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GRAD

+ 0,16 mio €

NAZARJE

+ 0,13 mio €

REČICA OB
SAVINJI

+ 0,21 mio €

MOZIRJE
+ 0,07 mio €

SOLČAVA + 0,20 mio €

LJUBNO

Savinjska regija je v letu 2020 prejela 
82,13 milijonov evrov dohodnine.
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DOSEŽKI
Nadaljevanje boja proti nezakonitim 
migracijam, povračilo obmejnim občinam 
zaradi povečanega nadzora državne meje

01

Lani smo občinam ob zunanji schengenski meji v savinjski regiji (občine Rogatec, 
Podčetrtek in Rogaška Slatina) povrnili več kot 177 tisoč evrov za stroške: 

– zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji,

– zaradi obnove občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje 

schengenske meje, 

– za postavitev dodatnih virov razsvetljave in tehničnih sredstev,

– za druge stroške zaradi zagotavljanja večje varnosti občanov.

V MNZ smo tudi za letos zagotovili 2,5 milijona evrov za enkratno 
povračilo občinam. Za občine ob zunanji schengenski meji Rogatec, 
Podčetrtek in Rogaška Slatina je tako predvidenih skoraj 195 tisoč 
evrov. Župani morajo račune, utemeljitve namenske porabe in 
druge listinske dokaze predložiti ministrstvu do 30. novembra 2021.

Delež obravnavanih nezakonitih migrantov na območju Policijske 
uprave Celje v vsej državi je dva odstotka. Na celotnem območju 
državne meje je videonadzorni sistem, ki pokriva najbolj kritične 
točke. Vzpostavili smo dve nadzorni središči, in sicer v Bistrici ob 
Sotli in Rogaški Slatini. Za nadzor uporabljajo tudi lovske kamere, pri 
varovanju državne meje pa sodelujeta Slovenska vojska in pomožna 
policija.

Občina Solčava02
Ministrstvo za obrambo je na podlagi sklenjenega dogovora z Občino Solčava 
sofinanciralo sanacijo mostu Žohar preko potoka Jezero. Za projekt sanacije 
dotrajanega mostu in okoliške ceste, ki je bil nujen za zagotovitev ustrezne prometne 
varnosti vseh souporabnikov javne infrastrukture, je ministrstvo namenilo 24.824,78 evra, 
kar je 41,22 % celotne vrednosti projekta. 



Preprečujemo fiktivne prijave prebivališč03
Z novelo Zakona o prijavi prebivališča, ki se je začela uporabljati 27. junija 2021, smo 
vnovič uvedli krajevno pristojnost. To pomeni, da posameznik lahko prijavi stalno ali 
začasno prebivališče samo na območju tiste upravne enote, kjer je naslov, na katerega 
se prijavlja. Upravne enote razmere na svojem območju poznajo, lažje sledijo prijavam 
na tem območju, hkrati pa se ne bo moglo več zgoditi, da bi posameznik, ki s prijavo na 
eni upravni enoti ne bi uspel, to lahko opravil drugje. Ob vsaki prijavi prebivališča uradna 
oseba preveri tudi podatke o: 

– dejanski rabi stavbe (ki mora biti stanovanjska oziroma namenjena nastanitvi – tako 
onemogočamo prijave na naslove poslovnih in drugih prostorov), 

– uporabni površini,

– številu že prijavljenih oseb na tem naslovu.

Od 27. junija do 1. septembra 2021 so upravne enote savinjske regije uvedle novi skrajšani 
postopek zaradi neizpolnjevanja pogojev za prijavo prebivališča. Hkrati je na upravnih 
enotah zdaj v reševanju 974 klasičnih postopkov ugotavljanja prebivališča in postopkov 
preverjanja resničnosti prijave.

(foto: AdobeStock / Anze)



NAČRTOVANI PROJEKTI

Delovanje avtocestne policije Celje01
Specializirana enota avtocestne policije Celje bo predvidoma začela delovati 1. maja 
2022. 

Slovenska avtocestna policija si prizadeva za uresničevanje več pomembnih ciljev: 

– s povečanjem učinkovitosti policijskega dela in sistematičnim vzpostavljanjem reda na 
avtomobilskih in hitrih cestah izboljšati pretočnost in prometno varnost, 

– zmanjšati število prometnih nesreč in smrti udeležencev, 

– povečati raziskanost kaznivih dejanj in povečati pregon storilcev, saj se tu povečuje tudi 
število kaznivih dejanj in narašča tok nezakonitih migracij.

Rešujemo prostorsko problematiko policijskih 
postaj Šentjur in Laško02

Z gradnjo novih policijskih postaj Šentjur in Laško bomo v vsaki stavbi zagotovili 
prostore za 35 delovnih mest, ocenjena vrednost posamične investicije pa je tri milijone 
evrov. Z Občino Šentjur smo že podpisali pismo o nameri z dogovorom o zamenjavi 
zemljišč, na katerih bo zgrajena nova policijska postaja

Investicija v Policijski postaji vodnikov 
službenih psov Celje03

Načrtujemo izgradnjo dodatnih pasjih boksov za Policijsko postajo vodnikov službenih 
psov Celje. S tem bodo imeli vsi vodniki (pa tudi službeni psi) enake pogoje za delo, kar bo 
olajšalo delovni proces.
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DOSEŽKI
Na območju Savinjskega delujejo Zdravstveni dom (ZD) Celje, Zdravstveni dom Slovenske 
Konjice, Zdravstveni dom Šentjur, Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Zdravstveni dom 
Mozirje, Zdravstveni dom Velenje in dve bolnišnici: Splošna bolnišnica Celje in Psihiatrična 
bolnišnica Vojnik.

Na dan 7. 9. 2021 so v Savinjski regiji dosegli 47 % precepljenost (121.340) z enim odmerkom 
in 43% (110.540) precepljenost z vsemi odmerki. Najbolj precepljena je občina Braslovče (49,5 
%), najmanj precepljena pa občina Zreče (39,1 %) Do 2. 9. 2021, so na Covid 19 oddelku v SB 
Celje oskrbeli 2472 pacientov na navadnem oddelku in 291 pacientov na intenzivni negi.

Krepitev programov na področju nujne 
medicinske pomoči

01
Na področju nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju: NMP) smo v tretji največji 
slovenski regiji namenili znatna finančna sredstva za okrepitve programov na področju 
NMP. Ključna je bila širitev programa v urgentnem centru Splošne bolnišnice (SB) 
Celje kot osrednji bolnišnici. Dodatno sta bila ZD Velenje in ZD Šmarje prepoznana 
kot strateški točki in jima je po za to veljavnih merilih priznan status satelitskega 
urgentnega centra z uvedbo in plačilom programa triaže. 

Na ta način se bo storitev NMP bolj približala lokalnemu prebivalstvu, s čimer se bo 
zmanjšal pritisk na urgentni center SB Celje. Prav tako ZD Velenje in ZD Nazarje izvajata 
srečevalni sistem NMP, kar je novost in hkrati prihodnost sistema NMP. S srečevalnim 
sistemom se je povečala razpoložljivosti zdravnika za ukrepanje na terenu.

Obisk predsednika vlade Janeza Janše v SB Celje, aprila 2020 (foto: KPV)



Nadomestna novogradnja 
v Splošni bolnišnici Celje

02
Ta čas poteka izgradnja prve etape nadomestne novogradnje v Splošni bolnišnici 
Celje (pogodbena vrednost: 23,7 mio evrov). Etapa obsega izgradnjo dozidave in 
nadzidave obstoječe stavbe Urgentnega centra Celje (UCC) do tretje podaljšane 
gradbene faze v petih nadstropjih (konstrukcija, fasada, streha, stavbno fasadno pohištvo, 
energetika, komunalno opremljanje, komunikacije), pri kateri se finalizirajo, opremijo in 
predajo v obratovanje klet, pritličje in heliport, preostala nadstropja pa se bodo dokončno 
finalizirala v nadaljnjih prihodnjih etapah. 

Zaradi razglasitve epidemije in epidemiološkega stanja, vezanega na SARS-CoV-2, se je 
upočasnila dinamika izvajanja del na objektu, na določenih gradbenih segmentih pa so se 
dela celo začasno ustavila. Pričakuje se podaljšanje roka izvedbe pogodbenih obveznosti 
do konca maja 2022 (prvotni rok: februar 2022).

Energetska prenova stavbe centralnega 
bolniškega objekta SB Celje

03
Energetska prenova stavbe centralnega bolniškega objekta, ki se je začela aprila 
2020, vključuje nov fasadni ovoj, nova okna in izolacijo celotne strehe centralnega 
bolniškega objekta. Investicija predvsem služi boljšim pogojem za namestitev bolnic 
in bolnikov. Seveda pa je varno in energetsko izpopolnjeno delovno okolje velikega 
pomena tudi za bolnišnično osebje. Le ustrezno okolje namreč omogoča kakovostno in 
osredotočeno delo. 

Prenova, izvedena v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, je na koncu znašala 5,89 milijona evrov in je zaradi 
dodatnih del presegla pogodbeno vrednost za dobrih 400.000 evrov. Od tega so sredstva 
ministrstva za zdravje znašala 3,17 milijona evrov, sredstva bolnišnice 1,13 milijona evrov in 
evropska sredstva 1,59 milijona evrov.

Mobilni timi za rehabilitacijo – ZD Celje04
Namen projekta je testirati in izvajati storitve rehabilitacije na domu, in sicer za 
populacijo starejših oseb, zlasti tistih, ki so slabše pomični ali se soočajo s kognitivnim 
upadom. Cilj projektov je oblikovanje načinov obravnave, ki bi pomenili aktivno podporo 
starejšim osebam za čim hitrejše in čim boljše okrevanje, s tem pa tudi čim daljše obdobje 
sposobnosti samooskrbe in čim bolj aktivne vloge v osebnem in družbenem življenju. 
Sredstva za izvedbo projektnih aktivnosti se zagotavljajo iz evropskega socialnega sklada.



Izvajanje podaljšane obravnave05
Z namenom obvladovanja izzivov, ki jih prinaša covid-19, je ministrstvo za zdravje v sklopu 
interventnih predpisov zagotovilo možnost podaljšane obravnave, ki jo izvaja Thermana 
Laško, d. d.

Izvajanje podaljšane obravnave je namenjeno zagotavljanju zdravstvene nege, 
fizioterapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 in 
se po zaključenem bolnišničnem zdravljenju zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo 
vrniti v domače okolje. S tem ne krepimo le procesov deinstitucionalizacije, h katerim 
smo se kot družba zavezali, ampak predvsem upoštevamo željo posameznikov, da se 
po zaključenem zdravljenju koronavirusne bolezni čim bolj samostojni vrnejo nazaj v 
domače okolje, kot pravi uporabnica storitev:

»Vsak dan prijazni terapevti z mano delajo vaje za gibljivost, da počasi pridobivam moč. 
Spomnim se, ko sem prišla sem, se nikakor nisem mogla obrniti v postelji. Danes mi to že 
dobro gre. Imam pa še veliko ciljev – da se znebim kisika, da se znova postavim na noge, 
zaradi česar bom lahko spet živela samostojno kot pred okužbo. Lepo skrbijo zame, me 
razvajajo – vsak dan mi ob kosilu na primer prinesejo tudi tortico. Čeprav se zelo trudijo 
zame, pa si želim, da bi se kmalu spet lahko vrnila v svoj dom in znova samostojno 
skrbela zase.«

Sredstva za zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave zagotavlja proračun Republike 
Slovenije.

Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma 
filtrskih enot z ustrezno opremo

06
Ministrstvo za zdravje je zavedajoč se izzivov, s katerimi se 
soočajo socialnovarstveni zavodi v spremenjenih epidemioloških 
razmerah, objavilo javni razpis Nabava mobilnih nastanitvenih 
oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo. 

Namen javnega razpisa je podpora socialnovarstvenim zavodom 
pri učikovitejši in varnejši organiziranosti bivanja uporabnikov in 
dela zaposlenih v spremenjenih epidemioloških razmerah. 

