah - 28 28 

ŠTEVILO SKUPAJ  4254 4411 157 
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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.  
 
Med pomembno turistično ponudbo velja omeniti tudi naravno in kulturno dediščino, ki je na 
območju raznolika in bogata.  
Med nepremično kulturno dediščino gre posebej izpostaviti dva kulturna spomenika državnega 
pomena, to sta Muzej na prostem Rogatec in cerkev Matere božje na Sladki Gori. To so spomeniki, ki 
so najpomembnejši v Sloveniji in imajo nacionalni pomen, z aktom o razglasitvi pa dobijo status 
spomenikov državnega pomena. Na območju pa je sicer tudi 338 kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena, ki so območja ali objekti, ki imajo izjemno kulturno vrednost, predstavljajo vrhunske 
dosežke ustvarjalnosti oziroma ključne ali redko ohranjene dokumente nekega razvojnega obdobja 
na lokalnem nivoju. 

 
 
 DOBJE KOZJE PODČETRTEK ROGAŠKA SLATINA ROGATEC ŠENTJUR ŠMARJE  SKUPAJ 

Kulturni 
spomeniki 
lokalnega 
pomena 

11 70 57 41 11 107 41 338 

Preglednica 12 : Kulturni spomeniki lokalnega pomena. Vir: Register nepremične kulturne dediščine 2013. 

 
Na območju je bilo v obdobju 2007-2013 kar nekaj spomenikov lokalnega pomena obnovljenih in 
aktivno vključenih v promocijo območja in tako pestrijo turistično ponudbo, če naštejemo nekatere 
med njimi: Juneževa domačija, Centralni zdraviliški park v Rogaški Slatini, Calska gorca, Ignacijev 
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vrelec, Rotovž v Lembergu,Center baročnih umetnosti v Šmarju pri Jelšah, Grad Podsreda, zg. trg 
Šentjur in trg na Ponikvi so le nekateri.  

Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna 
vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, 
del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali 
oblikovana narava. To so geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in 
podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in 
oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska 
obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, 
krajina in oblikovana narava.  

V spodnjih preglednicah so zbrani aktualni podatki (l. 2014) o naravnih vrednotah in zavarovanih 
območjih na ozemlju sedmih občin. 

 

 Dobje Kozje Podčetrtek 
Rogaška  
Slatina 

Rogatec Šentjur Šmarje Skupaj
3
 

Naravne vrednote 
lokalnega pomena 

7 2 1 10 6 42 17 85 

Naravne vrednote 
državnega pomena 

5 41 6 13 8 23 3 99 

SKUPAJ 12 43 7 23 14 65 20 184 

Preglednica 13 : Naravne vrednotena območju. Vir: Zavod RS za varstvo narave, 2013. 
 

 Dobje Kozje Podčetrtek 
Rogaška 
 Slatina 

Rogatec Šentjur Šmarje SKUPAJ
4
 

Ožja zavarovana 
območja (naravni 

spomeniki) 
 

0 8 0 7 1 11 5 33 

Širša zavarovana 
območja (regijski 

park, krajinski park) 
0 1 1 1 0 0 0 

3 
(dejansko 

2) 

SKUPAJ 0 9 1 8 1 11 5 35 

Preglednica 14 : Zavarovana območja na območju. Vir: Zavod RS za varstvo narave, 2013. 

                                                 

3
 Pojasnilo glede naravnih vrednot državnega pomena:  

- znotraj državnih zavarovanih območij (npr. Kozjanski regijski park) so vse naravne vrednote avtomatsko državnega 
pomena; zato tolikšno število vrednot državnega pomena npr. v Kozjem. 
- vse jame v Sloveniji so NV državnega pomena. 
**Skupno število naravnih vrednot in zavarovanih območij na celotnem ozemlju 7 občin ni pravilno (desni stolpec), saj se 
določene NV podvajajo na ozemlju več občin (primer: NV Bistrica s pritoki, Kozjanski regijski park je samo eden, ne dva ipd.). 
Končni stolpec na desni je zato treba jemati z rezervo. 

 
4
 Skupno število naravnih vrednot in zavarovanih območij na celotnem ozemlju 7 občin ni pravilno (desni stolpec), saj se 

določene NV podvajajo na ozemlju več občin (primer: NV Bistrica s pritoki, Kozjanski regijski park je samo eden, ne dva ipd.). 
Končni stolpec na desni je zato treba jemati z rezervo. 
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Z izjemo Kozjanskega regijskega parka in Drevesnih parkov v Rogaški Slatini, ki ju je ustanovila država 
oz. takratna republika, so vsa zavarovana območja lokalnega pomena (občini Šentjur in Šmarje v letih 
1990, 1993 in 1998). Rastišče jarice na Bohorju je bilo začasno zavarovano in ni na seznamu (Šentjur, 
2001). 
Kozjanski regijski park je eno od dveh, poleg Triglavskega narodnega parka, najstarejših zavarovanih 
območij v Sloveniji na državni ravni. Razprostira se na 206 km². Na severu je zamejen z Rudnico, na 
vzhodu z reko Sotlo, na jugu pa poteka prek Vetrnika in Orlice do Senovskega in Bizeljskega gričevja.  
Od leta 2010 se območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega rezervata MAB 
(Man and Biosphere) pod zaščito Unesca. 
Kozjanski park je v tridesetih letih zrasel v sodobno zavarovano območje, prepoznavno po 
edinstvenem sožitju narave in človeka, ohranjeni naravi in naravnih vrednotah, bogastvu kulturne 
dediščine ter konkretnem uresničevanju trajnostnega razvoja, ki povezuje človeka z naravo in 
tradicijo s sodobnostjo.  
Na področju varovanja okolja (NATURA 2000), se trudijo v Kozjanskem parku z vzdrževanjem 
visokodebelnih travniških sadovnjakov ohranjamo habitat vijeglavke, pogorelčka in habitat rjavega 
srakoperja ter na območju Vetrnika skrbijo za ohranitev polnaravnih suhih travišč in grmiščnih faz na 
karbonatnih tleh, ki so pomembna rastišča kukavičevk.  
 
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.  
 
V obdobju 2007-2013 je bilo na območju Obsotelja in Kozjanskega urejenih okoli 34 kilometrov za 
kolesarjenje primernih poti, ki so vsekakor povečale atraktivnost turističnega območja in razširile 
mrežo kolesarskih poti. Osrednji cilj izgradnje mreže kolesarskih poti je zagotoviti večjo prometno 
varnost za kolesarje, saj si ti pogosto na odsekih (predvsem regionalnih cest) pot delijo z vozniki 
motornih vozil. Poleg izboljšane prometne varnosti izgradnja in ureditev kolesarskih odsekov prispeva 
k razvoju turizma na tem območju in k povezanosti z mednarodnim kolesarskim omrežjem (čezmejna 
povezava s Hrvaško).  
Na območje je tudi veliko število tematskih poti (učnih, gozdnih, romarskih, ki smo jih zbrali v spodnji 
tabeli. 
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TEMATSKE, SPREHAJALNE, POHODNIŠKE IN KOLESARSKE POTI V DESTINACIJI 
 

DOBJE 2 GP na Kozjanski domačiji; Guzajeva pot 

KOZJE  7 Pešpot Podsreda; UP Vetrnik; Pot Buče'Podsreda; Pot 
Zdole'Zagorje; Pešpot Pilštanj; Virštanjska kolesarska pot (KP) (9); 
KP na Veternik 
(10)  

PODČETRTEK 9 geološka UP Rudnica Virštanj; Odsek evropske pešpoti E7; Trim 
steza Palčnik; Po brvi čez mejo (Sprehajalna pot (SP) 1); Od cerkvice 
do cerkvice (SP 2); K sveti Emi (SP 3); Po slovenskih in hrvaških 
gričih (KP 1); Lahkotno po dolini zdravja (KP 2); Navkreber in 
navzdol (KP 3)  

ROGAŠKA  
SLATINA  
 

23 Med izviri Rogaške Slatine; Turistična vodna pot Kostrivnica; GUP 
Galke; GUP Na vrh Boča; GUP Iz Poljčan na Boč; GUP Po gozdovih 
zdravilišča; Pešpoti in izletniške točke; KP S kolesi med vrelce 
mineralne vode Donat; KP'i od 1 do 15 

ŠENTJUR 22 Kraška vodna UP Stanka Buserja; Pot treh znamenitih Ponkovških 
mož; S klopce na  klopco – Vezna pot Gradišče'Peseke'Sveta 
Helena'Col; Drameljska planinska pot; Pohodniška pot Blagovna; 
KP'i od 1 do 10; Pešpoti od 1 do 7 , Guzejeva pot, Grajska učna pot, 

ŠMARJE PRI JELŠAH  5 Grad Jelše do Sladke Gore; Sladka Gora do Šmarje  
pri Jelšah; Šmarje pri Jelšah na  
Tinsko, Puščavnikova učna pot, Vodna učna pot (Mestinje) 

SKUPAJ 68 
Preglednica 15: Tematske, sprehajalne, pohodniške in kolesarske poti v destinaciji. Vir: Strategija trženja Dežele 
Celjske, 2011.  

 

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 in pristno podeželsko 
okolje in kulturo.  
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 
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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  

2010  

Število kmetijskih gospodarstev Kmetijska zemljišča v uporabi (ha) 

Kozje 490 3.201 

Podčetrtek 387 2.142 

Rogaška Slatina 521 2.340 

Rogatec 235 815 

Šentjur 1.393 8.351 

Šmarje pri Jelšah 868 4.850 

Dobje 153 869 

SKUPAJ 4.047 22.568 

% v Sloveniji 5,4% 4,8% 

SLOVENIJA 74.646 474.432 

Preglednica 16: Kmetijska gospodarstva in kmetijska zemljišča v uporabi, leto 2010. Vir: Popis kmetijstva 2010. 

 
V popisa 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 16). Na območju je 
22.568 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi, kar predstavlja na ravni celotne Slovenije 4,8 % vseh 
kmetijskih zemljišč.  
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 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 17: 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 
17). Opaziti je trend širjenja kmetij nad 10 hektarjev obdelovalne površine (najem, nakup). Enak 
trend je opaziti tako na območju Savinjske regije kot tudi celotne Slovenije. Proces prestrukturiranja 
kmetijstva v smeri specializiranih kmetij teče vzporedno z vlaganjem sredstev v kmetijska 
gospodarstva (investiranje s pomočjo nepovratnih sredstev). 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 kmečkega prebivalstva se kažejo v zmanjševanju števila prebivalcev in njihovem 
staranju (v primerjalni analizi med leti 2000 in 2010 je opaziti, da število članov kmetijskih 
gospodarstev pod 35 letom upada, kar kaže na staranje kmečkega prebivalstva), 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 
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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. 
 
Velik potencial je zagotovo tudi razvoj turizma ob Šmarsko-virštanjski vinski turistični cesti (VTC 10). 
VTC 10 se plete se po štirih pobočjih občin Obsotelja in Kozjanskega, značilna pokrajina z vinogradi na 
sončnih legah, nešteto gričev in množica postojank pri vinogradnikih v vinskih kleteh, najpogosteje 
poimenovanih gorce. Arhitektura »gorc« je posebna, v nekaterih od njih pa je moč tudi prespati, saj 
na območju vinske ceste ponujajo inovativno obliko turizma – turizem v zidanicah. Vinogradniško in 
vinarsko tradicijo na vinski cesti lahko spoznate na kateri od prireditev, trgatvah in martinovanjih pa 
tudi na prazniku salam in vina.  
Večina ponudnikov ob VTC 10 je bila v letu 2012 označena s sodobno turistično signalizacijo, zato je 
potrebno le še dodatno vzpodbuditi ponudnike, da v tej obliki turizma najdejo možnost dodatnega 
zaslužka.  
Klet Imeno je največja klet v Šmarsko-virštanjskem vinorodnem podokolišu in je v lasti Kmetijske 
zadruge Šmarje. Kmetijsko zadružništvo ima v teh krajih stoletno tradicijo. Že leta 1869 je bila 
ustanovljena v Šmarju posojilnica, leta 1893 pa prva kreditna zadruga, namenjena predvsem 
kmetom. 
 

Kozje; 25

Podčetrtek; 18

Rogaška 
Slatina; 27

Rogatec; 6

Šentjur; 
58

Šmarje pri 
Jelšah; 39

Dobje; 9

Število dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah (2012)

Kozje

Podčetrtek

Rogaška Slatina

Rogatec

Šentjur

Šmarje pri Jelšah

Dobje

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

Dobje 8 

Kozje 29 

Podčetrtek 8 

Rogaška Slatina 12 

Rogatec 5 

Šentjur 70 

Šmarje pri Jelšah 7 

SKUPAJ 139 

Preglednica 18: Število ekoloških kmetij v letu 2012. Vir: Seznam ekoloških kmetij 2012. 

 
V Preglednici 18 je vidno, da je bilo leta 2012 na območju Obsotelja in Kozjanskega v register vpisanih 
139 ekoloških kmetij, od tega največ v občini Šentjur, sledi občina Kozje in Rogaška Slatina, 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. 
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1.4 OKOLJE IN PROSTOR  

 
V Savinjski regiji okoli 30% zemljišč obsegajo kmetijska zemljišča. Za regijo je značilna visoka 
gozdnatost (60,2%), kar daje sliko o bogatem prostoru z možnostjo koriščenja lastnih virov. Okoli 4% 
je pozidanih površin, ostalo so odprte površine in vode.  

 
OBČINA POVRŠINA NATURA 2000 (HA) POVRŠINA OBČINE (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 19: Delež Natura 2000 po občinah. Vir: Natura 2000 in SURS 2013.  
 

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. 
 
Savinjska regija je primerjalno z ostalimi regijami v zadnjem obdobju namenjala največ sredstev v 
investicije za varstvo okolja, kar 2,4 % regionalnega BDP oziroma 17,5% vseh investicijskih sredstev. 
 
