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Spoštovani,

kdor nima cilja, je vedno na pravem ali pa na napačnem mestu. Definiranje pravega ali pač napač-
nega mesta je seveda odvisno od subjektivnega mnenja. Dokument, ki je pred nami in ga imenu-
jemo Dolgoročni razvojni program 2014–2020, objektivno definira posamezne cilje, in je nastal po 
široki javni razpravi. Vsem subjektom v Občini Šentjur, tako posameznikom kot organizacijam, 
je bilo omogočeno sodelovanje pri snovanju tega strateškega dokumenta, izhajajoč iz želje, da bi 
le-ta bil čim bolj objektiven in bi odražal skupne cilje prebivalk in prebivalcev Občine Šentjur. 
Hkrati ne gre zanemariti vpetosti tako v regionalno, državno, kakor tudi v širše evropsko okolje, 
ki je pomembno za pripravo tovrstnega dokumenta. Na vseh prej omenjenih ravneh so se v času 
priprave našega Dolgoročnega razvojnega programa 2014–2020 prav tako oblikovali dolgoročni 
strateški načrti in cilji evropske finančne perspektive 2014–2020. Zavedati pa se je kljub vsemu 
potrebno dejstva, da cilje definiramo predvsem zaradi nas samih, tistih, ki živimo in delujemo v 
Občini Šentjur, zavedajoč se odgovornosti tudi za bodoče generacije.

Obdobje priprave tovrstnih strateških dokumentov, tako na državni kakor tudi na lokalni ravni, 
je zaznamovano z vprašanjem »izhoda iz krize«, v kateri se naša država nahaja že vrsto let. Pred 
nami so različne reforme, tako na fiskalnem, socialnem, kakor tudi na drugih področjih, ki bodo 
pomembno vplivale na naše življenje in delovanje. Kljub temu pa je potrebno zavedanje, da je kri-
za le eno obdobje v življenjskem ciklu. 

Morda imamo v danem trenutku občutek, kot da je naša edina gotovost – negotovost. Negotovost 
pa se lahko še poglablja, v kolikor nimaš cilja. V Občini Šentjur cilje imamo. Definiramo jih s tem 
krovnim dokumentom, ki bo podlaga za bodoče racionalno in učinkovito delovanje, ter vodilo za 
dosego ciljev na vseh področjih. 

Nedvomno ni enostavno dokument za prihodnost načrtovati v takšnih turbulentnih časih. Zato 
se zahvaljujem vsem, ki ste pri tem delu na kakršenkoli način sodelovali, ter s tem dali svoj dra-
gocen prispevek, prav tako pa tudi podžupanu Robertu Polnarju za vodenje in koordinacijo pri 
nastajanju Dolgoročnega razvojnega programa 2014–2020.

Župan,
mag. Marko Diaci
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1.1       Dolgoročni razvojni program Občine Šen-
tjur za obdobje 2014–2020

Narava dolgoročnih razvojnih programov poudarja njihovo fleksibil-
nost, zato je Dolgoročni razvojni program (v nadaljevanju DRP) Občine 
Šentjur za obdobje 2014–2020 zastavljen kot dokument, v katerem ra-
zvoja ne želimo začrtati kot nespremenljivo dejstvo, ampak na potrebi, 
da jasno opredelimo, katere so tiste ključne razvojne prioritete, ki zah-
tevajo dejavno podporo in finančno sodelovanje. Zavedamo se, da živi-
mo v dinamičnem svetu, zato dopuščamo možnost, da bomo nekatere 
projekte prilagajali spremenjenim potrebam gospodarstva in družbe.

DRP predstavlja razvojne usmeritve naše skupnosti, ki so oblikovane 
na osnovi trenutnega stanja ter predvidenih gibanj in razvojnih tren-
dov. Skozi oblikovanje razvojnih področij, ki se vključujejo v razvojna 
področja na subregijskem in regijskem nivoju, ter tako sledijo tudi na-
cionalnim razvojnim usmeritvam, nam podaja cilje, ki jih želimo dose-
či v novem razvojnem obdobju.

DRP poleg uvodnega dela vključuje analizo stanja, strateški in izved-
beni del. 

Analiza stanja nam podaja vpogled v trenutno stanje na posameznih 
področjih, ki so ključnega pomena za oceno trenutne stopnje razvito-
sti, in daje osnovno oceno trendov in razvojnih gibanj. Uporabili smo 
statistične podatke Statističnega urada RS ter uradne evidence Občine 
Šentjur. V tem delu smo podali le združene oblike posameznih dejav-
nikov, podrobnejše analize in prikazi so razvidni iz priloge, kjer so po-
samezni parametri podrobneje statistično obdelani oziroma prikaza-
ni. Izsledki iz teh analiz so služili tudi kot osnova za Analizo prednosti, 
slabosti, priložnosti in nevarnosti in identifikacijo razvojnih opredeli-
tev.

Strateški del je osrednji del dokumenta, v okviru katerega so poleg ra-
zvojne vizije predstavljeni razvojni izzivi prihajajočega 7-letnega obdo-

Uvod
DRP predstavlja razvojne 
usmeritve naše skupnosti, 
ki so oblikovane na osnovi 
trenutnega stanja in pred-
videnih gibanj in razvojnih 
trendov.
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1.2 Namen in cilji Dolgoročnega razvojnega programa  
 Občine Šentjur

Pričujoči dokument bo osnova za razvojno načrtovanje na vseh podro-
čjih delovanja in življenja v občini, in bo služil kot usmeritev in izho-
dišče za oblikovanje razvojnih projektov na lokalnem, regionalnem in 
državnem nivoju v naslednjem sedemletnem obdobju.

Cilji priprave DRP so predvsem:
•	 določiti smernice razvoja glede na trenutno stanje in pričakovane 

spremembe,
•	 povezati ključne razvojne interese v nosilne projekte in jih integri-

rati v regionalne razvojne programe,
•	 povezati posamezne nosilce projektov na območju občine z name-

nom izvajanja skupnih projektov.

Pri pripravi DRP smo izhajali iz strateških usmeritev Evropske unije in 
naslednjih nacionalnih razvojnih dokumentov: 
•	 Strategija razvoja Slovenije 2014–2020 (osnutek avgust 2013),
•	 Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (osnutek julij 

2013),
•	 Operativni program za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah 

razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 (osnutek 
junij 2013),

•	 Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slove-
nije za obdobje 2014–2017 (osnutek marec 2013).

Upoštevana sta tudi naslednja regionalna programska dokumenta:
•	 Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014–2020 (osnutek 

september 2013),
•	 Razvojni program Območnega razvojnega partnerstva Obsotelje in 

Kozjansko 2014–2020 (osnutek september 2013).

DRP bo služil tudi kot osnova za izdelavo posameznih »področnih« 
razvojnih programov, ki bodo posamezna razvojna področja podrob-
neje definirali predvsem v operativnem smislu izvedbe posameznih 
operativnih projektov, ki se bodo lahko definirali na osnovi poznava-
nja možnosti zagotavljanja zadostnih finančnih virov in nosilcev, ter se 
bodo oblikovali v naslednjem obdobju. Tu imamo v mislih predvsem 
programske dokumente na področju razvoja kmetijstva in podeželja, 
turizma, kulture, dela z mladimi, zaščite in varovanja ter zdravja.

bja po posameznih področjih z opisom ciljev in ukrepov za doseganje le teh. 

V izvedbenem delu so navedeni posamezni projekti, preko katerih je načrtovano doseganje ciljev iz DRP 
za obdobje 2014–2020. Nabor projektov se je izoblikoval skozi javno razpravo, ob upoštevanju ocene inve-
sticijske naravnanosti proračuna Občine Šentjur in pričakovanih možnostih črpanja nepovratnih sredstev. 
Skozi obdobje izvajanja programa se bo seveda lahko dopolnjeval skladno z razmerami, ki bodo posledica 
dogajanja v ožjem in širšem družbenem okolju. 

Osnovna izhodišča DRP, razvojne usmeritve in nabor projektov, so bili oblikovani skozi javno razpravo, ki je 
bila izvedena v vseh 12 krajevnih skupnosti občine Šentjur in v Mestni skupnosti Šentjur, ter preko pisnih 
izhodišč, ki so bila podana preko predstavnikov političnih strank. V pripravo so se lahko v obliki pobud, 
ki jih je bilo mogoče podati preko spletne strani www.sentjur.si, vključili vsi zainteresirani. V razpravah so 
tako sodelovali predstavniki lokalne skupnosti in zastopali ter izrazili interese gospodarstva, podjetništva, 
kulture, športa in ostalih društvenih aktivnosti, mladih, vzgoje in izobraževanja ter drugi.

DRP bo služil tudi kot osno-
va za izdelavo posameznih 
»področnih« razvojnih pro-
gramov, ki bodo posamezna 
razvojna področja podrob-
neje definirali, predvsem v 
operativnem smislu izved-
be posameznih operativnih 
projektov,
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2.1          Občina Šentjur v slovenskem prostoru

Občina Šentjur sodi med večje 
slovenske občine, saj meri več kot 
222 km2 , in je imela ob koncu leta 
2012 18.996 prebivalcev. Po povr-
šini zavzema 1,1 % površine slo-
venskega teritorialnega ozemlja, 
medtem ko na območju občine 
živi 0,9 % slovenskega prebival-
stva. V Savinjski regiji odpade na 
občino 9,3 % površine in 7,3 % pre-
bivalstva. Gostota poselitve znaša 
85 prebivalcev na km2, kar pred-
stavlja 85 % slovenskega (99 pre-
bivalcev/km2) in 78 % regijskega 
(108 prebivalcev/km2) povprečja. 
Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 23. mesto, po 
številu prebivalstva pa na 22. me-
sto.

Zahodni in severni del občine spa-
data v Celjsko kotlino, medtem 
ko jugovzhodni del občine sodi 
na območje Kozjanskega. Občina 
Šentjur je razdeljena na 12 krajev-
nih skupnosti: Blagovna, Dolga 
Gora, Dramlje, Grobelno, Kalobje, 
Loka pri Žusmu, Planina pri Sev-
nici, Ponikva, Prevorje, Slivnica 
pri Celju, Šentjur – Rifnik, Vrbno 
– Podgrad,  in Mestno skupnost 

Slika 1: Občina Šentjur v slovenskem prostoru

Vir: Geopedia, GURS, 2013
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Šentjur. Središče občine je mesto Šentjur, ki je poselitveno, upravno in 
zaposlitveno središče občine. 