Iz savinjske regije so bili kot upravičenci na javnem razpisu izbrani: 
Center za varstvo in delo Golovec, Dom starejših Šentjur, Center 
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna ter Dom starejših Laško 
– Thermana, d. d. Sredstva se zagotavljajo iz evropskega sklada za 
regionalni razvoj.
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DOSEŽKI
S sredstvi iz različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in 
programi. V savinjski regiji se trenutno izvaja 181 projektov – 137 projektov v okviru cilja 
naložbe za rast in delovna mesta v skupni vrednosti 415 milijonov evrov in 44 projektov v 
okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje v skupni vrednosti dobrih pet milijonov evrov. 

Do konca avgusta 2021 je bilo upravičencem v okviru cilja naložbe za rast in delovna mesta 
izplačanih 268 milijonov evrov, od tega v času zdajšnje vlade 93,3 milijona evrov.

Prireditveni oder in prostor v Velenju01
Prireditveni oder in prostor sta namenjena oživitvi območja ob Velenjskem jezeru. V 
okviru projekta je Mestna občina Velenje poskrbela za ureditev sodobnega prireditvenega 
odra in prostora, ki bo omogočal pestro družbeno dogajanje. Celotni prostor je zasnovan 
tako, da obiskovalcem omogoča vsakodnevno kakovostno preživljanje prostega časa 
in organiziranje množičnih kulturnih in festivalskih ter družabnih prireditev, sejmov 
in izobraževanj. Za nekaj manj kot 8,9 milijona evrov vreden projekt evropski sklad za 
regionalni razvoj prispeva 4,8 milijona evrov.

 Prireditveni oder in prostor ob Velenjskem jezeru  (foto: Občina Velenje / Avtor: Bor Roman)



Vezi narave 03
Čezmejni projekt Vezi narave na sodoben interpretativni način ozavešča o pomenu 
narave in poudarja skrb za ohranitev biodiverzitete in ekosistemov. Za nekaj manj kot 
2,5 milijona evrov vreden projekt Vezi narave Evropski sklad za regionalni razvoj 
prispeva 2,1 milijona evrov. V okviru projekta je bil v občini Rogaška Slatina vzpostavljen 
Bobrov center, ki  celovito prikazuje pestrost in bogastvo življenja na območju Obsotelja. 
Center je zasnovan tako, da na zanimiv in razumljiv način podaja izobraževalno vsebino 
otrokom različnih starosti. 

Obisk Evropske komisije v Sloveniji (foto: KPV)

Center za krepitev zdravja 02
Zdravstveni dom Slovenske Konjice je pridobil 267 tisoč sredstev iz Evropskega 
socialnega sklada za vzpostavitev in delovanje centra za krepitev zdravja. S 
pridobljenimi sredstvi so vzpostavili samostojno enoto za dodatno strokovno usposobljene 
delavce (diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi, dietetiki in kineziologi), 
ki so v sodelovanju z vrtci in šolami izvajali zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo za otroke 
in mladostnike ter jih skupaj z njihovimi starši spodbujali k zdravemu življenjskemu slogu. 

Odraslim so nudili podporo in pomoč pri spreminjanju nezdravih življenjskih navad in 
krepitvi duševnega zdravja. Dodatno so za ureditev prostorov za delovanje centra pridobili 
nekaj več kot 50 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se je zaključil 
leta 2019. Zaradi epidemije covida-19 je bilo delovanje centra za nekaj časa prekinjeno, a 
se ponovno vzpostavlja.



NAČRTOVANI PROJEKTI
V okviru dogovora za razvoj savinjske razvojne regije je do konca programskega obdobja 
2014–2020, ki se zaključi leta 2023, za sofinanciranje predvidenih še sedem projektov v 
skupni višini 16,3 milijona evrov evropskih kohezijskih sredstev. Od tega za obvoznico 
Slovenske Konjice–Oplotnica 1,2 milijona evrov in za ureditev šestih kolesarskih povezav 
v regiji 15,1 milijona evrov.

Priložnosti za regijske projekte prinaša tudi julija potrjeni slovenski Načrt za okrevanje 
in odpornost (NOO). Vlada je načrt, ki bo eden od pomembnejših vzvodov za digitalno 
in zeleno preobrazbo države, pripravila po zgodovinskem dogovoru voditeljev držav EU o 
obsežnem svežnju evropskih sredstev. 

Slovenija bo nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in dobrih 700 milijonov 
posojil iz mehanizma za okrevanje in odpornost usmerila v zeleni prehod, digitalno 
preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in razvoj, izobraževanje, zdravstvo, socialno 
varnost in stanovanjsko politiko. 

Za doseganje podnebnih ciljev (raba obnovljivih virov energije, izboljšanje energetske 
učinkovitosti, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov itn.) je v NOO predvidenih 42,45 
odstotka sredstev oziroma za nekaj manj kot 1,054 milijarde evrov naložb, kar je za skoraj 
štiri odstotke več kot predvideva evropska uredba. Za digitalizacijo gospodarstva in javnega 
sektorja bo Slovenija namenila 21,46 odstotka sredstev oziroma 532,75 milijona evrov.

Slovenija lahko iz svežnja za 
obnovo Evrope po pandemiji 

v prihodnjih sedmih letih računa 
na 10,5 milijarde evrov.
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Novogradnja objekta Hiša Gustav, 
Dom Šentjur pri Celju

Namen projekta Hiša Gustav je zagotoviti dnevno varstvo osmim osebam in začasno 
namestitev desetim osebam. 

Z novogradnjo objekta, poimenovanega Hiša Gustav, ki bo samostojni prizidek k 
že izgrajenemu Domu starejših Šentjur, bo zagotovljenih deset sob ter poleg njih 
še prostori za dnevno varstvo uporabnikov storitve in pripadajoča infrastruktura za 
izvajanje dnevnega in začasnega varstva starejših.

Vrednost investicije je 1.466.148,58 evra (1.324.873,39 evra sredstev, sofinanciranih iz ESRR 
in slovenskega proračuna, ter 141.275,20 evra iz lastnih virov).

DOSEŽKI
Skrb za starejše je prednostna naloga MDDSZ, zato pospešeno krepimo investicije v gradnjo 
novih kapacitet in obnovo obstoječih, s katerimi bomo starejšim zagotovile celostno in čim 
bolj kvalitetno oskrbo. 

Prizidava k Lambrechtovem domu 
Slovenske Konjice

Namen projekta je vzpostavitev enote za začasno namestitev 13 oseb, starejših od 
65 let. Z investicijo se želi starostnikom na območju upravne enote Slovenske Konjice 
zagotoviti kakovostna oskrba ter v okolje vpeljati nova oblika programov, kot je začasna 
namestitev. 

Vrednost investicije je 848.039,32 evrov (717.383,00 evra sredstev, sofinanciranih iz ESRR in 
slovenskega proračuna, ter 130.656,32 evra iz lastnih virov).
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Rekonstrukcija in prizidava 
Doma ob Savinji Celje 

Namen investicije je nadzidava drugega dela Doma ob Savinji Celje, s katerim se bo 
vzpostavila enota za zagotavljanje začasnih namestitev za 16 oseb, starejših od 65 let. 
S predvidenimi posegi se bodo zagotovile dve enoposteljni sobi ter sedem dvoposteljnih 
sob za možnost začasne namestitve starostnikov s skupnim prostorom. 

Vrednost investicije je 1.338.434,72 evra (717.383,00 evra sredstev, sofinanciranih iz ESRR in 
slovenskega proračuna, ter 621.051,72 evra iz lastnih virov).

Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja 
dnevnih oblik varstva za starejše od 65 let, 
Dom Nine Pokorn Grmovje

04

Namen projekta »Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik 
varstva za osebe, starejše od 65 let« je nakup objekta na obrobju središča 
Žalca, a hkrati blizu mestnega jedra, ki bo služil dnevnemu varstvu 15 oseb. 
Z manjšimi spremembami, dopolnitvami in preurejanjem bo pridobljen zelo 
primeren objekt za dnevno varstvo. Neto površina objekta, namenjenega za 
dnevno varstvo, bo 421 m2.

Vrednost investicije je 502.240,00 evra (501.886,00 evra sredstev, sofinanciranih 
iz ESRR in slovenskega proračuna, ter 354,00 evra iz lastnih virov).
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Dom Nine Pokorn Grmovje (foto: www.dnpg.si)



Rekonstrukcija in prizidava 
Doma ob Savinji Celje 

Večgeneracijski centri in center za družine05
Večgeneracijski centri izvajajo številne aktivnosti in vsebine, namenjene krepitvi socialne 
vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih 
usposobljenosti. To so vsebine, namenjene starejšim, vsebine za lažje socialno vključevanje 
otrok in mladih s posebnimi potrebami; vsebine, namenjene krepitvi starševskih 
usposobljenosti in socialnih veščin, lažjemu usklajevanju poklicnega ter družinskega 
oziroma zasebnega življenja; vsebine s področja nasilja v družini in nenazadnje vsebine, 
namenjene invalidom. Med vsebinskimi nalogami večgeneracijskih centrov so tudi 
izvedba počitniških dejavnosti za otroke, občasnega varstva otrok, izobraževalnih in 
praktičnih delavnic, pa tudi organiziranje in vodenje skupin za samopomoč. 

Večgeneracijski centri so sofinancirani v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov večgeneracijskih centrov na podlagi Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Projekt poteka od leta 2017, zaključi se 
30. septembra 2021. 

Večgeneracijski center Planet generacij letno zagotavlja prek 4000 ur odprtosti za 
druženje in informiranje obiskovalcev, poleg tega pa izvede več kot 3000 ur aktivnosti. 
Vsako leto njihove aktivnosti obišče 1000 in več uporabnikov. 

Socio – večgeneracijski center letno zagotavlja prek 4000 ur odprtosti za druženje in 
informiranje obiskovalcev, poleg tega pa izvede več kot 3000 ur aktivnosti. Vsako leto 
njihove aktivnosti obišče 1000 in več uporabnikov. 

Center za družine Harmonija letno v svoje programe vključi povprečno 2528 uporabnikov.

Vrednost projekta posameznega večgeneracijskega centra je 574.999,99 evra za obdobje 
od leta 2017 do 30. septembra 2021. 

Obisk ministra Cigler Kralja ob 150. obletnici delovanja Lambrechtovega doma
 (foto: www.lambrechtov-dom.si)



NAČRTOVANI PROJEKTI

Občina Podčetrtek 

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah predvideva investicijo v izgradnjo kompleksa 
Dom upokojencev Podčetrtek na obstoječi lokaciji v bruto tlorisni površini 3.388,76 
m2. Objekt bo obsegal pritličje, namenjeno za prostore dnevnega varstva 15 oseb, prvo 
nadstropje in mansardo, namenjeno bivanju 26 starostnikov v stanovanjskih skupinah. 
Gradnja objekta je predvidena za obdobje od začetka leta 2022 do septembra 2023. 

Ocenjena vrednost investicije znaša 2.950.000,00 evra in bo financirana s sredstvi 
proračuna ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

01

Občina Rogatec

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah načrtuje izgradnjo troetažnega doma s kletjo, 
pritličjem in prvim nadstropjem v bližini dvorca Strmol v občini Rogatec. V domu je 
predvidena skupna kapaciteta za 34 uporabnikov, ki bodo bivali v dveh gospodinjskih 
skupnostih. Investicija se bo izvajala do leta 2023. 

Vrednost investicije znaša 2.392.962,80 evra in bo financirana s sredstvi proračuna 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
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Minister Cigler Kralj v Rogatcu podpisal namero za izgradnjo doma za starejše.
 (foto: Janez Cigler Kralj / Twitter)



Občina Kozje

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah načrtuje izgradnjo Doma starejših Kozje na 
lokaciji v neposredni bližini zdravstvenega doma v osrčju naselja Kozje. Objekt bo imel 
dve hišni skupnosti z dvema avtonomnima delovnima timoma (ADT). Hišni skupnosti 
bosta namenjeni oskrbi oseb z različno stopnjo nege in oskrbe kot tudi oseb z demenco 
za skupno 49 uporabnikov. Načrt izgradnje predvideva izvedbo do leta 2023. 

