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UVOD 
 
 
Na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki je bil sprejet 18. 
marca 2011 in Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSRR-2A,  sprejet z dnem 18. julij 2012, 
je opredeljena obveza razvojnih regij oziroma regionalnih razvojnih agencij, da pripravijo 
Regionalni razvojni program za obdobje nove finančne perspektive 2014-2020.  
 
Regionalni razvojni program (v nadaljevanju: RRP) je v okviru zakona opredeljen kot 
»temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni«.  Z njim so usklajeni razvojni 
cilji v regiji na področju gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, javno-zdravstvenega, 
prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja, določeni so instrumenti ter ocenjeni viri za 
njihovo uresničevanje.  
 
Z omenjenim zakonom pa Območni razvojni programi (ORP) niso več nujno potrebni. Kljub 
temu pa smo se na območju Spodnje Savinjske doline odločili, da pripravimo skrajšano 
obliko območnega razvojnega programa območja. Ta vključuje območje šestih občin in sicer: 
občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.  
Izraža prioritetne usmeritve in razvojne zahteve subregije Spodnje Savinjske doline in bo 
osnova za nadaljnjo vključitev v Regionalni razvojni program Savinjske regije.  Nosilci regijsko 
pomembnih razvojnih projektov bodo z umestitvijo v RRP pridobili možnost, da poleg lastnih 
virov za izvedbo pridobijo tudi sofinanciranje iz naslova evropskih in nacionalnih sredstev. 
 
Dokument ORP je razdeljen na strateški in programski del. 
Strateški del vsebuje analizo ORP Spodnje Savinjske doline 2007-2013, subregionalne 
razvojne potenciale, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti subregije, razvojne cilje 
in prioritete subregije ter določitev razvojne specializacije subregije. 
Programski del vsebuje programe za spodbujanje razvoja v subregiji in osnutek sistema 
spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja ORP. 
 
Tudi v novem programskem obdobju bo Slovenija še vedno t. i. neto prejemnica, kot tudi, da 
ima naša vzhodno-slovenska regija še vedno podobne možnosti črpanja denarja kot v 
prejšnjem obdobju za razliko od osrednje-slovenske regije, torej druge izmed dveh 
slovenskih regij, kakor nas razdeljuje Evropa. To dejstvo je smiselno čim bolje izkoristiti.  
 
 
 
 
 
ZAKONSKE PODLAGE PRIPRAVE ORP: 

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

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

http://www.uradni-list.si/1/content?id=102704
http://www.uradni-list.si/1/content?id=109467
http://www.uradni-list.si/1/content?id=109793
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1 ANALIZA PROGRAMSKEGA OBDOBJA 2007-2013 ZA OBMOČJE 

SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 

 
Spodnja Savinjska dolina je ena izmed šestih subregij Savinjske statistične regije. Območje 
sestavlja šest občin, in sicer: Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. Zajema eno 
upravno enoto, UE Žalec, ki pokriva vseh šest občin. Velikost občin je zelo različna. Največja 
občina je Žalec z 21.532 prebivalci, najmanjša pa Tabor s 1.614 prebivalci. Med večje občine 
lahko uvrstimo še občini Polzelo, Braslovče in Prebold z okoli 5.000 prebivalci, medtem ko je 
Občina vransko z 2.618 prebivalci na predzadnjem mestu po naseljenosti. Med občinami le 
Žalec izpolnjuje kriterije za urbana oz. mestna naselja z več kot 3.000 prebivalci. Stopnja 
urbanizacije na območju Spodnje Savinjske doline je zelo nizka. Če pri izračunu upoštevamo 
le urbana naselja z več kot 3000 prebivalci, je urbanega prebivalstva v Spodnji Savinjski dolini 
le 11,5%, medtem ko na ravni celotne Slovenije ta delež znaša več kot 50%.  
Celotno območje Spodnje Savinjske doline meri 334,8 km2, kar predstavlja 1,65% površine 
Slovenije. 
Razvojni problemi Spodnje Savinjske doline se odražajo v spreminjanju števila prebivalcev in 
njihovem staranju, opuščanju kmetijske pridelave in propadanju kulturne pokrajine. Hitrejši 
razvoj je mogoč na podlagi iniciativ lokalnega prebivalstva ter medsebojne prepletenosti 
domačega kapitala, zunanjega kapitala ter državnih sredstev.  
V prihodnosti bo potrebno spodbujati okoljsko učinkovit razvoj gospodarstva, turizma in 
kmetijstva, z vlaganji v komunalno infrastrukturo in okolju prijazne in obnovljive vire energije 
pa izboljšati okoljske razmere na območju. Če se bo učinkovito upravljalo z zavarovanimi 
območji, se bo ohranjala biotska raznovrstnost in identiteta območja, njegova kulturna 
pestrost pa se bo ohranjala s skrbjo za dediščino območja in njenim vključevanjem v sodobni 
način življenja. 
 
Slika 1: Umeščenost občin Spodnje Savinjske doline v slovenski prostor  
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1.1 DEMOGRAFIJA 

1.1.1 PREBIVALSTVO  
 
Spodnja Savinjska dolina je januarja 2012 (stanje na 1. 1. 2012) štela 42.099 oseb ali 2,05 % 
vsega prebivalstva Slovenije kar predstavlja 16,5% vseh oseb, ki prebivajo na območju 
Savinjske regije, ki je po gostoti poselitve na četrtem mestu med vsemi slovenskimi regijami. 
 
 
Tabela 1: Preglednica površin, števila prebivalcev in gostote poselitve po občinah SSD 2012 

  

Površina 
teritorialne enote 
(km2)  Št. prebivalcev 

Gostota naseljenosti 
/ km2 

Braslovče 55 5378 97,8 

Polzela 34 5959 175,3 

Prebold 40,6 4998 123,1 

Tabor 34,8 1614 46,4 

Vransko 53,3 2618 49,1 

Žalec 117,1 21532 183,9 

SSD 334,8 42.099 125,7 

Savinjska r. 2.384 260.253 109,2 

SLOVENIJA 20.273 2.055.496 101,4 

                       Vir: SURS, 2012 

 
 
Graf 1: Delež prebivalstva po občinah SSD, 2012 

Število in odstotki prebivalcev po občinah SSD v letu 2012 

Braslovče, 13%

Polzela, 14%

Tabor, 4%

Prebold, 12%

Vransko, 6%

Žalec; 51%

 
            Vir: SURS, 2012 
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V začetku leta 2012 je V Spodnji Savinjski dolini prebivalo na enem kvadratnem kilometru 
112,6 prebivalca, medtem ko je bilo regijsko povprečje 109,2 prebivalca na kvadratni 
kilometer, slovensko povprečje 101,4 prebivalca na kvadratni kilometer, evropsko (EU-27) 
pa 119,5 prebivalcev na kvadratni kilometer. 
Spodnja Savinjska dolina ima torej nadpovprečno gostoto naseljenosti v primerjavi z regijo in 
Slovenijo, je pa nekoliko pod evropskim povprečjem. 
Najvišjo gostoto poselitve dosega občina Žalec z mestom Žalec, sledijo ji občina Polzela, 
občina Prebold, občina Braslovče, občina Vransko in občina Tabor.  
Glede poselitve posameznih občin znotraj Spodnje Savinjske doline nastajajo dokaj velike 
razlike. Od teh je poseljenost v občinah Žalec, Prebold in Polzela krepko nad slovenskim in 
regijskim povprečjem, medtem ko ostale tri za tem povprečjem zaostajajo. 
 
Slika 2: Gostota prebivalstva po občinah Savinjske regije 

 
 
Po površini obsega Spodnja Savinjska dolina 334,8 kvadratnih kilometrov, kar predstavlja 
14,0% ozemlja Savinjske regije in 1,7% ozemlja celotne Slovenije. Največja med šestimi 
občinami je občina Žalec z 117,1 km2, najmanjša pa občina Tabor.  
V Spodnji Savinjski dolini  je konec leta 2012 živelo 20.950 moških in 21.291 žensk.  
 
V Spodnji Savinjski dolini se število prebivalstva povečuje (+3,8 %, 2008-2012). V istem 
obdobju se je prebivalstvo v Savinjski regiji zmanjšalo za 0,3%, v državi pa se je število 
prebivalstva v istem obdobju povečalo za 1,46%. Trend povečevanja prebivalstva v SSD je 
povezan s priseljevanjem prebivalstva iz ostalih regij, kot tudi znotraj regije iz večjih mest.  
Selitveno in naravno gibanje prebivalstva je bilo v Spodnji Savinski dolini v letih 2010, 2011 
pozitivno in je tako vplivalo na povečanje števila prebivalstva Spodnje Savinske doline. 
Naravni prirast SSD je bil v obravnavanih letih nad regijskim povprečjem (v SSD se je leta 
2011 na 1000 prebivalcev rodilo približno 1,8 prebivalec več, kot pa jih je umrlo, medtem ko 
se je v regiji na 1000 prebivalcev rodilo le 0,7 prebivalcev več, kot jih je umrlo). 
Opazimo lahko, da se je v SSD v zadnjih letih preseljevalo manj tujcev, kot je znašalo 
povprečje v Savinjski regiji in Sloveniji. Selitveni prirast pa kaže, da se je vseeno v zadnjem 
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letu iz Spodnje Savinjske doline odselilo v tujino manj ljudi kot v Savinjski regiji. Obenem se v 
SSD v primerjavi z Savinjsko regijo priseljuje občutno več prebivalstva iz drugih občin in iz 
vsega navedenega sledi, da je skupni prirast prebivalstva SSD pozitiven in občutno večji, kot 
je v povprečju v Savinjski regiji, kjer je zaznati celo rahel upad prebivalstva.  
 
Tabela 2: Nekateri kazalci naravnega in selitvenega gibanja prebivalstva, 2010, 2011 

 Živorojeni/ 
1000 

prebivalce
v (2010, 

2011) 

Umrli / 
1000 

prebivalc
ev v 

(2010, 
2011) 

Naravni 
prirast / 1000 
prebivalcev v  
(2010, 2011) 

Priseljeni iz 
tujine 

prirast / 
1000 

prebivalcev 
v  

(2010, 
2011) 

Odseljeni v 
tujino 

2010 / 1000 
prebivalcev v  
(2010, 2011) 

Selitveni 
prirast s 

tujino 
2010 / 1000 

prebivalcev v  
(2010, 2011) 

Priseljeni iz 
drugih 
občin / 
1000 

prebivalcev 
v  

(2010, 
2011) 

Odseljeni v 
druge 
občine 
/1000 

prebivalcev 
(2010, 
2011) 

Selitveni 
prirast med 
občinami / 

1000 
prebivalcev 

(2010, 
2011) 

Skupni 
prirast / 

1000 
prebivalcev 

(2010, 
2011) 

Braslovče 
10,8 
12,0 

9,1 
9,1 

4,4 
4,9 

5,7 
2,6 

2,3 
4,7 

3,4 
-2,1 

48,9 
53,3 

40,3 
39,7 

8,5 
13,5 

16,3 
16,3 

Polzela 
7,2 
9,9 

6,5 
7,1 

-8,9 
-4,0 

4,2 
2,8 

4,4 
4,7 

-0,2 
-1,8 

59,3 
57,3 

43,1 
52,6 

16,2 
4,7 

7,1 
-1,2 

Prebold 
12,3 
14,7 

16,2 
13,9 

4,9 
3,3 

5,8 
5,8 

5,8 
5,2 

0 
0,6 

71,2 
76,7 

38,4 
65,7 

32,4 
10,7 

37,2 
14,5 

Tabor 
12,3 
11,9 

7,5 
11,5 

7,3 
5,0 

3,2 
1,9 

4,5 
3,1 

-1,3 
-1,2 

69,3 
51,6 

27,0 
39,6 

41,5 
11,9 

47,3 
15,6 

Vransko 
12,8 
12,3 

5,2 
6,9 

4,2 
-1,5 

2,3 
3,5 

4,6 
1,9 

-2,3 
1,5 

31,4 
46,4 

45,1 
37,5 

-13,9 
8,8 

-12 
8,8 

Žalec 
10,9 
11,3 

8,5 
13,8 

3,5 
3,0 

9,1 
6,6 

6,3 
4,7 

2,7 
1,9 

38,1 
40,2 

44,8 
42,4 

-6,8 
-2,1 

-0,5 
2,7 

SSD 
11,1 
12,0 

7,3 
8,4 

2,6 
1,8 

5,1 
3,9 

4,7 
4,1 

0,4 
-0,2 

53,0 
54,2 

39,8 
46,2 

13,0 
7,9 

15,9 
9,5 

Savinjska 
regija 

10,9 
10,5 

9,3 
9,8 

1,6 
0,7 

7,1 
8,2 

 
-1,1 19,1 20,8 -1,7 -1,2 

Slovenija 
10,9 
10,7 

9,1 
9,1 

1,8 
1,6 

7,5 
6,9 

7,8 
5,9 

-0,3 
1 

/ / / 1,5 

Vir: Podatki SURS 
 
Graf 2: Skupni selitveni prirast po občinah SSD, 2012 

Skupni selitveni prirast po občinah SSD, Sav. 

regiji in Sloveniji v letu 2011
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                                     Vir: Podatki SURS 

 
Indeks staranja prebivalstva znaša v Spodnji Savinjski dolini 111,6 (stanje v prvi polovici leta 
2012), kar pomeni, da je v strukturi populacije vseh šestih občin več starega kot mladega 
prebivalstva. Med posameznimi občinami ima  najnižji indeks staranja občina Vransko, 
največ starega prebivalstva pa je v občini Prebold. V primerjavi s Savinjsko regijo beleži SSD 
rahlo večji odstotek starega prebivalstva, vendar pa je še vedno pod slovenskim povprečjem.   
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Spodbudno je, da se odstotek starega prebivalstva v SSD v zadnjih dveh letih v povprečju 
zopet nekoliko zmanjšuje, medtem ko je v Savinjski regiji trend obraten. 
         
   Tabela 3: Indeks staranja prebivalstva po letih 

  

Prva 
polovica 
leta 2007 

Prva 
polovica 
leta 2010 

Prva polovica 
leta 2011 

Prva 
polovica 
leta 2012 

Braslovče 108,6 111,2 110,5 110,1 

Polzela 87,5 110,5 112,4 114,3 

Prebold 120,1 121,6 123,3 123,3 

Tabor 123,1 121,6 116,3 109,3 

Vransko 97,6 99,5 103,3 100,2 

Žalec 110,8 113,3 113,4 112,4 

SSD 107,95 112,95 113,2 111,6 

Savinjska r. 102,5 110,1 110,0 111,0 

SLO 113,7 117,7 116,5 117,3 

          Vir: Podatki SURS 

 
Slika 3.: Indeks staranja po občinah Savinjske regije  

 
 
 
Prebivalstvo Spodnje Savinjske doline je v povprečju malenkost mlajše od regionalnega in 
slovenskega. Povprečna starost v SSD je tako v prvi polovici leta 2012 znašala 41,5 let, v 
Savinjski regiji 41,6 let, v Sloveniji pa 41,9 let. Od leta 2007 se je povprečna starost 
prebivalstva v SSD povečevala nekoliko počasneje kot v Savinjski regiji, ki pa je bila še vedno 
pod slovenskim povprečjem.  
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Graf 3: Indeksi staranja prebivalstva po občinah SSD v letih 2007  in 2012 

Indeksi staranja prebivalstva po občinah SSD, 

Sav. regiji in Sloveniji (primerjava let 2007, 2012)
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                   Vir: Podatki SURS 

 
Delež prebivalstva mlajšega od 14 let se je s 14,56 % (Savinjska regija 14,3 %) v letu 2007 
povečal na 15,1% (Savinjska regija 14,6 %) v letu 2012. 
Delež starejših od 64 let pa je v istem obdobju narasel z 15,5 (Savinjska regija 15,9 %) na 
16,8 % (Savinjska regija 16,2 %). Več kot očitno je, da delež starega prebivalstva v SSD, kot 
tudi v regiji narašča hitreje, kot delež mlade populacije. Populacija SSD se torej stara, vendar 
malenkost počasneje kot na regionalni in državni ravni, posledično to pomeni, da se 
spreminja delež aktivnega in vzdrževanega prebivalstva.  
Razlogi so v podaljševanju pričakovane življenjske dobe in čeprav rodnost v SSD v povprečju 
v zadnjih dveh letih narašča.  
 
Tabela 4: Starostni deleži prebivalstva po letih 

    

Prva 
polovica 
leta 2007 

Prva 
polovica 
leta 2010 

Prva 
polovica 
leta 2011 

Prva 
polovica 
leta 2011 

Braslovče 
  
  
  

Povprečna starost (leta) 40,5 41,3 41,5 41,7 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 14,5 14,8 14,9 14,9 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 69,7 68,8 68,7 68,6 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 15,8 16,4 16,4 16,4 

Polzela 
  
  
  

Povprečna starost (leta) 39,5 41,3 41,6 41,8 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 15,5 15,7 15,4 15,5 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 71 67,1 67,3 66,7 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 13,5 17,3 17,3 17,8 

Prebold 
  
  
  

Povprečna starost (leta) 41,1 41,5 41,7 42,1 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 13,1 13,1 13,6 14,1 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 71,1 71 69,6 68,6 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 15,7 15,9 16,8 17,3 

Tabor 
  
  
  

Povprečna starost (leta) 41 41,4 41,1 40,8 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 14 13,5 13,9 14,6 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 68,8 70,2 69,9 69,4 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 17,2 16,4 16,2 16 

Vransko 
  
  

Povprečna starost (leta) 40,1 40,6 41 40,9 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 16,3 16,6 16,2 16,6 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 67,8 66,9 67,2 66,8 
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  Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 15,9 16,5 16,7 16,6 

Žalec 
  
  
  

Povprečna starost (leta) 40,9 41,4 41,6 41,8 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 13,6 14,2 14,3 14,6 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 71,4 69,7 69,4 68,9 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 15 16,1 16,2 16,5 

SSD 
  
  
  

Povprečna starost (leta) 40,5 41,3 41,4 41,5 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 14,5 14,7 14,7 15,1 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 70,0 69,0 68,7 68,2 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 15,5 16,4 16,6 16,8 

Savinjska 
  
  
  

Povprečna starost (leta) 40,2 41,1 41,4 41,6 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 14,3 14,4 14,5 14,6 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 70,9 69,8 69,5 69,2 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 14,7 15,8 16 16,2 

SLOVENIJA 
  
  
  

Povprečna starost (leta) 40,8 41,4 41,7 41,9 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 14 14 14,2 14,3 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 70,1 69,4 69,3 68,9 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 15,9 16,5 16,5 16,8 

Vir: SURS 
 
V obdobju med letoma 2007 in 2012 je v Spodnji Savinjski dolini delež delovno sposobne 
populacije med leti 15 in 64 upadel za 2,5%, na regionalni ravni za 2,4%, na državni ravni pa 
za 1,7%. Za SSD to predstavlja večjo izgubo zaposlitveno podjetniško naravnanega potenciala 
v primerjavi z regijo in državo  lahko pomeni izgubo dodane vrednosti, ki je temeljni 
ekonomski agregat in pomeni novo ustvarjeno vrednost.  
 