Veliko je v subregiji Obsotelje in Kozjansko narejenega na področju osveščanja javnosti o pomenu 
urejenosti mest in vasi ter bivalnega okolja nasploh. V tem subregija močno presega slovensko 
povprečje tudi po prejetih priznanj na državnih in mednarodnih tekmovanjih (TZS, Entente Florale 
(zlati priznani za vas Olimje in kraj Podčetrtek), finalist Evropske destinacije Odličnosti (EDEN),..). 
Poseben dosežek Savinjske regije, del katere je Obsotelje in Kozjansko, je tudi sprejeta Deklaracija 
trajnostnega razvoja Savinjske regije. Pod njeno visoko moralno zavezo v odnosu do razvoja okolja, 
gospodarstva in družbe nasploh, je podpisalo 100 najpomembnejših nosilcev razvoja iz gospodarstva, 
nevladnega sektorja in vse lokalne skupnosti.  
 
Na območju Obsotelja in Kozjanskega za opravljanje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
komunalnih voda ter ravnanje s komunalnimi odpadki skrbijo javna podjetja, in sicer:  

- v občinah Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Rogaška Slatina in Rogatec  – OKP Rogaška 
Slatina d.o.o.,  

- v občinah Šentjur in Dobje – JKP Šentjur d.o.o. 
 
Na območju je zagotovo najpomembnejši projekt, ki ga skupaj peljejo občine projekt oskrbe s pitno 
vodo v porečju Sotle (predvidoma bo zaključen v letu 2015). Z uresničitvijo projekta, pri pripravi 
katerega je vrste strnilo šest občin Savinjske regije - Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Šmarje pri 
Jelšah, Rogatec in Šentjur - bo za približno 32.000 tamkajšnjih prebivalcev zagotovljena boljša in 
varnejša oskrba s pitno vodo, 1.115 prebivalcev pa bo na novo priključenih na vodovodni sistem.  
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 Obstoječi objekti in cevovodi na območju ne zadoščajo sodobnim standardom, zaradi prevelikega 
števila uporabnikov pa je obstoječi sistem preobremenjen. Vodohrani ne zadovoljujejo vseh potreb 
po pitni vodi, prav tako pa se del prebivalcev oskrbuje iz lastnih, večinoma neustreznih vodnih virov 
ali pa nima urejene zadovoljive oskrbe. 
 Iz navedenih razlogov je naložba nujna, z njeno uresničitvijo pa se bodo zmanjšale vodne izgube, 
zagotovljena bo zanesljiva in kakovostna oskrba s pitno vodo, bolje bodo zavarovani vodni viri, poleg 
tega pa se bodo izboljšali tudi življenjski pogoji prebivalcev. 
 V okviru projekta, ki je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007-2013 in se bo zaključil predvidoma do oktobra 2015, bo posodobljenih 61,3 kilometrov 
obstoječega vodovoda, dodatnih 27,4 kilometrov vodovodov pa bo dograjenih skupaj s pripadajočimi 
objekti. Poleg že omenjenega bo v okviru projekta zgrajenih tudi 10 razbremenilnikov, 10 
vodohranov, 8 črpališč in ena postaja za kloriranje. 
Ureditev odvajanja odpadnih voda je eden od ciljev okoljske direktive o varstvu voda, zato je v 
spodnji tabeli prikazan delež prebivalstva, priključenega na javno kanalizacijo po posameznih občinah 
Obsotelja in Kozjanskega. Ta kazalnik prikazuje razmerje med skupnim številom prebivalstva in 
tistimi, ki živijo v stanovanjskih objektih, priključenih na javno kanalizacijo.  
 
Večina vodovodnega sistema v Obsotelju in na Kozjanskem se oskrbuje različnih vodnih virov (zajetij 
in vrtin), ki so razporejeni širom Obsotelja in Kozjanskega. Nekaj je tudi individualnih zajetij, s 
katerimi se oskrbuje nekaj manjših zasebnih vodovodov.   
 
Po razpoložljivih podatkih OKP Rogaška Slatina (oskrbuje občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, 
Rogatec, Podčetrtek in Kozje) je na obravnavanem območju približno 950 km zgrajenega vodovoda, 
kar je za dobrih 50 km več kot leta 2009. V istem obdobju se je povečalo število prebivalstva, ki se 
oskrbuje s pitno vodo, iz 25.540 na 27.340 prebivalcev. 
Po podatkih JKP Šentjur je bilo v letu 2012 na javno vodovodno omrežje priključenih 75 % 
prebivalcev.  
Največji javni vodovodni sistem v Obsotelju in na Kozjanskem imajo občine Rogaška Slatina, Šmarje 
pri Jelšah in Šentjur. 
 
Na območju Obsotelja in Kozjanskega je na javno kanalizacijsko omrežje, kljub izgradnji 
kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, priključenih le okoli 30 % prebivalcev, kar je pod državnim 
povprečjem in je najverjetneje posledica nizke gostote poselitve, razpršenosti naselij ter visokih 
finančnih izdatkov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki bremenijo občinske proračune.  
Podatki za OKP Rogaška Slatina kažejo, da je na območju zgrajenih približno 80 km kanalizacijskega 
omrežja, kar je v primerjavi z letom 2009, ko je bilo na tem območju zgrajenih le 62 km 
kanalizacijskega omrežja, občutno več. 
 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je tako v Obsotelju in na Kozjanskem urejeno le delno. Obstoječi 
kanalizacijski sistemi so urejeni pretežno v centrih večjih naselij in so z izjemo nekaterih nepovezani v 
celoto. Obrobna naselja so prav tako brez povezav. Zaradi navedenega prebivalstvo na območjih 
nezgrajenega kanalizacijskega omrežja rešuje problem odvajanja odpadnih voda individualno in 
največkrat nestrokovno in neustrezno, kar vodi do dodatnega onesnaževanja okolja.  
 
Odpadki predstavljajo resen problem današnje družbe, še posebno, kadar se odvažajo na neustrezno 
urejena odlagališča ali celo divja odlagališča, ki povzročajo dodatno onesnaženost okolja. V izogib 
navedenemu imajo vse obravnavane občine urejeno zbiranje odpadkov, ki se praviloma ločujejo že 
pri povzročitelju odpadkov. Na območju je urejena deponija v Tuncovcu, kjer je bil vzpostavljen tudi 
prvi Center ponovne uporabe v Sloveniji. Spodbuden je podatek, da se na območju Obsotelja in 
Kozjanskega količina odpadkov na letni ravni zmanjšuje. Iz podatkov Statističnega urada RS, na 
področju zbiranja komunalnih odpadkov v občinah Obsotelja in Kozjanskega, je razvidno, da je bilo v 
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letu 2006 v vseh obravnavanih občinah zbranih 2.322 kg/prebivalca/leto, leta 2012 pa samo 1.516 
kg/prebivalca/leto komunalnih odpadkov.  
Kljub dobro organizirani javni službi ravnanja z odpadki še zmeraj ostaja nerešen problem divjih 
odlagališč. Slednje bi zahtevalo celovit, sistematičen pristop na celotnem območju.  
 
Na območju Obsotelja in Kozjanskega je zadnja leta opaziti porast naložb v obnovljive vire energije. 
Ključni problem nizke rabe obnovljivih virov energije v preteklosti je bil predvsem v slabi promociji in 
posledično slabi ozaveščenosti ljudi in lokalnih skupnosti. Danes se je stanje na tem področju 
bistveno izboljšalo, vendar še zmeraj ostaja problem pomanjkanja ustreznih lastnih finančnih 
sredstev ob prijavah na evropske razpise za izvedbo projektov na tem področju.  
Zraven obnovljivih virov energije (OVE) pa je zelo pomembna tudi učinkovita raba energije (URE). Pri 
tem povečanje učinkovite rabe energije ne pomeni, da morajo ljudje opustiti določene dejavnosti, da 
bi prihranili energijo, navedeno jim mnogokrat omogoča jo že boljše tehnologije in energetsko 
varčnejše naprave, ki uporabnikom tudi izboljšujejo življenjske pogoje. 
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2 PODATKI O ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV V OBDOBJU 2007- 
20135 
 

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 ob popisu pri končnih uporabnikih 
EU sredstev.   
 

2.1 INVESTIRANJE S POMOČJO JAVNEGA SKLADA RSZA 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: 
- 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. 

                                                 

5
 Podatki o vrednostih projektov in dodeljenih EU sredstvih so zbrani v aprilu 2013. 
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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 

Preglednica 21: Prikaz vzpodbud Regionalnega slada za razvoj Ribnica 2007-2011- vir sklad Ribnica. Vir: letna poročila 
sklada. 

 

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 

Preglednica 22: Prikaz vzpodbud Slovenskega Podjetniškega Sklada  v Obsotelju in Kozjanskem. Vir: letna poročila sklada. 



ORP OBSOTELJE IN KOZJANSKO 2014-2020 

 

Stran | 39  

 

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 

Preglednica 23: Izplačila EU sredstev iz čezmejnega sodelovanja. Vir: MGRT, 2013. 

 
Del teh sredstev iz razpisov v programu Slovenija – Avstrija in Slovenija- Hrvaška, je bilo črpanih tudi 
na območju Obsotelja in Kozjanskega ter so zajeti v končnem znesku črpanih sredstev.  
 
 
Kohezijska politika v Sloveniji  
V obdobju 2007-2013 je bilo na voljo 4,2 milijarde €.  
Štirje 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 mio € 
� OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture (kohezijski sklad) – 1,635 mio € 
� Evropsko teritorialno sodelovanje (OP RR) – 104 mio €. 
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Regionalni razvojni programi  
Indikativna razporeditev sredstev ESRR med regije 

 
REGIJA ŠTEVILO 

PREBIVALCEV 
2007-2013 

EUR 
INDEKS 

RAZVOJNE 
OGROŽENOSTI 

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 24: 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 bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v 

razvoju za državo Republiko Makedonijo, 
- Interreg III A SLO–HU–HR in ostali. 

 
 VREDNOST 

PROJEKTOV 
EU SREDSTVA 

SKUPAJ OBSOTELJE IN KOZJANSKO 88.572.765,24 59.875.721,16 

Preglednica 25: Skupna vrednost projektov na območju. Vir: zbiranje podatkov RA Sotla in RA Kozjansko. 
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2.3.2 PROJEKTI OSTALIH PRIJAVITELJEV  

 
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 

Preglednica 26: Skupna vrednost projektov na območju. Vir: zbiranje podatkov RA Sotla in RA Kozjansko.  
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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 
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� 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 

 
 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 

Preglednica 27: Izplačila EU sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012. Vir: MKO, 2013.  

 
 

4.OS pristop LEADER VREDNOST 
PROJEKTOV 

EU SREDSTVA 

SKUPAJ OBSOTELJE IN KOZJANSKO 2.648.321 1.487.043 

Preglednica 28: Skupaj Izplačila EU sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike. Vir: MKO, 2013. 

 

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 

Preglednica 29: Skupaj ostali projekti financirani iz EU sredstev. Vir: zbrani podatki RA Sotla in RA Kozjansko, 2013. 
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2.6 POČRPANA EU SREDSTVA 

 
 

MINISTRSTVO / PODROČJE EU SREDSTVA
6
 

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 
 

Preglednica 30: Skupna izplačila EU sredstev. Vir: zbrani podatki RA Sotla in RA Kozjansko, 2013. 

                                                 

6
 V preglednici so zajeta le EU sredstva, medtem ko za delež nepovratnih sredstev, ki je bil izplačan iz 

nacionalnih virov nismo dobili natančnih podatkov. Podatke o črpanju sredstev smo zbirali za obdobje 2007-

31.12.2012 in vključevali tudi projekte, ki se še izvajajo.  
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C STRATEŠKI DEL ORP 2014-2020  

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

1.1 RAZVOJNA PRIORITETNA PODROČJA IN CILJI 

1.1.1 EU RAZVOJNA PRIORITETNA PODROČJA IN CILJI 

 
EU je določila 11 tematskih ciljev (thematic objective), ki se navezujejo na strategijo EU 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast: 
 
1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, 
2. Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in 

kakovosti. 
3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za Evropski sklad za 

razvoj podeželja-EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo-ESPR) 

4. Podpora prehodu na nizko-ogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, 
5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj 
6. Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 
7. Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah 
8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile 
9. Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini 
10. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vse-življenjsko učenje 
11. Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava. 
 
V skladu z zahtevami EU bo Slovenija morala: 

− vsaj 50-60% sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) nameniti za 1-4 tematski 
cilj naveden zgoraj, od tega vsaj 10-20% za četrti tematski cilj, 

− vsaj 60-80% sredstev Evropskega socialnega sklada bo morala osredotočiti na štiri izbrane 
prioritete, od tega vsaj 20% na deveti tematski cilj. 

 
V novi finančni perspektivni bo Sloveniji, za izvajanje kohezijske politike EU v obdobju 2014-2020, na 
voljo skupaj 3,3 milijarde EUR. Prav tako za Slovenijo v obdobju 2014-2020 velja delitev na dve t.i. 
kohezijski regiji (NUTS 2); na Vzhodno in Zahodno Slovenijo: 

− Zahodni Sloveniji bo na voljo 860 milijonov EUR,  

− Vzhodni Sloveniji bo na voljo 1,12 milijarde EUR. 
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Sredstva bodo deljena po spodnjem načelu (podatki za sredstva v Vzhodni kohezijski regiji): 

 
Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in 
tehnološkega razvoja         

ESRR 283 MIO € 

Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno rast ESRR 403 MIO € 

Trajnostna raba in proizvodnja energije                     KS 260 MIO € (V+Z) IN ESRR 20 MIO € 

Prilagajanje na podnebne spremembe                          KS 53 MIO € (V+Z) IN ESRR 30 MIO € 

Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti            KS 269 MIO € (V+Z) IN ESRR 66 MIO € 

Izgradnja infrastrukture in ukrepi za trajnostno mobilnost KS 383 MIO € (V+Z) IN ESRR 40 MIO € 

Spodbujanje zaposlovanje in mobilnost delovne sile ESS 160 MIO € in YEI 10  MIO € 

Socialna vključenost, zmanjšanje tveganja revščine, aktivno 
staranje in zdravje  
 

ESS IN ESRR 111 MIO € 

Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje ESS IN ESRR 123 MIO € 

Pravna država, učinkovita javna uprava, podpora NVO ESS IN ESRR 35 MIO € 

Tehnična pomoč  KS 90 MIO € (V+Z) 
Preglednica 31: Delitev sredstev za Vzhodno kohezijsko regijo (delno zajeta tudi skupna kvota z Zahodno kohezijsko regijo). 