Vrednost investicije znaša 3.438.662,49 evra, za kar so predvidena proračunska sredstva 
ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

03

Občina Laško

Trubarjev dom Loka pri Zidanem Mostu z zmogljivostjo 221 uporabnikov, ki je 
namenjen oskrbi in negi starejših oseb, predvideva izvedbo sanacije in dograditve 
prezračevalnega sistema v objektih v sklopu kompleksa doma. 

Investicija se bo izvajala v letu 2021. Ocenjena vrednost investicije znaša 383.250,00 evra in 
jo bo financiralo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
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Minister Cigler Kralj v Občini Kozji podpisal namero za izgradnjo doma za starejše
 (foto: Janez Cigler Kralj / Twitter)



ZNIŽANJE BREZPOSELNOSTI

Konec julija 2021 je bilo na Območni službi (OS) Celje registriranih 7.668 brezposelnih oseb, kar 
je za 2.082 oseb oziroma 21,4 % manj kot julija 2020. Stopnja registrirane brezposelnosti se je 
v primerjavi z majem 2020 znižala za 1,8 odstotne točke. V istem obdobju je bilo iz evidence 
brezposelnih odjavljenih 5.566 oseb, kar je za 781 oseb oziroma 16,3 % več kot v enakem obdobju 
lani (v Sloveniji 9,7 % več), med njimi je bilo 4.139 oseb odjavljenih iz evidence zaradi zaposlitve. 
Poudarjamo dober učinek zaposlovanja oseb šest mesecev po prijavi v evidenco – Območna 
služba Celje za + 8,2 % odstopa od povprečja celotne Slovenije.

V Območni službi Velenje je bilo konec julija 2021 registriranih 2.000 brezposelnih oseb, kar 
je za 30 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji za 21 % manj). Zaposlovanje na uradih 
za delo Velenje in Mozirje poteka v zadnjem letu zelo intenzivno, predvsem v predelovalnih in pa 
poslovnih dejavnostih, gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu, izobraževanju, prometu in 
skladiščenju, trgovini in gostinstvu.

TRG DELA

SODELOVANJE Z DELODAJALCI 

Sodelovanje z delodajalci je pomembno za odpravljanje neskladij na trgu dela. Na Območni 
službi Celje beležimo dobre prakse tesnega sodelovanja z delodajalci, kot so na primer Gorenje, 
Pivovarna Union Laško, Steklarna Rogaška Slatina, Unior Zreče, Cinkarna Celje, Drugi tir Divača 
in podobni. S ciljem učinkovitejšega prestopanja brezposelnih v zaposlitev so pomembni tudi 
ogledi delovnih mest pri delodajalcih za svetovalce. Kot primer navajamo sodelovanje s Steklarno 
Rogaška Slatina, ki je potekalo na način prvega spletnega dogodka, na katerem se je podjetje 
predstavilo 30 mladim brezposelnim osebam, potekala pa je tudi podrobnejša predstavitev 
prostih delovnih mest. 
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Stopnja brezposelnosti

Stopnja brezposelnosti v savinjski statistični regiji se v zadnjih letih giba na ravni povprečja za 
Slovenijo. V preteklem letu (2020) je znašala 5,2 %.



AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Programi aktivne politike zaposlovanja pomagajo brezposelnim osebam pri vnovičnem vstopu 
na trg dela. Od leta 2015 do konca junija 2021 je bilo v programe aktivne politike zaposlovanja 
v savinjski regiji (OS Celje in OS Velenje) vključenih skupaj skoraj 26.000 brezposelnih oseb, 
največ v programe usposabljanja in izobraževanja, sledijo spodbude za zaposlovanje. Med vsemi 
vključenimi je bilo 8.580 mladih, starih do 29 let, kar je 33 % vseh, vključenih v programe. Prav 
tako so se mladi najbolj vključevali v programe usposabljanja in izobraževanja.

Najbolj uspešni programi pri izhodih v zaposlitev so praktični programi usposabljanja, ki se 
izvajajo pri delodajalcih na konkretnem delovnem mestu (Usposabljanje na delovnem mestu, 
Delovni preizkus ipd.), pri ohranitvi zaposlitve pa subvencijski programi (Spodbude za trajno 
zaposlovanje mladih, program Prvi izziv itn.).

IZVAJANJE REGIONALNE ŠTIPENDIJSKE SHEME

V izvajanje regijske štipendijske sheme v savinjski regiji je bilo do 30. 6. 2021 vključenih 194 
podjetij oziroma delodajalcev. Za savinjsko regijo je bilo za ta namen v okviru evropske 
kohezijske politike načrtovanih 2.863.040,00 evrov, od tega je bilo do 31. 7. 2021 porabljenih 
1.566.407,64 evrov in v shemo do 30. 6. 2021 vključenih 396 štipendistov. 

Načrtovana sredstva (savinjska regija) 
v OP EKP 2014–2020

2.863.040,00 EUR

Realizacija do 31.7. 2021 1.566.407,64 EUR 

EU del: 1.253.126,11 EUR
SLO del: 313.281,53 EUR

Načrtovane vključitve (do zaključka 
izvajanja v letu 2023)

480

Realizacija vključitev do 30. 6. 2021 396 (82,5 %)

Nerealizirane vključitve, ki so še na voljo 84

Število vključenih podjetij do 30. 6. 2021 194



KARIERNI CENTRI ZA MLADE

Od začetka leta 2019 se izvaja projekt Karierni centri za mlade. V vsaki regiji delujejo tako štirje 
centri za mlade, eden je tudi v Savinjski regiji v Velenju. Celotna vrednost projekta kariernih 
središč za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS), tako imenovani VšečKAM 
in GREM, je 1.250.000,00 evra. Vodilna organizacija je Fundacija PRIZMA, s partnerji v Novem 
mestu (RIC Novo mesto), Kočevju (Podjetniški inkubator) in Velenju (Društvo NOVUS). 

Projekt VšečKAM in GREM je namenjen mladim za njihovo opolnomočenje pri načrtovanju svoje 
kariere. Izvaja se prek različnih aktivnosti, kot so na primer informiranje mladih o poklicih in 
razvijanju njihovih interesov (pribl. 370 dogodkov), spoznavanje njihovih interesov, lastnosti in 
usposobljenosti (individualno svetovanje – vključenih pribl. 700 mladih), izvedba dogodkov ali 
dejavnosti za starše (pribl. 60 dogodkov) in podobno. 

Vloga kariernih centrov je tudi okrepitev sodelovanja deležnikov na trgu dela in izvajalcev 
karierne orientacije, da se veliko različnih deležnikov in njihovih aktivnosti, orodij, metod dela 
in drugih prizadevanj na področju karierne orientacije za šolajočo mladino poveže ter združi na 
enem mestu.

V Savinjski regiji deluje karierni center za mlade. (foto: AdobeStock / LIGHTFIELD STUDIOS)



PODPORA DELEŽNIKOM NA TRGU DELA V KRVS – REGIONALNO STIČIŠČE DOSTOJNEGA 
DELA CELJE (RSDDC)

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Podpore deležnikom na trgu dela je bil v 
KRVS izbran projekt Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC). 

Namen projekta RSDDC je s celostnim pristopom in sistematičnimi dejavnostmi vplivati 
na povečanje deleža oseb na trgu dela, seznanjenih s svojimi pravicami in obveznostmi na 
področju dela in delovnih razmerij, na zmanjšanje deleža nezakonite uporabe atipičnih oblik 
dela in deleža kršitev na področju delovno pravne zakonodaje v povezavi s pogodbo o zaposlitvi, 
promocijo koncepta dostojnega dela za vse državljane, nadalje je namen projekta spodbujanje 
družbene odgovornosti podjetij na področju upravljanja človeških virov, povečanje ozaveščenosti 
in informiranosti ključnih deležnikov na trgu dela (socialnih partnerjev, strokovnjakov in 
posameznikov) o konceptu dostojnega dela za vse državljane ter dvig organizacijske kulture v 
Republiki Sloveniji na področju dostojnega dela.

Projektne aktivnosti se bodo izvajale od 3. avgusta 2017 do 30. septembra 2022, za njihovo 
izvajanje pa je namenjenih 511.500,00 evra.

V okviru projekta RSDDC so bili do 31. julija 2021 doseženi naslednji kazalniki:

• eno vzpostavljeno regionalno stičišče dostojnega dela (RSDD) v KRVS;

• 20.565 izvedenih storitev informiranja in svetovanja v KRVS;

• trije izbrani ambasadorji/zagovorniki dostojnega dela v KRVS;

• 49 izvedenih izobraževanj/delavnic v KRVS (v RSDD: 34, drugje v KRVS: 15);

• 25 izvedenih prireditev/konferenc z namenom medsebojnega povezovanja ključnih 

deležnikov v KRVS (v RSDD: 19, drugje v KRVS: 6);

• štiri razvite inovativne storitve v KRVS.
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DOSEŽKI
Aplikacija eDavki01

Prek mobilne aplikacije eDavki lahko podjetniki oddajajo vloge za prejemanje 
protikoronskih pomoči in spremljajo stanje svojih davčnih obveznosti. S prilagoditvijo 
sistema eDavki je bila vzpostavljena tudi vsa potrebna tehnična infrastruktura za 
enostavno in hitro unovčevanje turističnih bonov. Na območju Savinjske regije je bilo 
unovčenih za dobrih 25 milijonov evrov turističnih bonov iz leta 2020. V tej regiji je 
bilo največ bonov unovčenih v občini Podčetrtek. Bonov 2021 pa je skupaj unovčenih 
za skoraj milijon in pol evrov. Največ ponovno v občini Podčetrtek.

Na območju Savinjske regije je bilo 

unovčenih za več kot 
25 milijonov evrov turističnih 

bonov iz leta 2020

Državne pomoči02
Državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu epidemije covid-19 so namenjene 
blažitvi socialnoekonomskih učinkov izbruha epidemije. Savinjska regija je v letu 2020 
in v letu 2021 prejela 366,53 milijonov evrov državnih pomoči, od tega za odpravo 
posledic epidemije 257,09 milijonov evrov. Med največjimi prejemniki so upravičenci v 
občinah Zreče, Velenje, Celje, Prebold in Podčetrtek. Pomoč za odpravo posledic covid-19 
je prejelo 12.461 podjetij in samostojnih podjetnikov ter 3221 kmetijskih gospodarstev 
(največ za mesečni temeljni dohodek in oprostitev prispevkov za kmete).

Z državnimi pomočmi smo spodbudili gospodarsko aktivnost in preprečili povečanje 
brezposelnosti, ki v Sloveniji tako ostaja pod povprečjem Evropske unije in območjem 
evra.



Savinjska regija je v letu 2020 
in v prvi polovici leta 2021 prejela 

od tega za odpravo posledic 
epidemije 257,09  milijona evrov

366,53 milijonov €

12.461 
podjetij in samostojnih podjetnikov v 
podravski regiji je prejelo pomoč za 

odpravo posledic covida-19

3.221 
kmetijskih gospodarstev

 je prejelo pomoč za odpravo 
posledic covida-19

Višje povprečnine03
Državljanom želimo zagotoviti enake možnosti ne glede na to, v kateri občini prebivajo, zato 
smo v letu 2020 dvignili povprečnino za dobrih 34 evrov na osebo v primerjavi z letom 
prej, v letu 2021 pa še za dodatnih 4,24 evra na 628,20 evra. 

V letu 2020 smo dvignili 
povprečnino za dobrih 34 evrov na 

osebo v primerjavi z letom prej.

V tej regiji je bilo največ bonov unovčenih v občini Podčetrtek. (foto: AdobeStock / asafaric)



Investicije v proračunu za leto 202104
Iz veljavnega Načrta razvojnih programov 2021-2024 je razvidno, da je bilo na območju 
Savinske regije načrtovanih 37 projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna in katerih ocenjena 
vrednost presega 10 milijonov evrov. V letu 2021 je iz državnega proračuna največ investicijskih 
odhodkov v Savinjski regiji namenjamo krepitvi cestne in železniške infrastrukture.