Slika 4: Delež prebivalcev mlajših od 14 let po občinah v Savinjski regiji  

 
 
 

Slovenija je z 10,9 (2010) in 10,7 (2011) rojenimi otroki na 1000 prebivalcev država z eno 
najnižjih rodnosti v Evropi in svetu sploh. Število živorojenih otrok na 1000 prebivalcev je žal 
tudi v Savinjski regiji na slovenskem povprečju, medtem ko opažamo, da Spodnja Savinjska 
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dolina pozitivno odstopa od obeh povprečij z 12 živorojenimi otroki na 1000 prebivalcev v 
letu 2011. 
Med posameznimi občinami znotraj SSD je bilo v letih 2010 in 2011 največ otrok na 1000 
prebivalcev rojenih v občini  Prebold, sledjo Vransko in Tabor, pod regionalnim in slovenskim 
povprečjem pa ostaja le občina Polzela. 
 
Slika 5: Stopnja rodnosti na 1000 prebivalcev v Savinjski regiji 

 
 

1.1.2 Delovno aktivno prebivalstvo 
 
Sredi leta 2012 je delovno aktivno prebivalstvo Spodnje Savinjske doline štelo 12.727 oseb. 
Delovno aktivno prebivalstvo v letu 2012 predstavlja 30,2% vseh prebivalcev Spodnje 
Savinjske doline in je pod povprečjem Savinjske regije (38,9% delovno aktivnega 
prebivalstva) ter tudi pod slovenskim povprečjem (39,7% delovno aktivnega prebivalstva), 
vendar v SSD število delovno aktivnega prebivalstva v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 
ostaja na enakem nivoju, medtem ko je na regionalni in državni ravni zaznati rahel upad 
delovno aktivnih ljudi.  
Med posameznimi občinami SSD tako po visokem deležu delovno aktivnih prebivalcev, kot 
tudi po nižji stopnji brezposelnosti prednjači občina Žalec z mestom Žalec, kjer je 
koncentracija zaposlitev visoka.  
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Tabela 5: Deleži aktivnega prebivalstva in stopnje brezposelnosti v letih 2011 in 2012 

 
Delež aktivnega 

prebivalca junij 2011 
Delež aktivnega 

prebivalca junij 2012 

stopnja registrirane  
brezposelnosti 

junij 2011 

stopnja registrirane  
brezposelnosti 

junij 2012 

Braslovče 17,1 17,1 9,4 9,6 

Polzela 24,4 22,5 11,2 10,8 

Prebold 33,4 36,2 11,5 10,7 

Tabor 12,3 11,9 11,1 9,6 

Vransko 25,2 26,2 11,7 10,3 

Žalec 36,5 36,1 13,6 12,1 

SSD 30,3 30,2 13,3 12,4 

Savinjska 39,9 38,9 12,2 12,2 

SLOVENIJA 40,4 39,7 11,4 11,5 

                       Vir: SURS 
 
Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega v Spodnji Savinjski dolini trenutno (junij 
2012) znaša 871,6 EUR in zaostaja za regionalnim povprečjem za dobrih 5%, za državnim pa 
kar za dobrih 10%.  
 
Delež aktivnega prebivalstva je sredi leta 2012 znašal 30,2% prebivalstva. Stopnja 
registrirane brezposelnosti aktivnega prebivalstva je v istem letu znašala 12,4% (2.131 
brezposelnih oseb v SSD), medtem ko je na regionalnem nivoju znašala 12,2%, na državnem 
pa 11,5%. V letu 2011 je bilo v Savinjski regiji kot tudi v SSD opaziti nadpovprečen delež 
brezposelnih moških 52,8%, kar je verjetno predvsem posledica stečajev podjetij v 
gradbeništvu, ki zaposluje pretežno moško populacijo, vendar pa se je delež moške  
populacije med nezaposlenimi do konca leta 2012 že nekoliko zmanjšal (51,2%), tako da 
lahko sklepamo, da se je nekaj brezposelnih iz prejšnjih prejšnjem letu že uspelo 
prestrukturirati v druge dejavnosti. 
 
Za spodbuden podatek je, da je v Spodnji Savinjski dolini nekoliko manj brezposelnih mladih 
do 25 let med katerimi prevladujejo iskalci prve zaposlitve (sredi leta 2012 jih je bilo 7,2%), 
medtem ko je regijski in državni nivo nekoliko višji. Prav tako je enak trend zaznaven za 
populacijo staro med 25 in 40 let. Žal pa pri številu starejših nezaposlenih nad 40 let starosti 
SSD prednjači pred regijo in državo. 
 
Tabela 6:Deleži brezposelnih po letih, junij 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Vir: SURS 

 

  

% mladih med 
brezposelnimi 
(do 25 let) 

% brezposelnih (od 
25 do 40 let) 

% brezposelnih 
(nad 40 let) Skupaj 

Braslovče 7,7 37,9 54,5 100 
Polzela 11,1 34,9 54,0 100 
Prebold 5,6 33,6 60,8 100 
Tabor 6,9 34,7 58,3 100 
Vransko 4,5 31,3 64,3 100 
Žalec 7,2 40,2 52,7 100 
SSD 7,2 35,4 57,4 100 
Savinjska 8,7 37,9 53,4 100 
SLO 7,6 36,2 56,2 100 
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Po glavnih skupinah poklicev so v Spodnji Savinjski dolini najpomembnejši poklici za 
nekmetijski način dela (46,3%), sledijo poklici v storitvenih dejavnostih (44,0%) in poklici 
povezani s kmetijsko dejavnostjo (6%).  
 
V regiji so po zaposlovanju najpomembnejše predelovalne dejavnosti (28,9%), trgovina, 
vzdrževanje in popravila motornih vozil (13,2%), gradbeništvo (8,6%), izobraževanje (7,3%), 
zdravstvo in socialno varstvo (6,5%), promet in skladiščenje (5,6%) in dejavnost javne 
uprave, obrambe ter obvezne socialne varnosti (5,1%).    

 

1.1.3 Izobrazbena struktura 
 
Glede na stopnjo dosežene izobrazbe lahko zaključimo, da v Spodnji Savinjski dolini 
primanjkuje visokokvalificiranih delovnih mest, saj so deleži brezposelnih z višjimi 
izobrazbami (V. , VI., VII., VIII. stopnja izobrazbe) večji  je kot je povprečje v Savinjski regiji in  
v državi. Bolj iskani delavci v SSD pa so tisti z nižjimi in najnižjo stopnjo izobrazbe.   
 
V Spodnji Savinjski dolini je relativno manj zaposlenih z visoko izobrazbo. Podpovprečna 
izobraženost v Spodnji Savinjski dolini se odraža tudi v majhnem številu malih podjetij, ki 
zahtevajo visoko tehnološko, informacijsko in tudi managersko znanje.  
 
Tabela 7: Deleži brezposelnih po stopnjah izobrazbe, junij 2012   

  I.  II.  III.  IV.  V.  VI. VII.+VIII.  B.Š. Skupaj 

Braslovče 28,5 3,0 1,7 24,4 28,5 6,0 7,7 1,3 100,0 

Polzela 27,3 3,5 1,7 24,2 31,1 4,2 6,9 1,0 100,0 

Prebold 28,0 4,0 0,8 23,6 29,2 5,2 9,2 0,0 100,0 

Tabor 26,4 2,8 0,0 26,4 19,4 5,6 18,1   100,0 

Vransko 33,9 6,3 1,8 19,6 29,5 1,8 6,3 0,9 100,0 

Žalec 25,8 4,9 1,5 24,4 30,6 3,9 7,8 1,0 100,0 

SSD 28,3 4,1 1,3 23,6 28,1 4,4 9,3 0,7 100,0 

Savinjska r. 28,2 5,5 1,1 24,9 26,9 4,3 8,1 0,8 100,0 

SLO 30,6 5,0 0,8 24,4 25,4 4,1 9,2 0,5 100,0 

Vir: SURS 

 
V Savinjski regiji je na splošno dokaj dobro razvit srednješolski sistem, v katerem 
prevladujejo strokovne smeri, ki se vežejo na tradicionalne gospodarske dejavnosti. V 
Spodnji savinjski dolini pa je izpostavljen sistem izobraževanja odraslih, kjer ima pomembno 
vlogo UPI-ljudska univerza Žalec, ki je tudi največji javni zavod za izobraževanje odraslih in 
mladine v regiji. Javni zavod se že vrsto let trudi, da z izvajanjem različnih projektov in v 
partnerskem sodelovanju z različnimi institucijami, ki so odgovorne za razvoj človeških virov, 
zagotavlja možnosti izobraževanja in izpopolnjevanja ter tako pozitivno vpliva na in nenehno 
izboljšuje izobrazbeno raven prebivalcev regije. Poleg široke palete programov za pridobitev 
formalne izobrazbe (od osnovne šole za odrasle, programov izrednega izobraževanja, do 
študijskega programa Fakultete za upravo) ponuja tudi številne programe neformalnega in 
splošnega izobraževanja (tuji jeziki, računalništvo, usposabljanja, osebna rast, prosti čas, 
zdravje, ipd.). Prav tako izvajajo tudi celovito svetovalno dejavnost  v izobraževanju odraslih 
(ISIO) in za načrtovanje poklicne kariere (CIPS) ter številne druge dejavnosti v podporo 
učenju (učna pomoč, središče za samostojno učenje). Javni zavod je učinkovit pri črpanju 



15 

 

                                 

 

sredstev ESS in različnih ministrstev, zaradi česar so številni izobraževalni programi za občane 
doline bolj dostopni in brezplačni.  Svoje aktivnosti usmerjajo na najrazličnejše ciljne skupine 
in posebno pozornost namenjajo tudi ranljivim skupinam prebivalstva (brezposelni, manj 
izobraževni, tujci, osipniki itd). Imajo tudi dolgoletno tradicijo sodelovanja s Fakulteto za 
upravo Univerze v Ljubljani (so študijski center za program Javna uprava tako za redni kot 
izredni študij), v preteklosti pa tudi s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru.  
Poleg njih sta pomemben dodatek pri izobraževanju predvsem starejših odraslih tudi izjemno 
dejavni univerzi za tretje življenjsko obdobje Žalec in na Vranskem. 
  
V Spodnji Savinjski dolini razen programov za odrasle ni rednih srednjih šol. V Spodnji 
Savinjski doline se visokošolsko izobraževanja izvaja le v okviru študijskega programa, ki ga 
na UPI- Ljudski univerzi Žalec izvaja Fakulteta za upravo. Prav tako se tudi nekateri 
srednješolski programi izvajajo le v okviru UPI-Ljudske univerze Žalec. 
 
Regija ima šest višjih strokovnih šol – v Celju tri javne višje strokovne šole (Šolski center Celje 
– VSŠ; Poslovno-komercialna šola Celje – VSŠ; Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 
– VSŠ), v Velenju višjo strokovno šolo v okviru Šolskega centra Velenje – VSŠ ter v Šentjurju 
višjo šolo s programom kmetijstva in živilstva (Šolski center Šentjur – VSŠ). Druge 
izobraževalne inštitucije so še ABITURA d.o.o. Celje – VSŠ, DOBA EPIS d.o.o. Maribor– VSŠ 
(Ljudska univerza Velenje), Šolski center Ptuj– VSŠ (Šolski center Slovenske Konjice – Zreče) 
in PRAH, Izobraževalni center- VSŠ Rogaška Slatina. 
V občini Celje je pet visokošolskih institucij. Fakulteta za logistiko s sedežem v Celju 
(Univerza v Mariboru) in samostojen visokošolski zavod Fakulteta za komercialne in poslovne 
vede. Poleg tega obstajajo še štirje samostojni visokošolski zavodi s sedežem v Celju. Ti 
zavodi so: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije ter trije v okviru Javnega 
zavoda Regijsko študijsko središče v Celju (Visoka gospodarska šola, Visoka zdravstvena šola 
in Visoka šola za varstvo okolja).  
 
V regiji so dobro razvite dejavnosti v podporo izobraževanju in načrtovanju poklicne kariere. 
Svetovalno središče Žalec (ISIO), ki ima sedež na UPI – ljudski univerzi Žalec, ponuja 
strokovno pomoč, informiranje in svetovanje pri odločanju za izobraževanje ter pomaga 
udeležencem in študentom med njihovim izobraževanjem. CIPS (Center za informiranje in 
poklicno svetovanje) pa se osredotoča na pomoč in informiranje pri načrtovanju kariere, 
zlasti za osnovnošolce, dijake in brezposelne osebe. V regiji deluje tudi več Središč za 
samostojno učenje, ki prebivalcem omogočajo brezplačen dostop do najrazličnejših 
neformalnih znanj.  
 
Pomanjkljivost regionalnega izobraževalnega sistema je, da ima premalo lastnega 
visokošolskega izobraževanja, kar se odraža tudi v prenizkem deležu študentov v 
populacijski skupini v primerjavi z ostalimi regijami. Strokovna izobraženost v regiji je nizka, 
predvsem primanjkuje visoko tehnološkega, informacijskega in managerskega znanja. 
 
V šolskem letu 2011/2012 je 1,9 % (1.994 študentov višješolskega, visokošolskega 
dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja po občini stalnega prebivališča, 2011) vseh 
slovenskih študentov prihajalo iz Spodnje Savinjske doline, na regijski ravni pa to znaša 14,9 
% vseh študentov Savinjske regije.  Povprečno je v Spodnji Savinjski dolini 9,11 diplomantov 
na 1000 prebivalcev, kar je manj kot znaša regijsko (10,73) in državno povprečje (10,13). 
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Velik problem je v velikem osipu, predvsem študentov prvih letnikov in dolgotrajnemu 
študentskemu stažu. Deficitarnost visoko izobraženih kadrov negativno vpliva na razvoj 
raziskovalne sfere. Savinjsko regijo pesti še drug problem t.i. »beg možganov« iz regije, ki ga 
je treba preprečiti z novimi privlačnimi možnostmi zaposlovanja za diplomante v Savinjski 
regiji. Z večjimi naložbami v vseživljenjsko učenje, inovacije in tehnologijo ter 
spodbujanjem podjetij k razpisom kadrovskih štipendij (namenjene večinoma tehničnim 
smerem študija, medtem ko primanjkuje štipendij in delovnih mest za družboslovne in 
naravoslovne smeri izobraževanja), je treba ustvariti nova in boljša delovna mesta.  
 
V Spodnji Savinjski dolini je leta 2011 delovalo 18 vrtcev, v katerih je bilo v predšolsko vzgojo 
vključenih 1.792 otrok in 18 osnovnih šol, kjer je prvo znanje nabiralo 3.398 otrok. 
 

1.2 Sociala in zdravstvo 
 
Na območju Spodnje Savinjske doline za zdravstveno varstvo prebivalstva skrbi le en 
zdravstveni dom, ki je v Žalcu. V treh občinah pa poleg tega delujejo še tri zdravstvene 
postaje – Polzela, Prebold, Vransko. Na regijski ravni medtem deluje 8 zdravstvenih domov, 
20 zdravstvenih postaj in Zavod za zdravstveno varstvo v Celju.  
Bolnišnice so samo na ravni regije (Bolnišnica Celje, Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Bolnišnica 
za dihalne bolezni Topolšica).  
 
Za varstvo starejših je poskrbljeno, saj delujejo domovi za ostarele na Polzeli, na Vranskem, v 
Preboldu in v žalski občini Dom Grmovje. Prav tako več podjetij skrbi za zaposlovanje 
invalidnih oseb, v Žalcu se nahajajo  tudi Varstveno delovni center, Dnevni varstveni center 
za odvisnike Želva, Materinski dom Žalec.  
Center za socialno delo Žalec in Urad za delo Žalec pokrivata področje celotne Spodnje 
Savinjske doline, kjer je po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je v        - 
letu 2011  denarno socialno pomoč prejemalo 3.445 upravičencev oz. 8,23% prebivalcev, na 
regijski ravni 11.381, oz. 4,38% prebivalcev,  v Sloveniji pa 3,35% prebivalcev. 
 

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 



17 

 

                                 

 

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) 
 
Zaradi gospodarske situacije v Evropi oziroma v Sloveniji se Savinjska regija in tako tudi 
Spodnja Savinjska dolina  še vedno sooča z vplivi recesije. Delodajalci rešujejo težave, sicer v 
manjšem obsegu, z zmanjševanjem števila zaposlenih za določen čas, opredeljevanjem 
presežnih delavcev, pa tudi s stečaji.  
V regiji je zaposlenih 101.900 oseb, kar je 12,4 % celotne delovno aktivne populacije v 
Sloveniji. Konec januarja 2012 je bilo brezposelnih 15.875 oseb, kar je 3 % manj kot leto prej. 
Stopnja registrirane brezposelnosti je višja od slovenskega povprečja in je julija znašala 
12,5%.  
V Spodnji Savinjski dolini je bilo v letu 2011 izplačanih 695 denarnih nadomestil za 
brezposelnost. Delež je v primerjavi z letom 2010 nekoliko večji (3,6 odstotne točke), 
povečanje pa je zaznati tudi na regijskem nivoju. 
Na območju Savinjske regije poleg primanjkljajev, ki jih povzroča pomanjkanje kadrov z 
ustreznimi znanji oziroma poklici (kot npr. v kovinarstvu), primanjkljaji nastajajo pogosto 
zaradi težjih delovnih pogojev in dodatnih zahtev delodajalcev. 
Teže se zaposlijo osebe brez strokovne izobrazbe, iskalci prve zaposlitve in osebe z 
določenimi zaposlitvenimi ovirami (npr. starost, invalidnost). Viški delovne sile se pojavljajo 
tudi zaradi gospodarskega prestrukturiranja ali prevelikega vpisa v posamezne izobraževalne 
programe. Najpogosteje so to osebe s poklici s področja kmetijstva, tekstila, uradniki za 
pisarniško poslovanje, strokovnjaki za poslovanje in strokovnjaki družbenih ved. Težave pri 
zaposlovanju imajo (viški na trgu dela) sociologi, antropologi, ekonomisti, strokovnjaki za 
logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnosti pri delu, novinarji, uradniki za 
pisarniško poslovanje, uradniki za poslovanje s strankami, uradniki v računovodstvu, 
knjigovodstvu, statistiki, financah, skladiščih, prometu, prodajalci, upravljalci strojev za 
proizvodnjo tekstilnih, krznenih, in usnjenih izdelkov. 
 