Vir: Prvi osnutek OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, januar 2014.  

 
 

1.1.2 NACIONALNA RAZVOJNA PRIORITETNA PODROČJA IN CILJI 

 
Da bo Slovenija lahko gradila na svojih prednostih in izkoristila svoje razvojne potenciale in priložnosti 
se bo na nacionalni ravni v obdobju 2014-2020 osredotočala na štiri prioritetna področja:  
 

- KONKURENČNO GOSPODARSTVO 
- ZNANJE IN ZAPOSLOVANJE 
- ZELENO ŽIVLJENJSKO OKOLJE 
- VKLJUČUJOČA DRUŽBA. 

 
Na nacionalnem nivoju je usklajeno z razvojnimi cilji EU in strategijo Evropa 2020 opredeljenih 5 
specifičnih ciljev, ki bodo ključni pri izvajanju razvojne strategije Slovenije v obdobju do 2020 : 

- Zaposlovanje: 75-odstotna zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let; 
- Raziskave in razvoj:   3% BDP EU za naložbe v raziskave in razvoj; 
- Podnebne spremembe in energetska trajnost: za 4% zmanjšanja emisij CO2, 25% energije iz 

obnovljivih virov, večja energetska učinkovitost; 
- Izobraževanje: manj kot 5% mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje in vsaj 40% oseb med 30. in 

34. letom z visokošolsko izobrazbo; 
- Boj proti revščini in socialni izključenosti: manjšanje števila prebivalcev, ki so blizu praga 

revščine ali socialne izključenosti na 40.000. 
 
Slovenija bo v novem programskem obdobju na ravni NUTS 2 razdeljena na dve kohezijski regiji, in 
sicer na Zahodno Slovenijo in Vzhodno Slovenijo. Po teritorialni površini Vzhodna regija predstavlja 
60,2% celotne Slovenije. 
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Slika 2: Delitev Slovenije na NUTS 2 regije. Vir: SURS in GURS, 2013. 

 
 

Na podlagi podatkov iz leta 2010 lahko ocenimo, da se razvojni problemi v večji meri koncentrirajo v 
Vzhodni Sloveniji, ki dosega le 82,7%  slovenskega povprečja BDP-ja, v manjši meri pa so prisotni 
razvojni problemi v Zahodni Sloveniji, ki v tem letu dosega 119,5% slovenskega povprečja. 
Zaradi redko poseljenih obmejnih območij in večjih gozdnatih predelov je gostota poseljenosti  
Vzhodne Slovenije nižja od povprečne v državi (13 prebivalcev manj na km2). Zaznamuje jo kmetijska 
dejavnost, saj je tukaj 70% kmetijskih gospodarstev in večji del kmetijskih zemljišč. Kljub temu 
kmetijstvo malo prispeva k bruto dodatni vrednosti (BDV). Veliko več prispeva industrijska dejavnost 
(okrog 40%), in sicer združuje tradicionalne in moderne panoge (rudarstvo, tekstilna, avtomobilska, 
farmacevtska ter elektrotehnična dejavnost).  
Zaposleni v Vzhodni regiji ustvarijo nižji bruto domači proizvod in imajo nižje plače kot zaposleni v 
Zahodni, delež brezposelnih med aktivnimi prebivalci pa je v tej regiji večji (58,3%). 
Vzhodna Slovenija ima pomembno vlogo pri energetski oskrbi države, saj je na njenem ozemlju poleg 
edine jedrske elektrarne tudi večina energetske infrastrukture. 
Savinjska regija spada v Vzhodno kohezijsko regijo Slovenije, ki poleg Savinjske obsega še naslednje 
statistične regije: Pomursko, Podravsko, Koroško, Zasavsko, Spodnje Posavsko, Jugovzhodno 
Slovenijo in Notranjsko-kraško.  
 
V Zahodni kohezijski regiji bo v novi finančni perspektivi 2014-2020 na voljo 855 milijonov evrov, v 
Vzhodni pa 1,28 milijarde evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega 
socialnega sklada (ESS), dodatno pa bo Slovenija kot celota upravičena se do 1,05 milijarde evrov 
sredstev Kohezijskega sklada. Sredstva Kohezijskega sklada se ne bodo delila med Zahod in Vzhod.   
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1.1.3 REGIJSKA RAZVOJNA PRIORITETNA PODROČJA IN CILJI 

 
Obsotelje in Kozjansko je del Savinjske regije, ki glede na celotno Vzhodno kohezijsko regijo Slovenije 
(Vzhodna Slovenija), zaseda 18,8% regije, v njej živi 23,4% vseh prebivalcev in je za 23,5% gosteje 
naseljena kot celotna Vzhodna kohezijska regija. V Vzhodni kohezijski regiji Savinjska regija prispeva 
21% delovno aktivnih prebivalcev in 22% zaposlenih oseb. 
Podjetja v Savinjski regiji predstavljajo 25,3% podjetij celotne Vzhodne kohezijske regije, kar 
predstavlja 26,8% celotnega prihodka Vzhodne Slovenije s strani podjetij. Savinjska  regija izstopa z 
vlaganjem sredstev namenjenih za investicije v varstvo okolja, ki predstavlja 2,9% regionalnega BDP  
(Vzhodna Slovenija 1,1%), kar je eden od primarnih ciljev regije. 
Turizem Savinjske regije sloni na 7 termalnih zdraviliščih od skupno 14 v Vzhodni Sloveniji. Število 
prenočitev turistov v Savinjski regiji predstavlja 34,4 % prenočitev v Vzhodni Sloveniji.  
 
 

 Kohezijska regija  
Vzhodna Slovenija 

Savinjska 
regija 

Obsotelje 
in 

Kozjansko 

Delež (%) 

Površina km
2
 12.212 2.384 608,9 5,0 

Število prebivalcev 1.083.573 260.545 50.936 4,7 

     

Število delovno aktivnih 
prebivalcev 

479.000 98.136 20.467 4,3 

Število zaposlenih oseb 392.000 85.080 11.141 2,8 

Št. podjetij, 2012 69.983 17.683 3.173 4,5 

Prihodek podjetij (v 1000 EUR)  3.438.879,7 92.084,13 918.673 26,7 
Preglednica 32: Statistični podatki Kohezijska regija Vzhodna Slovenija/ Obsotelje in Kozjansko na dan 1.1.2013 Vir: SURS, 

2013. 

 
Nacionalni cilji so nam vodilo pri oblikovanju regijskih in subregijskih razvojnih ciljev, ki jih v 
posameznih specifičnih ciljih želimo doseči in preseči. 
 
Regija bo težila k družbeno celovitemu in teritorialno enakomernemu trajnostnemu razvoju.  
Za doseganje napredka regije bo dobrodošla vsakršna angažiranost posameznikov, različnih 
interesnih skupin in še posebej lokalnih skupnosti in podjetij.  
Za doseganje učinkovitega in trajnostnega razvoja se Savinjska regija osredotoča na spremljanje 
ključnih razvojnih področij. V okviru teh področij so definirani cilji, za njihovo doseganje bodo 
pripravljeni  razvojni ukrepi izvedeni s projektnimi predlogi, ki jih v nadaljevanju naštevamo. Za 
izvedbo ključnih razvojnih projektov bo regija pripravila Dogovor za razvoj regije, ki bo osnova za 
črpanje sredstev iz različnih EU skladov.   
 

Preglednica 33: Ključna razvojna področja Savinjske regije v obdobju 2014-2020. Vir: RASR, 2013. 

 
 

RAZVOJNA  PODROČJA  SAVINJSKE  REGIJE 

Trajnostna gospodarska rast Urejanje poslovnega in bivalnega okolja 

Samooskrba regije Vključujoča družba 

Trajnostni turizem Blaginja družbe 

Upravljanje z naravnimi viri Okoljska in mobilna infrastruktura 
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1.1.4 RAZVOJNA PRIORITETNA PODROČJA TER CILJI OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA 

 
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, kot prioritetna področja, ki jih je potrebno v 
naslednjem programskem obdobju še posebej razvijati izpostavili: 
 

- TRAJNOSTNI TURIZEM, 
- PODJETNIŠTVO KOT IZZIV,  
- OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA (SUB)REGIJA, 
- TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA in 
- RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV. 

 
V spodnji preglednici je SWOT analiza, ki podaja slabosti in nevarnosti ter prednosti in priložnosti 
subregije.  

 
SLABOSTI IN NEVARNOSTI PREDNOSTI IN PRILOŽNOSTI 

OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA (SUB)REGIJA  
 

• 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. 

• poplavno ogroženost in elementarne naravne 
nesreče (toča, suša, poplave, plazovi, usadi) 

 
PODJETNIŠTVO KOT IZZIV  

• 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, 

• usihanje industrije in nezadosten razvoj novih 
storitev,  

• slabo razvita podjetniška/inovacijska kultura. 

• premalo vlaganj v raziskave in razvoj 
 
TRAJNOSTNI TURIZEM  

• Visoka stopnja neizkoriščenosti potencialov naravne 
in kulturne dediščine v turistični ponudbi subregije in 
regije 

• Pomanjkanje nastanitvenih zmogljivosti za 
posamezne ciljne skupine turistov (mladi, invalidi, 

OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA (SUB)REGIJA  
 

• 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. 

 
 
 
 
PODJETNIŠTVO KOT IZZIV  

• razpoložljivost kapacitet  v gospodarsko poslovnih 
conah, 

• obstoj in delovanje institucij podpornega okolja, 

• razvojna naravnanost manjših podjetij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAJNOSTNI TURIZEM  

• Ugodna geografska lega, ugodna obmejna lega, 
bližina mednarodnih letališč in prestolnice 

• Ugodna lega v mednarodnih cestnih in železniških 
mrežah 

• Visoka stopnja ohranjene biotske raznovrstnosti, 
velik delež NATURA 2000 območij 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV  

• 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, 

• velika stopnja strukturne brezposelnosti in velik delež 
dolgotrajno brezposelnih, 

• izseljevanje težje dostopnih območij, 

• odhod mladih izobraženih kadrov 

• zapiranje delovnih mest nekaterih večjih 
gospodarskih sistemov . 

 
TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA 

• prevladovanje majhnih kmečkih gospodarstev 
mešanega tipa, 

• razdrobljena kmetijska posest,  

•  neorganiziranost in nepovezanost lokalnih akterjev 
pri skupnem trženju in pridobivanju razvojnih 
spodbud, 

• mladi ne vidijo perspektive v kmetijstvu,  

• problematika zagonskih sredstev za prijave na 
projekte in investicije, 

• neugodna starostna struktura, 

• nekonkurenčnost domačih proizvodov na notranjem 
in zunanjih trgih. 

 

• 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 
 
 
RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV  

• 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.  

 
 
 
 
 
 
TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA 

• Program LEADER - Pristop od spodaj navzgor s 
pobudo in odgovornostjo za razvoj preneseno na 
lokalni nivo, samoaktiviranje, samoiniciativa,  

• dobro razvito vinogradništvo in vinarstvo ob VTC 
10, 

• uveljavljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,  

• neokrnjena narava 

• kvalitetna regionalna tradicionalna kulinarika 

• že zaščitene in v postopku zaščite blagovne 
znamke 

• raznolikost pokrajine 

• aktivna društva na podeželju, 

• trženje tipičnih lokalnih pridelkov pod skupno 
blagovno znamko, 

• spodbujanje in razvoj naravi prijaznega 
kmetovanja v povezavi s turizmom, 

• ekološka neobremenjenost kmetijskih zemljišč, 

• Šolski center Šentjur s svojimi izobraževalnimi 
programi na področju kmetijstva in turizma na 
podeželju. 
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2 RAZVOJNI VIDIK SUBREGIJE OBSOTELJE IN KOZJANSKO 
 

Območje Obsotelja in Kozjanskega ima zaradi svojih naravnih in človeških potencialov veliko 
možnosti napredka. Svoje razvojne potenciale bomo skušali doseči s pomočjo vizije, ki nas bo vodila 
do končnih ciljev.  

 

»OBSOTELJE IN KOZJANSKO, ZELENA TURISTIČNA DESTINACIJA, KI Z 
LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN USPEŠNIMI GOSPODARSKIMI SUBJEKTI, 

SOUSTVARJA  REGIJSKO, ČEZMEJNO IN EVROPSKO OKOLJE.« 
 

Za uresničevanje ukrepov, s katerim bomo lahko dosegali vizijo, bodo potrebna vlaganja v 
gospodarstvo, pa tudi v okoljsko, prometno, izobraževalno, kulturno in drugo infrastrukturo.  
Ker je blaginja družbe tudi stanje duha, ki si ga mora človek zaslužiti, bo potrebno graditi stvari za 
katere ni potreben denar, to je medosebne odnose, družbeno sprejemljivost in zaupanje, socialno 
občutljivost ter odnos do okolja in vsega, kar nas obdaja. 
 

Stopnjo dosežene blaginje, kolikor jo znamo meriti z materialnimi kazalci, bomo tako in drugače 
lahko primerjali ob koncu sedemletnega obdobja.  Pri tem smo vpeti v dogajanja, ki  bodo 
zaznamovala tako z uspešnostjo razvoja Slovenije, kot Evrope v smislu našega širšega prostora. 

 

2.1 PRIORITETNI RAZVOJNI POTENCIALI SUBREGIJE OBSOTELJE IN KOZJANSKO  

 
Na nivoju regije so kot razvojne prioritete postavljena štiri področja, ki v nadaljevanju odražajo 
razvojno specializacijo regije in posredno tudi subregije. 
 

Preglednica 34: Razvojne prioritete Savinjske regije. Vir: Osnutek RRP Savinjske regije 2014-2020, 2013. 