225 milijonov evrov
nadgradnja železniškega odseka Zidani Most - Celje - 2. faza

zaključevanje prenove in oprema Splošne bolnišnice Celje

tretja razvojna os (osrednji del: Celje – Novo mesto)

ukrepi za poplavno varnost v Spodnji Savinjski dolini 

VEČJI PROJEKTI

urejanje kolesarskih poti

Shematski prikaz železniškega odseka Zidani Most - Celje 
(foto: www.krajsamorazdalje.si)
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DOSEŽKI
Cestna infrastruktura 01

Dolžina državnega cestnega omrežja v savinjski regiji znaša 771,62 km s priključki (760,51 
km brez priključkov), kar pomeni 11,48 % državnega cestnega omrežja. Državnih cest 
v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo je 706,83 km (11,93 % omrežja glavnih in 
regionalnih cest), medtem ko je avtocest in hitrih cest 53,67 km (8,71 % omrežja AC in HC). 

Najbolj obremenjene ceste, poleg avtocest, so na območju večjih mest (Celje in Velenje), 
kjer so povprečne dnevne obremenitve več kot 15.000 vozil. V načrtu razvojnih programov 
je na območju Savinjske regije zdaj vključenih 140 posameznih projektov v skupni 
vrednosti 1.177 milijonov evrov.

OBVOZNICA GORNJI GRAD

Investicijski projekt predvideva izgradnjo obvoznice Gornji Grad. Gradnja bo obsegala 
tako rekonstrukcijo kot tudi novogradnjo regionalne ceste z vsemi križišči in priključki 
ter vklopom v obstoječe stanje na začetku in koncu, rekonstrukcijo obstoječe regionalne 
ceste, izgradnjo mostu čez Dreto, izgradnjo škatlastega prepusta, ureditev hodnikov za 
pešce ter avtobusnih postajališč, ureditev odvodnjavanja, ureditev cestne razsvetljave ter 
prestavitev ali zaščito vseh tangiranih komunalnih vodov. Ocenjena vrednost gradnje je 
3 mio evrov.

Glede na to, da je projekt za izvedbo zaključen z vsemi zbranimi pripombami lastnikov 
tangiranih parcel v postopku parcelacije, ne predvidevamo večjih težav pri izdelavi te 
dokumentacije. Potrjena sta tako predinvesticijska zasnova kot tudi investicijski program. 
Podpisan je sporazum o sofinanciranju. Na podlagi pravnomočne parcelacije so v 
postopku odkupi. V okviru pridobivanja zemljišč pa je treba skleniti tudi več služnostnih 
pogodb. Sledi oddaja vloge za gradbeno dovoljenje in razpis za gradnjo predvidoma v 
sredini leta 2022.

OBVOZNICA LUČE

Na podlagi pravnomočnih odločb o parcelaciji nadaljujemo aktivnosti pri odkupih. 
Sledijo priprave pogodb za odkup ter vročanje pogodb strankam. Nerešena še 
vedno ostaja potrditev investicijskega programa zaradi nepodpisanega sporazuma 
o sofinanciranju. Po pridobitvi vseh potrebnih dokazil o razpolaganju z zemljišči ter 
projektne dokumentacije bo poslana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, temu 
pa sledi gradnja. Vrednost gradnje je ocenjena na 9,6 mio evrov. Finančna sredstva, 
načrtovana za ta namen, bodo prilagojena zgoraj opisani problematiki ter predvideni 
dinamiki del.



3. RAZVOJNA OS

Projekt 3. razvojne osi SEVER (R Avstrija – avtocesta A1 pri Šentrupertu) je razdeljen 
na štiri prometno in funkcionalno zaključene odseke. Odsek 1 poteka od Šentruperta 
do priključka Velenje jug, odsek 2 od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec 
jug, odsek 3 od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda ter odsek 4 od Otiškega Vrha 
do Holmca.

Na odseku 1 od Šentruperta do Velenja, kljub presoji ustavnosti in zakonitosti načrtovanega 
posega s strani Ustavnega sodišča, potekajo aktivnosti v okviru načrtovane dinamike. 
Potekata izvedba vseh spremljajočih del in raziskav ter pridobivanje nepremičnin, 
predvsem objektov (od skupaj 47, je odkupljenih 43 objektov), za kmetijska zemljišča pa 
so dane ponudbe za odkup. Ministrstvo za infrastrukturo je začelo pripravljati poroštveni 
zakon o poroštvu RS družbi DARS, d. d., za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi. 

Odsek 2 od Velenja do Slovenj Gradca se je zaradi vsebinskih posebnosti razdelil na devet 
sklopov. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je izdelana za vse sklope, v 
izdelavi pa je izvedbena projektna dokumentacija za posamezne sklope, katere stopnja 
pripravljenosti je različna za posamezni sklop. Investicijska vrednost tega projekta 
znaša s 674, 5 mio evrov (17,5 km štiripasovne HC in 1,9 km dvopasovne povezovalne 
ceste). Investicija je vključena v Poroštveni zakon 2019. 

Železniška infrastruktura02
Glavna proga št. 30 Zidani Most–Šentilj–državna meja na odseku Zidani Most–Poljčane

Na progi št. 30 Zidani Most–Šentilj–d. m. je v teku nadgradnja signalnovarnostnih naprav 
za daljinsko vodenje prometa. Predvidena je tudi nadgradnja železniških postaj Šentjur in 
Ponikva. 

Regionalna proga št. 31 Celje–Velenje 

V letih 2023–2029 je predvidena nadgradnja regionalne proge št. 31 Celje–Velenje, ki bo 
zajemala nadgradnjo obstoječih postaj in postajališč, nujna gradbena dela na odprti trasi, 
ureditev nivojskih prehodov cest z železnico, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih 
naprav ter ureditev daljinskega vodenja prometa na celotni trasi. Ocenjena vrednost projekta 
znaša 89,35 milijona evrov. V pripravi so gradivo za Dokument identifikacije investicijskega 
projekta, vladno gradivo, terminski in finančni načrti ter javno naročilo za izdelavo projektne 
dokumentacije.



Kolesarska infrastruktura03
Direkcija Republike Slovenije za Infrastrukturo ob sodelovanju z razvojno agencijo savinjske 
regije ter lokalno skupnostjo (v projekt je vključenih 31 občin) izvaja aktivnosti na področju 
vzpostavitve državnih kolesarskih povezav na tem območju, za katero se pridobiva ustrezna 
projektna dokumentacija. 

Dosežki projektov iz Dogovora za razvoj 
savinjske regije 

04
Za negovanje in spodbujanje novih malih in srednjih podjetij, večjega deleža čistih prihodkov 
MSP, višje produktivnosti MSP ter povečanje energetske in snovne učinkovitosti je bilo 
podprtih devet projektov za podporno infrastrukturo ekonomsko-poslovnih območij. Projekti 
urejanja novih površin komunalne infrastrukture se izvajajo oz. so izvedene na območju občin 
Žalec (3), Šentjur (2), Dobje (1), Polzela (1), Rogaška Slatina (1) in mestne občine Velenje (1). 
Skupna vrednost projektov znaša 14,2 milijonov evrov, od tega vrednost sofinanciranja 
iz evropskih in nacionalnih sredstev 9,9 milijonov evrov. 

V savinjski regiji vzajemno delujejo tudi lokalna javno-zasebna partnerstva, imenovana LAS, 
in sicer LAS Od Pohorja do Bohorja, LAS Raznolikost podeželja, LAS Obsotelje in Kozjansko, 
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in LAS Spodnje Savinjske doline.

Turizem05
Turistična dejavnost velja za obetavno dejavnost regije in pomembno vpliva na celoten 
gospodarski razvoj, hkrati pa zagotavlja številna delovna mesta. Zdraviliški turizem in 
programi za zagotavljanje dobrega počutja (wellness) so vodilna turistična ponudba, vse bolj 
pa se razvijajo tudi zimski, klimatski, kongresni in sejemski turizem.

Na območju Savinjske regije je bilo unovčenih za dobrih 25 milijonov evrov turističnih 
bonov iz leta 2020. V tej regiji je bilo največ bonov unovčenih v občini Podčetrtek. Bonov 2021 
pa je skupaj unovčenih za skoraj milijon in pol evrov. Največ ponovno v občini Podčetrtek.

Glede na izjemen zgodovinski in dediščinski pomen ter obetavnost v slovenskem in širšem 
evropskem prostoru ima regija še veliko možnosti za nadaljnji razvoj kulturnega turizma. V 
to je usmerjen tudi javni razpis za digitalizacijo objektov kulturne dediščine v vseh vodilnih 
turističnih okoljih regije. 

Glede na celotni turistični obisk Slovenije ima savinjska regija v letu 2020 po številu 
nočitev 13-odstotni delež. 

V okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je bilo za integralne turistične 
produkte namenjenih 736.335,00 evra, za vodilne turistične kraje pa 1.280.828,23 evra. 



Savinjska regija je opredeljena kot premogovna regija in bo tako lahko upravičena tudi 
do sredstev iz sklada za pravični prehod, s katerimi se bo podprlo prestrukturiranje regije 
zaradi postopnega opuščanja premoga. 

Ta sredstva bodo uporabljena za blaženje učinkov zelenega prehoda na ljudi in skupnost, 
predvsem na področjih, kot so gospodarstvo, človeški viri, okolje in energetika.

Z različnimi spodbudami bomo podpirali zelene investicije v najnaprednejše tehnologije, 
raziskave, razvoj in inovacije, digitalizacijo in digitalno transformacijo ter uvajanje krožnih 
in trajnostnih modelov poslovanja. Cilj so nova zelena delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, 
krepitev gospodarske preobrazbe regije, gospodarske rasti ter s tem izboljšanje socialnega 
položaja in zmanjševanje brezposelnosti v regiji. 

V regiji želimo doseči splošno preusmeritev vlaganj k raziskavam in inovacijam vključujoč 
družbene inovacije, podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter socialnim podjetjem, 
kakovostnemu izobraževanju in usposabljanju, vključujočemu trgu dela, zato načrtujemo 
izvedbo nekaterih programov: 

• Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2021–2024, 
katerega namen je, da proračunski uporabniki upoštevajo obmejna problemska območja 
pri pripravi sektorskih programov in v razpisnih merilih javnih razpisov, ki jih izvajajo na 
območju cele države; 

• Spodbujanje začetnih investicij v vrednosti od 100.000 do 300.000 evrov na problemskih 
območjih v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v obdobju 2021–2026;

• Spodbujanje začetnih investicij v vrednosti od 300.000 do 1.000.000 evrov na 
problemskih območjih v okviru Načrta za okrevanje in odpornost 2021–2026;

• izvaja se javni razpis Sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih 
mest na obmejnih problemskih območjih za leti 2021 in 2022.

Na območju regije deluje več socialnih podjetij, med katerimi želimo posebej omeniti 
socialno podjetje Ustvarjalnik. Mlade spodbujajo pri razvoju inovativnih idej in projektov, 
jim pomagajo pri iskanju kadrov in povezovanju z uveljavljenimi podjetji ter jim zagotavljajo 
mentorstvo izkušenih podjetnikov in izobraževanje, na mednarodni ravni pa so bili uvrščeni med 
dvanajst najbolj obetavnih družbenokoristnih pobud na svetu. Prejeli so tudi priznanje za najbolj 
družbenokoristno idejo v srednjeevropski in vzhodnoevropski regiji ter posebno priznanje 
predsednika Republike Slovenije. 