Poleg primanjkljajev, ki jih povzroča pomanjkanje kadrov z ustreznimi znanji oziroma poklici 
(kot npr. v kovinarstvu), primanjkljaji nastajajo pogosto zaradi neprivlačnosti delovnih mest 
ali zahtev delodajalcev (pekarstvo, poslovno-komercialna dejavnost, gostinstvo, transport). V 
regiji je v razmahu predvsem kovinsko predelovalna dejavnost, kjer nastaja največji del 
povpraševanja po delavcih. Primanjkuje predvsem kovinarjev kot so: varilec, strugar, 
ključavničar, pogosto delodajalci iščejo tudi kovinarje s poznavanjem dela na CNC strojih. Pri 
zaposlovanju v regiji pa predstavljajo problem tudi poklici iz zdravstva in sicer primanjkuje 
predvsem splošnih zdravnikov. 
 
Bruto domači proizvod Savinjske regije se je od 2005 do 2010 sicer povečal, vendar je ta rast  
počasnejša od povprečne slovenske rasti in še vedno zaostaja  z ravnjo iz leta 2008. 
 

1.3.1 PODJETNIŠTVO 
 
Koncentracija zaposlitve je po občinah Savinjske regije visoka, saj štiri večje regijske občine 
(Celje, Velenje, Žalec, Šentjur) nudijo zaposlitev skoraj polovico delovno aktivnemu 
prebivalstvu. 
V Spodnji Savinjski dolini je bilo v letu 2011 3.121 podjetij, ki so skupaj ustvarila 
1.116.286.000 EUR prihodkov. Na regionalni ravni predstavljajo ta podjetja 16,7% delež vseh 



18 

 

                                 

 

podjetij v regiji in ustvarijo 11,7% vseh regijskih prihodkov. Na ravni države spodnje savinjska 
podjetja tvorijo 1,8% vseh slovenskih podjetij in ustvarijo 1,2% vseh prihodkov. 
Zaključimo lahko, da se je v SSD v obdobju od leta 2008 do 2011 število vseh podjetij zavoljo 
gospodarske krize povečalo za 12,6%, medtem ko se pri tem ustvarjen prihodek vseh podjetij 
praktično skoraj ni povečal.  
Med občinami tako po številu podjetij kot tudi po ustvarjenih prihodkih skozi vsa leta 
prednjači Občina Žalec (1.797 podjetji in 691.863.000 EUR prihodkov v letu 2011), kjer deluje 
62% podjetij, ki ustvarijo 57,6% vseh prihodkov v SSD. 
 
Tabela 8: Podjetja po številu in ustvarjenih prihodkih v letih 2008, 2011 

  2008 2011 

  
Število podjetij Prihodek (1000 EUR) Število podjetij Prihodek (1000 EUR) 

Braslovče 291 62865 354 60657 

Polzela 299 102960 335 86173 

Prebold 310 120037 372 226157 

Tabor 80 8111 95 4265 

Vransko 145 52738 168 47171 

Žalec 1598 769635 1797 691863 

SSD 2723 1116346 3121 1116286 

Savinjska r. 16841 10013476 18696 9552070 

SLOVENIJA 152541 95786283 169360 90789676 

Vir: SURS 
 
Graf 4: Število in prihodki podjetij po občinah SSD v letih 2008  in 2011 

Število podjetij po občinah SSD v letu 2008 in 

2011

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Br
as

lo
vč

e

Po
lz
el
a

Pr
eb

ol
d

Ta
bo

r

Vr
an

sk
o

Ža
le
c

SS
D

2008

2011

Prihodki podjetij po občinah SSD v letih 2008 in 

2011

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Br
as

lov
če

Po
lze

la

Pr
eb

ol
d

Ta
bo

r

Vr
an

sk
o

Ža
lec SS

D

2008

2011

 
Vir: SURS  

 
Po padcu prihodkov gospodarstva Spodnje Savinjske doline v kriznem letu 2009 je 
gospodarstvo v letu 2010 ponovno doseglo rast - tako pri skupnih kot tudi pri prihodkih na 
tujih trgih, kar se je nadaljevalo tudi v letu 2011. Slika je podobna tudi na ravni celotne 
Savinjske regije, žal pa so naši prihodki zrasli nekoliko počasneje od regijske rasti, kar je 
vplivalo na že omenjeno zmanjšanje našega deleža v skupnih prihodkih Savinjske regije. 
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Tabela 9: Preglednica prihodkov podjetij po občinah SSD, 2012 

Prihodki podjetij (v EUR)
Braslovče Polzela Prebold Tabor Vransko Žalec SSD Sav. Regija

2010 50.008.993 79.217.456 172.314.413 5.232.211 34.316.071 621.671.504 962.760.648 8.543.637.622

2011 55.081.818 72.419.189 229.838.551 4.098.147 39.308.329 650.808.602 1.051.554.636 9.151.102.869  
Vir: SURS 

 
 
Graf 5: Prihodki podjetij po občinah SSD v letih 2010 in 2011 

 
Vir: SURS 

 
Stanje na področju podjetništva v Spodnji Savinjski dolini je v nekaterih pogledih še 
vedno močno pod vplivom gospodarske krize. Tako beležimo v letu 2011 glede na leto 
2008  14,6 % rast števila podjetij v SSD, medtem ko se žal skupni prihodki podjetij niso 
povečali.   
Celoten prihodek podjetij na območju je tako relativno majhen v skupnem prihodku 
slovenskih podjetij. Pomemben kazalnik vsesplošne gospodarske krize pa predstavlja 
dejstvo, da se podjetniki vse težje odločajo za investicijska vlaganja, kar se v obdobju od 
2008 do 2011 kaže v 42 % zmanjšanju bruto investicij v osnovna sredstva podjetij na 
našem območju (Savinjska regija=31%, Slovenija=37%).  

 
Pomemben segment podjetništva predstavljajo samostojni podjetniki, ki zajemajo preko 
60% vseh gospodarskih subjektov v  celotni strukturi gospodarstva na tem območju. 
V strukturi obrti so najmočneje zastopane branže kot so trgovina in predelovalna 
dejavnost. 
 
V preteklosti je z vidika javne infrastrukture na področju podjetništva vsekakor zaznati 
izboljšanje stanja, kar je dolgoročno prinesla izboljšana prometna povezava Ljubljana – 
Maribor, na ravni samih občin pa je na gospodarstvo močno vplivalo vlaganje v pripravo 
in opremljanje zemljišč za potencialne investitorje in izgradnja poslovnih con, ki so 
izgrajene v občinah Prebold, Vransko, Polzela in Žalec, v občini Braslovče je v fazi 
izgradnje, Občina Tabor pa se odloča za bolj za kmetijsko proizvodno naravnano cono.  
Pomembno vlogo v gospodarskem razvoju igrajo tudi v zadnjem obdobju novo izgrajene 
prometne povezave severo-vzhodnega dela Slovenije z osrednjo Slovenijo. Še vedno pa 
ni rešena slaba prometna povezave na sever  do Šaleške doline in dalje do Avstrije. Za 
Spodnjo Savinjsko dolino je zaradi hribovitega terena najtežja povezava proti jugu (z 
Zasavjem).  
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Na območju Spodnje Savinjske doline deluje tudi Zbornica zasebnega gospodarstva in 
sicer v  Žalcu, ki prav tako predstavljata podporno okolje za obstoj in razvoj podjetništva 
v subregiji. 
Razvojna agencija Savinja  v obdobju 2007-2013 skrbi za izvedbo podpornih storitev za 
razvoj in obstoj podjetništva na območju, in sicer posebej s pomočjo storitev svetovanja, 
izvajanje postopkov registracij in sprememb podjetij, animacijske in tematske delavnice, 
skrbi za povezovanje podjetnikov z mladimi (šole in vrtci na območju) in podobno.   

 
Tabela 10: Delovno aktivno prebivalstvo in samozaposlene osebe (brez kmetov) po občinah SSD v letih 2007, 
2012 

    2007 2012 

Braslovče Delovno aktivno prebivalstvo 922 885 

  Samozaposlene osebe brez kmetov 121 135 

Polzela Delovno aktivno prebivalstvo 1.599 1.194 

  Samozaposlene osebe brez kmetov 113 134 

Prebold Delovno aktivno prebivalstvo 1.178 1.750 

  Samozaposlene osebe brez kmetov 127 150 

Tabor Delovno aktivno prebivalstvo 186 181 

  Samozaposlene osebe brez kmetov 33 46 

Vransko Delovno aktivno prebivalstvo 687 713 

  Samozaposlene osebe brez kmetov 53 55 

Žalec Delovno aktivno prebivalstvo 8.474 7.385 

  Samozaposlene osebe brez kmetov 628 647 

SSD Delovno aktivno prebivalstvo 13.046 12.108 

  Samozaposlene osebe brez kmetov 1.075 1.167 

Savinjska r. Delovno aktivno prebivalstvo 109.772 98.136 

 Samozaposlene osebe brez kmetov 6387 7.044 

SLO Delovno aktivno prebivalstvo 864.361 792.948 

 Samozaposlene osebe brez kmetov 54.193 60.272 

 Vir: SURS 

 
V Spodnji Savinjski dolini je bilo v letu 2012 nekaj več kot 1.000 samozaposlenih oseb., od 
tega daleč največ v Občini Žalec, ki je tudi po številu prebivalcev največja med občinami v 
SSD. V preteklem obdobju od leta 2007 do 2013 pa lahko zaključimo, da se je število 
samozaposlenih oseb v vseh občinah SSD nekoliko povečalo, kar je bilo tudi pravilo na 
regionalni in državni ravni.  
Število delovno aktivnega prebivalstva je v enakem razdobju v vseh občinah SSD, razen v 
občini Vransko,  nekoliko upadlo , kar je posledica začetka vsesplošne gospodarske krize, ki 
se je začela že v letu 2008  in je imela enak negativen vpliv na število zaposlenih tudi na 
nivoju države in regije. 
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Graf 6: Samozaposlene osebe in delovno aktivno prebivalstvo po občinah SSD v letih 2007 in 2012 
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Vir: SURS 

 
Graf 7: Deleži samozaposlenih oseb po občinah SSD, 2012 
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Če pogledamo primerjavo med številom prebivalcev in številom samozaposlenih vidimo, da 
je najvišji delež samozaposlitve glede na število prebivalcev moč opaziti v občini Prebold 
(17%), za njo pa v občinah Žalec (16%) in Tabor (15%). Najmanjši delež samozaposlenih je v 
občini Vransko (11%). Na območju celotne Spodnje Savinjske doline je bilo v letu 2012 
samozaposlenih 15% prebivalcev.   
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1.3.2 Turizem 
 
Turizem predstavlja dodatno razvojno priložnost Spodnje Savinjske doline, saj ima območje 
zelo bogato naravno in kulturno dediščino, ki se lahko ponudi in trži obiskovalcem, potrebo 
je le vlagati v ureditev ustrezne turistične infrastrukture, da lahko turizem doseže razvoj v 
največji možni meri.  
Še bolj je potrebno razviti dopolnilno ponudbo, spodbujati njeno raznovrstnost in posebnost 
ter 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.  
 
Na območju Spodnje Savinjske doline je ogromno turističnih znamenitosti kot so Ekomuzej 
hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu, dvorci in gradovi (Dvorec Prebold, Novo Celje, Žovnek,  
Komenda, Šenek…) , Rimska nekropola in Jama Pekel v Šempetru, muzej motociklov na 
Vranskem, veliko jezer in ribnikov (Vrbje, Braslovče, Žovnek, Preserje), gozdnih učnih poti, 
hribov (Krvavica, Kotečnik, Mrzlica)  itd. … 
 
 
Tabela 11: Preglednica števila razpoložljivih sob in ležišč za izdajo v letih 2005 in 2011 

  2005 2011 

  
Število 
sob* 

Zmogljivosti 
- ležišča* 

Število 
sob 

Zmogljivosti - 
ležišča 

SSD 81 212 400 1.206 

Savinjska Regija 3.001 6.832 5.304 14.021 

Slovenija 19.818 47.936 42.720 118.817 
Vir: SURS 
* Podatki za občine Braslovče, Polzela in Tabor niso na voljo. 

 
 
Izredno spodbudno za nadaljnji razvoj turizma bo vplivalo tudi dejstvo, da se je število sob v 
obdobju 2005 do 2011 v Spodnji Savinjski dolini povečalo za skoraj pet krat, število ležišč pa 
za skoraj šest krat. Tako smo konec leta 2011 v SSD razpolagali s 81 sobami in nekaj več kot 
1200 ležišči. 
Tako je bilo na tem področju v letu 2008 registrirano 11.344 nočitev, od tega 1.811 domačih 
in 9.533 tujih gostov. Ugotavljamo lahko, da naše območje predstavlja kar velik del Slovenije, 
da pa po številu turistov prestavlja komaj 0,12% turističnih obiskovalcev v Sloveniji, ki se 
zadržujejo več dni. Še slabša je slika, če primerjamo samo domače obiskovalce (0,046% 
domačih turistov v Sloveniji).  
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Tabela 12: Preglednica števila prihodov turistov in nočitev v letih 2008 in 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          Vir: SURS 

 
 
Zanimivo je, da je sicer v primerjavi med letoma 2008 in 2011 opaziti porast števila ležišč in 
števila gostov, medtem ko je število nočitev upadlo. Na ravni Savinjske regije in Slovenije pa 
je moč v enakem obdobju mogoče opaziti  rahlo povečanje števila gostov in nočitev.  
»Paradoks« upada prihodov turistov in nočitev v Spodnji Savinjski dolini ob hkratnem 
občutnem povečanju turističnih zmogljivosti bi si bilo možno razlagati s tem, da se dane 
turistične možnosti na tem območju ne tržijo na primeren način, ob tem pa nikakor ne 
smemo pozabiti na trenutno še vedno močan vpliv gospodarske krize.  
Rešitev za boljšo zapolnitev danih turističnih kapacitet je morda v prihodnje treba iskati v še 
boljšem sodelovanju in povezovanju lokalnih turističnih ponudnikov na regijskem in širše tudi 
slovenskem nivoju. 
»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) 
Območje Spodnje Savinjske doline se kot delni odgovor zgoraj napisanemu aktivno vključuje 
tudi v regionalni destinacijski turistični razvoj in promocijo v sklopu projekt RDO Dežela 
Celjska, ki ga vodi Zavod Celeia Celje.  
 
Glavni nosilci turizma na obravnavanem območju so: naravna in kulturna dediščina, sakralni 
objekti (romarska cerkev Matere božje v Petrovčah) , ohranjena narava, športno rekreacijski 
centri, izletniške kmetije, gostišča,… 
Pomembna sestavina turizma postajajo tudi turistične dejavnosti na kmetijah, oživljanje 
gospodarskega in kulturnega izročila (sejmi, domača obrt, običaji, šege) ter drugi programi in 
prireditve (hmeljarski teden - Braslovče, ), ohranjene kmetijske dejavnosti, ki so pokrajinsko 
značilne, raznovrstna ponudba in v posebnih storitvah in dejavnostih, ki so povezane s 
tradicionalno domačo obrtjo in predelavami pridelkov , ter s pokrajinsko raznoliko prehrano 
in  specialitetami. 

 
 
 

   2008 2011 

   Prihodi turistov 
Nočitve 
turistov 

Prihodi 
turistov Nočitve turistov 

SSD 

Domači 2.580 4.309 908 1.811 

Tuji 6.754 15.493 5.123 9.533 

SKUPAJ 9.334 19.802 6.031 11.344 

SAVINJSKA 
REGIJA 

Domači 197.324 833.769 202.786 785.689 

Tuji 144.360 542.880 156.265 598.129 

SKUPAJ 341.684 1.376.649 359.051 1.383.818 

SLOVENIJA 

DOMAČI 1.126.022 3.962.756 1.181.314 3.924.164 

TUJI 1.957.691 5.351.282 2.036.652 5.463.931 

SKUPAJ 3.083.713 9.314.038 3.217.966 9.388.095 
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Območje Spodnje Savinjske doline prireja vsako leto večje število prireditev, ki postajajo na 
tem območju tradicionalne. Med temi so najpomembnejše naslednje: 

 
➢ Jožefov sejem v Petrovčah 
➢ Šentjurski sejem 
➢ Miš - Maš v Grižah 
➢ Zlate citre v Grižah 
➢ Žalska noč 
➢ Praznik hmeljarjev v Braslovčah 
➢ Družina poje v Andražu nad Polzelo 
➢ Dobrote s kmetij na Polzeli 
➢ Poletje v Peklu  
➢ Taborski kulturni dnevi v Žalcu 
➢ Hmeljarski likof v Žalcu 
➢ Žur pod Žvajgo v Preboldu 
➢ Tradicionalni nočni tek v Lokah 
➢ Pod soletnimi lipami v Gotovljah 
➢ Kmečki praznik na Ponikvi 
➢ Lovsko strelsko tekmovanje, avgusta v Taboru 
➢ Tekma koscev v Svetem Lovrencu 
➢ Po poteh Andraža 
➢ Revija domačih ansamblov v Libojah 
➢ Ribiška fešta v Preserjih 
➢ Vranski poletni večeri  
➢ Tekmovanje motociklov na Vranskem 
 
Spodnja Savinjska dolina hkrati leži v bližini večjih turističnih centrov oz. toplic. V bližini so 
Zdravilišče Dobrna ( cca 20 km) in Zdravilišče Laško ter Thermana Laško ( cca 30 km), nedaleč 
od Žalca v oddaljenosti med 50 in 60 km pa so tudi druga zdravilišča v Savinjski regiji 
(Zdravilišče Topolšica, Rimske toplice,  Zdravilšče Rogaška Slatina, Terme Olimia v 
Podčetrtku,Terme Zreče, Terme Snovik) in Krajinski park Logarska dolina.  
 