 
Subregija Obsotelje in Kozjansko je oblikovala pet razvojnih prioritet, na osnovi katerih smo pripravili 
tudi prednostne ukrepe in razvojne projekte. Podporno okolje za uspešno izvajanje razvojnih vsebin 
in procesov bomo za vsa prioritetna področja zagotavljali z spodbujanjem, aktiviranjem in mreženjem 
človeških virov. Subregija Obsotelje in Kozjansko je prav tako oblikovala svoje razvojne prioritete, ki 
sovpadajo s prioritetami regije in države, in sicer: 
  

- Prioriteta 1: TRAJNOSTNI TURIZEM, 
- Prioriteta 2: PODJETNIŠTVO KOT IZZIV, 
- Prioriteta 3: OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA SUBREGIJA, 
- Prioriteta 4: TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA in 
- Prioriteta 5: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV. 

 

RAZVOJNE  PRIORITETE  SAVINJSKE  REGIJE 
PREDELAVA IN OBDELAVA 

MATERIALOV 
(kovine, les, umetne mase, steklo) 

PREHRANSKA 
OSKRBA 

TRAJNOSTNI 
TURIZEM 

ENERGETSKA 
OSKRBA 



ORP OBSOTELJE IN KOZJANSKO 2014-2020 

 

Stran | 52  

 

2.1.1 OPREDELITEV KLJUČNIH RAZVOJNIH PRIORITET SUBREGIJE OBSOTELJE IN 
KOZJANSKO  

               

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 kot prioritetna področja, ki jih je potrebno v 
naslednjem programskem obdobju še posebej razvijati, izpostavili: 

Preglednica 35: Razvojne prioritete Obsotelja in Kozjanskega. Vir: RA Sotla in RA Kozjansko, 2013.  

 

Območni razvojni program pa bo v vse vsebinske prioritete vključeval tudi horizontalne cilje, in sicer 
načela: 

- enakih možnosti, 
- informacijske družb, 
- trajnostnega razvoja, 
- čezmejnega in mednarodnega sodelovanja.  

 

                                                 

7 Povzeto po OSNUTEK RRP SAVINJSKE REGIJE 2014-2020 (maj/junij 2013) 

8 Povzeto po OSNUTEK DRŽAVNIH RAZVOJNIH PRIORITET RS (marec 2013) 

PRIORITETE ORP OBSOTELJE IN KOZJANSKO PRIORITETE RRP 
SAVINJSKE REGIJE

7
 

DRŽAVNE PRIORITETE
8
 

PRIORITETA 1: TRAJNOSTNI TURIZEM  

− IZGRADNJA TURISTIČNE IN ŠPORTNE 
INFRASTRUKTURE 

− OBNOVA KULTURNE IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 

− KULTURA IN UMETNOST 

TRAJNOSTNI TURIZEM 

PRIORITETA 2: PODJETNIŠTVO KOT IZZIV  

− PODPORA PODJETNIŠTVU V SUBREGIJI 

PREDELAVA IN OBDELAVA 
MATERIALOV 

 

PRIORITETA 3: OKOLJU PRIJAZNA IN 
DOSTOPNA (SUB)REGIJA       

− PROMETNO OMREŽJE SUBREGIJE 

− ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH 
VODA 

− POPLAVNA VARNOST 

− OSKRBA S PITNO VODO 

− ENERGETIKA 

− RAVNANJE Z ODPADKI 

− URBANA PRENOVA 

− VAROVANA STANOVANJA 

− INFORMACIJSKE POVEZAVE 

ENERGETSKA OSKRBA 

PRIORITETA 4: TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA  

− SAMOOSKRBA 

− NATURA 2000 

− RAZVOJ PODEŽELJA 

PREHRANSKA OSKRBA 

 

PRIORITETA 5: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV  

− VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
 

  

PODJETNOST 

ZELENO 

ZNANJE 
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Med strateškimi razvojnimi cilji subregije Obsotelje in Kozjansko gre izpostaviti: 

  

- Dvig konkurenčnost  gospodarstva in ustvariti pogoje  za razvoj  novih delovnih mest; 
- Razvoj novih turističnih programov  in produktov, predvsem v povezavi z bogato ponudbo 

podeželja; 
- Omogočanje  priložnosti mladim s ciljem, da ostanejo na območju in razvijajo svoj potencial; 
- Zagotavljanje boljše prometne dostopnosti regije in ustrezno infrastrukturno opremljenost 

območja; 
- Nadaljevanje uspešnega črpanja evropskih in državnih sredstev za potrebe razvoja območja 

ter v ta namen razvijati strateška partnerstva. 
 

Splošni razvojni cilji nakazujejo na prioritetna razvojna področja (našteta zgoraj, 5 področij), iz katerih 
so izpeljani ustrezni programi in ukrepi, s katerimi bomo uresničevali zastavljene cilje.  
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D PROGRAMSKI DEL 

1 POSTOPEK PRIPRAVE ORP 2014 - 2020 
 
Občine Obsotelja in Kozjanskega so pobudniki in nosilci povezovanja v območno razvojno partnerstvo 
na območju subregije Obsotelje in Kozjansko.  
Občine so pooblastile dve razvojni agenciji – Razvojno agencijo Sotla in Razvojno agencijo Kozjansko, 
združeni v Mrežno razvojno agencijo Obsotelje in Kozjansko – da pripravi strokovna izhodišča, 
vsebino in metodologijo strateškega in izvedbenega dela Območnega razvojnega programa. V 
pripravi ORP sta obe razvojni agenciji animirali vse tri sektorje: javnega, zasebnega in civilno družbo. 
V postopku nabora projektnih predlogov je bilo vsem ciljnim skupinam na območju omogočeno, da 
izrazijo svoje razvojne potrebe.  
 
Programski del ORP 2014-2020 je nastajal na način, da smo za razvojne partnerje in javnost objavili 
Poziv za nabor projektnih predlogov za RRP in ORP ter priložili prijavni obrazec za Identifikacijo 
projektov. Javnost smo na poziv opozarjali preko medijev in objav na spletnih straneh RASR ter 
Razvojnih agencij Sotla in Kozjansko, prav tako pa smo večje gospodarske subjekte ter enote lokalne 
samouprave, druge javne organe in nevladne organizacije v subregiji osebno nagovarjali k 
sodelovanju.  
 
Sledile so posamezne faze : 

• Faza evidentiranja širšega nabora projektnih predlogov za pripravo ORP; 

• Obdelava prejetih projektov po razvojnih področjih; 

• Faza vrednotenja projektnih predlogov in preverjanje projektnih predlogov ter združevanje v 
subregijske in regijske projekte: 

- dopolnitev projektnih predlogov (ustvarjanje delovnih mest, kriteriji za regijski projekt); 
- priprava dopolnjenega seznama projektnih predlogov za umestitev v ORP 2014-2020; 

• Nabor projektnih predlogov Obsotelja in Kozjanskega za Programski del ORP.  

Skupna vrednost evidentiranih projektov je približno ocenjena na 495,1 € milijonov evrov.  
 
Viri sofinanciranja za izvedbo teh projektov so bili ocenjeni s strani potencialnih prijaviteljev, ki 
pričakujejo predvsem sofinanciranje iz Evropskih skladov (Kohezijski sklad, ESRR, ESS)  in drugih 
razpisov na ravni EU, ob zagotavljanju zasebnih in javnih sredstev. Poudariti je potrebno, da ob 
zaključku priprave ORP vsi EU Skladi še niso imeli izoblikovanih prioritet in finančne konstrukcije, zato 
bi financiranje posameznega projekta tudi težje natančno določili. 
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2 PREDSTAVITEV PROJEKTOV ORP OBSOTELJE IN KOZJANSKO 2014-
2020 PO KLJUČNIH RAZVOJNIH PRIORITETAH 
 

Na osnovi analize ključnih področij in v skladu z razvojno – investicijskimi prioritetami programskih 
dokumentov na evropski, državni in regionalni ravni, smo oblikovali pet razvojnih prioritet 
območnega razvojnega partnerstva, ki smo jih podkrepili s programi in ukrepi ter z indikativnim 
seznamom projektov na območju, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje.  

 

2.1 TRAJNOSTNI TURIZEM 

 
Skladno s strategijo razvoja turizma regionalne destinacijske organizacije želimo skozi naravne in 
kulturne danosti ter tradicijo zdraviliškega turizma krepiti gospodarski razvoj in povezovati v smislu 
trajnostnega turizma vse deležnike na območju subregije. 
 
Skozi izgradnjo turistične in športne infrastrukture, obnovo in ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine ter razvoj novih produktov in programov za obiskovalce bomo ustvarjali višjo dodano 
vrednost, ki bo doprinesla k kakovosti življenja vseh prebivalcev območja.  
 
Cilji: 

- povečati obseg turistične dejavnosti (turistični promet: prihodki in dobiček iz naslova 
opravljanja gostinske in turistične dejavnosti, število turistov, število prenočitev) v Obsotelju 
in na Kozjanskem;  

- razvoj turistične ponudbe na zavarovanih območji narave;  

- povečana kakovost turističnih storitev in produktov;  

- povečanje prepoznavnosti Obsotelja in Kozjanskega kot turistične destinacije;  

- izboljšanje kakovosti in kapacitet javne turistične infrastrukture z revitalizacijo obstoječih in 
investiranjem v novo infrastrukturo, ki vključuje kulturno in naravno dediščino;  

- ohranjanje in dajanje vrednosti naravni in kulturni dediščini, 

- spodbujanje okolju prijaznih oblik prevoza za turistične in rekreativne namene. 
 
 
Program 1.1 Izgradnja »zelene« turistične infrastrukture  
 
Ukrep 1.1.1 Razvoj turistične infrastrukture v zavarovanih območjih narave 
Ukrep 1.1.2 Investicij v turistično in športno infrastrukturo  
Ukrep 1.1.3 Obnova in izgradnja turistično-prometne infrastrukture    
 
Indikativni seznam projektov: 

- Turistično-rekreacijski center Vonarsko jezero; 
- Razvoj turističnega območja Slivniškega jezera; 
- Izgradnja lokalnega kolesarskega omrežja na območju subregije Obsotelje in Kozjansko;   
- Izgradnja državnega kolesarskega omrežja na območju Obsotelja in Kozjanskega; 
- Izgradnja suhega doživljajskega oz. zabaviščnega parka; 
- Izgradnja zagorske vasi; 
- Izgradnja koliščarskega naselja;  
- Center za mladinski turizem Šentjur; 
- Prenova vasi Lipa; 
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- Infrastrukturna povezava med kampom Natura in Termami Olimia; 
- Ureditev rekreacijsko-turističnega območja Blagovna; 
- Gradnja večnamenske športne dvorane Šentjur pri ŠC Šentjur;  
- Infrastruktura na območju športnega centra Rogaška Slatina;  
- Dograditev rekreativnih zunanjih športnih kapacitet v občin Šentjur. 

 
Program 1.2 Obnova kulturne in naravne dediščine 
 
Ukrep 1.2.1 Obnova in ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
 
Indikativni seznam projektov: 

- Turistični objekt Jelšingrad; 
- Sanacija objekta Stara šola v Šmarju pri Jelšah; 
- Ureditev zgornjega (zahodnega) in spodnjega (vzhodnega) gospodarskega poslopja; graščine 

Strmol ter parka graščine Strmol; 
- Obnova dvorca Mont; 
- Obnova gradu Podsreda; 
- Obnova objektov kulturne dediščine – stara šola sv. Ema in Polje ob Sotli; 
- Obnova objekta Banovina na Virštanju.  

 
Program 1.3 Razvoj novih turističnih produktov 
 
Ukrep 1.3.1  Izboljšanje kakovosti obstoječih in razvoj novih turističnih produktov 
Ukrep 1.3.2  Promocija in trženje  turistične ponudbe destinacije 
 
Indikativni seznam projektov: 

- Izgradnja kulturno multimedijskega centra Ipavec; 
- Razvoj in povezava osrednjih turističnih točk občine Šentjur; 
- Razvoj specializiranih/tematskih oblik turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega; 
- Ureditev javne turistične signalizacije in promocija destinacije Obsotelje in Kozjansko; 
- Razvoj selfness destinacije;  
- Turizem na podeželju;  
- Ureditev Emine poti;  
- Ureditev etnoloških in drugih zbirk v občini Šentjur.   
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PROGRAM PROJEKTI NOSILEC 
ČAS 
IZVEDBE 

VREDNOST 
PROJEKTA 
(MIO €) 

Turistično-rekreacijski center 
Vonarsko jezero 

Občina Rogaška 
Slatina v 
partnerstvu z 
občino 
Podčetrtek, 
obmejnimi 
hrvaškimi 
občinami, zasebni 
investitorji 

2014-
2020 

12 

Razvoj turističnega območja 
Slivniškega jezera 

Občina Šentjur s 
partnerji (RA 
Kozjansko in 
zasebniki) 

2014-
2020 

2 

Izgradnja lokalnega 
kolesarskega omrežja na 
območju subregije Obsotelje 
in Kozjansko 

Občine Obsotelja 
in Kozjanskega 

2014-
2020 

11,9 

Izgradnja državnega 
kolesarskega omrežja na 
območju Obsotelja in 
Kozjanskega 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in 
prostor v 
partnerstvu z 
občinami 
Obsotelja in 
Kozjanskega 

2014-
2020 

10,7 

Izgradnja suhega 
doživljajskega oz. 
zabaviščnega parka 

Terme Olimia v 
partnerstvu z 
občino 
Podčetrtek 

2014-
2020 

9 

Izgradnja zagorske vasi 

Terme Olimia v 
partnerstvu z 
občino 
Podčetrtek in 
obmejnimi 
hrvaškimi 
občinami 

2014-
2020 

3 

Izgradnja koliščarskega 
naselja 

Terme Olimia v 
partnerstvu z 
občino 
Podčetrtek 

2014-
2020 

2 

Center za mladinski turizem 
Šentjur 

Občina Šentjur v 
partnerstvu z RA 
Kozjansko 

2014-
2020 

2 

Prenova vasi Lipa Terme Olimia 
2014-
2020 

1 

Infrastrukturna povezava 
med kampom Natura in 
Termami Olimia 

Terme Olimia v 
partnerstvu z 
občino 
Podčetrtek 

2014-
2020 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAJNOSTNI 
TURIZEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izgradnja 
»zelene« 
turistične 
infrastrukture 