Državna podpora podjetjem ima dobre učinke na njihov razvoj in delovna mesta v regiji. 
Takšen primer sta podjetji Kozmetika Afrodita in Plastika Skaza, ki sta skupno prejeli več 
kot 2.620.000,00 evra. Kozmetika Afrodita bo s tem kot prvo podjetje na svetu vzpostavila 
linijo izdelkov, v kateri uporabljajo naravne antioksidante, procesirane z zeleno tehnologijo, 
naravne antimikrobne snovi in napredno tehniko enkapsulacije bioaktivnih snovi, kar je dodana 
vrednost ne samo za Slovenijo, saj nas to znova postavlja na opazno mesto v svetu, temveč 
tudi za regijo, kjer ustvarja nova delovna mesta. Drugo podjetje pa bo razvijalo produkte, ki 
bodo omogočali sledljivost, upravljanje in optimizacijo proizvodnje, bodo cenejši od zdajšnje 
ponudbe ter jih bo mogoče namestiti na različne sisteme v proizvodnji, prav tako pa bo razvilo 
sistem, ki bo meril okoljski vpliv proizvodnje, spremljal materialne in energetske tokove ter 
omogočal pregledno sodelovanje z deležniki, prek tega pa ustvaril nova delovna mesta. 

Podjetje Malinca je prek izvajalske institucije ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
in sicer Slovenskega podjetniškega sklada, prejelo skupno več kot 90.000. Gre za zagonsko 
podjetje in zaščiteno blagovno znamko zdrave prehrane, prehranskih dodatkov in naravne 
kozmetike, hkrati pa tudi portal z recepti in nasveti za zdravo življenje, prek katerega podjetje 
izobražuje in ozavešča ljudi o zdravem načinu življenja ob zdravi prehrani ter športu, seznanja 
pa jih tudi z zdravimi recepti in ekologijo. V zadnjih letih narašča število prihodkov podjetja, 
povečuje pa se tudi število njihovih zaposlenih, kar koristno vpliva na zaposlenost v regiji. 
Podjetje je imelo v letu 2018 4 zaposlene, do leta 2020 pa so več kot podvojili število zaposlenih 
(trenutno imajo 9 zaposlenih).

Zavedamo se, da dodeljevanje subvencij za investicije pripomore k njihovi hitrejši izvedbi 
ter s tem k učinkovitejšemu zmanjševanju brezposelnosti v določeni regiji, zato pospešeno 
preučujemo vloge, ki ustrezajo pogojem v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij. 

Gorenje Hisense je prejelo subvencijo v višini 997.734,81 evra za izvedbo investicije širitve 
proizvodnje, ki pomembna pridobitev regije, saj bo prinesla 200 novih delovnih mest, kar 
bo bistveno prispevalo k razvoju regije in zmanjševanju brezposelnosti.

Z investicijo, ki jo bo MGRT podprlo v višini 7,693 mio evrov, želi podjetje skladno z načeli industrije 
4.0 povečati stopnjo avtomatizacije ter digitalizacije proizvodnih tehnologij in procesov. Gre 
za razvoj in proizvodnjo šestih novih aparatov za pripravo hrane ter petih novih aparatov za 
pripravo napitkov, ki bodo vključevali pametne in končnim uporabnikom prilagojene rešitve. S 
projektom bo podjetje ustvarilo 62 novih delovnih mest, od tega najmanj 12 visokokvalificiranih.

Minister Počivalšek podpisal 
pogodbo o državnem subvencioniranju 
Hisensove investicije 
(foto: www.gov.si)
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DOSEŽKI

Dograjen prizidek Šolskega centra Celje 01
Na objektu Šolskega centra Celje na Lavi je bila v letu 2020 dokončana izgradnja 
prizidka Šolskega centra Celje, kjer so v pritličju urejeni prostori za fitnes, v nadstropju 
pa ena splošna učilnica, dve specializirani učilnici in kabinet za učitelje. S tem sta 
omogočena varno in ekonomično izvajanje pouka športne vzgoje na matični lokaciji šole 
ter kakovostnejše oziroma ustreznejše izvajanje pouka ob zagotavljanju funkcionalnega, 
kakovostnega, prijetnega in varnega šolskega okolja za dijake. 

Investicijo je vodil Šolski center Celje, ki je tudi zagotovil sredstva v višini okoli 
900.000 evrov, MIZŠ pa je zagotovilo sredstva za financiranje del, izvedenih v letu 2019, v 
višini 170.000 evrov. Avgusta 2020 je bilo svečano odprtje prostorov.

V savinjski statistični regiji deluje 11 srednješolskih zavodov oziroma 19 srednjih šol, v 
njih se izobražuje 9.682 dijakinj in dijakov, kar je 13 odstotkov vpisanih v srednje šole. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v savinjski regiji za šolsko leto 2021/2022 za 
vpis novincev na predlog Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje razpisalo novi 
izobraževalni program Fotografski tehnik. Prav tako je na predlog šole kot tudi Gospodarske 
zbornice Slovenije na Šolskem centru Velenje razpisalo v izobraževanje programa 
Mehatronik operater in Oblikovalec kovin – orodjar tudi v vajeniški obliki. Tudi sicer je 
ministrstvo praktično vse predloge za vpis novincev vseh šol v regiji za naslednje šolsko leto v 
celoti potrdilo.

V savinjski regiji načeloma šole v Celju (izjema sta Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti 
ter Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje) nimajo težav z vpisom. Ravno nasprotno, vsi 
programi na vseh celjskih šolah so za mlade zelo zanimivi in izkazujejo veliko zanimanje za 
vpis, tako da imajo te šole vsako leto na večini svojih programov omejitev vpisa. To pomeni, 
da v večini primerov vpišejo zelo kakovostne kandidate, ki so tudi zelo uspešni v svojem 
izobraževanju. Za to regijo je značilno, da so srednje in osnovne šole med seboj zelo povezane, 
si medsebojno pomagajo ter sodelujejo pri kariernem odločanju učencev in dijakov.  

Športna infrastruktura02
Letos so se občine s svojimi predlogi lahko prijavile na Javni razpis za sofinanciranje 
investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih 
športnih površin v letu 2021. Zbiranje predlogov za sofinanciranje po tem javnem razpisu 
je potekalo v dveh sklopih: sklop 1 – investicije v rekonstrukcije športnih bazenov; sklop 
2 - investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin. 

V okviru sklopa 2 so se prijavile in bile izbrane naslednje občine Savinjske regije:
Občina Celje, Dobrepolje, Kozje, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje. Vsaki 
od izbranih občin se bodo sofinancirali stroški posameznega projekta posodobitve 
ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v višini nekaj več kot 22.900 evrov.



Več kot 17 milijonov evrov za sofinanciranje 
investicij v vrtce in osnovne šole03

Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki 
Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje znanost 
in šport objavilo februarja letos, in Sklepa vlade o zagotovitvi dodatnih sredstev za namen 
sofinanciranja investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu bodo občine savinjske regije prejele 
skupaj 17.802.914,85 evra za 23 projektov, in sicer za osem investicij v vrtce, štirinajst 
investicij v osnovne šole in eno investicijo v osnovno šolo s prilagojenim programom. 

Mestna občina Celje - sofinanciranje projekta
 izgradnje prizidka k Osnovni šoli Hudinja

Mestna občina Velenje  - sofinanciranje dozidave 
Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

Občina Braslovče - sofinanciranje prizidka k Osnovni šoli Braslovče

Občina Laško - sofinanciranje projekta izgradnje 
Šolske športne dvorane Rimske Toplice

Občina Mozirje - sofinanciranje razširitve Osnovne šole Mozirje 
ter skupnega projekta več občin razširitve Vrtca Mozirje

Občina Podčetrtek - sofinanciranje prizidka vrtca k 
Podružnični osnovni šoli Pristava pri Mestinju

Občina Polzela - sofinanciranje prizidka k tamkajšnji osnovni šoli

Občina Prebold - sofinanciranje delne rekonstrukcije 
in dozidave Osnovne šole Prebold

Občina Rogaška Slatina - sofinanciranje projekta telovadnice 
pri Podružnični osnovni šoli Sv. Florijan

Občina Rogatec - sofinanciranje projekta 
izgradnje skoraj ničenergijskega vrtca

Občina Slovenske Konjice - sofinanciranje projekta statične 
sanacije in obnove Osnovne šole Pod goro

Občina Solčava - sofinanciranje projekta telovadnice



Občina Šentjur - sofinanciranje konstrukcije objekta
 Osnovne šole Slivnica pri Celju

Občina Šmarje pri Jelšah - sofinanciranje gradnje prizidka 
in rekonstrukcije osrednje kuhinje

Občina Šmartno ob Paki - sofinanciranje projekta
rekonstrukcije in prizidka k tamkajšnjemu vrtcu

Občina Šoštanj - sofinanciranje projekta rekonstrukcije in 
sanacije Osnovne šole Karla Destovnika - Kajuha

Občina Vransko - sofinanciranje dodatnih prostorov 
za vrtec v obstoječem objektu Vrtca Vransko

Občina Štore - sofinanciranje projekta športne dvorane

Občina Vitanje - sofinanciranje novogradnje vrtca

Občina Vojnik - sofinanciranje izgradnje vrtca Frankolovo

Občina Zreče - sofinanciranje prizidave in 
rekonstrukcije tamkajšnjega vrtca 

Občina Žalec  - sofinanciranje rojekta nadzidave I. osnovne šole Žalec

Po desetih letih je vlada objavila javni 
razpis za sofinanciranje občinskih naložb v 

osnovne in glasbene šole ter vrtce.
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DOSEŽKI

Sanacija zemljine v otroških vrtcih01
Podrobne preiskave otroških igrišč v Celju so pokazale, da zemljina ni primerna za otroška 
igrišča, zato smo začeli izvajati sanacijo zemljine.

Seznam vrtcev, saniranih v letu 2019-2020: Vrtec Anice Černejeve, Enota Mavrica; Vrtec 
Zarja, Enota Ringa Raja; Vrtec Zarja, Enota Mehurček; Vrtec Zarja, Enota Živ-žav. V letu 
2021 in 2022 se bodo predvidoma sanirali: Vrtec Tončke Čečeve, Enota Center; Otroško 
igrišče ob Savinji; Vrtec Zarja, Enota Iskrica; Vrtec Anice Černejeve, Enota Luna. V letu 
2022 se bo izvajala še sanacija v: Vrtcu Anice Černejeve, Enota Sonce; Vrtcu Zarja, Enota 
Čiračara; Vrtcu Anice Černejeve, Enota Gaberje. Sredstva za sanacijo v vseh vrtcih v 
višini približno 3 milijone evrov bo zagotovil državni proračun.

Protipoplavna zaščita02
V občinah Vransko, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in v Mestni občini Celje se izvajajo projekti 
v skupni vrednosti dobrih 30 milijonov evrov. Med drugim se bosta uredila suhi 
zadrževalnik na Merinščici in Voglajna s pritoki; rekonstruiral se bo kanalizirani del potoka 
izpod Barbare ter izvedli nadomestni ukrepi za poplavno varnost na porečju Savinje. Za 
vzdrževalna dela, ureditve in sanacijo na Savinji in Sotli s pritoki je letos na razpolago 
skupaj 6,6 milijona evrov. Sofinanciranje skupaj znaša približno 445 evrov na prebivalca 
v regiji..

Potek in zaključk sanacije vrtca Ringaraja v Celju
(foto: Bernarda Podlipnik)



Zaščita pred plazovi03
V lanskem in letošnjem letu so bile za občine Kozje, Štore, Šmartno ob Paki in Tabor 
izdelane opozorilne karte geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega 
masnega premikanja in erozije, kar je pomemben korak k boljšemu prostorskemu 
načrtovanju.

Občina Laško bo v okviru programov odprave posledic naravnih nesreč in na podlagi 
Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč za sanacijo plazov po poplavah avgusta 2019 
in julija 2020 prejela dobrih 200.000 evrov. V okviru programa odprave posledic poplav 
novembra 2019 so bila občini že dodeljena sredstva iz državnega proračuna za izvedbo 
nujnih ukrepov v višini 63.000 evrov.