Šentjur je le 11 km oddaljen od Celja in 4 km od priključka na avtocesto 
v Dramljah. Prvič se mesto Šentjur omenja že l. 1340, ko se je pričelo 
razvijati okoli prvotne cerkve sv. Jurija. Od leta 1384 ima Šentjur trške 
pravice, mesto pa je postal leta 1990. Arheološka najdišča s sledovi člo-
veških naselbin v neposredni bližini Šentjurja, na Rifniku in pod njim, 
pa segajo vse do obdobja mlajše kamene dobe. Od takrat je bilo obmo-
čje poseljeno skozi vsa zgodovinska obdobja.

 
Občina 
Šentjur 

Savinjska 
regija Slovenija 

Delež v 
regijskem 

merilu 
(%) 

Delež v 
nacionalnem 

merilu (%) 

Površina km2 222 2.384 20.273 9,31 1,10 

Število prebivalcev 18.996 260.545 2.055.496 7,29 0,92 

Število moških 9.433 129.969 1.016.731 7,26 0,93 

Število žensk 9.563 130.576 1.038.765 7,32 0,92 

Naravni prirast 14 204 2.681 6,86 0,52 

Skupni prirast 28 -28 3.325 -100,00 0,84 

Število vrtcev 11 116 922 9,48 1,19 

Število otrok v vrtcih 750 10.651 83.090 7,04 0,90 
Število učencev v osnovnih 
šolah 1.616 21.263 159.701 7,60 1,01 

Število dijakov (po 
prebivališču) 817 10.665 79.749 7,66 1,02 

Število študentov (po 
prebivališču) 1.015 13.358 101.437 7,60 1,00 

Število delovno aktivnih 
prebivalcev (po prebivališču) 4.523 98.136 792.948 4,61 0,57 

Število zaposlenih oseb 3.393 85.080 699.898 3,99 0,48 

Število samozaposlenih oseb 1.130 13.056 93.050 8,66 1,21 
Število registriranih 
brezposelnih oseb 1.131 16.265 118.061 6,95 0,96 

Povprečna mesečna bruto 
plača na zaposleno osebo 
(EUR) 

1.270,29 1.403,93 1.534,54 90,48 82,78 

Povprečna mesečna neto 
plača na zaposleno osebo 
(EUR) 

861,67 925,57 1.000,21 93,10 86,15 

Število podjetij* 1.267 18.696 169.360 6,78 0,75 
Prihodek podjetij (1.000 
EUR)* 332.145 9.552.070 90.789.676 3,48 0,37 

Število stanovanj, 
stanovanjski sklad 

7.395 103.340 844.656 7,16 0,88 

Število osebnih avtomobilov 10.084 133.582 1.066.028 7,55 0,95 
Količina zbranih 
komunalnih odpadkov (tone) 4.879 86.867* 671.835 5,62 0,73 

 

Občina Šentjur v številkah v letu 2012

*podatki za leto 2011, Vir: Statistični urad RS 2013
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Naravni prirast in skupni prirast prebivalcev v občini sta pozitivna, kar 
trenutno daje ugodno demografsko sliko občine. 

Povprečna starost občanov je bila konec leta 2012 41 let, in je tako nižja 
od povprečne starosti prebivalcev v regiji (41,7 let ) in Sloveniji (42 let).

Med prebivalci občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slo-
venskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 
let, je prebivala 101 oseba, stara 65 let ali več. To razmerje pove, da je 
bila vrednost indeksa staranja za občino nižja od vrednosti tega inde-
ksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna 
starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni 
Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za mo-
ške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženska-
mi več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj 
kot 15 let, pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je konec leta 2012 delovalo 11 enot Vrtca Šentjur, obiskovalo 
pa jih je 729 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih 
je bilo 73 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji 
skupaj (76 %). 

V osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo 1.637 
učencev. Različne programe srednješolskega izobraževanja  je obisko-
valo 820 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 50 študentov in 
12 diplomantov; v celotni Sloveniji na 1.000 prebivalcev povprečno 51 
študentov in 10 diplomantov. 

Med osebami v starosti 15-64 let (tj. med delovno sposobnim prebival-
stvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. 
delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (58 %). 

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v konec leta 2012 13,1 % re-
gistriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (13,0 %) 
in manj kot v regiji (13,7 %). Med brezposelnimi je bilo – kot v večini 
slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna bruto plača na osebo, zaposleno pri pravnih ose-
bah, je bila v letu 2012 v občini za približno 17 % nižja od letnega pov-
prečja mesečnih plač v Sloveniji.

Vsak 22. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene oblike denarne so-
cialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 24. pre-
bivalec prejemnik vsaj ene oblike denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (589 EUR 
na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na pre-
bivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 394 stanovanj na 1.000 prebival-
cev. Približno 64 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). 
Povprečna velikost stanovanja je bila 80 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avto-
mobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 280 kg komunalnih od-
padkov na prebivalca, to je 72 kg manj kot je povprečje celotne Slovenije.

Vrednost indeksa staranja 
je bila za občino nižja od 
vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo. Pove pa 
tudi, da se povprečna sta-
rost prebivalcev te občine 
dviga v povprečju počasneje 
kot v celotni Sloveniji. 
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2.2 Položaj Občine Šentjur v regijskem prostoru

Občina Šentjur spada v Savinjsko 
statistično regijo. Regija je razde-
ljena na pet subregij oz. območ-
nih razvojnih partnerstev (v na-
daljevanju ORP). Občina Šentjur 
skupaj z občinami Dobje, Kozje, 
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Ro-
gatec in Šmarje pri Jelšah sesta-
vlja ORP (Območno razvojno par-
tnerstvo) Obsotelje in Kozjansko, 
ki sodi med manj razvita območja 
Savinjske regije. 

Glede na indeks razvojne ogro-
ženosti za programsko obdobje 
Državnega razvojnega programa 
2007–2013 se Savinjska regija uvr-
šča na 9. mesto (indeks 92,3) med 
12 razvojnimi regijami v Sloveniji. 
Izraz »indeks razvojne ogroženo-
sti« pomeni relativni kazalec raz-
vitosti razvojne regije, ki se izra-

Slika 2: Občina Šentjur v regijskem prostoru

Vir: Statistični urad RS 2014

čuna na podlagi utežitve kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih 
možnosti. Primerjave s stanjem iz leta 2004, ko je bil oblikovan še aktu-
alni DRP Občine Šentjur, kažejo napredek, saj je Savinjska regija napre-
dovala za dve mesti navzgor na lestvici razvojne ogroženosti oziroma 
s 105,0 indeksnih točk v letu 2003 do 92,3 indeksne točke v letu 2006 
(povprečni slovenski indeks razvojne ogroženosti je 100). Savinjska re-
gija je na nekaterih področjih v zadnjih letih pokazala relativno hiter in 
uravnotežen napredek, ter presegla povprečje Slovenije po socialnih in 
ekonomskih kriterijih. 

Kljub izboljšavam in očitnemu napredku pa je treba omeniti nekatere 
dejavnike, ki so ključnega pomena za nadaljnji gospodarski in social-
ni razvoj regije. Eden pomembnejših je nezadostna podjetniška aktiv-
nost, tako da regija zaostaja po deležu malih in srednjih podjetij v pri-
merjavi s Slovenijo. 

Čeprav se je še leta 2004 Savinjska regija soočala z velikimi razvojni-
mi težavami, saj je večina območja spadala med območja s posebnimi 
razvojnimi problemi (24 občin od 32), ekonomsko šibka območja (17 
občin), in območja s strukturnimi problemi zaradi visoke brezposelno-
sti (8 občin) oz. nadpovprečnega deleža kmetijskega prebivalstva (20 
občin), pa se je do danes situacija izboljšala. Po novi Uredbi o metodo-
logiji za določitev razvitosti občin iz leta 2009 in izračunu koeficien-
ta razvitosti občin za leto 2009 sodi »samo« še 11 občin od skupno 32 
občin Savinjske regije pod prag povprečne razvitosti slovenskih občin.

Tudi Občina Šentjur, ki je še leta 2004 spadala med tistih 5 občin v regi-
ji, ki se po vseh kriterijih uvrščajo med razvojno najbolj problematična 
območja, je po izračunu koeficienta razvitosti občin iz leta 2009 (95,9) 
napredovala, in po sedanji metodologiji za določitev razvitosti občin 
presega tako povprečje Savinjske regije kot tudi povprečje vseh občin 
v Sloveniji. 

Občina Šentjur po sedanji 
metodologiji za določitev 
razvitosti občin presega 
tako povprečje Savinjske re-
gije kot tudi povprečje vseh 
občin v Sloveniji. 
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2.3 Analiza prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti

PREDNOSTI

•	  razpoložljivost komunalno opremljenih ze-
mljišč v industrijski coni

•	  aktivna mreža institucij za podporo podjetni-
štvu – mrežni podjetniški inkubator, obrtna 
zbornica, RA Kozjansko 

•	  tradicija kovinsko in lesno predelovalne in-
dustrije

•	  naravne danosti za razvoj tradicionalne, eko-
loške in integrirane pridelave v kmetijstvu

•	  razvite podporno strokovne službe za izobra-
ževanje in usposabljanje ljudi v agroživilstvu, 
naravovarstvu, turizmu in gostinstvu

•	  velik nabor različnih tipov kulturne in narav-
ne dediščine na celotnem območju občine ter 
bogata tradicija in prepoznavna kulturna de-
diščina

•	  ugodna demografska slika 
•	  sprejet občinski prostorski načrt (OPN) 
•	  zagotovljeni pogoji za izgradnjo navezovalne 

ceste

SLABOSTI

•	  obremenitev centra mesta Šentjur s tranzi-
tnim prometom

•	  »ozko grlo« za tovorni promet čez železniški 
prehod

•	  slabo vzdrževana državna cestna infrastruktu-
ra

•	  propad tradicionalnih gospodarskih subjektov 
kovinsko in lesno predelovalne industrije

•	  visoka stopnja brezposelnosti (še posebej v 
skupini ženske in mladi visoko izobraženi)