Od velikega števila naravnih vrednot so v turistične namene oziroma kot turistični proizvod 
izkoriščene le (pohodništvo, izletništvo, športno plezanje, jahanje, ribištvo, kolesarjenje,…). 
Zimski turizem, nastajajoči izobraževalno-kulturni turizem in ekoturizem ter številne poletne 
športno rekreacijeske aktivnosti omogočajo aktivne počitnice ( Hotel Žalec, garni hotel v 
Preboldu, Camp Park v Preboldu, Camp Dolina, gostišče Cizej ) in so ponudba sami zase oz. 
popestritev celovite ponudbe. 

Spodnja Savinjska dolina ima relativno bogato turistično in gostinsko ponudbo, ki pa se sama 
brez možne navezave na kakšnega večjega turističnega ponudnika (npr. zdravilišče), 
predvsem pa brez medsebojnega povezovanja v dolini težko ponudi celovit turistični 
produkt. 
 
Za uspešen razvoj bo treba učinkoviteje organizirati regijski turizem, predvsem sodelovanje 
javnega sektorja in gospodarstva na lokalni in regijski ravni, izboljšati kakovost turistične 
ponudbe in profesionalnost promocijskih aktivnosti doma in v tujini ter zagotoviti ustrezne 
finančne vire za razvoj in promocijo turističnih dejavnosti. 
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Turistična dejavnost na kmetijah, oživljanje gospodarskega in kulturnega izročila (sejmi, 
domača obrt, običaji) in drugi programi in prireditve (Dan hmeljarjev v Braslovčah, 
Hmeljarski likof v Žalcu, Pohod po hmeljarski poti, Obiranje hmelja na star način na Ponikvi 
pri Žalcu, Šentjurski sejem v Taboru in druge poletne prireditve) postajajo pomembna 
sestavina območnega turizma. 
Najdragocenejšo naravno in kulturno dediščino nam predstavljajo v muzejih, zbirkah in na 
poseben način v zavarovanih območjih. 
 
Kakovostno turistično ponudbo pogojuje razvita turistična infrastruktura. Avtocestna 
povezava iz vzhodnega na zahodni del Slovenije in obratno, prometna odprtost in osrednja 
lega pokrajine v Slovenskem prostoru je tako rekoč idealna predvsem za tranzitni in izletniški 
turizem, vendar nepovezanost ponudbe in ponudnikov zmanjšuje možnosti za učinkovitost 
turistične ponudbe. Pomanjkljivosti so se v preteklosti kazale v pomanjkanju zasebnih 
nastanitvenih kapacitet, slabi turistični signalizaciji in pomanjkanju promocijskega materiala 
kar se je nekoliko že izboljšalo, ostaja pa ostaja pa  neorganiziran tržni pristop. 
Zimski turizem, nastajajoči izobraževalno-kulturni in eko-turizem ter številne poletne 
športnorekreacijske aktivnosti omogočajo aktivne počitnice in so zaenkrat še ponudba sama 
zase in le popestritev celovite ponudbe.  

1.3.3 Podeželje 
 
V Savinjski regiji so bolj agrarne predvsem manjše občine z visokim deležem kmetov v 
aktivnem prebivalstvu, v večjih občinah pa je relativno več zaposlenih v podjetjih.  
Koncentracija zaposlitve po občinah je visoka, saj štiri večje regijske občine (Celje, Velenje, 
Žalec, Šentjur pri Celju) nudijo zaposlitev skoraj polovico delovno aktivnemu prebivalstvu. 
 
Podeželski značaj Spodnje Savinjske doline je dediščina preteklosti, ko je bila kmetijska 
dejavnost osnovna gospodarska dejavnost območja. To območje je  turistično zanimivo, 
ampak potencial podeželja pa ostaja v veliki meri neizkoriščen, kljub temu da ima bogato 
kulturno in naravno dediščino. 
Razvojne iniciative Spodnje Savinjske doline se tako kot v regiji vedno bolj usmerjajo v 
turizem in razvoj podeželja, zato lahko v prihodnje več zaposlovanja pričakujemo v teh 
dejavnostih. Trenutno pa je v Spodnji Savinjski dolini le 6% poklicev povezanih s kmetijsko 
dejavnostjo.  
 
Za razvoj podeželja območja Spodnje Savinjske doline skrbi Lokalna akcijska skupini za razvoj 
podeželja Spodnje Savinjske doline, ki zajema območje vseh šestih občin. 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 Spodnje Savinjske doline 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 povezanega območja.  
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LAS Spodnje Savinjske doline je izvedla oziroma izvaja 48 projektov. Do sedaj je bilo na ravni  
področja LAS SSD, torej 6 občin Spodnje Savinjske doline, s strani Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje iz programa Leader do sedaj odobrenih 689.477,6 EUR, celotna vrednost ob 
realizaciji teh projektov pa je znašala 789.153,86 EUR.  

Na območju Spodnje Savinjske doline ima sedež tudi izpostava Kmetijsko-gozdarskega 
zavoda Celje, in sicer v Žalcu. Prav tako na območju deluje nekaj kmetijskih zadrug (Vransko, 
Prebold, Tabor, Petrovče, Braslovče, Gotovlje, Šempeter in Gomilsko).  

Območje SSD ima delno tudi omejene naravne pogoje za kmetovanje. Velik del zemljišč leži 
na strmih pobočjih, kjer je strojna obdelava zelo otežena.  
V višje ležečih naseljih kmetijam ostajajo nove možnosti razvoja dopolnilnih dejavnosti, npr. 
razvoj turistične dejavnosti in dopolnilne dejavnosti s področja gozdarstva. Možne oblike 
dopolnilnih dejavnosti na višje ležečih kmetijah so tudi ohranjanje starih obrti in proizvodov, 
ki imajo etnološko vrednost in so dodatni turistični proizvod. Možno obliko dopolnilne 
dejavnosti predstavlja tudi ponovna oživitev tradicionalnega nabiranja in sušenja zdravilnih 
rastlin. V zadnjih letih se vedno več kmetij odloča za ekološko kmetovanje, ki ima prihodnost 
v večji skrbi ljudi za zdravo življenje. 
 
Na ravninskih in gričevnatih območjih imajo možnosti za aktivnejši razvoj zelenjadarstvo in 
cvetličarstvo. 
 
 
Tabela 13: Preglednica števila kmetijskih gospodarstev in kmetijskih zemljišč v uporabi v letih 2000 in 2010 

    Vir: SURS 

 
 

V obdobju od leta 200o do 2010 število kmetijskih gospodarstev v vseh občinah Spodnje 
Savinjske doline pada, v Občini Žalec celo nekoliko bolj, kot v povprečju v Spodnji 
Savinjski dolini (SSD) in v Sloveniji. Indeksi 2010/2000 se v naši dolini tako gibljejo med 79 
v Občini Braslovče in 95 v Občini Tabor; v Občini Žalec se je tako v obravnavanem 
obdobju število kmetij zmanjšalo kar za 18 odstotnih točk (indeks 82);  

 
Še hitreje kot število kmetijskih gospodarstev je v obdobju 2000-2010 v kmetijstvu padlo 
število skupnih polnovrednih delovnih moči (PDM), pri čemer je bil zopet padec v Občini 
Žalec nekoliko večji kot v povprečju v SSD, a manjši kot v povprečju v Sloveniji. V SSD se 

  2000 2010 

  

Število 
kmetijskih 
gospodarstev 

Kmetijska 
zemljišča v 
uporabi (ha) 

Število kmetijskih 
gospodarstev 

Kmetijska zemljišča v 
uporabi (ha) 

Braslovče 312 2193 248 2183 

Polzela 211 1270 181 1363 

Prebold 177 908 161 893 

Tabor 166 987 158 993 

Vransko 238 1388 207 1394 

Žalec 648 4042 533 4245 

SSD 1.752 10.788 1.488 11.071 

Savinjska regija 12.901 67951 11434 67.297 

SLOVENIJA 86.467 485.879 74.646 474.432 
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indeksi PDM 2010/2000 gibljejo med 71 v Občini Braslovče in 93 v Občini Polzela, v 
Občini Žalec pa znaša ta indeks 75 (SSD 77, Slovenija 71);   

 

Nasprotno od predhodnih kazalnikov pa na srečo v obravnavanem obdobju v Spodnji 
Savinjski dolini raste površina kmetijskih zemljišč v uporabi (v ha) - medtem ko v Sloveniji 
in Savinjski regij rahlo pada – kar ob sočasnem zmanjševanju števila kmetijskih 
gospodarstev kaže na postopno povečevanje velikosti kmetijskih gospodarstev z vidika 
kmetijskih zemljišč, ki jih uporabljajo (oz. se s tem izboljšujejo pogoji za bolj ekonomično 
poslovanje naših kmetij). Od skupnega porasta kmetijskih zemljišč za 286 ha v SSD v 
obdobju 2000-2010 sta zlasti izstopajoči občini Polzela in Žalec, kjer je bil porast zemljišč 
v uporabi največji.       
 

 
Tabela 14: Število kmetijskih gospodarstev po občinah SSD v letih 2000  in 2010 

  2000 2010 

Braslovče 297 219 

Polzela 200 167 

Prebold 170 130 

Tabor 159 134 

Vransko 232 189 

Žalec 598 441 

SSD 1.656 1.280 

Savinjska regija 12.128 9.882 

SLOVENIJA 77.452 58.648 

                           Vir: SURS 

 
 
Žal pa se ta ugodna slika ne odraža tudi na kazalniku števila glav velike živine (GVŽ), saj v 
obravnavanem obdobju v Spodnji Savinski dolini beležimo padec števila GVŽ za skoraj 
23%. V primerjavi z regijo je torej v SSD beležimo v 10 letnem obdobju za dobre 4 % večji 
padec števila glav živine kar pa je še vseeno nekoliko bolje kot je stanje na ravni države.   
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Graf 8: Število kmetijskih gospodarstev in kmetijskih zemljišč v uporabi po občinah SSD v letih 2000 in 2010 

 
                    Vir: SURS 

 
 
Delež kmetijstva v Savinjski regiji je bil 2000 5,9 % večji od povprečja Slovenije (4,0 %), kar 
kaže, da je kmetijstvo pomembna dejavnost v regiji.  
Iz popisa kmetijskih gospodarstev je razvidno, da je bilo leta 2010 v SSD 1.488 kmetijskih 
gospodarstev, kar znaša 13,6% vseh kmetijskih gospodarstev v Savinjski regiji. V zadnjih 
desetih letih pa se je število kmetij v šestih občinah SSD zmanjšalo za 15%.  
 
Pri popisu kmetijskih gospodarstev 2010 je bil evidentiran tudi pretežni namen kmetijske 
pridelave družinskih kmetij – pridelava za lastno porabo ali za prodajo. Iz tega kazalnika je 
razvidno, da tudi v SSD podobno kot v Sloveniji sicer prevladujejo družinske kmetije, ki 
pretežno proizvajajo za lastno porabo, a razveseljivo je, da je delež kmetij, ki pretežno 
pridelujejo za prodajo v primerjavi z deležem kmetij, ki so pretežno usmerjene v lastno 
porabo, tako v SSD v povprečju nekoliko večji kot v Sloveniji. 
 
Tabela 15: Preglednica površin in deležev površin v letih 2000 in 2010 v SSD 

  Površina (ha) v SSD 
Deleži površin (%) v 

SSD 

  2000 2010 2000 2010 

Njive 4.563 4.829 22,8 24,0 

Sadovnjaki, oljčniki in vinogradi 98 321 0,5 1,6 

Trajni Travniki In Pašniki 5.805 5.884 29,0 29,2 

Gozd 9.167 8.804 45,8 43,7 

Nerodovitna zemljišča 404 299 2,0 1,5 

       Vir: SURS 
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Podrobnejši vpogled v strukturo rabe zemljišč v obdobju med obema popisoma nam pokaže, 
da v Spodnji Savinjski dolini podobno kot v Sloveniji močno prevladujejo kmetijska zemljišča 
pred gozdovi (SSD - 51,8% kmetijskih zemljišč v uporabi v letu 2000 oz. 53,2% v letu 2010) ter 
nerodovitnimi zemljišči (2 % zemljišč v uporabi v letu 2000 oz. 1,5% v letu 2010), pri čemer je 
delež kmetijskih zemljišč v obeh popisnih letih (2000 in 2010) v SSD tudi precej nad 
republiškim povprečjem, delež gozdov pa pod njim, kar je razvidno iz zgornjih tabel in 
grafikona spodaj.  
 
 
Graf 9: Deleži kmetijskih zemljišč po uporabi v SSD v letu 2010 

24%
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44%
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                Vir: SURS 

 
 
Kot je razvidno na območju Spodnje Savinjske doline po rabi zemljišč prevladujejo trajni 
travniki in pašniki, zavzemajo skoraj 30%. Tam, kjer kmetijska obdelava zemljišč ni mogoča, 
se pojavljajo gozdovi, ki pa jih je občutno več kot trajnih travnikov in pašnikov. Njive 
predstavljajo 24% v strukturi kmetijskih zemljišč. Manjše deleže predstavljajo sadovnjaki, 
vinogradi in nerodovitna zemljišča. 
 
Od poljedelskih kultur je ključna in najbolj prepoznavna kmetijska kultura obravnavanega 
območja je hmelj. Z uvajanjem novih kultur in ob sodobni tehnologiji so se hektarski pridelki 
hmelja precej povečali in ne odstopajo pomembneje od povprečnih pridelkov največjih 
pridelovalk hmelja v Evropi. Problem predstavlja zniževanje cen hmelja na svetovnih trgih, 
vendar pa savinjska vrsta hmelja Golding zaradi visokega deleža kakovostne arome zavzema 
vidno mesto na svetovnem trgu. Izredna ekonomska donosnost te kulture še vedno 
prevladuje nad slabo platjo pridelovanja hmelja - to da hmelj zahteva intenzivno uporabo 
mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin, kar povzroča izrazito obremenjevanje okolja. 
Intenzivna pridelava je v preteklosti povzročila izčrpanje in ekološko onesnaženost zemlje 
Na območju obravnavanih občin predstavlja problem tudi odpadna hmeljevina, zato je javni 
odvoz odpadkov na prebivalca večji kot v povprečju v Sloveniji. 
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Razvoj kmetijstva na območju je zaznamovano z močno razdrobljenostjo posesti, majhnost 
kmetij, slaba starostna in izobrazbena raven prebivalcev ter močno ekstenzivna in 
tradicionalna kmetijska polikulturna proizvodnja. 
V zadnjih letih je opazen trend naraščanja ekološkega kmetovanja in lokalne samooskrbe, 
čeprav možnosti še niso izkoriščene. 
 
 
Gozdarstvo je panoga, kjer je v Spodnji Savinjski dolini gospodarjenje že desetletja 
sonaravno. Z vidika trajnostnega razvoja gozd večinoma obravnavano kot obnovljivi naravni 
vir in kot tipičen element slovenske krajine ter zato vrednoto sam po sebi, hkrati pa kot 
večnamenski in dinamičen naravni sistem, ki ga ima slovensko podeželje nasploh v izobilju 
tako po površini kot po ekološki pestrosti. 
 
 
Tabela 16: Osnovni podatki o gozdovih na območju Zavoda za gozdove Celje za leto 2012 

 SLO 
ZGZ                      

OE Celje 
SSD 

% SSD/ 
SLO oz. 
INDEKS  

Enota 
mere 

Površina 
območja:  

2.027.300 154.575 33.480 1,65 ha 

Površina gozdov: 1.184.526 75.684 17.114,00 1,44 ha 

Gozdnatost 58,4 48,9 51,1 87,50 % 

Lesna zaloga: 337.816.717 21.686.702 4.663.565,00 1,38 m3 

 285 286 272,5 95,61 m3/ha 

Letni prirastek: 8.419.974 553.255 114.663,8 1,36 m3 

 7,1 7,3 6,7 94,37 m3/ha 

Letni možni 
posek skupaj 
v 2012:  

5.748.834 378.820 86.627 1,51 m3 

Iglavcev: 2.682.010  36.464 1,36 m3 

Listavcev: 3.066.824  50.163 1,64 m3 
     Vir: Poročilo ZGS o gozdovih Slovenije za leto 2012  

 
 
Podatki Zavoda za gozdove RS kažejo, da je Spodnja Savinjska dolina (zlasti njeno obrobje) 
po površini, strukturi in kvaliteti gozdov med bogatejšimi v Sloveniji. Gozdnatost območja je 
z 51,1% sicer pod republiškim (58,4%), a nad regijskim povprečjem (48,96%).  
 
V Sloveniji je 75 % gozdov v zasebni lasti, 22 % gozdov je v lasti države in 3 % v lasti občin. 
Večje in strnjene gozdne posesti državnih gozdov omogočajo lažje, kakovostno, strokovno in 
ekonomičnejše gospodarjenje z gozdom. Prevladujoča zasebna gozdna posest je na državni 
kot tudi na ravni Spodnje savinjske doline zelo razdrobljena, saj povprečna posest obsega 
okoli 2,5 ha in še ta je nadalje razdeljena na več med seboj ločenih parcel. Za veliko večino 
teh posesti gozdovi niso gospodarsko pomembni, kar velja tudi za gozdove na območju SSD.  
 
Res pa na primer Občina Žalec s 43,11% gozdnatostjo za navedenimi povprečji zaostaja. 
Podobno v Občini Žalec z le 6,52 m3/ha za poprečji nekoliko zaostaja tudi povprečni letni 
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prirast gozdov (v Sloveniji 7,10, na območju ZGZ OE Celje 7,31, na območju SSD pa 6,7 
m3/ha). Na osnovi danih kazalnikov lahko vseeno ugotovimo, da gozdovi in les sodijo med 
ključne primerjalne prednosti Spodnje Savinjske doline. 
 
 
Graf 10: Deleži dopolnilnih dejavnosti na kmetijah po občinah SSD na dan 22.4.2013 

Deleži dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v SSD 

in Sloveniji na dan 22.4.2013
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SLOVENIJA

 
                   Vir: AJPES 

 

Tudi dopolnilne dejavnosti na kmetiji so velik potencial za izboljšanje finančne stabilnost 
kmetije, hkrati pa pripomorejo k turistični ponudbi kraja.  