Projekti iz mehanizma celostnih 

teritorialnih naložb (CTN)04
Občine Savinjske regije izvajajo (oziroma so že izvedle) sedem projektov, ki jih sofinancirata 
država in EU v višini približno 20,5 milijona evrov. Med drugim so v Mestni občini Celje 
izvedli projekt Generator (obnova, rekonstrukcija in sprememba namembnosti ter 
energetska sanacija javne zgradbe – nekdanje veleblagovnice – za potrebe vzpostavitve 
novih vsebin na urbanem območju starega mestnega jedra Celje. V Mestni občini Velenje 
so oživili zapostavljeni urbani del mesta ter starotrško jedro in uredili prireditveni oder in 
prostor ob Velenjskem jezeru.

Oskrba s pitno vodo05
V okviru evropske kohezijske politike bodo v Občini Laško zgradili 9230 m novih 
vodovodov, dva vodohrama in eno prečrpališče. Cilj je 108 prebivalcem zagotoviti dostop 
in nadaljnjo oskrbo s pitno vodo. Vrednost sofinanciranja znaša 214.000 evrov. V občinah 
Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko bo v okviru projekta do leta 2023 za 
14.807 prebivalcev zagotovljen bolj varen in za 136 prebivalcev nov dostop do zdravstveno 
ustrezne pitne vode. Vrednost sofinanciranja znaša dobre tri milijone evrov.



Odvajanje in čiščenje odpadnih voda06
Na porečju Savinje se bo v občinah Celje, Štore, Vojnik in Laško na kanalizacijsko omrežje 
na novo priključilo 2776 prebivalcev, zgrajenih bo skoraj 34,5 km kanalizacijskega 
omrežja, vrednost investicij pa je približno 11,4 milijona evrov. V Občini Mozirje se izvaja 
projekt izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda, v vrednosti sofinanciranja približno 2,2 milijona evrov, kar znaša približno 530 
evrov na prebivalca v občini.

Na porečju Dravinje je v Občini Zreče predvidena izgradnja sekundarne kanalizacije in 
šestih črpališč z namenom priključitve 733 prebivalcev na odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode. Vrednost sofinanciranja znaša dobrih 1,5 milijona evrov. V Občini Slovenske 
Konjice je predvidena nadgradnja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, s čimer 
se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje povečala na 98 odstotkov. 
Vrednost sofinanciranja znaša dobrih 2,5 milijona evrov.

Na porečju Sotle je v Občini Rogaška Slatina predvidena hidravlična izboljšava 
kanalizacijskega sistema, razširitev čistilne naprave Rogaška Slatina za dodatnih 3500 
PE. Vrednost sofinanciranja znaša dobrih 1,1 milijona evrov. V občinah Braslovče, Polzela 
in Žalec bodo dogradili ločen kanalizacijski sistem. Vrednost sofinanciranja znaša skoraj 
milijon evrov.

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10. Investitorja Nepremičnine Celje d.o.o. in Mestna občina 
Celje. Vrednost investicije: 16,5 mio evrov. Višina sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 
5,7 mio evrov. 6 večstanovanjskih objektov s 142 javnimi najemnimi stanovanji, garažno hišo in 2,32 ha 
revitaliziranih površin v urbanem okolju. (foto: Jan Grušovnik)
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DOSEŽKI

Tehnološke posodobitve petih namakalnih 
sistemov

01
V letošnjem letu smo tehnološko posodobili pet namakalnih sistemov v Savinjski 
dolini (v krajih Breg, Roje, Kaplja vas, Gotovlje in Žalec) na površini 963 ha kmetijskih 
zemljišč. Posodobljena so bila predvsem črpališča namakalnih sistemov, poleg tega 
pa se je okrepil tudi vodni vir za namakanje. Glavna kultura na območju posodobljenih 
namakalnih sistemov je hmelj, poleg tega pa se namakajo tudi poljščine in zelenjava. S 
posodobljenimi namakalnimi sistemi bo omogočeno nemoteno namakanje kmetijskih 
zemljišč, vzpostavljeni so bili dodatni vodni viri za namakanje tudi ob dolgotrajnejših 
sušah. 

Posodobljeni so bili cevovodi, s tem pa so se zmanjšale izgube vode v samem namakalnem 
sistemu. V drugem obdobju posodobitve bo poskrbljeno za cevovode. V okviru programa 
razvoja podeželja 2014–2020 smo za projekt namenili pet milijonov evrov nepovratnih 
sredstev za prvo obdobje tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov.

V Savinjski statistični regiji imamo 16.681 kmetijskih gospodarstev, povprečna velikost 
kmetijskega gospodarstva v tej regiji pa je 5,42 hektarja. Kmetijska gospodarstva obdelujejo 
skoraj 68 tisoč hektarjev kmetijskih površin. 

Iz Savinjske regije prihaja kar nekaj uspešnih projektov, podprtih s sredstvi Programa razvoja 
podeželja 2014 – 2020 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, Evropskega inovativnega 
partnerstva. To so projekti, ki prinašajo nove pristope pri kratkih dobavnih verigah in (novih) 
lokalnih trgih, kot tudi pri okoljskih ukrepih za prilagajanje podnebnim spremembam, 
krepijo pa tudi raznolikost kmetijskih dejavnosti. Na območju Savinjske regije deluje tudi 
pet lokalnih akcijskih skupin, ki izvajajo projekte v okviru pristopa LEADER. Ta pristop s svojo 
širino omogoča izvedbo raznovrstnih projektov, ki združujejo in povezujejo različne sektorje in 
deležnike na lokalnem območju in tudi širše, prav tako pa posamezni projekt lahko združuje 
različne aktivnosti (investicije, delavnice, promocijski material, izmenjava znanj, prodaja …) ter 
tako omogoča celosten pristop s (še) večjim in predvsem dolgoročnejšim učinkom. 

(foto: AdobeStock / Soru Epotok)



Projekt Evropsko inovativno partnerstvo (EIP) – 

seneno meso in mleko02
S projektom, ki se izvaja v okviru programa razvoja podeželja, želimo kmetijam, ki 
kmetujejo na tradicionalen način, ponuditi možnost certificiranja dodane vrednosti – 
seneno prirejo brez silaže. Z ustvarjeno novo blagovno znamko SENENO zagotavljamo 
boljšo odkupno ceno senenih pridelkov (meso in mleko). V certifikacijo seneno mleko je 
zdaj vključenih 27 kmetij, v shemo seneno meso pa pet. 

Med izvajanjem projekta je bil ustanovljen tudi Zavod seneno meso in mleko z namenom, 
da se seneni pridelovalci in predelovalci združijo pod skupno blagovno znamko. Gre 
za prvo profesionalno stanovsko organizacijo v kmetijstvu, kjer partnerji, kmetije, za 
promocijo prispevajo precejšen del lastnih sredstev. Do konca letošnjega julija je bilo za 
projekt izplačanih 164.304 evrov.

Zeliščni vrt in kmetija Majnika – človek je najboljše 

zdravilo za človeka, kmetija pa najboljši delodajalec 03
S projektom Zeliščni vrt in kmetija Majnika, ki se izvaja v okviru programa razvoja podeželja, 
je spodbujena pridelava zelišč po biodinamični metodi. V letu 2020 so pridelovalci vstopili 
tudi v certificiranje biodinamičnega kmetijstva ogranizacije Demeter. S projektom smo 
ustvarili nova delovna mesta na podeželju, intenzivirali aktivno vključujevanje v dejavnosti 
lokalne skupnosti, z vključevanjem ranljivih skupin pa prispevamo tudi k inkluzivni družbi. 
Ob pomoči zadrug in organizacij pridelovalcev se je kmetija uveljavila s svojo kuhinjsko 
zeliščno soljo Majnika, različnimi čajnimi mešanicami in kalčki. 

Leta 2019 je Katja Temnik s kmetije Majnika prejela naziv inovativna mlada kmetica, leta 
2020 je prejela priznanje za najboljšo podjetnico v kmetijstvu Agrobiznis 2020; je tudi 
ambasadorka turističnega območja Rogla – Pohorje. Do konca letošnjega julija je bilo 
za projekt izplačanih 40.602 evra.

Projekt LIFE – integrirani projekt NATURA.SI 04
V integriranem projektu LIFE za okrepljeno upravljanje Nature 2000 smo pripravili ukrepe 
v gozdovih in na kmetijskih površinah ter ukrepe za vzpostavitev naravovarstvenega 
nadzora. V savinjski regiji je cilj ukrepov izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov ter 
boljše sodelovanje lokalnih deležnikov na območju Ličence pri Poljčanah in Boča v občini 
Rogaška Slatina. Za projekt je namenjenih 50.000 evrov.  



Izgradnja novega gojitvenega objekta za gojenje 
afriškega soma v Rogatcu05

Z novim gojitvenim objektom za gojenje afriškega soma bomo pripomogli k varovanju in 
obnovi vodne biotske raznovrstnosti ter h krepitvi ekosistemov, povezanih z akvakulturo. 
Nov objekt bo prispeval tudi k večjim zmožnostim za gojenje afriškega soma in s tem 
posredno k večji lokalni proizvodnji in potrošnji rib. Pričakovana okvirna proizvodnja 
novega obrata je deset ton. Za projekt je namenjenih 519.477,00 evra, od tega 259.738,50 
evra zasebnih sredstev in 259.738,50 evra javnih sredstev. 

V savinjski regiji je 
približno 

10.000 kmetijskih 
gospodarstev, 

ki obdelujejo skoraj 
64.000 ha kmetijskih 

zemljišč. 

Širitev in opremljanje obrata za predelavo rib v 
ribogojnici Dvor v Sv. Florjanu pri Rogaški Slatini06

S širitvijo in opremljanjem obrata za predelavo rib povečujemo konkurenčnost malih in 
srednjih podjetij v sektorju ribištva in akvakulture, spodbujamo tudi naložbe v sektorju 
predelave in trženja. Projekt bo pripomogel k večjim predelovalnim zmogljivostim in 
razvoju predelovalne industrije, pričakovana povečana proizvodnja bo predvidoma 3,8 
tone. Za projekt je namenjenih 217.459,02 evra, od tega 108.729,51 evra zasebnih 
sredstev in 108.729,51 evra javnih sredstev. 
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Selitev inšpektoratov in direkcije za 
infrastrukturo v skupne prostore

01
Jeseni 2019 je bil izveden nakup poslovnih prostorov v objektu na naslovu Kidričeva 
24B, Celje. Objekt je v večinski lasti Republike Slovenije in v upravljanju ministrstva za 
javno upravo. Do konca leta 2021 bodo v objekt preseljeni vsi inšpektorati in direkcija 
za infrastrukturo. V objektu že delujeta Uprava za probacijo in Inšpektorat Republike 
Slovenije za delo. Po vselitvi bo v objektu delalo skupaj 114 javnih uslužbencev oziroma 
devet organov. Za nakupom poslovnih prostorov je bila dolgoročno rešena prostorska 
problematika inšpektoratov, hkrati pa bo strankam omogočen lažji dostop do vseh 
inšpektoratov, ki ne bodo več razpršeni po območju Mestne občine Celje, saj je navedena 
lokacija v bližini mestnega središča.

Ministrstvo za javno upravo v savinjski regiji izboljšuje prostorske pogoje za delo zaposlenih 
v različnih organih, hkrati pa z združevanjem organov v enem poslopju izboljšuje storitve 
za stranke, ki bodo poslovanje z različnimi državnimi institucijami lahko opravile na enem 
mestu. Za lažjo dostopnost upravnih storitev je bil v večini upravnih enot savinjske regije 
vzpostavljen sistem naročanja strank in dodatne klicne številke za naročanje strank ter 
omogočena dodatna začasna prijavna mesta, kjer si prebivalci lahko uredijo e-identiteto.

Selitev sedeža Direkcije Republike Slovenije 
za vode

02
Zaradi finančnih prihrankov, decentralizacije države s poudarkom na spodbujanju 
skladnejšega regionalnega razvoja in za zagotovitev dodatnih poslovnih prostorov za 
dodatno zaposlene uslužbence se je s prejšnje lokacije v Ljubljani preselil sedež direkcije, 
ki bo odslej delovala v Celju, v poslovnih prostorih na Mariborski cesti 88.