•	  pomanjkanje novih delovnih mest, upad pod-
jetniške iniciative, majhno zanimanje investi-
torjev

•	  neizvedeni vodnogospodarski ukrepi
•	  gradnja poslovnih prostorov je povezana z dol-

gotrajnimi postopki – ureditev protipoplavnih 
ukrepov

•	  manjša produktivnost zaradi razdrobljenosti 
in majhnosti kmetijskih gospodarstev

•	  premalo uveljavljenih/prepoznanih ponudni-
kov in blagovnih znamk

•	  degradirana območja propadlih podjetij
•	  območje občine kot turistične destinacije je 

dokaj neprepoznavno
•	  pomanjkanje ponudnikov turističnih storitev 

in nastanitvenih kapacitet
•	  ogroženost in propadanje nekaterih objektov 

– finančna nesposobnost lastnikov za vzdrže-
vanje in obnovo

•	  pomanjkanje manjših neprofitnih stanovanj

PRILOŽNOSTI

•	  ugodna logistična lega in navezava na avto-
cesto, povezava z železnico, relativna bližina 
letališč ter neposredna bližina regijskega sre-
dišča

•	  razvoj podjetniških/razvojnih jeder, pove-
zovanje in partnerstva med gospodarstvom, 
izobraževalnimi in podpornimi institucijami 
– javno zasebna partnerstva

•	  razvoj socialnega podjetništva
•	  zagotavljanje dodatnih prenočitvenih in tu-

rističnih kapacitet s povezovanjem in obli-
kovanjem skupnih turističnih programov s 
sosednjimi turističnimi centri – termalnimi 
zdravilišči

•	  razvoj turističnih programov in celovitost po-
nudbe Slivniškega jezera

•	  razvoj ekološkega kmetovanja 
•	  možnosti spodbujanja razvoja podeželja z 

ustreznimi programi 
•	  razvoj dopolnilnih dejavnosti

NEVARNOSTI

•	  zmanjševanje sredstev občinam za razvoj
•	  nezmožnost gospodarstva za investiranje v ra-

zvoj in delovna mesta
•	  pomanjkanje sektorskih virov financiranja 
•	  staranje prebivalstva
•	  odseljevanje mladih
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Ključna dejstva, ki izhajajo iz analize priložnosti in nevarnosti, prednosti in slabosti, so sledeča:

•	 izreden upad aktivnih delovnih mest nakazuje na podhranjenost gospodarskega sektorja v občini. Spre-
mljajoča infrastruktura, ki je namenjena razvoju/vstopu novih gospodarskih subjektov, je zadovoljiva, 
vendar manjka investicijskih pobud in svežega investicijskega kapitala;

•	 primanjkuje zaposlitvenih možnosti za mlade, ki iščejo svojo prvo zaposlitev;
•	 mreža podpornih razvojnih institucij je na voljo, potrebno je nadgraditi njihovo povezovanje in mreže-

nje z vidika spodbujanja podjetništva v obliki spodbud v začetni fazi podjetniškega delovanja, ter nada-
ljevati s promocijo podjetništva v smislu izkoriščanja lastnih potencialov območja;

•	 pomanjkanje investicijskega potenciala pri domačih gospodarskih subjektih ter neatraktivnost za tuje 
vlagatelje; 

•	 Občina Šentjur je še vedno slabo prepoznavna kot turistična destinacija; 
•	 na področju turizma je v občini evidentno malo število nastanitvenih kapacitet. Ob dejstvu, da mejimo 

na večja zdraviliška središča, je potrebno iskati nove pristope v pripravi integralnih turističnih progra-
mov, ki bodo ob bogati turistični vsebini/ponudbi območja temeljili na nastanitvenih kapacitetah oko-
liških zdravilišč. Ob tem pa je treba razviti podjetniško iniciativo za razvoj posameznih/nišnih turistič-
nih storitev, ki bodo istočasno prispevale k razvoju novih delovnih mest na podeželju;

•	 izredno razvejana in obsežna cestna struktura, ki zahteva za vsakoletno vzdrževanje kar znaten del pro-
računskih sredstev;

•	 nosilec nekaterih projektov je država, in temu je podrejena dinamika izvedbe teh naložb (npr. navezo-
valna cesta, izvedba protipoplavnih ukrepov);

•	 v nekaterih območjih občine je mreža javnih storitev slabše razvita (vzrok v oddaljenosti, razpršena 
naseljenost);

•	 kljub trenutno ugodni demografski sliki območja kot celote se kaže trend staranja prebivalstva, kar pa 
nakazuje na potrebo po skrbi za dostopnost do javnih storitev tudi na območjih, kjer se število prebival-
cev znižuje.
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3.1 Vizija
Vizija Občine Šentjur je ostati razvojno usmerjena občina, ki nudi možnosti za oživitev gospodar-
stva, razvoj kmetijstva in turizma. Gradi na lastnih razvojnih potencialih, to je znanju, naravnih 
in kulturnih danostih, dediščini, ter na trajnostnem in enakomernem razvoju celotnega območja 
občine.

Občina Šentjur je prijetna in urejena občina, ki zagotavlja kakovost bivanja vsem prebivalcem, 
ustvarja možnosti ter priložnosti za mlade. S povezovanjem potencialov in priložnosti vstopa v 
družbo razvitih občin, ki presegajo regionalno in nacionalno povprečje.

Na nacionalnem nivoju je opredeljenih 5 specifič-
nih ciljev, ki so ključni pri izvajanju razvojne stra-
tegije Slovenije v obdobju do 2020, ter so usklajeni 
z razvojnimi cilji EU in strategijo Evropa 2020.

Slovenija bo v naslednjem razvojnem obdobju za-
sledovala uresničevanje petih specifičnih ciljev: 

•	 na področju zaposlovanja: 
75-odstotna zaposlenost aktivnega prebivalstva, 
starega od 20 do 64 let;

•	 na področju raziskav in razvoja:
3 % BDP EU za naložbe v raziskave in razvoj;

•	 na področju podnebnih sprememb in 
energetske trajnosti:

za 4 % zmanjšanja emisij CO2,

25 % energije iz obnovljivih virov,
večja energetska učinkovitost;

•	 na področju izobraževanja:
manj kot 5 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje,
vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko 
izobrazbo;

•	 na področju boja proti revščini in socialni iz-
ključenosti:

zmanjšanje števila prebivalcev, ki so blizu praga re-
vščine ali socialne izključenosti na 40.000.

Skladno s temi razvojnimi usmeritvami je opredelje-
na tudi specializacija Savinjske regije in so izbrani re-
gijski razvojni cilji. Tako opredeljenim usmeritvam in 
ciljem pa v nadaljevanju sledijo razvojni cilji občine 
Šentjur. 

3.1.1 Usklajenost vizije s politikami EU in nacionalnimi strategijami ter programi



stran 14 | Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur 2014–2020

 
ZELENI 

 
EKOLOŠKA 

 
OKOLJU 

PRIJAZNA 

 
VISOKO 

TEHNOLOŠKA 

 
TRAJNOSTNA 

 
UPORABNO 

 
VZDRŽNO 

 
Turizem 

 

 
Prehranska 

oskrba 

 
Energetska 

oskrba 

 
Predelava in 

obdelava 
materialov 
(kovine, les, 

umetne mase, 
steklo) 

 
 Infrastruktura 

 

 
Znanje 

 
Upravljanje 

z viri 

Skladno z razvojnimi izzivi EU, nacionalnimi strateškimi usmeritvami ter razvojnimi danostmi in prilo-
žnostmi Savinjske regije, so za regijske razvojne stebre opredeljena razvojna področja, ki odražajo tako do-
seženo stanje kot potrebe in potenciale regije. Razvojni stebri predstavljajo najmanjši skupni imenovalec v 
lokalnih skupnostih, v gospodarstvu in v nevladnih organizacijah identificiranih razvojnih projektov.

Vir: RASR 2013

Za regijske razvojne prioritete so opredeljena tista razvojna področja, ki v zatečenem doseženem stanju 
odražajo razvojne učinke in skozi svoje razvojne potenciale izkazujejo najvišjo pričakovano stopnjo dono-
snosti k razvoju Savinjske regije. 

Tako postavljene prioritete predstavljajo najmanjši skupni razvojni imenovalec lokalnih skupnosti, gospo-
darstva in nevladnih organizacij.

3.2 Usklajenost vizije z razvojnimi cilji Savinjske regije

Pri oblikovanju razvojnih ciljev je poleg trendov svetovnega gospodar-
stva, dolgoročnih nacionalnih razvojnih programov in usmeritev ter 
razvojne specializacije regije potrebno upoštevati še dejstva, ki izha-
jajo iz:

•	 najnovejših dognanj na področju strateškega načrtovanja lokalnih 
skupnosti,

•	 mnenj in razvojnih usmeritev nosilcev gospodarskega razvoja na 
območju občine,

•	 vrednot, mnenj in potreb lokalnih prebivalcev,
•	 možnih lastnih finančnih virov ter državnih in evropskih virov za 

financiranje razvoja občine.

Na osnovi zgoraj navedenih dejstev, pregleda stanja na področju go-
spodarstva, demografije, rezultatov Analize prednosti, priložnosti, sla-
bosti in nevarnosti ter izhodišč in usmeritev, podanih na posameznih 
delavnicah, smo opredelili ključne razvojne cilje na naslednjih podro-
čjih:

•	 gospodarstvo in podjetništvo,
•	 turizem,
•	 kmetijstvo in podeželje,
•	 okolje, prostor in promet,
•	 kakovost življenja.

3.3 Ključni razvojni cilji Občine Šentjur 
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3.3.1 Gospodarstvo in podjetništvo

Mala in srednja podjetja so gibalo razvoja v Slove-
niji in sosednjih državah, nič drugače ni tudi na 
območju občine Šentjur. Zato jim moramo zagoto-
viti potrebne pogoje in infrastrukturo za nemoteno 
delovanje in razvoj. Za dosego tega cilja bomo sle-
dili nacionalnim razvojnim smernicam in usmeri-
tvam regije.