Ureditev rekreacijsko- Občina Šentjur v 2014- 0,5 
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Blagovna krajevnimi 
skupnostmi in RA 
Kozjansko 

Gradnja večnamenske 
športne dvorane Šentjur pri 
ŠC Šentjur 

Občina Šentjur 
2014-
2020 

5 

Infrastruktura na območju 
športnega centra Rogaška 
Slatina 
 

Občina Rogaška 
Slatina 

2014-
2020 

1,2 

Dograditev rekreativnih 
zunanjih športnih kapacitet v 
občin Šentjur 
 

Občina Šentjur 
2014-
2020 

0,8 

Turistični objekt Jelšingrad 
 

Občina Šmarje pri 
Jelšah in zasebni 
investitorji 

2014-
2020 

8 

Sanacija objekta Stara šola v 
Šmarju pri Jelšah 

Občina Šmarje pri 
Jelšah 

2014-
2020 

2 

Ureditev zgornjega 
(zahodnega) in spodnjega 
(vzhodnega) gospodarskega 
poslopja; graščine Strmol ter 
parka graščine Strmol 

Občina Rogatec 
2014-
2020 

0,6 

Obnova dvorca Mont Občina Kozje 
2014-
2020 

0,6 

Obnova gradu Podsreda Občina Kozje 
2014-
2020 

0,8 

Obnova objektov kulturne 
dediščine – stara šola sv. 
Ema in Polje ob Sotli 

Občina 
Podčetrtek 

2014-
2020 

0,4 

Obnova 
kulturne in 
naravne 
dediščine 

Obnova objekta Banovina na 
Virštanju 

Kmetijska zadruga 
Šmarje in 
partnerji 

2014-
2020 

0,3 

Izgradnja kulturno 
multimedijskega centra 
Ipavec 

Občina Šentjur 
2014-
2020 

5 

Razvoj in povezava osrednjih 
turističnih točk občine 
Šentjur 

Občina Šentjur s 
partnerji RA 
Kozjansko in 
krajevnimi 
skupnostmi 

2014-
2020 

3 

Razvoj 
specializiranih/tematskih 
oblik turizma na območju 
Obsotelja in Kozjanskega 

RA Sotla v 
partnerstvu z 
zavodi za turizem, 
Kozjanskim 
parkom, 
ponudniki in RA 
Kozjansko 

2014-
2020 

0,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAJNOSTNI 
TURIZEM 
 
 
 
 
 
 

Razvoj novih 
turističnih 
produktov 

Ureditev javne turistične 
signalizacije in promocija 
destinacije Obsotelje in 

RA Sotla v 
partnerstvu z 
zavodi za turizem, 

2014-
2020 

0,8 



ORP OBSOTELJE IN KOZJANSKO 2014-2020 

 

Stran | 59  

 

Preglednica 36: Pregled evidentiranih projektnih predlogov Prioriteta Trajnostni turizem. 

ponudniki in RA 
Kozjansko 

Razvoj selfness destinacije Terme Olimia 
2014-
2020 

0,2 

Turizem na podeželju Občina Šentjur 
2014-
2020 

0,5 

Ureditev Emine poti 
Občina 
Podčetrtek 

2014-
2020 

0,3 

Ureditev etnoloških in drugih 
zbirk v občini Šentjur 

Občina Šentjur 
2014-
2020 

0,6 

SKUPAJ 86,1 
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2.2 PODJETNIŠTVO KOT IZZIV  
 
Razvoj podjetništva gotovo predstavlja izziv za vse subjekte in nosilce razvoja na območju subregije. 
Tako bomo sledili politiki, ki bo še naprej podpirala mala in srednja podjetja pri kreiranju novih 
razvojnih idej in njihovi internacionalizaciji. Optimalno bo potrebno izkoristiti že vzpostavljeno mrežo 
podpornega podjetniškega okolja in jo razviti na področjih, kjer je opaziti manjko. 
 
Razvojne aktivnosti bodo usmerjene v: 

− izboljšanje poslovnega okolja, zlasti za mala in srednje velika podjetja, vključno z 
zagotavljanjem razvoja ustrezne podporne infrastrukture – kot so razširitev in dodajanje 
novih kapacitet mrežnega podjetniškega inkubatorja in razvoj manjših poslovnih con, 

− pridobitev novih vlagateljev in svežega kapitala na območje v prestrukturiranje obstoječe 
industrije in dvig vlaganj v okoljsko in družbeno učinkovitost le teh, 

− ustvarjanje novih (zelenih) delovni mest, 

− vlaganja v raziskave in razvoj tudi pri manjših poslovnih subjektih in njihovim povezovanjem z 
izobraževanjem s ciljem  razvoja novih tehnologij, 

− podporo vzorčnim projektom in razvoj novih oblik podjetništva. 
 
Cilji: 

− rast in razvoj  malih in srednje velikih podjetij ter obrti; 

− bruto povečanje števila zaposlenih; 

− rast bruto dodane vrednosti na zaposlenega; 

− spodbuditi večjo internacionalizacijo podjetij in več tujih neposrednih investicij;  

− spodbuditi sodelovanje med podjetji ter raziskovalno ter izobraževalno sfero.  
 
 
Program 2.1 Razvoj podjetniške iniciative  
 
Ukrep 2.1.1. Izgradnja infrastrukture za razvoj podjetništva  
 
Indikativni seznam projektov: 

- Poslovne cone v Obsotelju in na Kozjanskem  
- Logistični center Rogatec  
- Širitev mrežnega podjetniškega inkubatorja O in K  
 

Program 2.2 Konkurenčnost in inovativnost za zeleno gospodarstvo 
 
Ukrep 2.2.1 Spodbujanje razvoja MSP 
Ukrep 2.2.2 Spodbujanje inovativnosti, raziskav in razvoja 
Ukrep 2.2.3 Internacionalizacija poslovanja 
Ukrep 2.3.4 Vključevanje v regionalne sheme in razvojne platforme  
Ukrep 2.3.4 Spodbujanje razvoja novih oblik zaposlovanja – socialno podjetništvo, zelena  
delovna mesta. 
Indikativni seznam projektov: 
 

- Spodbude za dvig konkurenčnosti malega gospodarstva  
- Podporne storitve podjetništvu – VEM točka  
- Regijski zaposlitveni center. 
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Preglednica 37: Pregled evidentiranih projektnih predlogov Prioriteta Podjetništvo kot izziv. 

PROGRAM PROJEKTI NOSILEC 
ČAS 
IZVEDBE 

VREDNOST 
PROJEKTA (MIO 
€) 

Poslovne cone 
v Obsotelju in 
na Kozjanskem 
 

Občine 
Rogaška 
Slatina, 
Kozje in 
Šentjur 

2014-
2020 

1,3 

Logistični 
center Rogatec 
 

Občina 
Rogatec in 
zasebni 
investitorji 

2014-
2020 

20 

Razvoj podjetniške 
iniciative 

Širitev 
mrežnega 
podjetniškega 
inkubatorja O 
in K 
 

Občine 
Rogaška 
Slatina, 
Kozje, 
Šentjur, 
Šmarje pri 
Jelšah, MPI, 
RA Sotla in 
RA 
Kozjansko 

2014-
2020 

8,5 

Spodbude za 
dvig 
konkurenčnosti 
malega 
gospodarstva 
 

OOZ Šmarje 
pri Jelšah 

2014-
2020 

0,2 

Podporne 
storitve 
podjetništvu – 
VEM točka 
 

RA Sotla in 
RA 
Kozjansko 

2014-
2020 

0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
PODJETNIŠTVO KOT 
IZZIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Konkurenčnost in 

inovativnost za zeleno 
gospodarstvo 

Regijski 
zaposlitveni 
center 

KIP Vizija v 
partnerstvu 
z občinami 
Kozje, 
Podčetrtek 

2014-
2020 

0,5 

SKUPAJ 30,8 
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2.3 OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA SUBREGIJA 

 
Za doseganje skladnega razvoja je nujno zagotoviti javno okoljsko in prometno infrastrukturno 
mrežo, seveda ob zavedanju, da je potrebno njihovo upravljanje in razvoj graditi in razvijati na način 
in v obsegu, ki bo ustrezen razpoložljivosti naravnih virov, s katerimi območje razpolaga. 
 
Cilji: 

- povečati odpornost na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje; 

- ohranjanje stanja okolja in biotske raznovrstnosti; 
- spodbujanje razvoja obnovljivih virov energije ter načel učinkovite rabe energije v javnem 

sektorju in gospodinjstvih; 

- pospeševanje  trajnostne mobilnosti; 

- zmanjševanje uporabe virov in proizvodnje odpadkov; 

- trajnostno upravljanje bivalne krajine s ciljem da se ta zaščiti, ohranja in izboljšuje.  

 
Program 3.1 Varstvo okolja in vlaganja v okoljsko infrastrukturo  
 
Ukrep 3.1.1 Izgradnja infrastrukture v kanalizacijska omrežja in ČN 
Ukrep 3.1.2 Izgradnja infrastrukture na področju oskrbe z vodo 
Ukrep 3.1.3  Izvedba ukrepov za poplavno varnost območja 
Ukrep 3.1.4  Investicije na področju ravnanje s komunalnimi odpadki 
 
Indikativni seznam projektov: 

- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sotle  
- Celovita oskrba s pitno vodo  
- Zagotavljanje poplavne varnosti v porečju Sotle  
- Zagotavljanje poplavne varnosti v porečju Voglajne  
- Ravnanje z odpadki in varstvo okolja  
- Posodobitev postopka kemijske obdelave stekla za zmanjšanje odpadkov  

 
 
Program 3.2 Dostopna (mobilna) subregija 
 
Ukrep 3.2.1  Vzdrževanje in izgradnja državnih cest 
Ukrep 3.2.2 Vzdrževanje in izgradnja mreže lokalnih cest 
Ukrep 3.2.3 Posodobitev železniškega omrežja 
Ukrep 3.2.4 Razvoj IKT omrežja 
 
Indikativni seznam projektov: 

- Rekonstrukcija glavne ceste G2-107 Šentjur-Dobovec 
- Rekonstrukcija glavne ceste R1-219 Mestinje - Brežice 
- Izgradnja navezovalne ceste Dramlje-Šentjur-Črnolica na avtocesto A1  
- Rekonstrukcija državnih cest na območju O in K  
- Rekonstrukcija in izgradnja lokalnih cest v subregiji O in K  
- Ponovna uvedba železniškega prometa Imeno-Kumrovec  
- Ponovna uvedba železniškega prometa Dobovec-Sv. Rok   
- Razvoj odprtega širokopasovnega omrežja  
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Program 3.3 Trajnostna energetska oskrba 
 
Ukrep 3.3.1 Razvoj obnovljivih virov energije ter uveljavitev načel učinkovite rabe energije 
 
Indikativni seznam projektov: 

- Energetska sanacija in trajnostna gradnja vrtcev  
- Energetska sanacija javnih stavb 
- Energetska sanacija in dograditev kapacitet šol na območju O in K 
- Energetska sanacija objekta zdravstvene postaje Planina pri Sevnici  
- Nadstrešnica s fotonapetostno elektrarno SFE Pristava  

 
Program 3.4 Urbana prenova 
 
Ukrep 3.4.1 Urbana prenova mestnih središč 
 
Indikativni seznam projektov: 

- Urbana prenova v mestu Šentjur  
- Urbana prenova v mestu Rogaška Slatina, 

 
Program 3.5 Zavarovana območja narave in Natura 2000  
 
Ukrep 3.5.1 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanje naravnih vrednot  
 
Indikativni seznam projektov: 

- Krajinski park Boč- Donačka gora 
- Trajnostno varovanje prioritetnih habitatov in mozaične kulturne krajine Kozjanskega parka  
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PROGRAM PROJEKTI NOSILEC 
ČAS 
IZVEDBE 

VREDNOST 
PROJEKTA 
(MIO €) 

Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v 
porečju Sotle 
 

Občine Obsotelja 
in Kozjanskega 
(partner OKP in 
JKP) 

2014-
2020 

43,2 

Celovita oskrba s pitno 
vodo 
 

Občine Obsotelja 
in Kozjanskega 
(partner OKP in 
JKP) 

2014-
2020 

9 

Zagotavljanje 
poplavne varnosti v 
porečju Sotle 

MKO, MGRT v 
partnerstvu z 
občinami ter 
slovenske in 
hrvaške občine in 
hrvaške pristojne 
institucije 

2014-
2020 

15 

Zagotavljanje 
poplavne varnosti v 
porečju Voglajne 
 

MKO, MGRT v 
partnerstvu z 
občinami 

2014-
2020 

8 

Ravnanje z odpadki in 
varstvo okolja 
 

OKP in JKP v 
partnerstvo v 
občinami 
Obsotelja in 
Kozjanskega 

2014-
2020 

2,5 

Varstvo okolja in 
vlaganja v 
okoljsko 
infrastrukturo 

Posodobitev postopka 
kemijske obdelave 
stekla za zmanjšanje 
odpadkov 

Steklarna Rogaška 
2014-
2020 

0,5 

Rekonstrukcija glavne 
ceste G2-107 Šentjur-
Dobovec 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in 
prostor v 
sodelovanju z 
občinami 
Obsotelja in 
Kozjanskega 

2014-
2020 

86,4 

Rekonstrukcija glavne 
ceste R1-219 Mestinje 
- Brežice 
 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in 
prostor v 
sodelovanju z 
občinami 
Obsotelja in 
Posavja 

2014-
2020 

20 

Izgradnja navezovalne 
ceste Dramlje-Šentjur-
Črnolica na avtocesto 
A1 
 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in 
prostor v 
sodelovanju z 
občinami 
Obsotelja in 
Kozjanskega 

2014-
2020 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKOLJU 
PRIJAZNA IN 
DOSTOPNA 
SUBREGIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dostopna 
(mobilna) 
subregija 