Zamenjava stavbnega pohištva upravnih enot03
Zaradi vzdrževanja stavbe ter z namenom izboljšanja delovnih pogojev za zaposlene in 
prijaznejšega okolja za stranke so bila v stavbah, kjer delujeta Upravna enota Žalec (Ulica 
Savinjske čete 5) in Upravna enota Laško (Mestna ulica 2) zamenjana dotrajana okna. Dela 
so potekala v obdobju od 30. septembra 2020 do 31. marca 2021. Investicija Ministrstva za 
javno upravo je znašala 81.034,76 evra z DDV. V letošnjem letu je predvidena še adaptacija 
strehe. 



Zakon o finančni razbremenitvi občin04
Z ZFRO smo občine finančno in administrativno razbremenili, hkrati pa so se povečali tudi 
nekateri njihovi prihodki. Zakon občinam na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov 
evrov prihrankov. Zakon posega v dvanajst področnih zakonov. 

Država je med drugim od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega 
zavarovanja za brezposelne državljane in otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso 
zavarovani kot družinski člani, prevzela je financiranje nalog družinskega pomočnika 
in financiranje nalog mrliško pregledne službe.

Zvišuje se na primer upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki je odslej plačljiva 
tudi za notarje.

Občine smo administrativno razbremenili, kar bo posredno vplivalo na zmanjšanje 
njihovih stroškov. Tako bo na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih 
potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, poenostavljeno je plačevanje 
prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb. 

Gre za rezultate odličnega sodelovanja na medinstitucionalni ravni, sodelovanja med 
državnimi organi in občinami v okviru delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo je v 
tem mandatu ustanovil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Zakon občinam na letni ravni 
prinaša več kot 70 milijonov 

evrov prihrankov.

Dvig povprečnine občinam05
Skupno se je v tem mandatu občinam povprečnina povečala kar za 40 evrov. Zdaj znaša 
628,20 evrov. Povprečnina se je v tem mandatu povečala dvakrat. Najprej aprila 2020 s 
takratnih 589,11 evra na 623,96 evra. 

Tako so občine že v letu 2020 prejele za kar 73 milijonov evrov več sredstev od načrtovanih. 
To hkrati pomeni tudi dvig nepovratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij na 
51 milijonov evrov). S podpisom dogovora o povprečnini med vlado in združenji občin za 
leti 2021 in 2022 pa se je povprečnina zvišala na 628,20 evra.



Ukrepi za lažjo dostopnost upravnih storitev06
Dostop do upravnih enot je zaradi nastalih okoliščin, povezanih z epidemijo covida-19, 
preobremenjenosti in povečanega obsega dela, otežen. Na večini upravnih enot Savinjske 
regije so bili, tako kot v preostalih regijah, glede na zaznane potrebe strank vzpostavljeni 
sistem naročanja strank in dodatne klicne številke za naročanje strank. Omogočili smo 
dodatna začasna prijavna mesta, kjer si prebivalci lahko uredijo e-identiteto. Na Upravni 
enoti Žalec in Upravni enoti Celje so ob sredah podaljšali uradne ure za stranke. Kjer je 
bilo zaznano večje zanimanje strank, je bila omogočena pridobitev digitalnega potrdila 
ter mobilne identitete smsPASS tudi ob četrtkih, ko na upravnih enotah sicer ni uradnih 
ur. 
Da bi strankam kar se da olajšali poslovanje z upravnimi enotami, vzpostavljamo tudi 
klicni center, na spletnih straneh vseh 58 upravnih enot in ministrstva za javno upravo pa 
objavljamo posebno pasico z informacijami o čakalnih dobah v delovnih dnevih za štiri 
najbolj pogoste postopke po upravnih enotah (postopki pridobitve/zamenjave osebne 
izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja ter za pridobitev digitalne identitete 
smsPASS/SIGENCA). Podatke o čakalnih dobah osvežujemo vsak dan do 10. ure.

Podpis Dogovora o višini povprečnine za proračunski leti 2021 in 2022 (foto: Skupnost občin)

Podaljšana veljavnost pretečenih osebnih 
izkaznic do konca leta 

07
V obdobju ukrepov za zajezitev epidemije je potekla veljavnost številnim osebnim 
izkaznicam, dostopnost upravnih enot pa je bila omejena s sistemom naročanja. Zato smo 
podaljšali veljavnost že pretečenih osebnih izkaznic do konca leta 2021. Državljani tako 
lahko osebne izkaznice, ki so sicer potekle od 29. marca 2020, do konca letošnjega leta 
uporabljajo za izkazovanje istovetnosti, državljanstva in nastopanje v pravnem prometu 
na območju Republike Slovenije (če seveda ni prišlo do spremembe osebnih podatkov, 
ki so vpisani na izkaznici). Prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico pa ni 
mogoče.
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NAČRTUJEMO
Strateški svet za digitalizacijo je vladi letos junija predlagal 40 ukrepov, ki so ključni, da 
lahko Slovenija pospeši svojo digitalno preobrazbo. Te ukrepe je vlada tudi potrdila, 
naloga novoustanovljene službe pa sta usklajevanje z drugimi resorji in čim hitrejša izvedba 
zastavljenih ukrepov. 

Služba vlade za digitalno preobrazbo je določene ukrepe že začela izvajati in usklajevati. 
Med te sodi digitalizacija celotnega postopka pridobivanja e-gradbenega dovoljenja prek 
portala, ki bo omogočal oddajo, vodenje in spremljanje vloge. Portal bo vlagateljem in 
pristojnim organom vsak trenutek omogočal vpogled v status in stopnjo reševanja vloge, s 
tem pa izboljšal preglednost in hitrost postopka. Uvedba informativnega izračuna otroških 
dodatkov in drugih prejemkov iz naslova družinske politike bo sledila zgledu informativnega 
izračuna dohodnine, varen in hiter način dostopanja do spletnih storitev javne uprave, 
bank, telekomunikacijskih operaterjev in drugih pa bo omogočil namenski spletni program 
za e-avtentikacijo z novo biometrično osebno izkaznico. Sledila bo še vpeljava sistema 
virtualnega upravnega okenca, na katerem lahko državljani prek varne avdio-video povezave 
urejajo upravne in druge storitve javne uprave, naročanje na termine, izmenjavo dokumentov, 
digitalno podpisovanje ter izvajanje plačil.

Enkratno letno e-poročanje podjetij državnim organom prek enotnega državnega 
spletnega okolja in enotnega obrazca, ki bo vseboval podatke za vse ključne organe (FURS, 
Ajpes, Statistični urad, Banka Slovenije), bo podjetnike razbremenilo številnih dosedanjih 
oblik poročanja in stalnega podvajanja podatkov. 

Elitni raziskovalni in razvojni inštitut na področju umetne inteligence bo k strateškemu 
partnerstvu oziroma solastništvu pritegnil vodilna svetovna tehnološka podjetja. Cilj je 
razvoj in prenos vrhunskih inovacij v slovensko ter širše evropsko gospodarstvo. Poseben 
del rezervne sestave slovenske vojske za strokovnjake na področju kibernetske varnosti bo 
ob rednih domačih in mednarodnih vajah na področju kibernetske varnosti usposobljen za 
primere kibernetskih napadov in vključen v obrambo države ter njene kritične infrastrukture.

Obvezno samodejno podnaslavljanje TV-programov na osnovi tehnologije samodejne 
razpoznave slovenskega govora v realnem času gledalcu omogoča, da vključi podnaslavljanje 
za slovenski jezik. Razvoj take mobilne aplikacije bo gluhim in naglušnim olajšal vključevanje 
v različne življenjske in delovne procese. Za namene spodbujanja vseživljenjskega učenja na 
področju digitalnih veščin bo uveden digitalni bon, ki ga bodo upravičenci lahko unovčili 
pri ponudnikih izobraževanj oziroma tečajev na področju digitalnega opismenjevanja, s 
posebnim poudarkom na uporabi spletnih storitev javne uprave. Za 5.000 najbolj ogroženih 
starostnikov, invalidov in težjih kroničnih bolnikov pa bo zagotovljeno sistemsko financiranje 
za storitve e-oskrbe na domu s pomočjo že razvitih in preizkušenih orodij na tem področju. 
S tem se vsem vključenim uporabnikom omogoči celovita institucionalna zdravstvena oskrba 
ob stalnem spremljanju njihovega fizičnega in duševnega stanja.

Našteti ukrepi bodo omogočili pospešitev digitalne preobrazbe Slovenije in s tem tudi 
prebivalcev ter podjetij v savinjski regiji.
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DOSEŽKI
Savinjska (statistična) regija se razteza od državne meje z Republiko Avstrijo na 
severozahodu do meje z Republiko Hrvaško na jugovzhodu regije. Onkraj meje z 
Avstrijo leži zvezna dežela Koroška z glavnim mestom Celovec, onkraj meje s Hrvaško 
pa Krapinsko-Zagorska županija z glavnim mestom Krapina. Tako v zvezni deželi Koroški 
kakor tudi v Krapinsko-Zagorski županiji živijo pripadniki slovenske manjšine. Ta je še 
posebej številčna in dobro organizirana na Koroškem.

Prebivalstvo obmejnih občin Hum na Sotli in Pregrada, kjer živi precej pripadnikov 
slovenske narodne manjšine, je na opazno povezano z občinami Rogatec, Podčetrtek 
in Rogaška Slatina na jugovzhodu savinjske regije. S svojim skrajnim severozahodnim 
koncem (Solčavsko) pa savinjska regija meji na občino Železna Kapla, ki z vidika 
zagotovljene manjšinske zaščite za Slovence sodi med pet najbolj razvitih občin v deželi 
Koroški. Občina Solčava je z občino Železna Kapla povezana s solidno gorsko cesto, 
speljano čez prelaz Pavličevo sedlo (1336 m). 

V zgodovini je bilo Solčavsko bolj povezano s koroško Železno Kaplo kot s Savinjsko dolino, 
saj je bila soteska Igla med Solčavo in Lučami nekoč skoraj neprehodna. V evropski 
finančni perspektivi 2007–2014 je bila občina Solčava dejavno vključena v zelo uspeli 
evropski čezmejni projekt ovrednotenja gorskih podzemskih jam na njenem ozemlju in 
na Kapelškem onstran državne meje. Tudi sicer je sodelovanje Solčave z Železno Kaplo 
dokaj tesno. Urad pomembno podpira delovanje slovenskih struktur v občini Železna 
Kapla. 

V savinjski regiji zdaj ni organizacij civilne družbe ali javnih ustanov, ki bi gojile oziroma 
razvijale organizirano in trajno sodelovanje s slovenskimi rojaki v zamejstvu in po svetu. 
Le Mohorjeva družba Celje si na tem področju zasluži posebno omembo kot ena od 
treh naslednic izvorne leta 1851 v Celovcu ustanovljene Mohorjeve družbe, najstarejše 
in pomembne kulturne ustanove slovenskega naroda, ki je slovensko knjigo naredila za 
množično dobrino in s tem Slovence za narod, ki bere. V Šentjurju pri Celju pa deluje 
Domoljubno društvo Franjo Malgaj, ki se posveča ohranjanju spomina na svetlo tradicijo 
bojev za slovensko Koroško, v katerih je z vojaškimi uspehi izstopal slovenski častnik 
Franjo Malgaj, domačin iz Šentjurja. 

Celjska Mohorjeva družba je ena od 
naslednic v Celovcu ustanovljene 

Mohorjeve družbe, ki letos 
praznuje že 170. obletnico. 

(foto: arhiv Celjske Mohorjeve družbe)



Ministrstvo za zunanje zadeve nudi podporo slovenskim podjetjem pri vstopu na 
tuje trge oziroma pri širitvi njihovega poslovanja v tujini. V Savinjski dolini je prisotnih 
veliko podjetij z dobrim izvoznim potencialom, med katerimi so mnoga zelo uspešna 
na področju internacionalizacije. Med njimi je kar nekaj visokotehnoloških podjetij z 
veliko dodano vrednostjo. Ministrstvo za zunanje zadeve sodeluje s številnimi podjetji iz 
Savinjske regije.