Razvojni cilji na področju gospodarstva in podje-
tništva:

•	 vzpostavitev okolja, ki je vabljivo za že de-
lujoča podjetja in za nove vlagatelje

(vključno z neposrednimi tujimi naložbami), ki 
podjetjem omogoča zdravo rast z zagotavljanjem 
vse potrebne infrastrukture (prometne povezave, 
IT povezave, komunalno opremljena zemljišča, 
poslovni prostori, ustrezno izobraženi človeški 
viri, sodelovanje z izobraževalnimi in razvojnimi 
institucijami itd.),

•	 zagotavljanje dobre podporne mreže,
ki malim in srednjim podjetjem omogoča pomoč 
pri poslovanju, širitvi poslovanja in prodoru na tuje 
trge. Podporno mrežo sestavljajo Območna obr-
tno-podjetniška zbornica, Podjetniški inkubator, 

Razvojna agencija Kozjansko in druge organizacije 
in podjetja, ki lahko ponudijo svoje storitve za po-
moč podjetjem. Ena od osrednjih nalog podpornih 
institucij naj bo tudi pomoč pri razvoju pogojev za 
enake možnosti vključevanja vseh skupin prebi-
valstva, predvsem s ciljem, da bomo nadomestili 
pasivne oblike pomoči za posamezne (ranljivejše) 
skupine z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali 
njihovo delovno in socialno vključenost – razvoj 
socialnega podjetništva, dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, mladinski inkubator,

•	 zmanjševanje birokratskih ovir,
ki so pogosto vzrok za omejevanje razvoja podjetij, 
in pomoč podjetjem pri njihovem komuniciranju 
in poslovanju z vsemi nivoji javne uprave (lokalno, 
regionalno, državno), skrb za ohranjanje prisotno-
sti državnih organov na območju občine Šentjur 
(DURS, sodišča, GURS, ipd.),

•	 spodbujanje razvoja perspektivnih panog,
 ki prinašajo večjo dodano vrednost in ne preko-
merno obremenjujejo okolja, ki je v Občini Šentjur 
zelo dobro ohranjeno, in je kot takšno konkurenč-
na prednost tudi za podjetja, ki delujejo tukaj.

3.3.2 Turizem

Dobro ohranjena narava in naravne danosti ter so-
razmerno bogata kulturna dediščina Občine Šen-
tjur, bližina številnih naravnih zdravilišč ter še ne-
izkoriščeni potenciali, kot je npr. Slivniško jezero, 
so ključne prednosti, na katerih bomo gradili krov-
no zgodbo občine kot turistične destinacije. Dolgo-
ročni cilj Občine Šentjur kot turistične destinacije 
je torej povsem skladen z vizijo Slovenije: zelena, 
zdrava, aktivna.

Največja pozornost bo namenjena učinkoviti pro-
mociji občine kot turistične destinacije, ustvarja-
nju boljšega poslovnega okolja za razvoj turizma, 
vključno s poudarkom na pospeševanju vključeva-
nja novih deležnikov na področju turizma in razvo-
ju obstoječih, na dvigu kakovosti in specializaciji 
ter partnerskem povezovanju, tako na ravni razvo-
ja produktov kot na ravni promocije in trženja. 

Uporabljali bomo strategijo tržne niše in razvoj bu-
tičnih proizvodov po meri naročnika/obiskovalca. 
Osrednja naravnanost nadaljnjih aktivnosti, tako 
v razvoju infrastrukture kot produktov, bo sledila 
smernicam trajnostnega in dostopnega turizma.

Cilji na področju razvoja turizma bodo usmerjeni 
v:

•	 doseganje večje stopnje prepoznavnosti in 
ugleda ter doseganje želenega pozicionira-
nja znotraj destinacije Slovenije in Evrope 
(zeleni, kulturni turizem),

•	 tržno segmentacijo (mladi, upokojenci, 
družine, domači gostje, sosednje države),

•	 inovativno in učinkovito vključevanje no-
vih spletnih orodij in socialnih omrežij,

•	 partnersko nastopanje za doseganje siner-
gijskih učinkov,

•	 povezovanje ponudnikov in spodbujanje 
za vlaganja v dodatne namestitvene kapa-
citete.
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3.3.3 Kmetijstvo in podeželje

Zavedajoč se gospodarskih razmer, kratkoročnega 
in dolgoročnega vpliva podnebnih sprememb, in 
tendenc prebivalstva se bo potrebno v prihajajočih 
letih osredotočiti na krepitev in razvoj trajnostne-
ga kmetijstva in podeželja. 

Območje občine ima veliko še neizkoriščenih mo-
žnosti in potencialov, razvojni cilji na področju ra-
zvoja kmetijstva in podeželja so tako:

•	 zagotavljanje večje stopnje samooskrbe, 

•	 ustvarjanje delovnih mest, predvsem s kre-
iranjem delovnih mest preko razvoja do-
polnilnih dejavnosti,

•	 izvajanje ukrepov varovanja okolja, prila-
gajanje na podnebne spremembe in ohra-
njanje biotske pestrosti.

Z aktivnim vključevanjem lokalnega prebivalstva 
in aktivnih skupin ter organizacij, ki najbolje po-
znajo potrebe svojega okolja ter možnosti za ure-
sničevanje zastavljenih razvojnih ciljev, bo potreb-

no izvajati ukrepe, ki bodo vzpostavili zdrava jedra, 
temelje trajnostnega in celovitega razvoja. 
S prenosom znanj, izkušenj, s prikazi dobrih praks 
in z okrepljenimi dejavnostmi informiranja, se 
bo potrebno usmeriti h krepitvi osveščenosti pre-
bivalstva o pomenu domače prehrane in lokalne 
samooskrbe ter k večjemu zaupanju v domačo po-
nudbo, nadalje zagotoviti večjo promocijo lokalnih 
ponudnikov in prispevati k učinkovitemu trženju 
ter vzpostavitvi ugodnih pogojev za izvajanje raz-
ličnih dejavnosti, kar bo pripomoglo k ohranjanju 
in ustvarjanju delovnih mest. 

Na drugi strani bodo tudi ukrepi, usmerjeni v pri-
lagajanje podnebnim spremembam in varovanju 
okolja, prispevali k celovitejšemu in trajnostnemu 
razvoju ter hkrati k izboljšanju kvalitete življenja 
na podeželju. 

Zaradi velikega pomena kmetijstva in podeželja bo 
potrebno v prihodnje s tesnim sodelovanjem in ak-
tivnim vključevanjem vseh ravni prispevati h kon-
kretnim ukrepom, ki bodo zagotovili trajnostni in 
celovit razvoj celotnega območja.

3.3.4 Okolje, prostor in promet 

Za trajnosten in celovit razvoj občine sta ključnega 
pomena gospodarna izraba virov, ki so na voljo v 
občini, in izgradnja ter vzdrževanje vseh vrst infra-
strukture, ki zagotavlja možnost delovanja za vse 
ostale dejavnosti po principih trajnostnega pose-
ganja v prostor. 

Vidik ohranjanja narave in gospodarne izrabe vi-
rov je potrebno upoštevati pri vseh posegih v pro-
stor, od umeščanja v prostor in izgradnje prometne 
infrastrukture, do gospodarskih investicij, sta-
novanjskih objektov itd. Prav tako se je potrebno 
zavedati vloge oziroma usmeritev pri umeščanju 
občine in njenih danosti v regijski prostor, ter tako 
iskati povezave in priložnosti v okviru somestja, ki 
nastaja ob povezovanju posameznih središč v sa-
vinjski urbani regiji.

Ugodno geografsko lego občine je potrebno izrabi-
ti kot konkurenčno prednost za razvoj območja. Ta 
prednost sicer s sabo prinaša tudi nekatere težave, 
npr. preobremenjenost nekaterih jeder s tranzi-
tnim tovornim prometom, kar je potrebno aktivno 
reševati v dogovoru z državo. 

Obenem se je potrebno zavedati, da velik del obči-
ne predstavlja podeželsko območje, na katerem je 
vzdrževanje in obnova državnih, lokalnih in osta-

lih cest ključnega pomena za ohranjanje poselje-
nosti, delujočega kmetijstva in gospodarstva. 

Za uravnotežen razvoj občine je pomembno tudi 
zagotavljanje širokopasovnih povezav – tudi v 
manjših naseljih.

Razvojni cilji na tem področju bodo usmerjeni v:

•	 trajno in celovito reševanja problematike 
čiščenja in odvajanja odpadnih voda, tako 
za gospodinjske kot poslovne uporabnike,

•	 skrb za nemoteno oskrbo s pitno vodo,

•	 zagotavljanje varne cestne infrastrukture,

•	 osveščanje občanov in podjetij o nujnosti 
pravilnega odlaganja odpadkov in skrb za 
infrastrukturo, ki to omogoča,

•	 izvajanje aktivne zemljiške politike,

•	 koriščenje naravnih danosti, posebej na 
področju predelave lesa. Občina je zelo goz-
dnata (41,8 % površine pokriva gozd), zato 
je potrebno delovati v smeri trajnostnega 
izkoriščanja gozda in lesa z višjo dodano 
vrednostjo,

•	 dostopnost širokopasovnih povezav.
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3.3.5 Kakovost življenja

Kakovost življenja se danes opredeljuje kot širši 
pojem, saj presega ozko gledanje na razvoj kot po-
sledico gospodarskega razvoja. Tako poleg materi-
alnih dobrin zajema zdravje, okolje, socialne vezi, 
osebne aktivnosti, kulturo in izobrazbo, seveda ob 
pogoju odgovorne in trajnostne rabe virov. 

Razvojni cilji na področju zagotavljanja kakovosti 
življenja:

•	 vzpostavljanje učinkovitega sistema razvoja 
človeških virov, predvsem preko zagotavlja-
nja dostopne in kakovostne vzgoje in izobra-
ževanja, in zagotavljanja pogojev za usposa-
bljanje aktivnega prebivalstva, predvsem v 
smislu povečanja zaposljivosti,

•	 izboljševanja kakovosti življenja občanov 
z zagotavljanjem mreže javnih storitev v 
obsegu, ki nudi možnost enakovredne do-
stopnosti vsem prebivalcem,

•	 ohranjanje in izboljšanje zdravja prebival-
cev,

•	 nudenje možnosti razvoja kulturnega in 
drugega društvenega udejstvovanja ob 
spodbujanju k solidarnosti, prostovoljstvu 
in pripadnosti ter k promociji družbenih 
vrednot lokalne skupnosti.