Kmetije se iz različnih vzrokov odločajo za dopolnilne dejavnosti. Najpogostejši med njimi so 
večji dohodek kmetije, prilagoditev novim razmeram na trgu, podjetništvo in inovativnost, 
preveč delovne sile na kmetiji, primeri uspešnih posameznikov, trendi, tradicija, izguba 
službe in finančne spodbude. 

 

Število kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi se je od leta 2008 do 2013 v Spodnji Savinjski 
dolini povečalo za dobrih 25%, to je iz 125 na 167 kmetij po trenutnem stanju.  

V zadnjih nekaj letih je sicer prišlo do razmaha dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in tako 
tudi do turizma na kmetijah, še vedno pa na našem območju primanjkuje prenočišč in 
kakovostne domače kulinarične ponudbe. Vendar pa je dopolnitev tega izredno kapitalsko 
zahtevna naloga za kmetije, ki nimajo zadostnih sredstev, ki bi jih lahko vložili v dodatno 
infrastrukturne investicije potrebne na kmetijah. 

 
Tabela 17: Število dopolnilnih dejavnosti na kmetiji po občinah SSD na dan 22.4.2013 

Braslovče 24 

Polzela 20 

Prebold 25 

Tabor 19 

Vransko 32 

Žalec 47 

SSD 167 

SLOVENIJA 779 

                                                   Vir: AJPES 
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Na območju Spodnje Savinjske doline je bilo na dan 22.4.2013 skupaj registriranih 167 
dopolnilnih dejavnosti. Največ jih je bilo v občini Žalec, sledijo pa občine Vransko, Prebold, 
Braslovče, Polzela in Tabor.  Ugotovimo lahko, da je bilo v Sloveniji kar 21,4% vseh 
dopolnilnih dejavnosti registriranih v šestih občinah Spodnje Savinjske doline, kar je izjemno 
veliko in torej sklepamo, da se na našem področju kmetje nadpovprečno številčno odločajo 
za dodatne dejavnosti na kmetijah, ki jim omogočajo nekoliko boljše zaslužke, kot 
tradicionalno kmetijstvo. 
  
Kljub pestri prostorski razporeditvi ekoloških kmetij na območju je potrebno poudariti, da del 
območja Spodnje Savinjske doline na kratek rok prestrukturiranja tudi ni takoj primerno za 
ekološko kmetovanje, ravno zaradi neustrezne kakovosti zemljišč ob dolgoletni uporabi 
pesticidov in umetnih gnojil, ki so v uporabi v hmeljarski dejavnost. Pestrih naravnih pogojev, 
na območju pa vsekakor omogoča raznovrstno pridelavo kmetijskih pridelkov in tako tudi 
ekološko pridelavo, ki vsekakor še posebej na dolgi rok daje večjo vrednost celotnemu 
kmetijstvu in ponuja nove priložnosti predvsem po obrobju doline, kjer je tudi teren bolj 
hribovit in v tej meri tudi manj zanimiv za bolj ekstenzivno kmetijsko pridelavo.  
 
Graf 11: Delež območij NATURA 2000 po občinah SSD v letu 2011 

Površina območja NATURA 2000 po občinah 

SSD v letu 2011

Braslovče

Polzela

Prebold

Tabor

Žalec

 
                    Vir: NATURA 2000 
 
Zanimivo je, da kar 17,8 % celotne površine območja Spodnje Savinjske doline spada v 
območje Natura 2000. Od tega je največ zavarovanega območja v Občini Braslovče, medtem 
ko občina Polzela vstopa na območje Nature 2000 le z majhnim delom svojih površin, občina 
Vransko pa površin, ki bi bile vključene v zavarovana območja tega tipa sploh še nima.  
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 se želi ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali 
pa so v Evropi že ogroženi. 
Le kot informacijo dodajmo, da je v Sloveniji 10 takih občin, ki imajo svoje ozemlje 100% 
pokrito z zavarovanim območjem Nature 2000. 
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Tabela 18: Preglednica površin območja NATURA 2000 po občinah SSD, 2011 

  Površina Natura 2000 (ha) Delež v občini v % 

Braslovče 198 3,6 

Polzela 1 0,03 

Prebold 346 8,5 

Tabor 100 2,9 

Vransko 0 0 

Žalec 228 2,8 

SSD 874 17,83 

                                 Vir: NATURA 2000 

 

Razvoj podeželskega turizma, dopolnilnih dejavnosti in ekološkega kmetovanja in območij 
Nature 2000 so medsebojno tesno povezani in imajo hkrati relativno velik vpliv na bodoči 
obstoj in razvoj malih kmetij in hkrati na razvoj podeželja tako iz ekonomskih kot tudi 
okoljskih aspektov. Kmečki turizem in prodaja domačih izdelkov bo kmetijam pripomogla do 
dodatnih zaslužkov, kar pa mora seveda biti podprto z dodatnim marketingom in 
medsebojno povezanostjo subjektov na območju in izven in te ključne sestavine v 
turističnem razvoju Spodnje Savinjske doline nedvomno manjka.  

 

Lokalna pridelava in poraba je tudi v Spodnji Savinjski dolini danes potreba in velik izziv. Manj 

transporta hrane pomeni manj onesnaževanja okolja in podnebja zaradi prometa.  

Samooskrba bi v naše pretežno ruralno področje prinesla tudi pravičnejšo porazdelitev 

prihodkov: prihodki se porazdelijo na lokalni/regionalni ravni na več deležnikov (pridelovalci, 

predelovalci, organizatorji, trgovci …), namesto da se dobički koncentrirajo v vrhovih 

domačih ali tujih trgovskih verig in posrednikov. V Sloveniji je dolgoročni cilj 100% 

samooskrba s hrano v prihodnosti. Če kot kazalnik trajnosti kmetijstva vzamemo delež 

kmetijskih zemljišč v ekološki pridelavi, kaže da je bilo ekoloških kmetij (in v preusmerjanju v 

eko) konec leta 2012 le 3,5 odstotka vseh kmetij oziroma 7,4 odstotka vseh kmetijskih 

zemljišč, ob tem, da je bilo od tega skoraj devet desetin travinja. Podatki za leto 2011 kažejo 

v Sloveniji na nizko stopnjo samooskrbe z zelenjavo (37 odstotkov) in krompirjem (63 

odstotkov), medtem ko je ta pri mesu in jajcih v povprečju več kot 80-odstotna; glavni 

primanjkljaj je pri svinjini, medtem ko smo z govedino in mlekom (samooskrba z vinom je 

celo 94-odstotna).Vzroki za neuravnoteženo samooskrbo s hrano je iskati v hribovitosti 

terena dežele in velikem obsegu živinoreje, tako da tudi na ravninskih kmetijskih zemljiščih, 

ki jih je najlaže obdelovati, raste koruza za živalsko krmo. Obenem je pri nas na ravninskih 

območjih treba varovati pitno vodo. V konvencionalni pridelavi koruze pa se uporabljajo 

velike količine herbicidov in mineralnih dušikovih gnojil.  
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2 PODATKI O ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV1 

 
V tem poglavju predstavljamo dosegljive in zbrane podatke o črpanju EU sredstev na 
območju Spodnje Savinjske doline. Podatke smo pridobili iz javno dostopnih evidenc in 
popisov  končnih uporabnikov EU sredstev.   

 

2.1 Investiranje s pomočjo Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj 
in razvoj podeželja Ribnica 
 
Vizija regionalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2013 je skladen 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 obstoječem 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 so tudi cilj omenjenega sklada zmanjševati te 
razlike in prispevati k trajnostnemu razvoju teh območij.  
  
Cilj dodeljevanja spodbud: trajnejše doseganje javnih ciljev na področju regionalnega 
razvoja in razvoja podeželja. 
Oblike spodbud: subvencije, posojila, jamstva. 
Področja dodelitve: podjetništvo, lokalna in regionalna infrastruktura in kmetijstvo. 
Upravičenci: občine, podjetja, kmetijska gospodarstva, zadruge in razvojne institucije. 
Zavarovanja: bančna garancija, hipoteka, zavarovalnica (do 8.500 EUR posojila), državno 
poroštvo, nepreklicna garancija proračuna lokalne skupnost. 
 

OBČINE 
Pregled odobrenih spodbud po občinah, v 

katerih je potekala investicija 

Braslovče / 

Polzela / 

Prebold 524.997,00 

Tabor / 

Vransko 8.500,00 

Žalec 272.632,00 

SKUPAJ SPODNJA SAVINJSKA DOLINA 806.129,00 

Tabela 19: Prikaz vzpodbud  Regionalnega slada za razvoj Ribnica 2007-2011 - vir sklad Ribnica  (Vir: letna poročila sklada) 

                                                 
1 Podatke o vrednostih projektov in dodeljenih EU sredstvih ažuriramo do zaključka izdelave dokumenta.  
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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. 
Skladno z vsebino Zakona o podpornem okolju za podjetništvo Slovenski podjetniški sklad 
razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude na področju: 

• zagotavljanja storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon novih 
podjetij z neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških projektov v 
fazi nastajanja in zagona podjetij, 

• zagotavljanja ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s 
subvencijami, ugodnimi finančnimi viri in garancijami, 

• spodbujanja zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh fazah 
razvoja z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za 
investitorje. 
 

OBČINE 
Vrednost 

INVESTICIJE 
Odobreno 
POSOJILO 

Vrednost 
INVESTICIJE 

 
Odobrena 

SUBVENCIJA 

Vrednost 
INVESTICIJE 

Odobrena 
POMOČ ob 
poplavah 

Braslovče 208.355,00 104.178,00 567.355,00 283.678,00 / / 

Polzela 1.057.096,37 470.250,00 1.225.730,00 492.640,00 15.996,35 7.977,38 

Prebold 2.068.989,89 1.260.966,00 1.528.282,10 720.449,55 2.271.146,63 767.534,21 

Tabor / / / / / / 

Vransko 394.500,00 350.000,00 1.068.126,00 533.463,00 6.718,44 3.350,49 

Žalec 7.011.470,32 5.106.270,00 3.873.650,01 1.607.684,78 33.700,36 16.806,37 

SKUPAJ 
SPODNJA 

SAVINJSKA 
DOLINA 

10.740.411,58 7.291.664,00 8.263.146,11 3.637.915,33 2.327.561,78 
 

795.668,45 
 

 
Tabela 20: Prikaz vzpodbud Slovenskega Podjetniškega Sklada  za obdobje 2007-2012 (Vir: letna poročila sklada) 
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2.3 Investiranje s pomočjo Odbora za razvoj obrti in podjetništva Žalec 

 
Svetovalno pomoč na področju investiranja nudimo podjetnikom tudi v okviru Odbora za 
razvoj obrti in podjetništva Žalec, ki deluje pri Razvojni agenciji Savinja v dogovoru in za 
potrebe občin ustanoviteljic Braslovče in Žalec s ciljem, da bi nudil finančno pomoč malim in 
srednjim podjetjem na območju obeh občin.  
 

Tabela 21: Prikaz sredstev Odbora za razvoj obrti in podjetništva Žalec za obdobje 2007-2012 (Vir: letna poročila odbora) 
 

2.4 Črpanje evropskih sredstev javnih in zasebnih inštitucij –  razpisovalec 
Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo  
 
Kohezijska politika v Sloveniji  
V obdobju 2007-2013 je bilo na voljo 4,2 mia €.  Omenjena politika se v Sloveniji izvaja preko 
treh operativnih programov (OP): 

 OP razvoja človeških virov (evropski socialni sklad ESS) – 756 mio € 
 OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 (OP RR evropski sklad za 

regionalni razvoj ESRR) - 1,768 mia € 
 OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI, pretežno kohezijski 

sklad, delno ESRR) – 1,577 mia € 
 Evropsko teritorialno sodelovanje – 104 mio €. 

 

REGIJA 
ŠTEVILO 

PREBIVALCEV 
2007-2013 

EUR 

INDEKS 
RAZVOJNE 
OGROŽEN-

OSTI 

EUR / 
PREBIVALCA 

Goriška 119.541 40.282.629 94 336,98 

Gorenjska 198.713 59.319.058 83 298,52 

Obalno-kraška 105.313 31.181.467 82 296,08 

Osrednjeslovenska 498.378 15.657.194 9 31,42 

Pomurska 122.483 70.194.294 160 573,09 

Notranjsko-kraška 51.132 23.328.479 127 456,24 

Podravska 319.282 133.998.779 117 419,69 

Spodnjeposavska 69.940 29.352.452 117 419,68 

Zasavska 45.468 18.598.385 114 409,04 

Koroška 73.905 27.595.505 104 373,39 

JV Slovenija 139.434 50.928.355 102 365,25 

Savinjska 257.525 85.401.555 92 331,62 

Skupaj 2.001.114 585.838.151 100,00 292,76 

Tabela 22: Regionalni razvojni programi, indikativna razporeditev sredstev ESRR med regije. (Vir: MGRT) 

Odbora za razvoj obrti in 
podjetništva Žalec 

2007-2013 

 
Število 

PROSILCEV 

Vrednost 
INVESTICIJ 

Število odobrenih 
PROSILCEV 

 
Odobrena 
SREDSTVA 

SKUPAJ  SPODNJA SAVINJSKA 
DOLINA 

 
 
 

27 3.900.811,00 17 
1.201.000,00 
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Občine in ostali javni subjekti na območju Spodnje Savinjske doline so v obdobju 2007-2013 
uspešno črpali iz več različnih razpisov operativnih programov, ki jih je razpisovalo 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (prej poimenovan Ministrstvo za 
gospodarstvo in Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj). 
 
Tabela 23:Operativni program razvoja regij (OP RR) 
 
 
  
 
 
 
Nekateri izmed njih so npr.:  
»Mreža lokalnih cest Spodnje Savinjske doline« 
»Mreža LC Spodnje Savinjske doline II. Faza« 
»Razvojni center informacijsko-komunikacijskih tehnologij Savinja, Žalec«, 
»Odvajanje komunalnih odpadnih voda v SSD« 
»Izgradnja ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije« 
»Rekonstrukcija gradu Komenda na Polzeli« 
»Grad Komenda - II. Faza« 
»Prenova starega mestnega jedra Žalec« 
»Sekundarna kanalizacija Braslovče« 
»Sekundarna kanalizacija Polzela« 
»Varovanje povodja v občini Prebold« 
»Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v občini Žalec, naselje Šempeter, II. Faza« 
»Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko« 
»Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v Občini Žalec, del območja KS Petrovče« in 
projekti zasebnih podjetij. 
 
Tabela 24: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) 

 
 
 
 
 
 
Projekti so.: 
»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih 
virov na povodju Savinje, upravičenci: Celje, Vojnik, Štore, Dobrna, Žalec, Prebold, Polzela, 
Braslovče, Šentjur, Laško, Rečica ob Savinji in Šmartno ob Paki« (Kohezijski sklad) 
*delno so v znesku vključene  
»Energetska sanacija objekta Doma upokojencev Polzela« (Kohezijski sklad) 
»Energetska sanacija Dom Nine Pokorn Grmovje« (Kohezijski sklad) 
»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Tabor« (Kohezijski sklad) 
 
 
 
 

OP RR (ESRR) 
 

ŠTEVILO 
PROJEKTOV 

VREDNOST 
PROJEKTOV 

EU SREDSTVA 

SKUPAJ  SPODNJA SAVINJSKA 
DOLINA 

 
 

 

31 35.185.576,87 20.465.330,74 

OP ROPI (KS in ESRR) 
 

ŠTEVILO 
PROJEKTOV 

VREDNOST 
PROJEKTOV 

EU SREDSTVA 

SKUPAJ  SPODNJA SAVINJSKA 
DOLINA 

 
 

 

4 31.836.014,17 16.359.450,56* 
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Tabela 25: Operativni program razvoja človeških virov (OP RČV) 

OP Razvoj človeških virov 
(Evropski socialni sklad) 

 
ŠTEVILO 

PROJEKTOV 

VREDNOST 
PROJEKTOV 
(dodeljena 
vrednost) 

EU SREDSTVA 

SKUPAJ  SPODNJA SAVINJSKA 
DOLINA 

 
 

 

12 2.248.212,24 1.910.980,42 

 
Nekateri projekti so: 
»Center vseživljenjskega učenja Savinjska« 
»Svetovalec za kakovost« 
»Dvig ravni pismenosti (UŽU programi in računalniška pismenost za odrasle)« 
 «Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih«»Ugotavljanje in vrednotenje 
neformalno pridobljenih znanj (UVNPZ Savinjska)« 
  in projekti zasebnih podjetij. 
 
Tabela 26: Evropsko teritorialno sodelovanje 

Interreg IVC 2007-2013 

 VREDNOST 
PROJEKTA 

(slovenskega 
partnerja) 

EU SREDSTVA 

SKUPAJ  SPODNJA SAVINJSKA 
DOLINA 

91.000,00 86.450,00 

 
Tabela 27: Bilateralna mednarodna razvojna pomoč Slovenije državam v razvoju na področju 
regionalnega razvoja 

Republika Slovenija – 
Republika Srbija 

ŠTEVILO 
PROJEKTOV 

 
VREDNOST 
PROJEKTA 

 SREDSTVA RS 

SKUPAJ  SPODNJA SAVINJSKA 
DOLINA 

2 79.000,00 64.738,10 

 

2.5 Črpanje evropskih sredstev – razpisovalec in upravljalec 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.  
Subjekti na območju Spodnje Savinjske doline 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.  
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Program razvoja podeželja 2007–2013 je glede na cilje in pristop po vsebini razdeljen na štiri 
osi, ki so dalje razdeljene na ukrepe. 