Rekonstrukcija Ministrstvo za 2014- 23 
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državnih cest na 
območju O in K 
 

infrastrukturo in 
prostor v 
sodelovanju z 
občinami 
Obsotelja in 
Kozjanskega 

2020 

Rekonstrukcija in 
izgradnja lokalnih cest 
v subregiji O in K 
 

Občine Obsotelja 
in Kozjanskega 

2014-
2020 

37 

Ponovna uvedba 
železniškega prometa 
Imeno-Kumrovec 
 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in 
prostor v 
sodelovanju z 
občinami 
Obsotelja in 
Posavja 

2014-
2020 

3 

Ponovna uvedba 
železniškega prometa 
Dobovec-Sv. Rok 
 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in 
prostor v 
sodelovanju v 
občino Rogatec 

2014-
2020 

0,3 

Razvoj odprtega 
širokopasovnega 
omrežja 
 

Občini Šentjur in 
Dobje 

2014-
2020 

3 

Energetska sanacija in 
trajnostna gradnja 
vrtcev 
 

Občini Šentjur in 
Rogatec 

2014-
2020 

6,8 

Energetska sanacija 
javnih stavb 
 

Občini Rogaška 
Slatina in Šmarje 
pri Jelšah 

2014-
2020 

4 

Energetska sanacija in 
dograditev kapacitet 
šol na območju O in K 
 

Občini Kozje in 
Šentjur 

2014-
2020 

5,1 

Energetska sanacija 
objekta zdravstvene 
postaje Planina pri 
Sevnici 
 

Občina Šentjur 
2014-
2020 

1,4 

Trajnostna 
energetska 
oskrba 

Nadstrešnica s 
fotonapetostno 
elektrarno SFE 
Pristava 
 
 
 
 

GIC Gradnje 
2014-
2020 

1,8 

Urbana prenova v 
mestu Šentjur 
 

Občina Šentjur 
2014-
2020 

14,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKOLJU 
PRIJAZNA IN 
DOSTOPNA 
SUBREGIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbana prenova 

Urbana prenova v Občina Rogaška 2014- 4 
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mestu Rogaška Slatina Slatina v 
partnerstvu s 
turističnim 
gospodarstvom 

2020 

Krajinski park Boč- 
Donačka gora 
 

Zavod RS za 
varstvo narave s 
partnerji 

2014-
2020 

0,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKOLJU 
PRIJAZNA IN 
DOSTOPNA 
SUBREGIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zavarovana 
območja narave 
in Natura 2000 

Trajnostno varovanje 
prioritetnih habitatov 
in mozaične kulturne 
krajine Kozjanskega 
parka 
 

Kozjanski park 
2014-
2020 

0,8 

SKUPAJ 324,9 
Preglednica 38: Pregled evidentiranih projektnih predlogov Prioriteta Okolju prijazna in dostopna regija. 
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2.4 TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA  

 
Osnovni izziv bo povečanje konkurenčnosti in dvig samooskrbnosti v subregiji, ki bo v veliki meri 
odvisen od uspešnosti povezovanja v samooskrbno verigo na nivoju regije, povezovanje z večjimi 
porabnik na območju subregije (turistična središča) ter vlaganji v nove, dopolnilne dejavnosti ter 
razvoj in promocijo lastnih blagovnih znamk. 
 
Cilji: 

- povečati dodano vrednost storitvam in produktom na podeželju; 

- povečati samooskrbno sposobnost območja; 

- povečati delež ekološke pridelave; 

- razviti ustrezno podporno okolje za razvoj dopolnilnih dejavnosti na podeželju; 

- izvajanje lokalnih razvojnih strategij;  

- povečanje izkoriščenosti kulturno-zgodovinske dediščine na podeželju.   

 
 
Program 4.1 Spodbujane samooskbnosti Obsotelja in Kozjanskega 
 
Ukrep 4.1.1 Dvig kakovosti storitev in produktov ter razvoj trženja  
Ukrep 4.1.2 Diverzifikacija podeželja 
Ukrep 4.1.3 Promocija blagovnih znamk 
 
Indikativni seznam projektov: 

- Vzpodbujanje pridelave, predelave in trženja regionalnih produktov, ki so v skladu z 
varstvenimi ukrepi in cilji varovanih območij  

- Podpora trženju lokalno pridelanih produktov in razvoj blagovne znamke Zeleni snop 
- Hladilnica za sadje in zelenjavo Polje ob Sotli  
 

Program 4.2  Zagotavljanje kvalitetnih pogojev bivanja in dela na podeželju  
 
Ukrep 4.2.1 Izboljšanje in razvoj javne infrastrukture podeželja 
Ukrep 4.2.2 Spodbujanje razvoja kulturnih in društvenih dejavnosti  
Ukrep 4.2.3 Izvajanje ukrepov v okviru programa LEADER 
 
 
Indikativni seznam projektov: 

- Revitalizacija trških in vaških jeder 
- Izvajanje lokalnih razvojnih strategij  
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PROGRAM PROJEKTI NOSILEC 
ČAS 
IZVEDBE 

VREDNOST 
PROJEKTA 
(MIO €) 

Vzpodbujanje pridelave, 
predelave in trženja 
regionalnih produktov, 
ki so v skladu z 
varstvenimi ukrepi in cilji 
varovanih območij 
 

Kozjanski park v 
partnerstvu z 
občinami in RA 
Sotla 

2014-
2020 

1,2 

Podpora trženju lokalno 
pridelanih produktov in 
razvoj blagovne znamke 
Zeleni snop 
 

RA Kozjansko, 
občini Šentjur 
in Dobje 

2014-
2020 

4,1 

Spodbujane 
samooskbnosti 
Obsotelja in 
Kozjanskega 
 

Hladilnica za sadje in 
zelenjavo Polje ob Sotli 
 

Kmetijska 
zadruga Šmarje 
in partnerji 

2014-
2020 

0,5 

Revitalizacija trških in 
vaških jeder 
 

Občine 
Rogatec, 
Šentjur in 
Šmarje pri 
Jelšah 

2014-
2020 

6,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAJNOSTNI 
RAZVOJ 
PODEŽELJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagotavljanje 
kvalitetnih pogojev 
bivanja in dela na 
podeželju Izvajanje lokalnih 

razvojnih strategij 
 

LAS Obsotelje 
in Kozjansko, 
LAS od Pohorja 
do Bohorja 

2014-
2020 

1,5 

SKUPAJ 14,2 
Preglednica 39: Pregled evidentiranih projektnih predlogov Prioriteta Trajnostni razvoj podeželja. 
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2.5 RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 
 

Za razvojni preboj so ključnega pomena prebivalci, skrb za njihov razvoj, kakovost bivanja in 
ohranjanje razvojnega jedra, ki ga tvorijo mladi in visoko usposobljeni kadri. Potrebno je zagotoviti 
enake možnosti vključevanja vsem skupinam prebivalstva, Z upoštevanjem demografskih trendov in 
le s pravočasno pripravo na te spremembe in gibanja, bomo lahko zagotovili ugoden vpliv tudi vpliv 
na gospodarsko rast in razvoj novih delovnih mest. 
 
Cilji: 

- zagotoviti dostopno in kakovostno vzgojo ter izobraževanje za vse ciljne skupine; 
- spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela; 
- uvajanje novih in potrebam prilagojenih izobraževalnih programov ter funkcionalnega 

izobraževanja; 
- zmanjšanje socialne ogroženosti prebivalstva; 
- izboljšanje zdravstvenega stanja in socialnega standarda prebivalstva. 

 
Program 5.1 Izobraževanje in usposabljanje  
 
Ukrep 5.1.1 Zagotavljanje pogojev za otroško varstvo in izobraževanje za vse ciljne skupine 
Ukrep 5.1.2 Razvoj izobraževalnih programov glede na razvoj potreb novih znanj 
Ukrep 5.1.3 Povezovanje izobraževalne sfere in gospodarstva  
 
Indikativni seznam projektov: 

- Ugotavljanje in vrednotenje neformalnega učenja  
- Prenova NPK v gospodarskih družbah  

 
Program 5.2 Učeča se družba  
 
Ukrep 5.2.1 Razvoj vseživljenjskega učenja  
Ukrep 5.2.2 Medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje 
 
Indikativni seznam projektov: 

- Vseživljenjsko učenje v O in K  
- Prenova CVŽU  
 

Program 5.3 Kakovost življenja in socialna vključenost  
 
Ukrep 5.3.1 Zagotavljanje pogojev za delovanje nevladnih, mladinskih in drugih organizacij 
Ukrep 5.3.2 Varovanje zdravja ter krepitev socialne preventive     
Ukrep 5.3.3 Zagotavljanje pogojev za kvalitetno bivanje  
Ukrep 5.3.4 Razvoj kulturne dejavnosti 
 
Indikativni seznam projektov: 

- Mladinski promotorji razvoj prostovoljstva  
- Izgradnja varovanih stanovanj  
- Prenova obstoječih prostorov doma starejših in izgradnja novih enot na območju O in K 
- Pozidava Podčetrtek  
- Ureditev novih stanovanjskih enot v subregiji O in K 
- Prenova kulturne infrastrukture v občini Šentjur 
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PROGRAM PROJEKTI NOSILEC 
ČAS 
IZVEDBE 

VREDNOST 
PROJEKTA 
(MIO €) 

Ugotavljanje in 
vrednotenje 
neformalnega učenja 
 

Ljudska 
univerza 
Šentjur 

2014-
2020 

0,39 

Izobraževanje in 
usposabljanje Prenova NPK v 

gospodarskih 
družbah 
 

Ljudska 
univerza 
Šentjur 

2014-
2020 

0,5 

Vseživljenjsko učenje 
v O in K 
 

Ljudska 
univerza 
Rogaška 
Slatina 

2014-
2020 

0,3 

Učeča se družba 

Prenova CVŽU 
 

Ljudski 
univerzi 
Šentjur in 
Rogaška 
Slatina ter 
RA Sotla 

2014-
2020 

0,4 

Mladinski promotorji 
razvoj prostovoljstva 
 

RA 
Kozjansko 
– MC 
Šentjur 

2014-202 0,2 

Izgradnja varovanih 
stanovanj 
 

Terme 
Olimia in 
Občina 
Šmarje pri 
Jelšah 

2014-
2020 

20 

Prenova obstoječih 
prostorov doma 
starejših in izgradnja 
novih enot na 
območju O in K 
 

Dom 
starejših 
Šentjur in 
Občina 
Dobje 

2014-
2020 

4,3 

Pozidava Podčetrtek 
 

GIC 
gradnje 

2014-
2020 

7,7 

Ureditev novih 
stanovanjskih enot v 
subregiji O in K 
 

Občini 
Rogaška 
Slatina in 
Šmarje pri 
Jelšah 

2014-
2020 

4,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
RAZVOJ 
ČLOVEŠKIH VIROV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kakovost življenja in 
socialna vključenost 

Prenova kulturne 
infrastrukture v 
občini Šentjur 
 

Občina 
Šentjur 

2014-
2020 

1 

SKUPAJ 39,1 
Preglednica 40: Pregled evidentiranih projektnih predlogov Prioriteta Razvoj človeških virov. 
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Preglednica 41: Pregled evidentiranih projektnih predlogov – vrednosti skupaj. 

 
 
 
 

PRIORITETA PROGRAM VREDNOST v mio EUR 

Izgradnja »zelene« turistične 
infrastrukture 

62,1 

Razvoj novih turističnih produktov 11,3 

Obnova kulturne in naravne dediščine 12,7 

TRAJNOSTNI TURIZEM 

SKUPAJ 86,1 

Razvoj podjetniške iniciative 29,8 

Konkurenčnost in inovativnost za zeleno 
gospodarstvo 

1 PODJETNIŠTVO KOT IZZIV 

SKUPAJ 30,8 

Varstvo okolja in vlaganja v okoljsko 
infrastrukturo 

78,2 

Dostopna (mobilna) subregija 207,7 

Trajnostna energetska oskrba 19,1 

Urbana prenova 18,2 

Zavarovana območja narave in Natura 
2000 

1,7 

OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA 
SUBREGIJA 

SKUPAJ 324,9 

Spodbujanje samooskrbnosti Obsotelja in 
Kozjanskega 

5,8 
 
 
 
 

Zagotavljanje kvalitetnih pogojev bivanja 
in dela na podeželju 

8,4 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 
SLOVENSKEGA PODEŽELJA 

SKUPAJ 14,2 

Izobraževanje in usposabljanje 
0,9 

 

Učeča se družba 0,7 

Kakovost življenja in socialna vključenost 37,5 

 
 

RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 

SKUPAJ 39,1 

SKUPAJ 495,1 
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3 PREDSTAVITEV  PREDLOGA REGIJSKIH IN SEKTORSKIH PROJEKTOV 
ZA DOGOVOR O RAZVOJU REGIJE  
 
Območni razvojni program je sestavni del Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-
2020. Takšen status daje območnim razvojnim programom 3. odstavek 17. člena Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja(ZSRR-2 in dopolnitve ZSRR-2A).  
Območni razvojni program je je pripravljen tako, da upošteva državne in regionalne razvojne 
prioritete za obdobje 2014-2020 in upošteva pristop »od spodaj navzgor«, zato predstavlja pregled 
potreb vseh sektorjev na območju Obsotelja in Kozjanskega. Indikativni seznami projektov, 
razvrščenih v pet razvojnih prioritet, omogočajo pregled razvojnih potreb območja.  
Območni razvojni program in regionalni razvojni program sta metodološko skladna, saj imata 
podobne prioritete, cilje in ukrepe za doseganje ciljev.  
 