3.4 Ukrepi v okviru razvojnih področij in kazalniki

Skladno z definiranimi razvojnimi področji in cilji so oblikovani posamezni ukrepi, preko katerih bomo 
želene cilje dosegli. Ukrepi so bili oblikovani preko izhodišč, podanih na delavnicah v krajevnih skupno-
stih, prav tako pa se je upoštevala tudi vzdržnost občinskega proračuna – možnost financiranja iz lastnih 
sredstev in možnosti koriščenja nepovratnih EU sredstev, ki pa bodo prihajali iz različnih virov in katerih ob 
nastajanju tega dokumenta še ne moremo dokončno definirati. Tej dinamiki (dinamiki možnosti koriščenja 
EU virov) bo povržena tudi dinamika izvajanja projektov.

Rezultate učinkovitosti izvajanja posameznih ukrepov bomo spremljali preko kazalnikov. V fazi priprave 
DRP smo opredelili ciljne vrednosti, ki bodo ob zaključku razvojnega obdobja tudi pokazatelj uspešnosti 
doseganja zastavljenih ciljev.

3.4.1 Gospodarstvo in podjetništvo

Na področju razvoja gospodarstva in podjetništva 
bomo nadaljevali s prizadevanji za vzpostavitev 
stimulativnega okolja za razvoj gospodarstva, za 
razvoj podjetništva in malega gospodarstva.

Ukrepi na področju razvoja gospodarstva in 
podjetništva:

•	 zagotavljanje ustreznih prostorsko-komunal-
nih pogojev za vzpostavitev in širitev podjetni-
ške in obrtne dejavnosti na že obstoječih loka-
cijah,

•	 zagotavljanje gradnje manjših poslovnih con,

•	 spodbujanje sodelovanja in mreženja podpor-
nih institucij,

•	 širitev kapacitet namenjenih tehnološkemu 
razvoju in inovativnosti,

•	 vzgoja mladih za podjetništvo in ustvarjanje 
pogojev za zadržanje mladih visoko izobraže-
nih kadrov na območju občine,

•	 razvoj sodobnih oblik podjetništva – socialno 
podjetništvo, kooperative,

•	 razvoj podpornih storitev podjetništvu.
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Kazalnik Stanje 
2012 

2020 
Ciljna vrednost 

Stopnja brezposelnosti 13,1 % 10,7 % 
Stopnja brezposelnosti mladih (do 30 let)  27 % 20 % 
Število socialnih podjetij 0 5 
Površina vseh komunalno opremljenih zemljišč (v ha) 5 ha 15 ha 
Površina komunalno opremljenih zemljišč v lasti občine (v ha) 2,5 ha 4,5 ha 
Število inovativnih podjetij (v podjetniškem inkubatorju) 3 10 
Število podjetij vključenih v regijsko štipendijsko shemo 6 10 
Število podeljenih občinskih štipendij  6 10 
Skupne kapacitete podjetniškega inkubatorja (v m2) 200 m2 2.000 m2  

Kazalniki

3.4.2 Turizem

Turizem je ena od dejavnosti, v kateri vidimo velik 
potencial za razvoj podjetniške iniciative na pode-
želju in tržnih priložnosti praktično na območju 
celotne občine. Želimo postati turistična destina-
cija inovativnega turizma, ki bo skozi naravne in 
kulturne danosti ter skozi razvoj kulture turizma 
krepila gospodarski razvoj v smislu trajnostnega 
turizma za specifične nišne skupine, ob hkratni 
skrbi za blaginjo lokalnega prebivalstva. 

Ukrepi na področju razvoja turizma:

•	 spodbujanje sodelovanja na področju razvoja 
in vlaganj v nastanitvene zmogljivosti in drugo 
turistično infrastrukturo,

•	 razvoj dodatne ponudbe,

•	 razvoj lokalnih produktov, ki so širše prepo-
znavni,

•	 razvoj mladinskega turizma,

•	 spodbujanje vlaganj v promocijo posameznih 
turističnih vsebin skozi vzpostavljeno mrežo 
komunikacijskih kanalov,

•	 razvoj nosilnega širše prepoznavnega turistič-
nega produkta Občine Šentjur

•	 razvoj športnega turizma.

Kazalnik Stanje 
2012 

Ciljna vrednost 
2020 

Prihodi turistov 1.045 5.000 
Število obiskovalcev zbirk 2.500 10.000 
Število turističnih kmetij 11 15 
Število nočitev 6.078 10.200 
Nastanitvene kapacitete – število stalnih 
ležišč 

73 95 

Kazalniki

3.4.3 Kmetijstvo in podeželje

Razvoj kmetijstva in podeželja je ključnega pome-
na za razvoj območja občine in ohranjanje njene 
poseljenosti. Ukrepi morajo slediti ciljem dvigu 
konkurenčnosti in produktivnosti kmetijskih go-

spodarstev s ciljem doseganja boljše (optimalne) 
izrabe naravnih in proizvodnih potencialov, kar je 
ena od ključnih usmeritev na področju samooskr-
be.
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Ukrepi na področju razvoja kmetijstva in po-
deželja:

•	 spodbujanje povečanja dopolnilnih dejavno-
sti na kmetijah in razvoja lokalnih blagovnih 
znamk,

•	 podpora promociji lokalno pridelanih produk-
tov in podpora pri lokalnem trženju,

•	 podpora ohranjanju kmetijske dejavnosti,

•	 uvajanje lokalno pridelane hrane v javne zavo-
de (šole in vrtci),

•	 podpora obnovi infrastrukture na podeželju,

•	 podpora mladim prevzemnikom kmetij/go-
spodarjem pri začetnih investicijah,

•	 spodbujanje socialne vključenosti, še posebej 
območij, ki so težje dostopna in oddaljena od 
mestnega in vaških jeder,

•	 spodbujanje revitalizacije opuščenih kmetij-
skih gospodarstev/površin.

Kazalnik Stanje  
2012 

Ciljna vrednost 
2020 

Število registriranih dopolnilnih dejavnosti 71 100 
Število prepoznanih lokalnih blagovnih znamk 4 8 
Ekonomska velikost na kmetijsko gospodarstvo (v 
1000 EUR) 

12,6 14 

Število javnih zavodov vključenih v sistem zelenih 
javnih naročil 

2 11 

Kazalniki

3.4.4 Okolje, prostor in promet 

Pogoj za kakovostno bivanje je seveda zadostna in 
kakovostna infrastruktura, ki jo bo lokalna sku-
pnost zagotavljala na celotnem območju občine. 
Preko učinkovite organiziranosti javnih gospodar-
skih služb ter javne in prometne infrastrukture bo 
poskrbljeno za kakovostno oskrbo vseh občanov. 
S ciljem zadržati mlade družine in posamezne per-
spektivne kadre v občini je potrebno oblikovati 
ustrezno stanovanjsko politiko, še posebej pri za-
gotavljanju manjših neprofitnih stanovanj. Prav 
tako je potrebno še naprej z ukrepi prostorske in 
zemljiške politike zagotavljati možnost individual-
ne stanovanjske gradnje.

Z načrtovanimi ukrepi na področju prostora bomo 
poskrbeli za usmerjen poselitveni razvoj občine, 
ob ohranjanju kakovosti naravnega in bivalnega 
okolja z upoštevanjem varovanja naravne in kul-
turne dediščine.

Ukrepi na področju okolja, prostora in prome-
ta: 

•	 oskrba s pitno vodo,

•	 dograditev javnega sistema za odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda ter malih čistilnih naprav,

•	 odgovorno ravnanje z odpadki ter sanacija čr-
nih odlagališč,

•	 spodbujanje ukrepov energetske sanacije in 
uporaba obnovljivih virov energije,

•	 izvedba protipoplavnih ukrepov v porečju Vo-
glajne s pritoki,

•	 vzdrževanje in zaščita naravne dediščine (va-
rovana območja in habitati, Natura 2000),

•	 skrb za urejeno podobo javnega prostora z na-
kupom strateških zemljišč,

•	 nadaljevanje aktivne zemljiške politike (uskla-
jevanje s skladom kmetijskih zemljišč, odpro-
daja nepotrebnega premoženja …),

•	 zagotavljanje ustreznega fonda neprofitnih 
stanovanj in stanovanj za mlade družine,

•	 investicijsko vzdrževanje in obnova občinskih 
in državnih cest, 

•	 urejanje javnih parkirnih površin,

•	 ureditev mreže kolesarskih poti,

•	 urejanje ostale prometne infrastrukture.
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Kazalniki

Kazalnik Stanje 
2012 

Ciljna vrednost 
2020 

Število energetsko saniranih javnih zgradb 1 10 
Št. prebivalcev priključenih na javno 
kanalizacijsko omrežje 

8.542  11.500 

% vključenih prebivalcev na javni vodovod  75 % 85 % 
% vključenih gospodinjstev v zbiranje in 
odvoz odpadkov  

71 % 100 % 

Podeljena koncesija za upravljanje cest 0 1 

3.4.5 Kakovost življenja

S skladnim razvojem bomo razvili pogoje za enake 
možnosti vključevanja vseh skupin prebivalstva. 
Tudi na tak način, da si bomo prizadevali za na-
domeščanje pasivnih oblik pomoči za posamezne 
(ranljivejše) skupine z aktivnimi pristopi, ki bodo 
omogočali njihovo delovno in socialno vključe-
nost. Občina si bo prizadevala za zagotavljanje po-
gojev za socialno vključenost in varnost vseh obča-
nov ter za medgeneracijsko sodelovanje. 
Zagotavljali bomo vsem dostopno ter kakovostno 
vzgojo in izobraževanje, saj je to osnova razvoja ob-
močja. Spodbujali bomo razvoj športa in rekreacije 
oziroma programov, ki bodo nudili možnost udej-
stvovanja za vse starostne skupine, istočasno pa je 
dolgoročni cilj v okviru športnega centra razviti in-
frastrukturo vrhunskega športnega središča. 

Ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja:

•	 energetska sanacija javnih objektov in zagota-
vljanje infrastrukture glede na potrebe,

•	 spodbujanje razvoja novih storitev ter vzposta-
vljanje pogojev za dostopnost do kakovostnih 
izobraževalnih programov,

•	 omogočanje dodatnih izobraževanj in progra-
mov prekvalifikacij v skladu s potrebami lokal-
nega okolja.