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

 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu 
 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij 
 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov 
 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov 
 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom 
 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo 

kmetijstva 
 132 - Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane 
 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in 

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

 Os 2 je namenjena doseganju cilja Izboljšanje okolja in podeželja 

 211, 212 - Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost 

 214 - Kmetijsko okoljska plačila 

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

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

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

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

območja 

Tabela 28: Izplačila EU sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012 
(vir: MKO maj 2013) 

OBČINE  1. OS  2. OS - OMD  
(območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko 
dejavnost) 

2. OS - S_KOP  
Slovenski kmetijsko okoljski 
program 

3. OS  Skupna vsota  

BRASLOVČE  3.356.339,02 370.056,13 1.004.893,94 561.401,00 5.292.690,09 

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/vsebina_prp_2007_2013/vsebina_programa/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/vsebina_prp_2007_2013/1_os_konkurencnost_kmetijstva_in_gozdarstva/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/vsebina_prp_2007_2013/2_os_ohranjanje_okolja_in_podezelja/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/vsebina_prp_2007_2013/2_os_ohranjanje_okolja_in_podezelja/ukrep_214_kmetijsko_okoljska_placila/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/vsebina_prp_2007_2013/3_os_kakovost_zivljenja_in_diverzifikacija/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/vsebina_prp_2007_2013/4_os_leader/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/vsebina_prp_2007_2013/4_os_leader/ukrep_411_412_413_izvajanje_lokalnih_razvojnih_strategij/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/vsebina_prp_2007_2013/4_os_leader/ukrep_421_spodbujanje_medregijskega_in_cezmejnega_sodelovanja/
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POLZELA  735.188,35 510.268,61 251.043,31 101.250,00 1.597.750,27 

PREBOLD  718.099,30 332.072,93 363.401,52 972.534,16 2.386.107,91 

TABOR  410.435,25 489.042,68 422.073,91 38.790,92 1.360.342,76 

VRANSKO  769.220,38 943.632,94 545.291,60 21.366,01 2.279.510,93 

ŽALEC  6.808.913,21 877.560,46 2.002.652,26 1.131.272,73 10.820.398,66 

Skupna 
vsota  

12.798.195,51 3.522.633,75 4.589.356,54 2.826.614,82 23.736.800,62 

 
Tabela 29: sredstva v sklopu pristopa LEADER 

4.OS pristop LEADER 

 
ŠTEVILO 

PROJEKTOV 

VREDNOST 
PROJEKTOV 

EU SREDSTVA 

SKUPAJ  SPODNJA SAVINJSKA 
DOLINA 

 
 
 

48 789.153,86 689.477,60 

 

2.6 Ostali projekti – Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem za 
obdobje 2004-2009 
 
Na območju Spodnje Savinjske doline smo vire financiranja črpali tudi na razpisih, ki jih v 
prejšnjih poglavjih nismo omenjali.  
 
Tabela 30: Sklad za nevladne organizacije 

Izvajalec projekta Naziv 
projekta 

Vrednost 
projekta 
(v EUR) 

Dodeljena 
sredstva 
Norveškega in 
EGP finančnega 
prispevka (v EUR) 

Doseženi cilji 

Turistično društvo 
Šempeter (Občina 
Žalec) 

»Iz skrinje 
babic in 
dedkov za 
bogastvo 
vnukov« 

49.456,98  37.833,84 Projekt je potekal sočasno 
z izgradnjo in odprtjem 
Ekomuzeja hmeljarstva in 
pivovarstva Slovenije, 
osrednjim muzejem v 
Žalcu, ki povezuje vseh 
šest občin SSD.  
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2.7 Počrpana EU sredstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 31:  zajeta pridobljena  sredstva EU in morda tudi manjši delež nepovratnih sredstev, 
izplačan iz nacionalnih virov, za katere pa nismo dobili natančnih podatkov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministrstvo / področje EU SREDSTVA* 

MGRT  38.822.211,44 

MKO 24.426.278,22 

OSTALO 37.833,84 

Slovenski podjetniški sklad 3.637.915,33 

Nacionalna sredstva 64.738,10 

SKUPAJ EU SREDSTVA 
SPODNJA SAVINJSKA DOLINA 

66.924.238,83 
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3 Razvojno izhodišče Slovenije2                                                                                                    
                                                                                                                                                                         
Spremljanje izvajanja Strategije razvoja Slovenije 2005-2013 (Poročilo o razvoju 2012) kaže, da 
Slovenija ni uspešna pri doseganju ključnih ciljev na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju. 
Slovenija je v obdobju 2005-2008 dosegala visoke stopnje gospodarske rasti (v povprečju 5,1 % na 
leto) in s tem zmanjševala zaostanek za povprečjem EU. Z začetkom gospodarske krize se je soočila z 
enim najvišjih padcev gospodarske aktivnosti med državami EU. Raven gospodarske razvitosti, 
merjena z BDP na prebivalca po kupni moči v primerjavi s povprečjem EU, se je znižala pod vrednost 
ob sprejetju SRS leta 2005. Poslabšanje gospodarskih razmer je v letih 2009–2011 privedlo tudi do 
zmanjšanja materialne blaginje prebivalstva, ki se je v pred kriznem obdobju izboljševala. Trajnost 
blaginje prebivalstva sedanjih in prihodnjih generacij pa poleg poslabšanih gospodarskih razmer 
ogroža tudi odsotnost ukrepov, ki bi sisteme socialne zaščite prilagodili starajočemu se prebivalstvu 
in spremenjenim razmeram v družbi. Tudi na področju okoljskega razvoja Slovenija ni v zadostni meri 
sledila usmeritvam SRS za trajnejše zmanjšanje pritiskov na okolje in zaustavitve upadanja biotske 
raznovrstnosti3. Ti pritiski so se po letu 2008, z znižanjem gospodarske aktivnosti in posledičnim 
pasivnim zmanjšanjem porabe energije, sicer začasno ublažili, vendar lahko ob relativno visokih 
izpustih toplogrednih plinov in porabi energije na enoto bruto domačega proizvoda ob zagonu 
gospodarstva pričakujemo njihovo ponovno hitro povečanje.   
 
Močno nazadovanje na področju gospodarske razvitosti od leta 2008 je bilo predvsem posledica 
premalo učinkovitega izboljševanja dejavnikov konkurenčnosti v preteklem desetletju. Gospodarska 
kriza je izpostavila strukturne slabosti slovenskega gospodarstva, predvsem relativno nizko 
tehnološko zahtevnost, premalo učinkovito vodenje podjetij, povezano tudi z ohranjanjem velike 
vloge države oziroma politike v podjetjih in prepočasno izboljševanja poslovnega okolja 
(administrativne ovire, nefleksibilnost trga dela, visoka davčna obremenitev dela).  
 
Gospodarsko okrevanje je od začetka krize dodatno zavrla poslabšana dostopnost do finančnih virov. 
Visoka gospodarska rast v obdobju pred krizo je bila dosežena ob povečani dostopnosti do finančnih 
virov na mednarodnih trgih. Gospodarska kriza in zaostritev razmer na mednarodnih finančnih trgih 
sta močno zmanjšala kreditno aktivnost domačih bank. V ospredje so stopile težave z učinkovitostjo 
finančnega sektorja, zlasti bank v pretežni državni lasti, v veliki meri povezane z neustrezno alokacijo 
finančnih sredstev v preteklosti. 
 
Gospodarska kriza se je odrazila v poslabšanih materialnih pogojih življenja, nekateri kazalniki 
kakovosti življenja pa so še izkazovali izboljšanje (dostopnost javnih storitev, kazalniki izobraženosti in 
zdravja, relativno ugodne subjektivne ocene življenjskega okolja). Gospodarska kriza se je bolj 
odrazila v ekonomsko šibkejših regijah z relativno visokim deležem predelovalnih in delovno 
intenzivnih dejavnosti. Medtem ko so statistične regije v obdobju 2005-2008 večinoma dohitevale 
povprečno razvitost EU, oziroma v primeru osrednjeslovenske regije povečevale prednost, se je pod 
vplivom gospodarske krize ta proces prekinil. V letih 2009 in 2010 se je zaostanek za EU povprečjem 
povečal, in sicer v vseh regijah.  Napredek, ki so ga slovenske regije naredile v obdobju 2005-2008 se 
je v naslednjih dveh letih izničil. Tako so v primerjavi z letom 2005 vse regije povečale zaostajanje za 
evropskim povprečjem, najbolj koroška regija.  
 
Razmere na trgu dela, ki so se v pred kriznem obdobju izboljševale, so se z gospodarskim 
nazadovanjem v obdobju 2009–2011 močno zaostrile, tako da sta stopnji delovne aktivnosti in 

                                                 
2 Poglavje 5. povzeto po osnutku Strategije razvoja Slovenije, 2013, http://www2.gov.si/upv/vladnagradiva-

12.nsf/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/78717d6ac548e708c1257af3005a7a70/$FILE/SRSizhodisca1.DOC  
3 Kus Veenvliet, J. (2012). Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Povzetek končnega poročila. Nova 
vas: Zavod Symbiosis. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, 
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/narava/analiza_strategije_biotske_raznovrstnosti_povzetki.pdf  

http://www2.gov.si/upv/vladnagradiva-12.nsf/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/78717d6ac548e708c1257af3005a7a70/$FILE/SRSizhodisca1.DOC
http://www2.gov.si/upv/vladnagradiva-12.nsf/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/78717d6ac548e708c1257af3005a7a70/$FILE/SRSizhodisca1.DOC
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/narava/analiza_strategije_biotske_raznovrstnosti_povzetki.pdf
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brezposelnosti zaostali za izhodiščnimi vrednostmi ob sprejetju SRS leta 2005. Za trg dela je še naprej 
značilna premajhna fleksibilnost. Starostna segregacija in strukturna neskladja pa so se v zadnjem 
obdobju še okrepila. 
 
Neizpeljane sistemske spremembe so v poslabšanih pogojih gospodarjenja pospeševale težave v 
financiranju sistemov socialne zaščite. Zmanjšanje razpoložljivega dohodka so v krizi blažili realno višji 
javni izdatki za izobraževanje in nekatere druge javne storitve. Po letu 2008 so pričeli naraščati tudi 
izdatki za socialno zaščito, in sicer v največji meri kot posledica naraščanja števila upokojencev, 
brezposelnosti in naraščanja izdatkov za zdravstvo. 
 
Model urbanega razvoja Slovenije, ki sloni na krepitvi središč in tako podpira gospodarski, socialni in 
okoljski razvoj države, se ne uresničuje na predviden način. Strukturo  urbanega sistema spreminja 
krepitev in povečevanje nekaterih funkcionalnih območij večjih središč, na kar vplivajo pospešene 
dnevne migracije v smeri avtocestnega križa, zlasti z osebnimi avtomobili, ter močna suburbanizacija, 
ki povečuje ogljični odtis in pritiske na prostor. Posledično prihaja do zgoščanja prebivalstva v okolici 
nekaterih večjih središč, ter slabljenje bolj oddaljenih območij in tamkajšnjih urbanih središč, krčijo se 
storitve javnega pomena, povečujejo se tudi emisije zaradi rasti osebnega in tranzitnega motornega 
prometa.  
 
Na obremenjevanje okolja je v obdobju izvajanja SRS 2005–2013 v pretežni meri vplivalo nihanje 
gospodarske aktivnosti, manj pa strukturne prilagoditve. Emisije toplogrednih plinov so se v letih 
gospodarske konjunkture povečevale, v obdobju 2009–2010 pa so se skladno s padcem gospodarske 
aktivnosti močno znižale. To je Slovenijo sicer približalo kjotskim ciljem, zavezam EU do leta 2020, 
vendar pa bo ob nespremenjenih politikah in ponovni oživitvi gospodarske rasti težko dosegljive, saj 
ostaja emisijska intenzivnost gospodarstva (emisije na enoto BDP) visoka. Za zmanjšanje pritiskov na 
okolje so ključnega pomena spodbujanje učinkovite rabe virov v vseh sektorjih, izvedba zelene 
davčne reforme, poseben poudarek pa moramo nameniti  zmanjševanju emisij iz prometa, ki edine 
močno presegajo raven iz leta 2005.  
 

3.1 Razvoj Slovenije do leta 2020   
Pregled razvoja Slovenije v zadnjih letih kaže, da je odmik od uresničevanja strateških ciljev na 
gospodarskem, okoljskem in socialnem področju v času sedanje gospodarske krize močno povezan z 
nezadostnim, predvsem pa z neučinkovitim izvajanjem usmeritev SRS v času krize. Slovenija zato 
danes potrebuje predvsem dogovor o tem, kako učinkoviteje izvajati že sprejete usmeritve oziroma 
njihovo prilagoditev spremenjenim razmeram v domačem in mednarodnem okolju. 
 
Glede na ugotovljene slabosti dosedanjega modela razvoja in spremenjene razmere v domačem in 
mednarodnem okolju, je treba v novi strategiji še posebej izpostaviti: 

• Blaginjo prebivalstva kot najvišji razvojni cilj, tako da bodo vse spremembe v 
gospodarstvu in družbi usmerjene k večanju blaginje sedanje in prihodnjih generacij, ob 
upoštevanju prostorskih razvojnih prednosti, okoljskih omejitev in skrbi za zdravje ljudi. 
To na primer pomeni, da cilj gospodarskega razvoja ne bo zgolj višja gospodarska rast 
ampak bo gospodarski napredek v funkciji povečevanja blaginje in ohranjanja naravnega 
kapitala. 

• Gospodarsko rast, ki bo upoštevala ekonomski, družbeni in okoljski vidik razvoja in bo 
temeljila na znanju in ustvarjanju višje dodane vrednosti in ne pretežno na povečevanju 
intenzivnosti dela ter neučinkoviti rabi naravnih virov, kar je bila izkušnja iz obdobja 
trenutno veljavne strategije.  

• Krepitev inovativnosti in kreativnosti na vseh področjih ter zagotavljanje kakovosti in 
ustreznosti izobraževanja, usposabljanja glede na dolgoročne usmeritve in ne zgolj 
doseganje visoke ravni izobrazbe. 
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• Ustvarjanje poslovnega okolja, ki bo spodbudno za razvoj podjetništva in bo pozitivno 
naravnano do investitorjev. Ključno je zmanjšanje administrativnih ovir, spodbudno 
davčno okolje in fleksibilen trg dela. 

• Povečanje stopnje zaposlenosti delovno sposobnega prebivalstva. Še posebej starejših in 
mladih. 

• Spremembo institucionalnega okvira, tako da bo omogočal izvedbo nujnih in s 
strokovnimi argumenti podprtih razvojno naravnanih sprememb v družbi in 
gospodarstvu. 

• Povečanje učinkovitosti države, zlasti preko delovanja pravne države ter zagotavljanja 
ustreznih in učinkovitih regulatornih in nadzornih funkcij. 

• Umik države iz gospodarstva, tako da ne bo več mogoče neposredno poseganje države v 
odločitve ekonomskih subjektov. 

• Reformo sistemov socialne zaščite, ki bodo prilagojeni bodoči demografski sliki in 
nasploh spremenjenim razmeram v družbi, hkrati pa bodo naravnani tako, da ne bodo 
zmanjševali konkurenčnosti gospodarstva, povečevali medgeneracijskega konflikta in 
družbene neenakosti. 

• Vzpostavitev zakonodajnega okvira in sistema spodbud (pozitivnih in negativnih), ki bo 
omogočil zmanjšanje pritiskov na okolje (preko znižanja onesnaževanja in učinkovite rabe 
in upravljanja z naravnimi viri) in bo hkrati spodbujal razvoj in uporabo proizvodov, 
storitev in tehnologij, ki bodo okolju prijazni ali bodo odgovarjali na izzive podnebnih 
sprememb. 

• Učinkovitejše upravljanje s prostorskimi potenciali in s tem doseganje ekonomije obsega 
s povezovanjem urbanih središč in krepitvijo njihovih funkcionalnih regij. 

• Aktiviranje primerjalnih prednosti slovenskih regij.  

• Ustvarjanje pogojev za učinkovito promocijo Slovenije in njenega gospodarstva, 
demonstracijske dejavnosti, pospeševanje investicij slovenskih podjetij v tujino in tujih 
neposrednih investicij v Slovenijo. 
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STRATEŠKI DEL ORP 2014-2020 

4. ANALIZA REGIONALNIH IN SUBREGIONALNIH RAZVOJNIH 
POTENCIALOV, OPREDELITEV KLJUČNIH RAZVOJNIH OVIR IN 
PREDNOSTI REGIJE IN SUBREGIJE (osnutek RRP Savinjske regije je dosegljiv na 

http://www.rasr.si/si/savinjska-regija/141) 
 
 

KONKURENČNOST/ GOSPODARSTVO 

PREDNOSTI/POTENCIALI SLABOSTI/OVIRE 

Zdrava jedra predelovalne  industrije z 
mednarodno konkurenčnostjo 

Nizka stopnja internacionalizacije MSP 

Rast in razvoj MSP Pomanjkanje finančnih virov za razvoj MSP 

Potencial  obnovljivih virov Odvisnost podjetniškega sektorja od velikih 
podjetij  

Podjetniški talent, samo zaposlovanje Selitev  proizvodnje v tujino zaradi cenejše 
delovne sile 

Izdelki z visoko dodano vrednostjo Premajhna povezava gospodarstva in 
izobraževanja 

Tehnološke, ne tehnološke inovacije, 
storitvene inovacije 

Pomanjkanje ustreznih kadrov za razvoj in 
strokovnega kadra 

Sprejeta Deklaracija trajnostnega razvoja 
Savinjske regije 

Slaba povezanost turistične ponudbe in 
zmogljivosti 

Regijski centri  turizma kot lokalni razvojni 
inkubatorji 

Kratka doba bivanja turistov in nizka potrošnja 
obiskovalcev 

Hmeljarstvo  Nepovezanost turističnih ponudnikov v 
celovito ponudbo  

Aktiviranje notranjih razvojnih potencialov 
regije 

Dolgotrajni postopki pridobivanj prostorske  
dokumentacije 

Razvitost orodjarske stroke Propad lesarske industrije 

Krepitev konkurenčnih prednosti 
funkcionalnih urbanih območij  

Previsoka cena poslovno - gospodarskih parcel 

Mesta kot središča povezav, partnerstvo 
med mesti in podeželjem 

Slaba samooskrbnost regije, posebej za 
povrtnine  

Geostrateška lega regije Slaba prometna povezava – manjka 3. razvojna 
os 

Razvitost živilske industrije /meso, mleko/ Manjka dobrih praks socialnega podjetništva 

Regijska gospodarska središča in centri 
odličnosti 

Premajhna povezanost regije 

Energetska učinkovitost regije  Pomanjkanje samozaposlovanja  

 
 
 
 
 

http://www.rasr.si/si/savinjska-regija/141
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ČLOVEŠKI VIRI 

PREDNOSTI/POTENCIALI SLABOSTI/OVIRE 

Nizek delež delovno aktivnih Sistemske ovire za nove izobraževalne 
programe 

Neskladje med povpraševanjem in ponudbo 
na trgu dela 

Neusklajenost izobraževanja s potrebami 
gospodarstva 

Povečanje prepoznavnosti regije, kot 
lokacije za tuje naložbe 

Nizek vpis v deficitarne programe 
izobraževanja 

Velik delež mladih v študijskih programih Izguba delovnih mest v delovno intenzivnih 
panogah 