Ključni instrument regionalne politike v programskem obdobju 2014-2020 je Dogovor za razvoj regije, 
ki ga bosta za obdobje štirih let skleneta MGRT in Razvojni svet regije. Gre za nov instrument 
regionalne politike, ki bo prvič uporabljen za obdobje 2014-2017. Vključuje: regijske projekte in 
sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije. Sektorski projekt 
je razvojni projekt, ki uresničuje program pristojnega ministrstva za doseganje ciljev na področju dela 
ministrstva in ima tudi pomemben vpliv na uresničevanje razvojnih prioritet v regiji. Regijski projekt 
pa je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete 
regije in izkorišča njene razvojne potenciale. Od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem 
reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na 
razvojno regijo in izven nje. V Dogovoru za razvoj regije bo nekaj za regijo ključnih sektorskih 
projektov in regijski projekti. Do izbora enih in drugih bo prišlo z dogovorom med državo in regijo 
prek teritorialnega razvojnega dialoga, ki je zakonski termin opredeljen kot način razreševanja 
razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev med različnimi teritorialnimi ravnmi. 
Predvidevamo, da bodo sektorski projekti vstopali v teritorialni razvojni dialog predvsem na pobudo 
ministrstev in se bo regija opredelila do teh pobud v smislu rangiranja njihovega pomena z vidika 
doseganja razvojnih ciljev regije. Obratno naj bi regijski projekti vstopali v usklajevanje predvsem na 
pobudo regije oziroma institucij iz delovne pristojnosti ministrstev, ki delujejo na regionalni ravni 
(regijski parki, območne enote zavodov za zaposlovanje, itd). Projekti iz Dogovora za razvoj regije 
bodo praviloma sofinancirani s strani EU. Lastno udeležbo za sektorske projekte bodo zagotavljali 
vsebinsko pristojni resorji, za regijske pa praviloma občine in razvojni partnerji na ravni regije. 
Projekti iz podpisanega Dogovora za razvoj regije se bodo neposredno uvrščali v načrte razvojnih 
programov državnega in občinskih proračunov ter neposredno potrjevali v okviru kohezijske politike 
EU (vir: Priporočila za zagotovitev implementacije RRP 2014-2020, MGRT, 4.6.2013).  
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Na območju subregije Obsotelje in Kozjansko so bili opredeljeni/evidentirani projektni predlogi, ki so 
po naši oceni, ob predpogoju njihove povezave v skupne regijske projekte, primerni za oblikovanje 
predlogov prioritetnih regijskih in sektorskih projektov za vključitev v Dogovor o razvoju regije, in 
sicer:  
 

1. Podjetniški inkubatorji Savinjske regije z vključitvijo projekta Širitev mrežnega podjetniškega 
inkubatorja Obsotelje in Kozjansko 

2. Turistična infrastruktura jezer Savinjske regije, z vključitvijo projekta Turistično-rekreacijski 
center Vonarsko jezero in Razvoj turističnega območja Slivniškega jezera; 

3. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sotle in Savinje, 
4. Trajnostni razvoj urbanih območij Savinjske regije z vključitvijo projekta Urbana prenova v 

mestu Šentjur in Urbana prenova v mestu Rogaška Slatina. 
5. Energetska sanacija javnih stavb z vključitvijo projekta 
6. Revitalizacija kulturne in naravne dediščine na zavarovanih območjih, 
7. Celovita oskrba s pitno vodo.  

 
Predložili smo tudi predloge subregijskih projektov, za katere predlagamo, da se uvrstijo v Dogovor, 
če bodo to dopuščale upravičene vsebine iz sredstev Evropske kohezijske politike 2014-2020, kajti 
potrebe po tovrstnih projektih v (sub)regiji obstajajo: 
 

1. Rekonstrukcija in izgradnja cestne infrastrukture, 
2. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah pod 2.000 PE, 
3. Turistična infrastruktura Obsotelje in Kozjanskega (vključno s kolesarskim omrežjem). 
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PARTNERSKI 
SPORAZUM 
RS 2014-2020 

OPERATIVNI PROGRAM KOHEZIJSKE POLITIKE 2014-2020 
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 
SAVINJSKE REGIJE 2014-2020 

FINANCIRANJE 

NAZIV 
projektnega 
predloga/Krate
k opis projekta 

NOSILEC/ 
PRIJAVITELJ, 
PARTNERJI 

Tematski cilj Prednostna os 
Prednostna 
naložba 

Specifični cilj 
Regijska 
razvojna 
prioriteta 

Področje/ 
podpodročje 

Cilji v okviru 
področja ali 
prioritete 

Ukrep v 
okviru 
razvojne 
prioritete 

 
EU skladi (ESRR, 
ESS, KS), 
zasebna 
sredstva, 
občinski in 
državni 
proračun, drugo 

PODJETNIŠKI 
INKUBATORJI 
SAVINJSKE 
REGIJE 
 
 

Potencialni 
partnerji - občine 
(nosilec še ni 
potrjen): Rogaška 
Slatina, Šentjur, 
Celje, itd. 

TEMATSKI CILJ 
3: 
Povečanje 
konkurenčnos
ti malih in 
srednjih 
podjetij 

PREDNOSTNA 
OS 2.2: 
Dinamično in 
konkurenčno 
podjetništvo za 
zeleno 
gospodarsko 
rast 

PREDNOSTNA 
NALOŽBA 2.2.1: 
Spodbujanje 
podjetništva, zlasti 
z omogočanjem 
lažje gospodarske 
izrabe novih idej in 
spodbujanjem 
ustanavljanja novih 
podjetij, vključno s 
podjetniškimi 
inkubatorji 

Spodbujanje 
nastajanja novih 
podjetij ter razvoj 
mikro, malih in 
srednje velikih 
podjetij 

Predelava 
in 
obdelava 
materialo
v 

1.Podjetništvo, 
konkurenčnost 
4.Raziskave, 
razvoj, inovacije 

Spodbujanje 
povezovanja 
med podjetji 
in 
raziskovalno 
in 
izobraževalno 
sfer 

Vzpostavitev 
Razvojno-
raziskovalni
h centrov 

Predvidoma: 
ESRR, občinski 
proračuni, 
državni 
proračun 

 
TURISTIČNA 
INFRASTRUKTU
RA JEZER 
SAVINJSKE 
REGIJE 
 
 
 
 
 
 
 

Potencialni 
partnerji - občine 
(nosilec še ni 
potrjen): MKO, 
Rogaška Slatina, 
Podčetrtek, Celje, 
Šentjur, Velenje, 
Braslovče. 

TEMATSKI CILJ 
6: 
Varstvo okolja 
in 
spodbujanje 
učinkovite in 
trajnostne 
rabe virov 

        
PREDNOSTNA 
OS 2.5: 
Boljše stanje     
okolja in biotske 
raznovrstnosti 

PREDNOSTNA 
NALOŽBA 2.5.3: 
Varstvo in obnova 
biotske 
raznovrstnosti in 
tal ter spodbujanje 
ekosistemskih 
storitev, vključno z 
omrežjem Natura 
2000 in zelenimi 
infrastrukturami 

Uspešno ohranjanje 
biotske 
raznovrstnosti in 
varstvo naravnih 
vrednot za 
zagotavljanje 
ekosistemskih 
storitev ter 
zmanjševanje 
negativnih posledic 
njihove izgube in 
pozitiven vpliv na 
ohranjanje kulturne 
dediščine 
 
 

Trajnostni 
turizem 

Trajnostni 
turizem 

Ohranitev 
območij in 
mreže 
NATURA 
2000, 
Pospeševanje 
razvoja 
območij 
NATURA 2000 

Ohranjanje 
biotske 
raznovrstno
sti Programi 
za razvoj 
območij + 
izvedba 

Predvidoma: 
različni EU skladi 
(možnost CTN), 
občinski 
proračuni, 
državni 
proračun, 
zasebna 
sredstva 
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ODVAJANJE IN 
ČIŠČENJE 
ODPADNIH 
VODA V 
POREČJU 
SAVINJE IN 
SOTLE 
 
 
 

Potencialni 
partnerji - občine 
(nosilec še ni 
potrjen): Rogaška 
Slatina, Celje, 
Laško, Štore, 
Dobrna, Vojnik, 
Podčetrtek itd. 

                  
TEMATSKI CILJ 
6: 
Varstvo okolja 
in 
spodbujanje 
učinkovite in 
trajnostne 
rabe virov 

PREDNOSTNA 
OS 2.5: 
Boljše stanje 
okolja in biotske 
raznovrstnosti 

PREDNOSTNA 
NALOŽBA 2.5.1: 
Vlaganja v vodni 
sektor za izpolnitev 
zahtev pravnega 
reda Unije ter za 
zadovoljitev potreb 
po naložbah, ki jih 
opredelijo države 
članice in ki 
presegajo te 
zahteve 

Zmanjševanje emisij 
v vode zaradi 
odvajanja in čiščenja 
komunalnih 
odpadnih voda 

Predelava 
in 
obdelava 
materialov 

Okoljska 
infrastruktura 

Učinkovito 
odvajanje in 
čiščenje 
odpadnih 
voda 

Izgradnja 
manjkajoče 
infrastruktur
e – 
komunalna 
infrastruktur
a – 
kanalizacijsk
a omrežja, 
CČN 

Predvidoma: KS, 
občinski 
proračuni, 
državni 
proračun 

 
TRAJNOSTNI 
RAZVOJ 
URBANIH 
OBMOČIJ 
SAVINJSKE 
REGIJE 
 
 

Potencialni 
partnerji - občine 
(nosilec še ni 
potrjen): Rogaška 
Slatina, Šentjur, 
Šoštanj, Velenje, 
Celje, Štore, 
Laško, Dobrna, 
itd. 

TEMATSKI CILJ 
6: 
Varstvo okolja 
in 
spodbujanje 
učinkovite in 
trajnostne 
rabe virov 

PREDNOSTNA 
OS 2.5: 
Boljše stanje 
okolja in biotske 
raznovrstnosti 

PREDNOSTNA 
NALOŽBA 2.5.4: 
Ukrepi za 
izboljšanje 
mestnega okolja, 
vključno s sanacijo 
opuščenih 
industrijskih 
zemljišč in 
zmanjšanja 
onesnaženosti 

Izboljšanje kakovosti 
in privlačnosti 
življenja in dela v 
mestih 
 

Trajnostni 
turizem 

Trajnostni 
turizem 

Izboljšanje 
bivalnih 
pogojev – 
povečanje 
dostopnosti, 
mobilnosti, 
ohranitev 
zelenih 
površin 

Urbana 
prenova za 
večjo 
kakovost 
okolja v 
mestih 

Predvidoma: 
ESRR, občinski 
proračuni, 
državni 
proračun 

 
 
REVITALIZACIJ
A  KULTURNE 
IN NARAVNE 
DEDIŠČINE NA 
ZAVAROVANIH 
OBMOČJIH 
O+K 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potencialni 
partnerji - občine 
in upravljavci 
kulturne 
dediščine (nosilec 
še ni potrjen): 
Podčetrtek, Kozje 

TEMATSKI CILJ 
6: 
Varstvo okolja 
in 
spodbujanje 
učinkovite in 
trajnostne 
rabe virov 

PREDNOSTNA 
OS 2.5: 
Boljše stanje 
okolja in biotske 
raznovrstnosti 

PREDNOSTNA 
NALOŽBA 2.5.3.: 
Varstvo in obnova 
biotske 
raznovrstnosti in 
tal ter spodbujanje 
ekosistemskih 
storitev, vključno z 
omrežjem NATURA 
2000 in zelenimi 
infrastrukturami 

Uspešno ohranjanje 
biotske 
raznovrstnosti in 
varstvo naravnih 
vrednost za 
zagotavljanje 
ekosistemskih 
storitev ter 
zmanjševanje 
negativnih posledic 
njihove izgube in 
pozitiven vpliv na 
ohranjanje kulturne 
dediščine 

Turizem 
Trajnostni 
turizem 

Povečanje 
atraktivnosti 
ponudbe 
Krepitev 
prepoznavnos
ti regije 

Ustvarjanje 
pogojev za 
podjetniški 
razvoj 
turistične 
infrastruktur
e 

Predvidoma: 
različni EU skladi 
(možnost CTN), 
občinski 
proračuni, 
državni 
proračun, 
zasebna 
sredstva 
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Preglednica 42: Predlog regijskih projektov subregije Obsotelje in Kozjansko in njihova usklajenost s prioritetami OP in RRP Savinjske regije 2014-2020. Vir: RRP Savinjske regije 2014-2020, 2014. 

 

 

CELOVITA 
OSKRBA S 
PITNO VODO 
 
 
 
 
 
 
 

Potencialni 
partnerji - občine 
(nosilec še ni 
potrjen) in 
komunalna 
podjetja 

TEMATSKI CILJ 
6: 
Varstvo okolja 
in 
spodbujanje 
učinkovite in 
trajnostne 
rabe virov 

PREDNOSTNA 
OS 2.5: 
Boljše stanje 
okolja in biotske 
raznovrstnosti 

PREDNOSTNA 
NALOŽBA 2.5.1: 
Vlaganje v vodni 
sektor za izpolnitev 
zahtev pravnega 
reda Unije ter za 
zadovoljitev potreb 
po naložbah, ki jih 
opredelijo države 
članice in ki 
presegajo te 
zahteve 

Višja kakovost in 
zanesljivost oskrbe s 
pitno vodo 

Trajnostni 
turizem 

Okoljska 
infrastruktura 

Zagotovitev 
virov pitne 
vode in vodne 
oskrbe 

Izgradnja 
manjkajoče 
infrastrukture 

Predvidoma: KS, 
občinski 
proračuni, 
državni 
proračun 

ENERGETSKA 
SANACIJA 
JAVNIH STAVB 

Potencialni 
partnerji - občine 
(nosilec še ni 
potrjen): Šentjur, 
Rogatec, Rogaška 
Slatina, Šmarje pri 
Jelšah, Kozje, 
Podčetrtek) 

TEMATSKI CILJ 
4: 
Podpora 
prehodu v 
nizkoogljično 
gospodarstvo 
na vseh 
sektorjih 

PREDNOSTNA 
OS 2.3: 
Trajnostna raba 
in proizvodnja 
energije in 
pametna 
omrežja 
 

PREDNOSTNA 
NALOŽBA 2.3.1.: 
Podpora energetski 
učinkovitosti in 
uporabi OVE v 
javnih stavbah in 
stanovanjskem 
sektorju 

Povečanje 
učinkovitosti rabe 
energije v javnem 
sektorju in v 
gospodinjstvih 

Energetsk
a oskrba 

Infrastruktura: 
Energetika 

Vlaganje v 
energetsko 
učinkovitost 
stavb 

Energetska 
sanacija ali 
trajnostna 
gradnja 
objektov 
javnega 
sektorja  

Predvidoma: 
ESRR, občinski 
proračuni, 
državni 
proračun 
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Na območju Obsotelja in Kozjanskega smo evidentirali tudi projektne predloge za sektorske projekte.   
 