Ukrepi na področju kulture in kulturne dedi-
ščine:

•	 skrb za bogato kulturno in društveno dejav-
nost,

•	 dograditev in rekonstrukcija infrastrukture, 
namenjene za izvajanje kulturnih dejavnosti,

•	 vključevanje kulturne ponudbe (tudi zasebnih 
zbirk) v turistično ponudbo,

•	 razviti sistem sodobnega informiranja in trže-
nja kulturne ponudbe,

•	 zagotoviti status vsaj enega kulturnega spome-
nika državnega pomena na območju Občine 
Šentjur.

Ukrepi na področju sociale:

•	 zagotavljanje pogojev za izvajanje programov 
socialnega varstva,

•	 sorazmernost institucionalnega varstva in var-
stva starostnikov na domu,

•	 spodbujanje uvajanja novih programov zdra-
vstvenega in socialnega varstva za posamezne 
ciljne skupine,

•	 spodbujanje aktivnosti za varovanje in krepi-
tev zdravja prebivalcev,

•	 odprava arhitektonskih ovir za gibalno ovira-
ne.

Ukrepi na področju dela z mladimi:

•	 zagotovitev ustrezne infrastrukture in pogojev 
za delovanje mladinskih društev in izvajanje 
Programa mladinskega dela.

Ukrepi na področju športa:

•	 zagotavljanje infrastrukture in pogojev za vr-
hunske športne dosežke,

•	 izgradnja nove športne infrastrukture,

•	 spodbujanje športnih dejavnosti med vsemi 
generacijami.



Dolgoročni razvojni  program Občine Šentjur 2014–2020 | stran 21

Kazalnik Stanje 
2012 

Ciljna vrednost  
2020 

Vključenost otrok v vrtec 72,6 % 77 % 
Število aktivnih članov v kulturnih društvih 996 1.100 
Število aktivnih članov v športnih društvih 3.510 4.000 
Število aktivnih članov v mladinskih društvih 524 600 
Število aktivnih članov v društvih s področja socialnih 
in humanitarnih dejavnosti 

1.285 1.400 

Vključenost prebivalcev - članstvo Knjižnice Šentjur 21 % 22,5 % 

Kazalniki
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4.1 Področje gospodarstva in podjetništva

  

Ocenjena 
vrednost 
investicije Nosilec projekta Viri financiranja  

Načrtovano 
obdobje 
izvedbe 

Razširitev mrežnega podjetniškega inkubatorja 
(inovacijski inkubator, tehnološki park)  2.000.000 € 

 Občina Šentjur, MPI 
Vrelec d.o.o. ESRR, Občina Šentjur 2016-2020 

Poslovne cone Občine Šentjur 
 4.000.000 €  Občina Šentjur 

ESRR, Občina Šentjur, 
investitorji 

2014-2020 

Komunalna ureditev poslovnih con Šentjur-jug, 
Anderburg 2, Dramlje, Hotunje …    
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4.2. Turizem

  

Ocenjena 
vrednost 
investicije Nosilec projekta Viri financiranja 

Načrtovano 
obdobje 
izvedbe 

Turizem na podeželju

 
 
  2.500.000 € 

Različni nosilci 
posameznih projektnih 
sklopov 

Razpisi EU, čezmejno 
sodelovanje, JP LAS 
Od Pohorja do 
Bohorja, Razpisi MKO, 
Občina Šentjur  2015-2020 

Razvoj stacionarnega turizma in wellness ponudbe 
na kmetijah, razvoj turizma v zidanicah na 
vinorodnih območjih, povezovanje ponudnikov ter 
infrastrukturna ureditev vinsko-turistične ceste   

Ponudniki, RA Kozjansko, 
turistična društva v občini, 
Občina Šentjur   

 

Razvoj infrastrukture za konjeniški turizem v 
občini    

Konjeniška društva, 
ponudniki, krajevne 
skupnosti   

 

Razvoj turističnega območja Slivniškega jezera  3.000.000 € 

Različni nosilci 
posameznih projektnih 
sklopov 

Razpisi EU, ESRR, 
čezmejno sodelovanje, 
JP LAS Od Pohorja do 
Bohorja, Občina 
Šentjur, ponudniki  2015-2020 

Ureditev turistične javne infrastrukture 
(prometne povezave, pohodne in kolesarske poti, 
parkirišča, turistična signalizacija)   Občina Šentjur, KS   

 

Razvoj in povezava ponudnikov ob Slivniškem 
jezeru   

Ponudniki turističnih 
storitev, RA Kozjansko, 
Občina Šentjur   

 

Izgradnja kampa   Ponudniki, ribiška družina    
Razvoj turistične ponudbe in povezava 
ponudnikov osrednjih turističnih točk občine 

SKUPAJ 

 Različni nosilci 
posameznih projektnih 
sklopov 

Razpisi EU: čezmejno 
sodelovanje, JP LAS 
Od Pohorja do Bohorja 

 
 
2015-2020 

Razvoj novih turističnih programov in povezovanje 
ponudnikov ter razvoj sodelovanja z mrežo 
turističnih centrov v regiji, državi in tujini  

RA Kozjansko-TIC Šentjur, 
Občina Šentjur, ponudniki, 
turistična društva   

 

Ureditev arheološkega parka Rifnik  
 

Občina Šentjur, KS 
 

 

Slomškova Ponikva (razvoj verskega in 
mladinskega turizma, zagotovitev nastanitvenih 
kapacitet …)   

Župnija Ponikva, ponudniki, 
KS, TOD Ponikva  

 

Skladatelji Ipavci – povezava turizma in kulture 
(dopolnitev infrastrukture ter povezovanje in 
razvoj obstoječih in novih programskih vsebin)  

RA Kozjansko – TIC, LAS, 
ponudniki, Občina Šentjur   

 

Guzajeva dediščina (obnova Guzajeve tematske 
pešpoti in obstoječe Guzajeve pohodne poti, 
nastanitvene kapacitete …)   KS Prevorje   

 

Turistično-rekreacijsko območje Resevna   Ponudniki    
Dobrina – razvoj turizma in koriščenje potencialov 
zdravilne vode   Ponudniki, KS, društva   

 

Planina pri Sevnici – razvoj turistične ponudbe 
(trško jedro, grad)   Ponudniki, KS   

 

Ureditev rekreacijsko-turističnega območja 
Blagovna (ribniki, konjeništvo, naravne vrednote, 
šport in rekreacija, kamp)  

Ponudniki, KS, konjeniška in 
turistična društva  

 

Razvoj ribiškega turizma na območjih ribnikov 
Ponikve, Dramelj, Blagovne …   

Ponudniki, turistična 
društva   

 

Oblikovanje in razvoj enotnih turističnih blagovnih 
znamke    

RA Kozjansko-TIC Šentjur, 
Občina Šentjur   

 

Vzpostavitev e-info točk v občini   
RA Kozjansko-TIC Šentjur, 
Občina Šentjur   

 

Razvoj športnega turizma   Ponudniki, društva    

Vzdrževanje gradu Rifnik   Ponudniki    

Šentjur tour  
Izgradnja kolesarskih in pohodnih poti in stez ter 
izvedba rekreacijskih in tekmovalnih prireditev  

 SKUPAJ 2.000.000 € 
 Občina Šentjur, DRSC, 
društva, TIC 

Razpisi EU: čezmejno 
sodelovanje, JP LAS 
Od Pohorja do 
Bohorja, Občina 
Šentjur 

  
 
2015-2020 

Ureditev muzejskih in drugih zbirk v Občini 
Šentjur 
Posodobitev obstoječih zbirk v Občini Šentjur, 
obnova stavbne dediščine in postavitev novih zbirk 

SKUPAJ 

  
 
 

600.000 € 

 Občina Šentjur, 
ponudniki, lastniki 
zasebnih zbirk 

Razpisi EU: čezmejno 
sodelovanje, JP LAS 
Od Pohorja do 
Bohorja, Občina 
Šentjur 

 
2015-2020 

Center za mladinski turizem 
Gradnja novega ali adaptacija obstoječega objekta 
ter ureditev prostorov/(hostel) 

SKUPAJ 1.500.000 € Občina Šentjur, ponudniki 

Razpisi EU, čezmejno 
sodelovanje, Občina 
Šentjur 
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4.3. Kmetijstvo, razvoj podeželja

  

Ocenjena 
vrednost 
investicije Nosilec projekta Viri financiranja  

Načrtovano 
obdobje 
izvedbe 

Urejanje vaških jeder 
Prevorje – vključno z izgradnjo večnamenskega 
objekta, Planina pri Sevnici – vključno z izgradnjo 
gasilskega doma, Ponikva (2. faza), Nova vas – 
vključno z izgradnjo večnamenskega objekta 

 SKUPAJ  4.500.000 €  Občina Šentjur, KS 

 Razpisi EU, JP LAS Od 
Pohorja do Bohorja, 
Občina Šentjur 

2014-2020 

Pridelava in trženje lokalno pridelane hrane  

Pridelovalci, ponudniki 
LAS Od Pohorja do 
Bohorja, RA Kozjansko, 
Občina Šentjur, KZ Šentjur, 
društva 

Razpisi EU, čezmejno 
sodelovanje JP LAS Od 
Pohorja do Bohorja, 
Občina Šentjur 

2015-2020 

Razvoj ponudbe lastnih (lokalnih) ekoloških 
pridelkov in proizvodov     

 

Razvoj lokalnih tržnic in prireditev, ki približajo 
podeželje mestu    

 

Zagotavljanje pogojev za ohranjanje in enakomeren 
razvoj čebelarstva    
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4.4. Okolje, prostor in promet

  
Ocenjena vrednost 
investicije Nosilec projekta Viri financiranja 

Načrtovano 
obdobje izvedbe 

Ravnanje z odpadno vodo – dograditev kanalizacijskega 
omrežja in izgradnja ČN kapacitet od 100 PE do 500 PE 

SKUPAJ  6.400.000 € 
 Občina Šentjur 
 

Občina Šentjur, razpisi EU  
 

 
 
2014-2020 

Povezava pripadajočih naselij na ČN Šentjur 
 

 Občina Šentjur Občina Šentjur, razpisi EU  

Dograditev kanalizacije po središčih KS 
 

 Občina Šentjur Občina Šentjur, razpisi EU  

Izgradnja manjkajočih ČN 
 

 Občina Šentjur Občina Šentjur, razpisi EU  

Izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE  Investitorji 
Investitorji, Občina Šentjur 
– subvencije  

 

Izvedba vodno gospodarskih ukrepov (VGU) ob Voglajni s 
pritoki in urejanje hudournikov 

SKUPAJ 7.000.000 € Občina Šentjur Razpisi EU 

 
 
2014-2020 

Izvedba VGU ob Voglajni s pritoki      

Urejanje hudournikov na območju celotne občine     
Sanacija plazov na območju občine 

SKUPAJ 2.100.000 € Občina Šentjur KS, Občina Šentjur 
 
2014-2020 

Ravnanje z odpadki in varstvo okolja 
SKUPAJ 

  
400.000 € 

KS, Simbio d.o.o., Občina 
Šentjur 

 
 
Razpisi EU  

 
 
2014-2020 

Izgradnja EKO otokov po celotni občini in zbirnega centra        

Sanacija črnih odlagališč v naravi       

Celovita oskrba s pitno vodo 
SKUPAJ  2.000.000 € Občina Šentjur, 

 Razpisi EU, Občina 
Šentjur, JKP Šentjur d.o.o.  