Dobra srednješolska mreža Premalo sredstev za naložbe v RČV v podjetjih 

Dve visokošolski središči Beg možganov 

Bogata društvena organiziranost Staranje populacije, medgeneracijske vrzeli 

Socialna občutljivost Prenizka zavest o potrebnosti vseživljenjskega 
učenja 

Regijska štipendijska shema Nizka stopnja izobrazbe prebivalstva v Savinjski 
regiji 

 Slaba zaposljivost mladih 

Razvita mreža ljudskih univerz s pestro 
ponudbo programov za izobraževanje 
odraslih in mladine (formalni, neformalni, 
vseživljenjsko učenje) 

Sistemsko financiranje in umeščenost ljudskih 
univerz (javna mreža) 
Prepoznavanje potencialov in priložnosti 
vseživljenjskega učenja 

Razvite dejavnosti v podporo izobraževanju 
in načrtovanju kariere (ISIO, CIPS, SSU…) 

Pomanjkljivo sistemsko financiranje dejavnosti  

 
NARAVNI VIRI 

PREDNOSTI/POTENCIALI SLABOSTI/OVIRE 

Vodni viri, termalne in zdravilne vode Nezadostno varovanje vodnih virov pred 
onesnaževanjem 

Energetski viri - lesna biomasa, vodna, 
geotermalna energija 

Nezadostno izkoriščeni naravni potenciali in 
obnovljivi viri energije 

Gozd in les Izvoz lesa v surovem stanju, hlodovine 

Rodovitna kmetijska zemljišča , podeželje Upad zaposlenih v kmetijstvu in delovnih mest 
na podeželju 

Degradirana območja  Izseljevanje s podeželja 

Biotska pestrost, krajinski parki, Natura 
2000 

Uvoz cenejše hrane iz tujih držav 

Kulturna in naravna dediščina Slabšanje krajine zaradi opuščanja kmetijske 
pridelave 

Prehranska samooskrbnost Potratna poraba pitne vode in izgube 
energetskih virov 

Nadzor nad pozidavo kmetijskih zemljišč  
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RAZVOJNE USMERITVE IN CILJI SUBREGIJE DO 2020 
 
Na območju Spodnje Savinjske doline smo skozi analizo nabora projektov za ORP Spodnje 
Savinjske doline 2014-2020 in analizo razvojnih možnosti, kot prioritetna področja, ki jih je 
potrebno v naslednjem programskem obdobju še posebej razvijati izpostavili:  

Investicije v infrastrukturo 
(čiščenje odpadnih voda, upravljanje 
voda – vodooskrba, poplavna 
varnost, namakanje, čiščenje 
odpadnih voda, trajnostna raba UVE 
in OVE, prometne povezave) 

 
Kmetijstvo in 
samooskrba 

 

 

Razvoj kadrov - 
inovativna družba  

 

       

Trajnostni  
turizem  
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5 RAZVOJNI VIDIK SAVINJSKE REGIJE IN SUBREGIJE SPODNJA SAVINJSKA DOLINA 
 

5.1 Prioritetni razvojni potenciali Savinjske regije in subregije Spodnja Savinjska dolina  
 

PRIORITETNA RAZVOJNA PODROČJA SAVINJSKE REGIJE 

Znanje, konkurenčnost in 
trg dela 

Infrastruktura Izobraževanje, 
zdravje in sociala 

Gospodarjenje z 
viri 

Podjetništvo in 
konkurenčnost 

Prometne 
povezave regije 

Zdravstvena 
oskrba in nega 

Voda 

Dvig zaposljivosti mladih   
Energetika 

Vzgoja, 
izobraževanje 

 
Gozd in les 

 
Trajnostni turizem 

Okoljska 
infrastruktura 

Vseživljenjsko 
učenje, 

medgeneracijsko 
povezovanje 

 
Prehranska 
samooskrba  

Raziskave, razvoj, inovacije Prostor Kultura, 
umetnost, 

ustvarjalnost 

Podeželje, 
kmetijstvo 

Mreženje zaposlitvenih 
potencialov 

Informacijske 
povezave 

Šport in 
rekreacija 

Natura 2000 

Socialno podjetništvo, 
zadružništvo,kooperative 

Urbana prenova Vključenost 
družbe in socialna 

aktivacija 

Kulturna in naravna 
dediščina 

Drugo Drugo Drugo Drugo 
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5.1.1 PODROČJE: Znanje, konkurenčnost in trg dela      

 

PODPODROČJE SPECIFIČNI CILJI UČINEK/OUTPUT REZULTAT KAZALNIK(I) 

Podjetništvo in 
konkurenčnost 

Ustvarjanje pogojev za rast in razvoj podjetij 
v regiji  - kreativnost, nova področja – v 

povezavi z naravnimi viri, pilotni projekti 

Uporabna površina za 
podjetništvo 

Inkubator 
Razvojni center 
Tehnološki park 

Nova delovna mesta Število ustvarjenih delovnih mest 

Trajnostna in zelena rast podjetij v regiji    

Socialno podjetništvo, 
zadružništvo, 
kooperative 

Razvoj  socialnega podjetništva Socialna podjetja Nova delovna mesta 
Število zaposlenih v socialnem 

podjetju 

Raziskave, razvoj, 
inovacije 

Spodbujanje razvoja končnih izdelkov, 
storitev, procesov (spodbujanje kreativnosti 

in inovativnosti) + komercializacije 

 
 

Podjetja, ki uvajajo nove 
izdelke, storitve, procese 

Število podjetij Število inovacij 

Spodbujanje sodelovanja med podjetji in 
raziskovalno in izobraževalno sfero 

 

Raziskovalci, ki so doktorirali iz 
aplikativnih raziskav v 

sofinanciranih podjetjih; 
Zaposleni dr. znanosti 1 oz. 2 

leti po zaključku financiranja iz 
javnih sredstev 

Število raziskovalcev, ki dela za 
gospodarstvo 

Trajnostni turizem 

Spodbujanje sodelovanja na področju 
razvoja in vlaganja v nastanitvene 

zmogljivosti in drugo turistično 
infrastrukturo 

Nastanitve 
Druga turistična 
infrastruktura 

Nočitve v sofinanciranih 
objektih 

Obisk v drugih objektiv 

Število nočitev 
 

Število obiskovalcev 

Povečanje konkurenčnosti – povečanje 
atraktivnosti ponudbe in dodatne ponudbe 

ter zeleni turizem 
Novi turistični produkti 

Nočitve 
Poraba 

Število  nočitev 
Dnevna poraba v €/turista 

Krepitev prepoznavnosti regije 
Trženjska znamka, -e 

Načrt trženja 
Promocijska sredstva Število publikacij 

Trg dela - 
Mreženje zaposlitvenih 

potencialov 

Spodbujanje ustvarjanja delovnih mest v 
kombinaciji  z razvojnimi projekti 

Izvedeni  razvojni projekti Nova delovna mesta Število novih delovnih mest 

Dvig zaposljivosti mladih 
Pospešiti prehod mladih na trg dela 

(pripravništvo, vajeništvo) 
Nova vajeniška in 

pripravniška mesta 
Delovna mesta za mlade 

Delež mladih do xx let med 
brezposelnimi 
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5.1.2 PODROČJE:  Infrastruktura  
 

PODPOGLAVJE SPECIFIČNI CILJI UČINEK/OUTPUT REZULTAT KAZALNIK(I) 

Promet - 
Prometne povezave 

regije 

Izboljšati prometno dostopnost  regije – 
nadaljevanje in dokončanje 3. razvojne osi 

Dolžina cest 
Stopnja dokončanja 3. 

razvojne osi 
Število priključkov 
Število kilometrov 

Izboljšanje povezav znotraj regije -  cestno 
omrežje regije  (regionalna in lokalna  

prometna infrastruktura) 
Dolžina cest Stopnja izboljšave povezav 

Število kilometrov novih in 
rekonstruiranih cestišč 

Povečanje dostopnosti z javnim prevozom v 
regiji 

(železniško in avtobusno omrežje) 

Nove mreže 
Nova postajališča 

Povečanje števila 
prepeljanih 

Število prepeljanih potnikov 

Energetika 

Povečanje energetske sposobnosti - 
nadaljevanje in dokončanje projekta TEŠ VI. 

Kapaciteta novih objektov 
Količina proizvedene 

energije v TEŠ VI 
Število MWh 

Spodbujanje uporabe alternativnih in 
obnovljivih virov energije 

Kapaciteta za OVE 
 

Delež proizvedene energije 
iz obnovljivih virov 

% v celotni energetski bilanci 

Vlaganje v energetsko učinkovitost zgradb Energetska sanacija Prihranek energije Število zgradb 

Okoljska infrastruktura 

Učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda 

Dolžina kanaliz. omrežja 
Kapaciteta čistilnih naprav 

Novi priključki 
Prebivalci, ki so priključeni 

na omrežje 

Število priključkov, Število 
prebivalcev 

Zagotovitev virov pitne vode in zagotovitev 
vodne oskrbe 

 

Dolžina vodovodnega omrežja 
Novi vodni viri 

Prebivalci, ki imajo varnejši 
in kvalitetnejši vir vode 

Število prebivalcev 

Ravnanje z odpadki 
Zbiralnica, sortirnica, center 

za ravnanje z odpadki 
Večja stopnja sortiranih 

odpadkov 

Delež vključenih prebivalcev v 
organizirano odvoz v %, 

Delež ločeno zbranih in sortiranih 
odpadkov 

Izvajanje protipoplavnih ukrepov    

Prostor - 
prostorsko načrtovanje, 

Urbana prenova 

Izboljšanje bivalnih pogojev – povečanje 
dostopnosti, mobilnosti, energetske oskrbe, 

ohranitev zelenih površin 
   

Informacijska družba – 
informacijske povezave 

Višja pokritost s štiripasovnim omrežjem Območja s pokritostjo Večja stopnja pokritosti % pokritosti 

Višja vključenost prebivalcev  v 
informacijsko družbo 
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5.1.3 PODROČJE: Izobraževanje, zdravje in sociala  
PODPOGLAVJE SPECIFIČNI CILJI UČINEK/OUTPUT REZULTAT KAZALNIK(I) 

Zdravje - 
Zdravstvena oskrba in nega 

Ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev 
v regiji 

Kapaciteta zdravstvenih 
domov in bolnišnic 

 Število bolniškega staleža 

Vzgoja in izobraževanje 

Zagotavljanje pogojev za otroško varstvo in 
izobraževanje na vseh ravneh 

Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje 
in izobraževanja 

Kapaciteta vrtca 
Kapaciteta izobraževalnih 

prostorov 

Višja vključenost otrok v vrtce 
 

Več sredstev za izobraževanje 

Število otrok v vrtcih 
% sredstev za vzgojo in 

izobraževanje  v regijskem 
BDP 

Sprememba izobraževalnih programov 
glede na potrebe novih znanj 

Novi programi Vključenost v nove programe Število vključenih 

Usmerjanje mladih v ustrezno smer 
izobraževanja 

Poklicna orientacija Nove štipendije Število štipendij 

Vse življenjsko učenje, 
medgeneracijsko 

povezovanje, usposabljanje 

Usposabljanje za povečanje in ohranjanje 
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo 

Programi usposabljanja Dodana vrednost na zaposlenega % povečanja 

Usposabljanje aktivnega prebivalstva za 
povečanje zaposljivosti 

Programi usposabljanja Dodana vrednost na zaposlenega % povečanja 

Usposabljanje prebivalstva za aktivno 
državljanstvo, osebno rast, kakovost bivanja 

in večjo socialno vključenost 

Programi neformalnega in 
vseživljenjskega učenja 

Višja izobrazbena raven prebivalstva, 
fleksibilnost na trgu dela, socialna 

vključenost, boljša kakovost življenja  

Število vključenih v programe 
vseživljenjskega učenja 

Programi medgeneracijskega povezovanja Novi programi  Vključenost v nove programe Število vključenih 

Kultura, umetnost, 
ustvarjalnost 

Povečanje dostopnosti kulture in umetnosti 
v regiji 

  Število prireditev 

Šport in rekreacija 

Postati regija aktivnega prebivalstva, 
povečati dostopnost uporabe lokalne 
infrastrukture za športno rekreativne 

namene 

  Število bolniškega staleža 

Sociala – 
Socialna vključenost družbe 

in socialna aktivacija 

Povečanje socialne vključenosti-novi 
programi za reševanje problemov 

posameznih skupin 

Programi 
 

Vključenost prebivalstva v programe Število vključenih 

Zagotavljanje pogojev za bivanje starejših 
občanov 

Kapaciteta domov Zmanjšanje čakalne dobe Dolžina čakalne dobe 

Zaposlovanje 

Zmanjšanje stopnje brezposelnosti 
Višja usklajenost  ponudbe in povpraševanja 

na trgu dela 

Programi za prekvalifikacije 
Programi usposabljanja 

Program kadrovskih potreb 
Nova delovna  mesta Število brezposelnih 

Pospešiti prehod mladih na trg dela 
(pripravništvo, vajeništvo) 

Nova vajeniška in pripravniška 
mesta 

Delovna mesta za mlade 
Delež mladih do xx let med 

brezposelnimi 
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5.1.4 PODROČJE: Gospodarjenje z viri 
PODPOGLAVJE SPECIFIČNI CILJI UČINEK/OUTPUT REZULTAT KAZALNIK(I) 

Voda 
Povečanje učinkovitosti upravljanja z vodami 

in njihovo uporabo 
 Večja kakovost rek  

Zrak Zmanjševanje onesnaženja zraka   % emisij CO2 PM10 delci 

Gozd in les 

Trajnostno upravljanje in gospodarjenje z 
gozdom in  lesom 

Trajna zaloga dovolj 
kakovostnega lesa 

Kakovosten les 
Obnova gozdov v hektarjih, 

Intenzivnost poseka lesa, % emisij 
CO2 

Večja poraba lesa v predelovalne namene - v 
povezavi s podjetništvom (novi izdelki,…) 

Večja predelava hlodovine Nova delovna mesta 
Št. zaposlenih v podjetjih z lesno 

predelavo 

Natura 2000 

Ohranitev območij in mreže Natura 2000 
Ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
Površina ohranjenega območja Število km2 

Pospešitev razvoja območij Natura 2000 
(določitev pogojev za razvoj, pritegnitev 

kapitala) 
Program za razvoj območja 

Višja stopnja razvitosti 
Ohranjena delovna mesta 

Število delovnih mest 

Kmetijstvo 

Povečanje površin, kjer se kmetuje na 
ekološki način 

Podpora ohranjanju avtohtonih vrst 
Nove površine Ekološke kmetije 

Število m2 
Število ekoloških kmetij 

Ohranjanje rodovitnosti in kakovosti tal, 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 

   

Prehranska samooskrba 

Večja samooskrba in vzpostavitev kratkih 
prehrambnih verig 

Analiza ponudbe in nabor 
lokalnih pridelovalcev 

Prehrambene verige Število verig 

Razvoj podjetništva v kmetijstvu 
Pogoji za opravljanje 

dejavnosti in registracijo 
Nova delovna mesta Število novih delovnih mest 

Podnebne spremembe 
Preprečevanje/zmanjševanje tveganj zaradi 

podnebnih sprememb 
   

Podeželje 
Zagotovitev ustreznih pogojev za razvoj 

podeželja 
Nova , dopolnjena 

infrastruktura 

Površina objektov 
Dolžina cest, poti 

Dolžina kanal. omr. 

Število m2 
Število km 

Kulturna in naravna 
dediščina 

Učinkovitejša prenova in ekonomizacija 
podeželske  kulturne dediščine in njeno 
programsko-ponudbeno usposabljanje 

Obnovljeni objekti 
Uporabne površine 

 
Število obnovljenih objektov 
Število obnovljene dediščine 

Pospešitev razvoja  podeželske ponudbe Novi izdelki, nove storitve Nova delovna mesta Število novih delovnih mest 
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PROGRAMSKI DEL ORP 2014-2020 

6 NABOR PROJEKTOV ORP SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2014-2020  
V sklopu nabora smo na območju SSD prejeli skupaj 128 projektnih predlogov, od tega: 
 
Tabela 29: pregled nabora projektov SSD 

Odbor RSSR Posamični projekti Skupine 

Družbene dejavnosti in človeški viri 24 6 

Gospodarstvo, turizem, konkurenčnost 12 5 

Okolje, prostor, trajnostni razvoj 55 12 

Kmetijstvo, gozdarstvo, podeželje 37 5 

SKUPAJ 128 28 

 
 
Vsi projekti znotraj nabora so izvedljivi v načrtovanem programskem obdobju ob sofinanciranju različnih finančnih sredstev, ki bodo na voljo 
med 2014 - 2020. Projekti, ki so v naboru posredno ali neposredno vplivajo na gospodarsko rast in s tem tudi na ustvarjanje novih zaposlitvenih 
možnosti.  
Znotraj nabora so občine subregije projektom že določile prioritetne stopnje (1 – 3, od tega 1 najpomembnejši in 3 – manj pomembni). Projekti 
pa so glede na tipe razdeljeni na meddržavne, državne, regijske, subregijske ter lokalne. 
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6.1 Lista projektov za predlog RRP Savinjske regije 2014 -2020 (ORP Spodnje Savinjske doline)  
 

PODPODROČJE 
NAZIV 

PROGRAMA/SKUPNEGA 
PROJEKTA 

SKUPINA 
PROJEKTOV in NAZIV 

PRIORITETNA 
STOPNJA 

SKUPNA 
VREDNOST 
PROJEKTOV 

(V EUR) 

SKUPAJ 
PODROČJE RRP 

NOVA 
DELOVNA 

MESTA 

TIP PROJEKTA 

ODBOR GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KONKURENČNOST 
Znanje, konkurenčnost in trg dela  

11.645.800,00 
  

Trajnostni 
turizem 

TEMATSKE POTI PO SSD 

1. Rudarsko obeležje 
in pomen rudarjenja 
v SSD 
2. Ureditev poti med 
cerkvami KS Galicije 
3. Obudimo turizem v 
Libojah 
4. Spominska plošča 
pri dvorcu Plevna in 
urejena turistična pot 
Žalec - Plevna 
5. Tematske poti 
ribnikov in jezer v 
SSD 
6. Sadjarsko vinska 
pot 
7. Naravoslovno 
zgodovinska učna pot 
na Polzeli  
8. Tematske poti 
občine Žalec 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7./1 