 SEKTORSKI PROJEKT 
NAZIV IN  KRATEK OPIS 

 
PRISTOJNO  
MINISTRSTVO/ 
STANJE 
USKLADITVE 

REGIJSKI NOSILEC/ 
PRIJAVITELJ 
 

SKLADNOST 
Z OPERATIVNIM 
PROGRAMOM 

URESNIČEVANJE RAZVOJNIH 
PRIORITET 
REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMOMA 
SAVINJSKE REGIJE 2014-2020 

1.    
Navezovalna izgradnja navezovalne ceste Dramlje - 
Šentjur-Črnolica na avtocesto A1 
Cesta Dramlje - Šentjur bi vzpostavila ustrezno prometno 
povezavo štajerskega kraka avtoceste (priključek Dramlje) 
z glavno cesto Celje–Rogaška Slatina in območjem 
Kozjanskega na jugu,  

Ministrstvo za 
infrastrukturo 
in prostor 

Občina Šentjur Projekt je skladen s 
področjem 2.6. Izgradnja 
infrastrukture in ukrepi za 
spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, podpodročje 
2.6.2.  

Infrastruktura – promet 
Cilj:  Izboljšati prometno 
dostopnost regije, 
Izboljšanje povezav znotraj regije 
 
 
 
 

2.  Rekonstrukcija glavne ceste G2-107 Šentjur – Dobovec 
Rekonstrukcija glavne ceste G2-107 Šentjur-Dobovec 
poteka od Celja do mejnega prehoda s Hrvaško v Rogatcu 
in mejnega prehoda Dobovec.  

Ministrstvo za 
infrastrukturo 
in prostor 

Občine: Šmarje pri 
Jelšah, Rogaška 
Slatina, Rogatec, 
Podčetrtek, Kozje, 
Šentjur, Dobje. 

Projekt je skladen s 
področjem 2.6. Izgradnja 
infrastrukture in ukrepi za 
spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, podpodročje 
2.6.2.  

Infrastruktura – promet 
Cilj:  Izboljšati prometno 
dostopnost regije, 
Izboljšanje povezav znotraj regije 
 

3.  Rekonstrukcija glavne ceste R1-219 Mestinje – Brežice 
Projekt zajema rekonstrukcijo glavne ceste R1-219 na 
odseku od Mestinja do Brežic v Posavki regiji.  

Ministrstvo za 
infrastrukturo 
in prostor 

Občina Šmarje pri 
Jelšah, Podčetrtek, 
Bistrica ob Sotli, 
Brežice 

Projekt je skladen s 
področjem 2.6. Izgradnja 
infrastrukture in ukrepi za 
spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, podpodročje 
2.6.2.  

Infrastruktura – promet 
Cilj: Izboljšati prometno 
dostopnost regije 
Izboljšanje povezav znotraj regije 
 

4.  Izgradnja državnega kolesarskega omrežja na območju 
subregije Obsotelje in Kozjansko 
RASR je v partnerstvu z občinami in ministrstvom pristopil 
k izvedbi projekta izgradnje državnega in regijskega 
kolesarskega omrežja v Savinjski regiji  

Ministrstvo za 
infrastrukturo 
in prostor 

Občine: Šentjur, 
Šmarje pri Jelšah, 
Rogaška Slatina, 
Rogatec, 
Podčetrtek, Dobje, 
Kozje 

Projekt je skladen z razvojnim 
področjem 2.5. Boljše stanje 
okolja in biotske 
raznovrstnosti, podpodročje 
2.5.3.  

Trajnostni turizem: 
Ohranitev območij in mreže 
Natura 2000 
Pospeševanje razvoja območij 
natura 2000 
 
 

5.  Zagotavljanje poplavne varnosti v porečju Sotle Ministrstvo za Občine: Rogaška Projekt je skladen s Infrastruktura – Okoljska 
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V porečju reke Sotle je na poplavnih območjih potrebno 
izvesti ukrepe, ki bodo prispevali k zmanjševanju škode, ki 
nastane ob poplavah.  

kmetijstvo in 
okolje, 
Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo 

Slatina, 
Podčetrtek, 
Bistrica ob Sotli, 
Šmarje pri Jelšah, 
Rogatec ,obmejne 
Hrvaške občine 

področjem 2.4. Prilagajanje 
na podnebne spremembe 
podpodročje 2.4.1.  

infrastruktura 

6.  Zagotavljanje poplavne varnosti v porečju Voglajne 
V porečju reke je na poplavnih območjih potrebno izvesti 
ukrepe, ki bodo prispevali k zmanjševanju škode, ki 
nastane ob poplavah 

Ministrstvo za 
kmetijstvo in 
okolje, 
Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo 

Občina Šentjur Projekt je skladen s 
področjem 2.4. Prilagajanje 
na podnebne spremembe 
podpodročje 2.4.1.  

Infrastruktura – Okoljska 
infrastruktura 

7.  Ponovna uvedba železniškega prometa Imeno  - 
Kumrovec 
Projekt zajema ponovno uvedbo železniškega prometa na 
čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška na progi Imeno-
Kumrovec.  
 

Ministrstvo za 
infrastrukturo 
in prostor 

Občina Podčetrtek, 
Bistrica ob Sotli 

Projekt je skladen s 
področjem 2.6. Izgradnja 
infrastrukture in ukrepi za 
spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, podpodročje 2.6.1  

Infrastruktura – promet 
Cilj: Izboljšati prometno 
dostopnost regije 
Izboljšanje povezav znotraj regije 
 
 

8.  Ponovna uvedba železniškega prometa Sv.Rok-Đurmanec 
Projekt zajema ponovno uvedbo železniškega prometa na 
čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška na progi med 
železniškima postajama Sv.Rok-Đurmanec. 

Ministrstvo za 
infrastrukturo 
in prostor 

Občina Rogatec Projekt je skladen s 
področjem 2.6. Izgradnja 
infrastrukture in ukrepi za 
spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, podpodročje 
2.6.1.:  

Infrastruktura – promet 
Cilj: Izboljšati prometno 
dostopnost regije 
Izboljšanje povezav znotraj regije 
 

9.  Rekonstrukcija državnih cest na območju Obsotelja in 
Kozjanskega 
Na območju Obsotelja in Kozjanskega je še vedno prisoten 
problem neurejene cestne infrastrukture od katerega je 
odvisen nadaljnji razvoj območja.  

Ministrstvo za 
infrastrukturo 
in prostor/ 
DRSC 

Občine: Šentjur, 
Šmarje pri Jelšah, 
Rogaška Slatina, 
Rogatec, 
Podčetrtek, Dobje, 
Kozje 

Projekt je skladen s 
področjem 2.6. Izgradnja 
infrastrukture in ukrepi za 
spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, podpodročje 
2.6.2.  

Infrastruktura – promet 
Cilj: Izboljšati prometno 
dostopnost regije 
Izboljšanje povezav znotraj regije 
 

Preglednica 43 :Lista predlaganih državnih projektov  - sektorskih in njihova usklajenost s prioritetami OP in RRP 2014-2020. Vir: RRP Savinjske regije 2014-2020, 2014.  
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Subregija Obsotelje in Kozjansko se je v programskem obdobju 2007–2013 vključevala  v izvajanje 
evropske kohezijske politike s sofinanciranjem projektov v okviru vseh treh operativnih programov v 
okviru Cilja 1: Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR), 
Operativnega programa razvoja človeških virov (OP RČV) in Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007-2013. 
 
Prav tako je bila subregija aktivna na področju evropskega teritorialnega sodelovanja. Evropsko 
teritorialno sodelovanje zajema tri vrste programov:  

- čezmejno sodelovanje: financiranje projektov, ki vključujejo regije in lokalne oblasti z obeh 
strani meje, denimo francosko-nemški projekti za spodbujanje čezmejne uporabe 
infrastrukture. Program sodelovanja velja za skoraj vse obmejne regije EU; 

- nadnacionalno sodelovanje: financiranje projektov, ki jih izvajajo nacionalni, regionalni in 
lokalni organi na večjih geografskih območjih, denimo države in regije EU na območju Baltika 
in Alp;  

- programi medregionalnega sodelovanja: spodbujanje izmenjave dobrih praks na področju 
inovacij, energetske učinkovitosti, urbanističnega razvoja itd.  

 
V finančni perspektivi 2014-2020 je za teritorialno sodelovanje (na ravni EU) na voljo 9 milijard EUR, 
od tega 6,6 milijarde za čezmejno sodelovanje, 1,8 milijarde EUR za nadnacionalno sodelovanje in 
500 mio EUR za medregionalno sodelovanje. 
Tudi v finančni perspektivi 2014-2020 bomo skušali v subregiji Obsotelje in Kozjansko del sredstev 
počrpati iz sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja, posebej operativnih programov 
čezmejnega sodelovanja z Avstrijo in Hrvaško. Zaradi svoje obmejne lege s Hrvaško ima območje na 
področju čezmejnega sodelovanja obilo možnosti za razvoj skupnih projektov in politik, prav tako 
območje spada v upravičeno območje čezmejnega sodelovanja z Avstrijo.  
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4 OPREDELITEV SISTEMA SPREMLJANJA, VREDNOTENJA IN 
ORGANIZIRANOSTI IZVAJANJA ORP 
 

Spremljanje in vrednotenja ORP 2014-2020 izvaja RA Sotla in RA Kozjansko na način, da se za 
posamezne vsebine ali celoten program zagotovi neodvisen pregled in spremljanje izvajanja ORP. O 
rezultatih se obvešča enkrat letno Svet županov, ki na osnovi poročila sprejme posamezne usmeritve 
oziroma priporočila. 
 
Realizacija izvajanja se spremlja preko kazalnikov in ciljnih vrednoti. V poročilu se povzamejo: 

− kratek prikaz sprememb, ki so pomembne za izvajanje ORP, ter njihov vpliv na doseganje 
ciljev ORP,   

− napredek pri doseganju kvantificiranih ciljev z uporabo fizičnih in finančnih kazalnikov,   

− dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov in projektov in   

− povzetek pomembnih težav pri izvajanju ORP in sprejete ukrepe za njihovo odpravo. 
 

Cilji: 

• Vzpostavitev sistema in struktur na subregionalni ravni za realizacijo ORP-ja Obsotelja in 
Kozjanskega za 2014-2020, 

• V sodelovanju z RASR, MGRT, s predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in nevladnih 
organizacij spremljati izvajanje projektov iz ORP 2014-2020 za Obsotelje in Kozjansko in 
črpanje EU sredstev.  

 
Kazalniki doseganja ciljev: 
 Izhodiščno stanje 2013 Ciljna vrednost 

2020 

Število novih delovnih mest 0 500 

Stopnja brezposelnosti 13 % 10% 

Stopnja brezposelnosti mladih (do 30 let) 24 %  18% 

Povečanje števila prihoda turistov na območju 144.807 
 

20% povečanje 

Povečanje števila nočitev turistov na območju 669.222 15% povečanje 

Črpanje razvojnih sredstev 
(v enakem obsegu kot v obdobju 2007-2013) 

cca. 146,6 mio EUR 147 mio EUR 

Delež gospodinjstev priključen na javno vodovodno 
omrežje 

cca. 85 % cca. 95 % 

Delež PE priključenih na  kanalizacijsko     omrežje cca. 20-30 % 90 % 

Preglednica 44 :Nabor kazalnikov 2013-2020. Vir: RA Sotla in RA Kozjansko, 2014.  
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5 OPREDELITEV SISTEMA INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI 
O NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU  RRP 
 
Razvojna agencija Sotla in Razvojna agencija Kozjansko sta ob objavi sklepa o pripravi ORP in 
programa priprave ORP objavili novico na svojih spletnih straneh, objavljene so bile  informacije v 
lokalnih medijih ali na drug primeren način, na svojih spletnih straneh.  
 
Na spletnih straneh www.ra-sotla.si in www.ra-kozjansko.si je bil objavljen Osnutek ORP, prav tako 
bo objavljen predlog dokumenta za javno razpravo. Po sprejemu dokumenta Območnega razvojnega 
programa Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 bo le-ta objavljen na omenjenih spletnih straneh. 
Vzporedno se obveščanje in informiranje izvaja tudi preko podporne mreže lokalnih medijev. 
Razvojne partnerje in javnost bomo o izvajanju ORP 2014-2020 javno obveščali najmanj enkrat na 
leto. Prav tako bodo o izvajanju ORP 2014-2020 redno obveščeni člani Območnega razvojnega sveta 
Obsotelja in Kozjanskega in Območni svet županov Obsotelja in Kozjanskega.  
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VIRI 
 

- Strategija Evropa 2020 

- Strategije razvoja Slovenije 2014-2020  - osnutek, MGRT  

- Strategija pametne specializacije – MGRT, 2013 

- Programa državnih razvojnih prioritet in investicij 2014-2020 - osnutek(DRPi) 

- Partnerski sporazum Slovenija (PS) - osnutek 

- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 – prvi osnutek.  

- Slovenske regije v številkah – 2013,  

- Statistični urad RS 2013 

- Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017, marec 2013 

- Smernice za področje prostorskega razvoja za pripravo RRP Savinjske razvojne regije 

- RRP Savinjske regije 2007-2013 

- RRP Savinjske regije 2014-2020 (osnutek).  

- Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije 

- Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo, Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, maj 2010 

- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020, Ljubljana 2011 

- Strategija razvoja turizma Dežela celjska, Celje 2011 

- Savinjska regija - SWOT analiza, RA Kozjansko 2011  

- http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_sl.htm 

- Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 2012 

 