 
 
2014-2020 

Urbana prenova mesta Šentjur 
SKUPAJ 

  
 

4.600.000 € Občina Šentjur, MS Šentjur Razpisi EU, Občina Šentjur  2014-2020 

Sanacija degradiranega območja Alpos        
Ureditev ožjega mestnega jedra Šentjur (ureditev mestnega 
trga s prireditvenim prostorom, ureditev mostu preko 
Pešnice, ureditev parkovnih in zelenih rekreacijskih površin, 
ureditev avtobusnega postajališča, zagotovitev dodatnih 
parkirnih prostorov …)  

 
    

 

Celovita obnova starega trškega jedra mesta Šentjur    
 

Ureditev parkirišč, pokopališča    
 

Nadgradnja prireditev v Zgornjem trgu (Šentjurjevo itd.) in 
uvajanje novih prireditev    

 

Razvoj odprtega širokopasovnega omrežja 
SKUPAJ  3.000.000 €  Občina Šentjur, ponudniki  Razpisi EU, zasebni viri 

 
2014-2020 

Izgradnja navezovalne ceste Dramlje-Šentjur-Črnolica 
SKUPAJ  35.000.000 €  DRSC  Razpisi EU, RS 

 
2014-2020 

Rekonstrukcija omrežja občinskih cest 
 SKUPAJ  45.000.000 €  Občina Šentjur, KS 

 Razpisi EU, RS, Občina 
Šentjur 

2014-2020 

Rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje občinskih cest  na 
območju celotne občine, vključno s podelitvijo koncesije za 
obnovo in redno vzdrževanje po modelu javno-zasebnega 
partnerstva   Občina Šentjur, KS 

 Občina Šentjur, KS, javno-
zasebno partnerstvo 

2015-2030 

Rekonstrukcija VTC 
  

 Občina Šentjur, KS 
 

 Razpisi EU, Občina Šentjur, 
KS 

 
2014-2020 

Izgradnja obvoznice Hruševec (Aspara-OŠ/vrtec-Ratejeva   Občina Šentjur  Razpisi EU, Občina Šentjur  

Izgradnja zahodne vzporedne mestne ceste (Cesta Valentina 
Orožna-Padežnik)   Občina Šentjur  Razpisi EU, Občina Šentjur 

 
2014-2020 

Ureditev prometne in turistične signalizacije v Občini Šentjur  Občina Šentjur in KS Občina Šentjur in KS 2014-2020 
Rekonstrukcija državnih cest na območju Občine Šentjur 

SKUPAJ  150.000.000 €  DRSC 
 EU razpisi, DRSC 
 2014-2020 

 
Rekonstrukcija odsekov: Dole-Ponikva-Dolga Gora-Loče, 
Šentjur-Planina-Sevnica, Šentjur-Sele, Šentjur-Dobovec, 
Loke-Ledinščica, Dramlje-Žiče, Črnolica-Gorica pri Slivnici   

  
  

 
  
  
 

 
 
 

Izgradnja avtobusnih postajališč ob državnih cestah 
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 4.5. Kakovost življenja

  

Ocenjena 
vrednost 
investicije Nosilec projekta Viri financiranja  

Načrtovano 
obdobje 
izvedbe 

Prenova kulturne infrastrukture v Občini Šentjur  
SKUPAJ 5.060.000 €  Občina Šentjur 

 Ministrstvo za 
kulturo, ESRR, Občina 
Šentjur 

2014-2020 

Ureditev regionalnega turistično-kulturnega centra 
Ipavec   

Ministrstvo za kulturo, 
ESRR, Občina Šentjur 

 
2014-2017 

Obnove in dograditve objektov za izvajanje kulturne 
dejavnosti (Ponikva, Blagovna, Šentvid pri Planini, 
Gorica pri Slivnici, Prevorje, Dramlje, Grobelno, 
Center kulture Gustav) 

 
 

Ministrstvo za kulturo, 
Ministrstvo za 
infrastrukturo, ESRR 
  

2015-2020 

Obnove in dograditve zunanjih športnih 
kapacitet v Občini Šentjur 
Športni park Vrbno, športni park Grič v Gorici pri 
Slivnici, rekreacijska pot Hruševec-Vrbno, športni 
park Loka pri Žusmu, razširitev Športnega parka 
Šentjur, posodobitev športnega parka Dramlje, 
ureditev športnih igrišč v Grobelnem, ureditev 
športno-rekreacijskega območja in gozdne trim 
steze na Dolgi gori, adrenalinski park s plezalnim 
centrom Rifnik-Resevna 

SKUPAJ  2.000.000 € 
 Občina Šentjur, KS, 
društva, ponudniki 

 Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Fundacija za 
šport, Občina Šentjur, 
JP LAS Od Pohorja do 
Bohorja 

2014-2020 

Energetska sanacija objekta zdravstvene postaje 
Planina pri Sevnici 

SKUPAJ  2.000.000 € 
 Občina Šentjur, 
Zdravstveni dom Šentjur  Ministrstvo za zdravje 

2016 

Razvoj mladinskih dejavnosti 
SKUPAJ 500.000 € Občina Šentjur 

Razpisi EU, ESRR, 
Urad za mladino, 
Občina Šentjur 

2015-2020 

Energetska sanacija in dograditve kapacitet JZ 
Vrtec Šentjur 

SKUPAJ  6.370.000 €  Občina Šentjur 
 Ministrstvo za 
infrastrukturo, ESRR 

2015-2020 

Dograditve enot vrtca (Dramlje, Slivnica pri Celju, 
Planina pri Sevnici, Blagovna, Kalobje) in 
nadomestna gradnja enote Šentjur-center  Občina Šentjur  

2020 

Energetske sanacije enot vrtca (Šentjur-Pešnica in 
center, Slivnica pri Celju, Planina pri Sevnici, Loka 
pri Žusmu, Blagovna)  

Občina Šentjur 

 

2015 

Izgradnja in energetska sanacija objektov 
osnovnih šol v Občini Šentjur 

SKUPAJ  3.039.500 €  Občina Šentjur 

 Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Občina 
Šentjur 

2014-2020 

Gradnja POŠ Kalobje s telovadnico in rekonstrukcija 
objekta OŠ Slivnica pri Celju 

 
Občina Šentjur 

 Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Občina Šentjur 

2018-2020 

Energetske sanacije objektov osnovnih šol (OŠ 
Franja Malgaja, POŠ Blagovna, POŠ Loka pri Žusmu, 
OŠ Slivnica pri Celju, OŠ Hruševec) 

 

Občina Šentjur 
 Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Občina Šentjur 

2014 

Prestavitev šentjurske glasbene šole v Zgornji trg  500.000 € 
Občina Šentjur 

Občina Šentjur, 
Razpisi EU 

2014 

Gradnja večnamenske športne dvorane pri 
Šolskem centru Šentjur 

SKUPAJ  5.000.000 € 
Občina Šentjur, Šolski 
center Šentjur 

 Ministrstvo za 
šolstvo in šport, ESRR 

2018 
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Viri 
•	 Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek), Ministrstvo za gospodarstvo RS, avgust 2013

•	 Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (osnutek), Ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje RS, julij 2013

•	 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 (Delovno gradivo, 
Ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj , september 2013

•	 Predstavitev izhodišč RRP Savinjske regije 2014-2020 (Delovno gradivo), RASR d.o.o. Celje, september 
2013

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

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

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

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

•	 Kakovost življenja, Statistični urad RS, Ljubljana, marec 2012

•	 Strategija razvoja turizma Dežela celjska, Celje 2011
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Priloga 1

STATISTIČNI PREGLED PODATKOV O OBČINI ŠENTJUR

Demografsko in socialno področje 

V zadnjih letih je zaznati rahlo stabilno rast števila prebivalcev, ki temelji predvsem na pozitivnem narav-
nem prirastu, in sicer so trendi podobni tako na nacionalnem, regijskem kot tudi na občinskem nivoju.