Podjetje Podkrižnik je v zadnjem letu razvilo pametne pogonske sisteme za robotiko in 
e-mobilnost. S sistemom za električna plovila Edy’n so junija letos na navtičnem sejmu 
Salone Nautico v Benetkah premagali vso svetovno konkurenco. Leta 2019 in 2020 so se 
predstavniki podjetja udeležili obiska gospodarske delegacije, ki je spremljala predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja na njegovem obisku na Norveškem in Slovaškem.
Na področju robotike je v regiji zelo uspešno tudi podjetje Roboteh Šentjur, na področju 
logistike pa podjetje Pišek & HTF Logistics. Obe podjetji sta primera dobre prakse pri 
vzpostavljanju strateških partnerstev z velikimi tujimi podjetji.

V prihodnost usmerjeno je tudi sodelovanje gospodarske diplomacije s 
Kompetenčnim centrom Roboflex iz Celja, ki je v so-organizaciji s SPIRIT in Strateško-
razvojnim inovacijskim partnerstvom Tovarne prihodnosti (SRIP TOP) septembra 
2018 organiziralo razvojno gospodarsko delegacijo s področja robotike na Danskem. 
Gospodarska delegacija je štela 27 članov, predvsem podjetij in predstavnikov slovenskih 
znanstvenih ustanov. Člani delegacije so se udeležili tudi sejma R-18, enega največjih na 
področju robotike. Po obisku je Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
na pobudo članov delegacije pripravila razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Slovenijo ter nordijskimi in baltskimi državami.

Savinjska regija ima veliko uspešnih podjetij tudi na področju živilsko-predelovalne 
industrije. Velik izvozni potencial smo zaznali predvsem pri podjetju ROI, ki polni 
mineralno vodo.

Ministrstvo za zunanje zadeve že 10 let uspešno sodeluje z organizatorji MOS – največjega 
poslovnega in sejemskega dogodka v Sloveniji, na katerem bo 15. septembra 2021 
že desetič zapored potekal Dan gospodarske diplomacije. Dogodek je namenjen 
predstavitvi gospodarske diplomacije slovenskim podjetjem z namenom spodbujanja 
podjetij k čim večji uporabi orodij, ki jih gospodarska diplomacija ponuja.



Minister dr. Logar na obisku pri koroškem deželnem glavaju dr. Petru Kaiserju (foto: MZZ)

Ministrica dr. Helena Jaklitsch na slovesnosti ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije v Celovcu 
(foto: USZS)



KULTURNA
DEDIŠČINA
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DOSEŽKI
Ministrstvo za kulturo si prizadeva za decentralizacijo (so)financiranja javnih kulturnih 
programov in projektov. Zato je lani, po dobrih desetih letih, znova obudilo javni poziv 
za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti. Doslej 
sta bila objavljena dva poziva, leta 2020 in 2021, na katerih so finančna sredstva – skupaj 
580.639,03 evrov prejele štiri savinjske občine: Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur in Laško. 
K omenjenemu razpisu je ministrstvo letos dodalo še javni poziv za sofinanciranje nujnih 
programov na področju kulture, na katerem je 713.581,75 evrov prejelo sedem občin: Šentjur, 
Žalec, Vransko, Velenje, Celje, Ljubno in Laško. Cilj obeh pozivov je izboljšati pogoje za 
izvajanje kulturnih dejavnosti v lokalnih okoljih.

Ker je ena od prednostnih nalog ministrstva ohranjanje nepremične kulturne dediščine, 
bo v dveh letih (2021–2022) izdatno finančno podprlo obnovitvena, konservatorsko-
restavratorska in vzdrževalna dela na šestih sakralnih objektih (samostan Jurklošter, 
cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu, cerkev Marijinega vnebovzetja v Šmarju 
pri Jelšah, 11. kapelico Kalvarije v Šmarju pri Jelšah, cerkev Mati dobrega sveta v Završah 
pri Grobelnem in cerkev Marije sedem žalosti na Gradišču v Podsredi), treh gradovih (grad 
Podčetrtek, Stari grad Celje in grad Gornji Rogatec) in treh domačijah (gospodarsko poslopje 
domačije Podolševa 20, Borkova domačija in rojstna hiša Neže Maurer). V ta namen bo 
namenilo 861.497,28 tisoč evrov. 

Med načrtovanimi obnovami naj izpostavimo obnovo rojstne hiše pesnice in pisateljice 
Neže Maurer, ki je uvrščena med pomembne kulturne spomenike v Sloveniji. Poleg tega, 
da gre za rojstno hiše priznane literarne ustvarjalke, je to tudi ena redkih še ohranjenih 
hiš iz sredine 18. stoletja, ki izpričuje način življenja, gospodarjenja in bivanja v preteklosti. 
Ministrstvo bo obnovo sofinanciralo z 98.678,72 evri. 

Letos ima ministrstvo rekordni 
proračun za kulturo, največji doslej v 

zgodovini samostojne Slovenije.

Celjski grad (rekonstruiran obrambni hodnik) 
(Foto Ivan Stopar)



Ministrstvo za kulturo sofinancira tudi delovanje nekaj vidnejših javnih kulturnih zavodov v 
Savinjski regiji. Slovensko ljudsko gledališče Celje, na primer, je edino profesionalno gledališče 
v tej regiji, njegov zaščitni znak je med drugim tudi pomemben slovenski gledališki dogodek 
festival Dnevi komedije. Ministrstvo financira delovanje in program gledališča, med 
lanskoletnimi prihodki gledališča so ravno ministrska sredstva predstavljala večji del, 
to je 94,08 %. 

Prepoznavna savinjska javna zavoda sta tudi Muzej novejše zgodovine Celje in Pokrajinski 
muzej Celje. Ministrstvo je v letu 2021 za delovanje savinjskih muzejev namenilo 1,7 
milijona evrov. Muzej novejše zgodovine Celje, ki se lahko pohvali s prvim otroškim muzejem 
v samostojni Sloveniji, trenutno prenavlja Pelikanovo hišo. Za prenovo je ministrstvo odobrilo 
100.000,00 evrov. Hiša bo po prenovi skupaj s Pelikanovim ateljejem ne le v slovenskem, 
temveč tudi v srednjeevropskem prostoru predstavljala izjemen fotografski muzej. Medtem 
pa na Muzejskem trgu v Celju že nekaj let pod vodstvom Pokrajinskega muzeja Celje 
poteka projekt restavriranja antičnih fresk iz 1. stoletja. Gre za izjemno najdbo, redko tudi v 
evropskem prostoru. Od leta 2018 do danes je ministrstvo za projekt namenilo 180.800,00 
evrov. 

Poleg vsega tega ministrstvo skrbi tudi za razvoj medijske krajine Savinjske regije. V razvid 
medijev je vpisanih 117 medijev – tiskani mediji, radijski in televizijski programi, elektronske 
publikacije. Za programske vsebine medijev v Savinjski regiji, med drugim tudi tistih s 
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali 
televizijskega programa, je ministrstvo v letu 2021 namenilo 406.989,34 evrov. Sredstva je 
prejelo 8 medijev.

Samostan Jurklošter 
(Foto: Zvone Pelko)



NAČRTOVANI PROJEKTI
Ministrstvo za kulturo si bo še naprej prizadevalo zagotoviti ustrezna sredstva na področju 
kulture. Spomnimo, letos ima ministrstvo rekorden proračun za kulturo, največji doslej 
v zgodovini samostojne Slovenije. Poleg tega se je začel letos izvajati poseben projekt, t. 
i. kulturni evro, ki izvajalcem kulturnih dejavnosti odpira vrata do dodatnih finančnih 
sredstev. Ker pa se ministrstvo zaveda, da so sredstva evropske kohezijske politike ključna 
razvojna sredstva tudi na področju kulture, se trudi zagotoviti finančna sredstva tudi v sklopu 
večletnega finančnega okvira Evropske unije za obdobje 2021–2027. 

Ob tem ne smemo pozabiti tudi predvidenih dodatnih finančnih sredstev iz Načrta za 
okrevanje in odpornost. V prihodnjih letih bodo občine lahko pridobile investicijska sredstva 
predvsem za projekte, ki bodo povezovali kulturno dediščino in javno kulturno infrastrukturo 
s turizmom.  

Grad Podčetrtek
(Foto: Zvone Pelko)
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DOSEŽKI
Investicijsko vzdrževanje01

Da bi rešili prostorsko problematiko in zagotovili nemoteno delovanje pravosodnih 
organov v Celju in pa centralnega digitalnega distribucijskega centra, smo v proračunu za 
letošnje leto zagotovili sredstva za nakup prostorov na Prešernovi 18. Začetek gradbenih 
ter obrtniških del je predviden za prihodnje leto.

V Celju se dokončuje tudi preureditev prostorov za potrebe delovno-socialnega sodišča. 
Na Prešernovi 27, kjer je okrožno sodišče, smo na objektu sanirali streho, prenovili pa smo 
tudi arhivske prostore v Velenju in Celju.

Sicer pa se v Savinjski regiji trenutno izvajajo oz. se v prihodnjem proračunskem obdobju 
načrtujejo še naslednje investicije:

- izgradnja dvigala in ureditev dostopa za gibalno ovirane ob stavbi okrajnega in 
okrožnega sodišča v Celju;

- ureditev poškodovanega dvoriščnega tlaka in varnostne razsvetljave na 
stavbi upravnega in delovnega sodišča v Celju;

- zamenjava toplotne podpostaje, ureditev ekološkega otoka in izdelava projektne 

Dostopnost in prijaznost pravosodja02
Z digitalizacijo pravosodja smo zagotovili dostopnejši pravosodni sistem. Javne dražbe, 
zaslišanja in glavne obravnave lahko danes ljudje opravljajo dobesedno z domačega kavča. 
V okviru operacije Učinkovito pravosodje (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz evropskega socialnega sklada) pravosodne deležnike opremljamo z 
videokonferenčno opremo. 

V letu 2020 smo okrajni sodišči v Velenju in Žalcu opremili s po enim kompletom 
videokonferenčne in pripadajoče opreme za male razpravne dvorane na okrajnih sodiščih, 
v okviru naročila nove videokonferenčne opreme v letošnjem letu pa so za opremo 
dvorane okrožnega sodišča v Celju predvideni trije novi kompleti videokonferenčne 
opreme za srednje velike dvorane.



Probacija03
Poslanstvo Uprave Republike Slovenije za probacijo je osebam v okviru izvrševanja 
kazenske sankcije nuditi pomoč, varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva 
dejanja in se uspešno integrira v skupnost, hkrati pa se skuša zagotavljati tudi večja 
varnost družbe. Bistveno je, da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, in da zaradi 
kaznovanosti ni iztrgana iz socialnega okolja in socialnih odnosov. 

Izvajalci sankcij so ključni partner za izpeljavo dela v splošno korist, pri čemer je zelo 
pomemben pristop izvajalca sankcij do osebe, napotene v probacijo. Srečujemo se z 
izvajalci sankcij, ki opravijo svoje delo skladno z dogovori, in s takimi izvajalci, ki ponudijo 
posamezniku precej več: spoštovanje in sprejetost. Z zavzetim pristopom svetovalcev 
uprave za probacijo se prav število nazadnje omenjenih v zadnjem času znatno povečuje. 

V času svojega delovanja je uprava za probacijo (UPRO) z izvajalci sankcij na območju PE 
Celje sklenila 188 sporazumov glede izvrševanja dela v splošno korist, od tega na ozemlju 
savinjske statistične regije 137 (72,9 %). Največ sporazumov je sklenjenih z nevladnimi 
organizacijami 48 (35,0 %) in lokalno samoupravo 40 (29,2 %). V izvrševanju pa je zdaj na 
območju savinjske regije skoraj 140 zadev.
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Indeks delovne migracije
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Največje zaposlitveno središče je Celje, 
sledi Velenje. V Celje prihaja na delo 19.000 
delovno aktivnih iz drugih občin Slovenije. 
Izrazito delovno aktivni občini sta poleg 
Celja še Nazarje in Zreče.




