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        Celje, 13. maj 2013                                                                 Janez Jazbec, vodja priprave RRP 

 

 

 

 

 

 
 
                                    



Osnutek Regionalnega razvojnega programa RRP Savinjske razvojne regije za 2014-2020 

 
 

Struktura RRP : 

 
A.  UVOD IN ANALIZA ( v nastajanju ) 

Povzetek programa RRP 2014-2020 
Namen, izhodišča in cilji izdelave RRP 2014-2020  
Splošen opis regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru 
Analiza (ocena) stanja v regiji – Analiza dosežene stopnje razvoja regije 
Ocena izvajanja RRP 2007-2013  

 
B. STRATEŠKI DEL RRP 2014-2020  

 
1. Razvojni potenciali regije 

Opredelitev prednosti, opredelitev ovir   
 

2. Vizija razvoja regije 
 

3. Razvojne specializacije regije  

       Opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije 
 

4. Razvojne prioritete regije 

Opredelitev in opis razvojnih prioritet regije  
 
5. Strateški razvojni cilji regije 

Opredelitev in opis strateških razvojnih ciljev regije 
 
6. Skupna okvirna finančna ocena vrednosti RRP 
 
C. PROGRAMSKI DEL 

 
7. Opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z: 

- opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep 
- časovnim načrtom za izvedbo 
- okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja 
- prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov 

 
8. Opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP 
 
9. Opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP) 

 
10. Predstavitev najpomembnejših regijskih projektov  

 
      Č.  PRILOGE in VIRI 



A. STRATEŠKI DEL  Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za 2014-2020 
 

Analiza regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti  
regije 

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  

  

 



ČLOVEŠKI VIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARAVNI 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 

 

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  

 



2.  RAZVOJNE USMERITVE in CILJI REGIJE  do 2020 

 

 

 

 

 

 

 

3.  RAZVOJNE PRIORITETE SAVINJSKE REGIJE 

Za regijske razvojne prioritete so opredeljena razvojna področja, ki v zatečenem doseženem stanju  odražajo razvojne učinke in skozi 

svoje razvojne potenciale izkazujejo najvišjo pričakovano  stopnjo donosnosti  razvoj Savinjske regije.   

Prioritete predstavljajo  najmanjši skupni razvojni  imenovalec  lokalnih skupnostih, gospodarstva in  nevladnih organizacij.  

 

 

 

 

 

S poudarjeno skrbno in odgovorno regijsko obravnavo vsakega izmed štirih razvojnih prioritet  bodo uresničevane razvojne usmeritve in 

cilji  Savinjske  regije. Podporno okolje za uspešno izvajanje razvojnih vsebin in procesov bomo za vsa štiri prioritetna področja zagotavljali 

z spodbujanjem, aktiviranjem in mreženjem človeških virov.  

Za vsa prioritetna razvojna  področja  bodo oblikovana regijska tehnološko razvojna jedra aplikativnih znanosti, ki bodo interesno temeljila 

na javno zasebnem partnerstvu.   

Podpora razvoju prioritetnih področij bo temeljila na družbeno vrednostnih in ekonomsko opravičljivih  

načelih, kot sledi iz sprejete Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije. 

 

 

 

 
Predelava in obdelava 

materialov 
(kovine, les, umetne mase) 

Prehranska 
oskrba 

 
Trajnostni turizem 

 

       

Energetska 

oskrba 

 

 Trajnostna gospodarska rast  Uspešna turistična regija 

 Samooskrba regije  Trajnostno upravljanje z naravnimi viri 

 Blaginja ljudi  Kvaliteta poslovnega in bivalnega okolja  

 Povečanje zaposljivosti delavno aktivnega 
prebivalstva  

 Regija priložnosti  

 Krepitev podjetništva, obrti skozi samozaposlovanje  Vključenost družbe 

 Preseči kazalce povprečja razvojne uspešnosti RS   Urejena trajnostna razvojna infrastruktura 

 



 

4. RAZVOJNA SPECIALIZACIJA REGIJE 

V POSTOPKU NASTAJANJA RRP BOMO ZA  RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE ISKALI PODROČJE  

S PRIČAKOVANO NAJVIŠJE DOSEGLJIVIMI REZULTATI  V ZAPOSLJIVOSTI LJUDI 

IN S CELOSTNO TRAJNOSTNO RAZVOJNIMI UČINKI NA OBMOČJU VSEH OBČIN SAVINJSKE REGIJE. 

 

                        ….. ……………………………………………………………………………… 

 

 

5. VIZIJA REGIJE:   

 

    …. S  TRAJNOSTNIM  RAZVOJEM  REGIJE  DO  
SPLOŠNE  BLAGINJE ….  

 
 

6. SKUPNA OKVIRNA FINANČNA OCENA VREDNOSTI  RRP :  

• (še ni mogoče oceniti)  

 

 



B. PROGRAMSKI  OKVIR  Regionalnega razvojnega programa  

IDENTIFICIRANI PROJEKTNI PREDLOGI za RRP Savinjske regije 2014-2020 - področja 

 

 
 

 

ZNANJE, KONKURENČNOST IN 
TRG DELA 

 

INFRASTRUKTURA 
 
 

IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVJE IN 
SOCIALA 

 

GOSPODARJENJE Z 
VIRI 

 

Podjetništvo in  
konkurenčnost 

 

Prometne povezave regije 
 

Zdravstvena oskrba in nega 
 
 

Voda,  
tla in zrak 

 

Trg dela, 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 
 



 

                                              Lista projektov za predlog RRP 2014-2020 
Evidentiranih je  : 
-    121 regionalnih /subregionalnih projektov  
-    13   lokalnih    projektov         

-    35   državnih projektov     
 

 



 

Lista projektov za predlog RRP 2014-2020 
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Lista projektov za predlog RRP 2014-2020 


