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PRIORITETNA RAZVOJNA PODROČJA SAVINJSKE
REGIJE
ZNANJE, KONKURENČNOST IN TRG
DELA

INFRASTRUKTURA

IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVJE IN
SOCIALA

Podjetništvo in konkurenčnost

Prometne povezave regije

Zdravstvena oskrba in nega

GOSPODARJENJE Z VIRI

Voda

Dvig zaposljivosti mladih

Trajnostni turizem

Energetika

Vzgoja, izobraževanje

Okoljska infrastruktura

Vseživljenjsko učenje,
medgeneracijsko povezovanje

Raziskave, razvoj, inovacije

Prostor

Mreženje zaposlitvenih potencialov

Informacijske povezave

Socialno podjetništvo,
zadružništvo,kooperative

Urbana prenova

Gozd in les

Prehranska
samooskrba

Kultura, umetnost, ustvarjalnost

Podeželje, kmetijstvo

Šport in rekreacija

Natura 2000

Vključenost družbe in
socialna aktivacija

Kulturna in naravna dediščina

PROSTOR - RAZVOJNI POTENCIAL
SAVINJSKE REGIJE
INVENTARIZACIJA :
- velikost regije 2301 km2, območje 31 lokalnih skupnosti
- umeščenost regije med AUT in CRO
- osrednja lega v Sloveniji , dobra dostopnost, 3. razvojna os – NUJA !
- lega ob V. prometnem koridorju, železniška povezava – poslovne cone za logistični center
- dogovorno upravna organiziranost regije predstavljajo območja 5 subregij
(Obsoteljsko Kozjansko, Dravinjsko, Osrednje Celjsko, Spodnje Savinjsko, Savinjsko Šaleško)
- dve urbani in gospodarski središči Celje ( 3. v RS) in Velenje (5. v RS)
- urbanizacija ob prometnih oseh - 8 mestnih središč in več so mestij, urejeno podeželje
- tri večja povodja v regiji - Savinja, Sotla, Dravinja
- termalne vode, 7 naravnih termalno zdraviliških centrov v regiji / 15 v Sloveniji – (TURIZEM)
- okoli 30 % zemljišč v regiji obsegajo kmetijska zemljišča (HRANA), preko 60% je pokritost z
gozdovi (LES), okoli 4% je pozidanih površin, ostalo so odprte površine in vode
- manj kot 10% površine regije je v Naturi 2000 ( največ občini Kozje 79,12% in Solčava 74,88%)
- degradirana območja - evidentiranih 76, 5ha na 26 območjih / SLO okoli 1000 ha (industrijska
območja, rudarska območja, transportne in druge infrastrukturne površine, vojaška območja)

- urejenost mest in vasi v Savinjski regiji presega slovensko povprečje ( priznanja TZS, Entente Florale)
- široko sprejeta in podpisana Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije

IZZIV :
Kvalitetna obravnava vseh segmentov prostora Savinjske regije in obdelava njegove razvojne
funkcije skozi pripravo RPN - REGIONALNIH PROSTORSKIH NAČRTOV za skupna interesna področja
(Savinja kot blagovna znamka regije, Urbanizacija degradiranih območij, Razvoj v območjih Natura
2000, Regija sedmih naravnih zdravilišč, Prometne povezave Savinjske regije, Kmetijske poslovne
cone, Center za promocijo slovenske hrane, Gospodarjenje in raba voda Savinjske regije, ……)