1.602.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 
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Trajnostni 
turizem 

REGIJSKI UČNI CENTER 
ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE 

1. Regijski učni 
center za aktivno 
življenje 

1 6.600.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 

mesta (do 
12) 

Meddržavni/regijski/ 
subregijski 

Podjetništvo in 
konkurenčnost 

TEHNOLOŠKO DOVRŠEN 
CENTER ZA 

VZDRŽEVANJE PONJAV 
IN OPREME 

1. Tehnološko 
dovršen center za 
vzdrževanje ponjav in 
opreme 

2 374.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 

mesta (do 9) 

Lokalni 

Podjetništvo in 
konkurenčnost 

CENTER ZA 
AVTOMATIZACIJO IN 

RAZVOJ 

1. Center za 
avtomatizacijo in 
razvoj 

2 500.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 

mesta (do 
10) 

Lokalni 
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Trajnostni 
turizem 

POLETJE V ŽALCU - 
POSTAVITEV TRGOVINE 
LOKALNIH PRODUKTOV 
Z BLAGOVNO ZNAMKO 

ZELENO ZLATO 

1. Poletje v Žalcu - 
postavitev trgovine 
lokalnih produktov z 
blagovno znamko 
Zeleno zlato 

2 19.800,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Lokalni 

Podjetništvo in 
konkurenčnost 

INŠTITUT STROJNIH, 
RAČUNALNIŠKIH IN 

PROCESNIH EKO 
TEHNOLOGIJ 

1. Inštitut strojnih, 
računalniških in 
procesnih EKO 
tehnologij 

1 2.550.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 

mesta (do 
20) 

Regijski 

ODBOR OKOLJE, PROSTOR IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 
Infrastruktura 

122.086.323,50 
  

Okoljska 
infrastruktura 

ČIŠČENJE ODPADNIH 
VODA NA OBMOČJU 

SSD 

1. Kanalizacija Kaplja 
vas - Grajska vas -
Gomilsko 
2. Kanalizacija Letuš 
desni breg 
3. Kanalizacija Letuš 
levi breg 
4. Kanalizacija Male 
Braslovče - Preserje 
II. faza 

 
1 

 
2/3 
 
3/3 

 
 

22.263.877,50  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 
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5. Gradnja 
sekundarne 
kanalizacije Polzela, 
Ločica, Breg  
6. Kanalizacija 
Pondor - Kapla 
7. Čiščenje odpadnih 
voda V dela občine 
Vransko III. in IV. faza 
8. Čiščenje odpadnih 
voda J dela občine 
Žalec 
9. Čiščenje odpadnih 
voda osrednjega dela 
občine Žalec 

Okoljska 
infrastruktura 

RAZBREMENITEV IN 
VZPOSTAVITEV 
TRAJNOSTNO 

NARAVNANEGA 
RAVNANJA Z OKOLJEM 

SPODNJE SAVINJSKE 
DOLINE 

1. Izgradnja 
kompostarne kot 
zaključek investicije 
čiščenja odpadnih 
voda na območju 
Spodnje Savinjske 
doline 
2. Remediacija 
zemljišč SSD, 
obremenjenih zaradi 
uporabe umetnih 
materialov v pridelavi 
hmelja 

2 4.600.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 

Okoljska 
infrastruktura 

VODOVODNA OSKRBA 
OBČIN SSD 

1. Obnova vodovoda 
v SSD 
2. Vodovod Hramše - 
Zavrh 
3. Obnova vodovoda 

1 25.641.446,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 

Subregijski 
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Polzela 
4. Zagotovitev 
dodatnih vodnih 
virov za pitno vodo in 
ogrevanje  
5. Vodovodna oskrba 
Tabor – Prebold in 
Prebold – Žalec – 
Polzela  
6. Oskrba s pitno 
vodo na kmetijsko 
ogroženih območjih 
7. Vodovodna oskrba 
občin  Tabor - 
Prebold - Braslovče 
8. Izgradnja 
vodovoda Zaplanina - 
Ločica - Vransko 
9. Ohranitev in 
obogatitev talnice na 
območju SSD 
10. Oskrba lokalnih 
vodovodov s pitno 
vodo in njihov 
prevzem 

ustvarja 
nova 

delovna 
mesta 

Okoljska 
infrastruktura 

IZGRADNJA OBJEKTOV 
KOMUNALE IN 

ZBIRNEGA CENTRA ZA 
KOSOVNE KOMUNALNE 
ODPADKE IZ NARAVNIH 

MATERIALOV KOT 
REFERENČNI OBJEKT NA 

OBMOČJU SLOVENIJE 

1. Izgradnja objektov 
komunale in zbirnega 
centra za kosovne 
komunalne odpadke 
iz naravnih 
materialov kot 
referenčni objekt na 
območju Slovenije 

2 3.000.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 

Subregijski 
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delovna 
mesta 

Okoljska 
infrastruktura 

IZGRADNJE MČN NA 
OBMOČJU SSD 

1. Gradnja malih ČN v 
višinskem delu 
občine 
2. Izgradnja malih ČN 
v višinskem delu 
občine 
3. Odvajanje in 
čiščenje odplak na 
območju 
Ponikovskega krasa - 
izgradnja malih ČN v 
višinskem delu 
občine 

2 
 

2/1 
 
 

8.100.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 

Okoljska 
infrastruktura 

NARAVNI ČISTILNI 
SISTEMI IN 

EKOREMEDIACIJE V 
SAVINJSKI REGIJI ZA 

ZAGON 
BIOGOSPODARSTVA 

1. Naravni čistilni 
sistemi in 
ekoremediacije v 
Savinjski regiji za 
zagon 
biogospodarstva 

3 260.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 

Okoljska 
infrastruktura 

PROTIPOPLAVNI 
UKREPI V OBČINI ŽALEC 

Protipoplavni ukrepi 
v Občini Žalec 

2 1.500.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

Lokalni  
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nova 
delovna 
mesta 

Prometne 
povezave regije 

UREDITEV CEST SSD 

1. Gradnja 
povezovalne ceste 
Breg 
2. Izgradnja javne 
razsvetljave 
3. Rekonstrukcija 
občinskih cest 
4. Povezava 
hribovitega območja 
v občinah Prebold, 
Tabor in Žalec 
5. Cestna povezava 
občin Tabor - Prebold 
in Trbovlje z 
namenom razvoja 
turizma, gozdarstva 
in eko kmetijstva 
6. Povezovalna cesta 
krožišče Čeplje - 
krožišče Center varne 
vožnje Vransko 
7. Rekonstrukcija 
lokalne ceste 
Vransko - Ropasija - 
Čreta 
8. Rekonstrukcija 
cestnega omrežja v 
Občini Žalec 
9. Ureditev 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/1 
 
 
 
 
 
 
 
8/1,2,3 
 
9/3 

30.651.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 
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parkirnega sistema v 
Žalcu 
10. Ureditev 
železniških prehodov 
v občini Žalec 

 
 
10/1,2 

Energetika 
ENERGETSKA OBNOVA 

OBJEKTOV SSD 

1. Prizidek OŠ 
Braslovče 
2. Energetska 
sanacija Doma 
krajanov v Andražu 
3. Energetska 
sanacija Kulturnega 
doma na Polzeli 
4. Energetska 
sanacija Planinskega 
doma na Gori Oljki 
5. Energetska 
sanacija 
Zdravstvenega doma 
na Polzeli 
6. Energetska 
sanacija JZ UPI 
Ljudska univeza Žalec 
7. Energetska 
sanacija objekta 
Občine Žalec 
8. Energetska 
sanacija objektov 
predšolske vzgoje v 
Občini Žalec 
9. Energetska 
sanacija OŠ Šempeter 

1 5.200.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 
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Energetika 
RABA OVE NA 
OBMOČJU SSD 

1. Izgradnja sistema 
daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso za 
naselje Polzela 
2. Gradnja malih 
hidroelektrarn  
3. EKO KAMP z lastno 
energetsko oskrbo - 
mala hidroelekrarna 
Brode 
4. Geotermalna  
elektrarna Vransko 1 
5. Geotermalno 
središče Podlog pri 
Šempetru v občini 
Žalec 

1/1 
 
 
 
2/3 
 
3/2 
 
 
 
4/2 
 
5/3 

17.200.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 

Okoljska 
infrastruktura 

VZPOSTAVITEV 
PROTIPOPLAVNEGA IN 

NAMAKALNEGA 
SISTEMA NA OBMOČJU 

SSD 

1. Vzpostavitev 
namakalno-
demonstracijskega 
centra s 
posodobitvijo 
prognoze namakanja 
in vzpostavitvijo 
elektronske mreže 
obveščanja 
2. Posodobitev 
obstoječih 
namakalnih sistemov 
in izgradnja 
zalogovnikov za vodo 
3. Spremljanje 
agroekoloških razmer 
na območjih 

2 3.620.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 
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vzpostavitve velikih 
posegov v agrarno 
krajino z namenom 
postavitve ukrepov 
za omiljanje vpliva v 
smislu trajnostnega 
kmetovanja 

Informacijske 
povezave 

VZPOSTAVITEV 
BREZŽIČNEGA    (WI-FI) 

OMREŽJA 

Vzpostavitev 
brezžičnega (Wi-Fi) 
omrežja 

2 50.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Lokalni 

ODBOR DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN ČLOVEŠKI VIRI 
Izobraževanje, zdravje in sociala 

22.120.873,00 
  

Vseživljenjsko 
učenje, 

medgeneracijsko 
povezovanje 

KREPITEV RAZVOJNEGA 
POTENCIALA 

ČLOVEŠKIH VIROV 
ZNOTRAJ REGIJE 

1. Družinski center 
UPI 
2. Center 
vseživljenjskega 
učenja Savinjske 
regije 
3. Ljudje so razvojni 
potencial podjetja 
4. Vseživljenjska 
akademija 
5. Mreža regijskih 
medgeneracijskih 
centrov 

1 
2.017.473,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 
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6. Otroci staršem v 
10tih korakih 
7. Za več zdravja v 
SSD - preventivno 
proti demenci 

Vseživljenjsko 
učenje, 

medgeneracijsko 
povezovanje 

PARK ZDRAVJA - 
REGIJSKI CENTER 

HOLISTIČNE MEDICINE 

Park zdravja - regijski 
center holistične 
medicine 

1 
61.400,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 

Vseživljenjsko 
učenje, 

medgeneracijsko 
povezovanje 

KULTURNO IZPOVEDNA 
OBOGATITEV SPODNJE 

SAVINJSKE DOLINE                                                                                                                            

1. Kako so živeli v 
Spodnji Savinjski 
dolini 2. Janez 
Hausenbichler   
3. Tri desetletja 
žalske knjižnice v 
Domu II. slovenskega 
tabora Žalec   
4. Dan zbiranja 
spominov na I. 
svetovno vojno     
5. Digitalizacija 
časopisa Hmeljar     
6. Popis posestne in 
gradbene zgodovine 
Žalca  

1 
62.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 
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Šport in 
rekreacija 

ŠPORTNO - 
REKREACIJSKI TER 

VZGOJNO- 
IZOBRAŽEVALNI 

OBJEKTI SPODNJE 
SAVINJSKE DOLINE 

1. Športni center 
Rakovlje 
2. Izgradnja 
športnega centra na 
Bregu 
3. Ureditev prostorov 
za varstvo odraslih in 
mladinski center 
4. Zagotovitev 
prostorov za vrtec 
Polzela 
5. Turistično 
rekreativno območje 
Žvajga 
6. Bazenski kompleks 
Vrana 
7. Izgradnja športne 
dvorane Žalec 

1/1 
 
2/3 
 
 
3/2 
 
 
4/1 
 
 
5/3 
 
 
6/1 
 
7/2 

16.330.000,00 

 Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 

 
 

Kultura, 
umetnost, 

ustvarjalnost 
 
 

KULTURNI 
VEČNAMENSKI OBJEKTI 

SPODNJE SAVINJSKE 
DOLINE 

1. Izgradnja 
večnamenskega 
objekta na Polzeli 
(KD) 
2. Obnova Doma II 
slovenskega tabora 
Žalec 

3 
3.300.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Subregijski 
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Vseživljenjsko 
učenje, 

medgeneracijsko 
povezovanje 

REFERENČNI CENTER ZA 
OBNOVLJIVE VIRE 

ENERGIJE 

1. Referenčni center 
za obnovljive vire 
energije 

1 
350.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Regijski/ subregijski 

ODBOR KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PODEŽELJE 
Gospodarjenje z viri  

31.701.555,00 

  

Prehranska 
samooskrba 

POSPEŠEVANJE 
PREHRANSKE 

SAMOOSKRBE SSD 

1. Kmetijska 
proizvodna cona 
2. Analiza ovir in 
potencialov za 
učinkovitejše trženje 
kmetijskih pridelkov 
v Spodnji Savinjski 
dolini 
3. Modelna vpeljava 
prenosa znanja in 
uslug izvajalcem 
storitev za pridelavo 
zdravih in 
kakovostnih plodov 
različnih sadnih vrst 
sadnega drevja v 
ohišnicah 

1 5.624.200,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Meddržavni/ 
regijski/ subregijski 
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4. Ohranjanje 
avtohtonih in 
tradicionalnih sort 
poljščin in 
zelenjadnic, 
usposabljanje 
pridelovalcev za 
proizvodnjo 
semenskega 
materiala na nivoju 
samooskrbe 
5. Povečanje 
samooskrbe v regiji z 
zdravo hrano na 
podlagi ohranjanja in 
vzpostavljanja 
zdravih tal ter 
povečanjem 
osveščenosti 
prebivalstva 
6. Razširitev 
pridelave zelišč v 
regiji 
7. Vpeljevanje 
ukrepov za 
zmanjšanje uporab 
sredstev za varstvo 
rastlin pri poljedelski 
pridelavi, k dosegu 
ciljev učinkovitosti, 
trajnosti in 
ekonomičnosti 
8. Vzpostavitev 
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sonaravni-trajnostni 
način zatiranja 
bolezni, škodljivcev in 
plevelov pri 
pomembnejših 
vrtnin, ki so 
zastopane v Savinjski 
statistični regiji 
9. Zasaditev 
avtohtonih sort 
jablan 
10. Urbani vrtovi, 
samooskrba in 
trženje blagovne 
znamke 
11. Oživitev 
zelenjadarstva in 
jagodičevja v občini 
Žalec ter v Spodnji 
Savinjski dolini 
12. Zeleno zlato - 
kakovost 
zagotovljena                           
(Postavitev trgovine 
lokalnih produktov z 
blagovno znamko 
Zeleno zlato) 
13. Povezovanje 
občin in lokalnega 
prebivalstva za 
krepitev samooskrbe 
v Savinjski regiji 
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Kulturna in 
naravna 

dediščina 

OBNOVA  KULTURNE 
DEDIŠČINE SSD 

1. Mlini in žage v 
Spodnji Savinjski 
dolini 
2. Spominska tabla 
protestantske cerkve 
Govče 
3. Dediščina 
Žovneških 
Žovnek in Ojstrica - 
pomembna 
zgodovina Celjskih 
knezov 
Ohranitev 
edinstvenega 
območja Krvavice 
4. Dvorec Žovnek 
5. Obnova rojstne 
hiše Neže Maurer 
6. Ureditev in dostop 
do rudnika živega 
srebra v Marija Reki 
7. Dvorec Novo Celje 
8. Prenova 
kompleksa Savinove 
hiše v Žalcu 
9. Ureditev 
arheološkega parka v 
Šempetru in 
vsebinska nadgradnja 
10. Ureditev starega 
vaškega jedra 
Petrovč - II.faza 

1/2 
 
 
2/2 
 
 
3/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/2 
5/1 
 
6/3 
 
7/3 
 
8/3 
 
 
9/1* 

16.331.455,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Meddržavni/ 
državni*/ 

regijski/subregijski 
in lokalni 
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Kulturna in 
naravna 

dediščina 

OBNOVA NARAVNE  
DEDIŠČINE SSD 

1. Ekologija, ribištvo 
in turizem ob 
Braslovškem jezeru 
2. Revitalizacija 
Žovneškega jezera z 
okolico 
3. Ureditev 
turističnega centra 
Slatine 
4. Odkup parcele in 
ureditev plezališča 
Kotečnik 
5. Parkovne in 
športne rekreacijske 
ureditve v občini 
Žalec 
6. Prenova parka ob 
baročnem dvorcu 
Novo Celje 
7. Preureditev in 
vsebinska obogatitev 
jame Pekel 

2 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

7.900.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Meddržavni/ 
Subregijski 

Kulturna in 
naravna 

dediščina 

VSEBINSKA 
OBOGATITEV 
EKOMUZEJA 

HMELJARSTVA IN 
PIVOVARSTVA 

SLOVENIJE IN VIT TOČK 
SSD 

1. Dvig 
prepoznavnosti regije 
skozi dejavnost 
hmeljarstva in 
pivovarstva 
2. Ekološka pridelava 
hmelja kot tržna niša 
3. EKO muzej 
hmeljarstva in 
pivovarstva II.  Faza 
4. Center tehnične 

1, ZKŠT Žalec 1.445.900,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Meddržavni/ 
subregijski 
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kulturne dediščine 
Vransko 
5. Spoznaj Savinjsko - 
otroško popotovanje 
po Savinjski regiji 
6. Vsebinska 
nadgradnja 
Ekomuzeja in VIT 
točk 

Podeželje, 
kmetijstvo 

OHRANITEV TIPIČNIH 
ELEMENTOV KRAJINE 
(MEJICE, VODOTOKI, 

VEGETACIJA) IN 
NATURA 2000 SSD 

Ohranitev tipičnih 
elementov krajine 
(mejice, vodotoki, 
vegetacija) in 
NATURA 2000 SSD 

2 400.000,00  

Projekt 
vpliva na 

gospodarsko 
rast in 

posledično 
ustvarja 

nova 
delovna 
mesta 

Meddržavni/ 
subregijski 

VREDNOST PROJEKTOV SKUPAJ (ORP SPODNJE SAVINJSKE DOLINE) 187.554.551,50 187.554.551.50 
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7 PRILOGE IN VIRI (dokončano s končno obliko ORP) 
 
8 SEZNAM KRATIC (dokončano s končno obliko ORP) 