Leto Skupaj Moški Ženske 
2004 18.547 9.122 9.425 
2005 18.603 9.187 9.416 
2006 18.745 9.234 9.511 
2007 18.895 9.338 9.557 
2008 18.787 9.337 9.450 
2009 18.799 9.388 9.461 
2010 18.917 9.390 9.527 
2011 18.889 9.383 9.506 
2012 18.996 9.433 9.563 

Leto 
Slovenija Savinjska regija Šentjur 

Živorojeni Umrli Prirast Živorojeni Umrli Prirast Živorojeni Umrli Prirast 
2002 17.501 18.701 -1.200 2316 2555 -239 165 197 -32 
2003 17.321 19.451 -2.130 2257 2598 -318 182 210 -28 
2004 17.961 18.523 -562 2334 2463 -129 172 170 2 
2005 18.157 18.825 -668 2375 2349 26 164 176 -12 
2006 18.932 18.180 752 2439 2344 95 180 186 -6 
2007 19.823 18.584 1.239 2548 2299 249 206 170 36 
2008 21.817 18.308 3.509 2777 2365 412 220 182 38 
2009 21.856 18.750 3.106 2747 2425 322 206 177 29 
2010 22.343 18.609 3.734 2832 2413 419 218 149 69 
2011 21.947 18.699 3.248 2768 2367 401 202 178 24 
2012 21.938 19.257 2.681 2768 2564 204 217 203 14 

Leto 
Slovenija Savinjska regija Šentjur 

Priselje
ni  Odseljeni  Saldo Priselje

ni Odseljeni Saldo Priseljeni Odseljeni  Saldo 

2002 9.134 7.269 1.865 1.580 1.202 378 279 242 37 
2003 9.279 5.867 3.412 1.492 992 500 247 227 20 
2004 10.171 8.269 1.902 1.587 1.393 194 250 237 13 
2005 15.041 8.605 6.436 2.446 1.527 919 337 259 78 
2006 20.016 13.749 6.267 3.237 2.147 1.090 394 262 132 
2007 29.193 14.943 14.250 4.356 2.082 2.274 401 279 122 
2008 30.693 12.109 18.584 4.055 1.538 2.517 782 823 -41 
2009 30.296 18.788 11.508 3.966 2.743 1.223 672 653 19 
2010 15.416 15.937 -521 1.824 2.105 -281 755 806 -51 
2011 14.083 12.024 2.059 1.535 1.307 228 745 762 -17 
2012 15.022 14.378 644 1.811 1.569 242 825 811 14 

Tabela 1: Prebivalci, Občina Šentjur, 2004-2012

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 2: Naravno gibanje prebivalstva, Občina Šentjur, 2002-2012

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 3: Selitveno gibanje, Slovenija, Občina Šentjur, 2002-2012

Vir: Statistični urad RS 2012
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Kljub zmanjšanjem odseljevanju in porastu rodnosti v zadnjih letih se delež mladih v starosti do 14 let po-
časi ustavlja. Trend zmanjševanja deleža mladih v celotnem prebivalstvu se nadaljuje že od leta 1991, ko je 
znašal 22,0 %, v letu 1999 je delež padel na 17,6 %, v letu 2003 je znašal 15,7 %, leta je 2005 je znašal 15,1 %, 
v letu 2007 je delež mladih padel še za desetinko odstotne točke in je znašal 15,0 %, v letu 2012 pa 15,2 %.

Ob tem se nadaljuje tudi trend povečevanja deleža starega prebivalstva. Ta je leta 1991 znašal 11,0 %, v letu 
1999 se je povzpel na 12,5 %, leta 2003 je še narasel na 13,2 %, v letu 2005 je znašal že 14,0 %, v letu 2012 pa 
je delež starega prebivalstva znašal že 15,6 %, s čimer se je občina še bolj približala slovenskemu povprečju 
(16,1 %) in presegla regijsko povprečje (15,0 %).

Starostna 
skupina 2003 2005 2007 2008 2011 2012 

0-4 leta 888 871 923 926 1.010 1.037 
5-9 let 956 905 917 899 922 953 
10-14 let 1.060 1.033 1.001 1.013 934 914 
15-19 let 1.271 1.193 1.132 1.131 1.016 1.025 
20-24 let 1.545 1.436 1.326 1.368 1.068 993 
25-29 let 1.448 1.520 1.543 1.567 1.362 1.317 
30-34 let 1.349 1.364 1.429 1.399 1.526 1.532 
35-39 let 1.438 1.382 1.360 1.338 1.416 1.435 
40-44 let 1.392 1.399 1.460 1.467 1.379 1.367 
45-49 let 1.419 1.429 1.387 1.399 1.437 1.454 
50-54 let 1.355 1.384 1.428 1.420 1.418 1.408 
55-59 let 986 1.136 1.298 1.254 1.354 1.390 
60-64 let 946 934 983 986 1.154 1.212 
65-69 let 815 830 830 815 879 918 
70-74 let 734 717 720 740 747 744 
75-79 let 501 549 584 551 602 618 
80-84 let 276 338 365 362 405 413 
85-89 let 106 117 147 138 204 203 
90-95 let 47 53 45 47 38 48 
95-99 let 11 12 15 16 15 11 
100 in več let - 1 2 2 3 4 
Skupaj 18.543 18.603 18.895 18.838 18.889 18.996 

Indeks staranja 

Indeks staranja prebivalstva (razmerje med prebivalci starejšimi od 64 let in prebivalci starimi od 0 do 14 
let), ki je pokazatelj vitalnosti in propulzivnosti prebivalstva, kljub določenim ukrepom še kar narašča. Leta 
1991 je indeks staranja za Občino Šentjur znašal 50,0, leta 1995 se je povečal na 59,4, leta 1999 je znašal že 
70,9, leta 2003 je še narasel na 84,0, v naslednjih letih pa se je rast še nadaljevala, tako da je v letu 2005 do-
segel 91,0, v letu 2009 pa že 98,0 in v letu 2012 že 101,9. 

Čeprav je indeks staranja še zmeraj pod slovenskim povprečjem (118), že močno presega raven, ki še omogo-
ča normalno obnovo prebivalstva (75). Pri tem je potrebno še dodatno opozoriti na tista območja v občini, ki 
so demografsko še bolj ogrožena in kjer je starostna struktura še bistveno slabša od občinskega povprečja.

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 4: Prebivalci Občine Šentjur po starostnih skupinah, 2003-2012
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 Enota Skupaj Povprečna starost 
(leta) 

Indeks 
staranja 

2008 
Slovenija  2.032.362 41,3 118 
Savinjska  261.243 40,7 107,1 
Šentjur  18.787 40,1 97 

2009 
Slovenija  2.042.335 41,4 118 
Savinjska 258.845 40,9 109,8 
Šentjur  18.799 40,2 98 

2010 
Slovenija 2.049.261 41,6 117,4 
Savinjska 260.025 41,2 110,2 
Šentjur 18.917 40,5 99,1 

2011 
Slovenija 2.052.496 41,8 116,8 
Savinjska 259.726 41,5 110,6 
Šentjur 18.889 40,8 100,9 

2012 
Slovenija 2.056.262 42,0 118,0 
Savinjska 260.253 41,7 111,8 
Šentjur 18.996 41,0 101,9 

V občini je skoraj polovica naselij (46 od 118) demografsko ogrožena, saj že nekaj let zapovrstjo beležijo upad 
prebivalcev. Glede na to, da se omenjeni trend še nadaljuje, je razumljivo, da so razlike med posameznimi 
območji občine zelo velike, za primer lahko navedemo, da indeks staranja v samem Šentjurju znaša 77,8, 
medtem ko na Kalobju znaša 150,0.  

Tabela 5: Prebivalstvo, povprečna starost, indeks staranja, Občina Šentjur, 2008-2012

Vir: Statistični urad RS 2012
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 Slovenija Delež (%) Savinjska Delež (%) Šentjur Delež (%) 
Skupaj 1.761.347 100 222.212 100 16.037 100 
Brez izobrazbe, 
nepopolna 
osnovna 

73.925 4,2 9.957 4,5 823 5,1 

Osnovna 
izobrazba 420.529 23,9 57.143 25,7 4.388 27,4 

Nižja poklicna, 
srednja poklicna 
izobrazba 

402.060 22,8 57.294 25,8 3.922 24,5 

Srednja 
strokovna, 
splošna izobrazba 

533.435 30,3 61.946 27,9 4.358 27,2 

Visokošolska  
izobrazba 1 st. 142.133 8,1 17.490 7,9 1.280 8 

Visokošolska  
izobrazba 2 st. 162.670 9,2 16.328 7,3 1.147 7,1 

Visokošolska  
izobrazba 3 st. 26.595 1,5 2.054 0,9 119 0,7 

Delež dijakov in študentov v celotnem prebivalstvu občine narašča

Že podatki v DRP Občine Šentjur iz leta 2004 so kazali postopno rast deleža študentov in dijakov v celotnem 
prebivalstvu v šolskem letu 2001/2002. Podatki iz leta 2004 namreč kažejo, da je bil že takrat delež tako dija-
kov (5,6 %) kot študentov (4,9 %) nad slovenskim povprečjem (dijaki – 5,2 % in študenti – 4,4 %). DRP Občine 
Šentjur navaja tudi podatek, da se je število študentov od šolskega leta 1995/1996 (Dobje še všteto) do leta 
2001/2002 povečalo za 2,3-krat. Od leta 2006/2007 je opaziti trend upadanja deleža dijakov, tudi na ravni 
države, prav tako upada delež študentov, z izjemo v letih 2008/2009 in 2009/2010, ko je bil rahel porast, 
nato pa se upadanje nadaljuje, čemur lahko vzrok najdemo tudi v zmanjševanju deleža mladih.

Vzgoja in izobraževanje

Podatki iz leta 2012 o izobrazbi prebivalcev starih 15 let in več kažejo, da je izobrazbena struktura prebival-
cev Občine Šentjur slabša od slovenskega povprečja in da občina zaostaja na področju razvijanja lastnih 
človeških virov.

Dobrih 27 % prebivalcev ima končano le osnovno šolo, kar je približno 3,5 % nad slovenskim in približno 1,7 
% nad regijskim povprečjem. Če primerjamo s podatki iz leta 2002 (podatki po popisu prebivalstva 2002), se 
je ta zaostanek za nacionalnim in regijskim povprečjem v tem obdobju zmanjšal skoraj za polovico. Poklic-
no šolo ima 27,4 % prebivalcev, kar je le malo nad slovenskim povprečjem (22,8) in dober 1 % pod regijskim 
povprečjem. V preostalih kategorijah izobrazbe pa je Občina Šentjur pod slovenskim in regijskim povpre-
čjem, saj je delež tistih s srednješolsko izobrazbo za dobre 3 % pod slovenskim in 0,7 % pod regijskim pov-
prečjem. Občuten zaostanek za slovenskim in regijskim povprečjem pa se kaže tudi pri višji in visokošolski 
ter podiplomski izobrazbi (tabela 6).   

Tabela 6: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi, Občina Šentjur, 2012

Vir: Statistični urad RS 2013
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 2010 2011 
 Delež vklj. 1. 

star. obdobja 
Delež  vklj. 
2. star. 
obdobja 

Delež vklj. 
1. star. 
obdobja 

Delež vklj. 
2. star. 
obdobja 

Slovenija 53,7 89,2 55,6 88,8 
Šentjur 48,5 84,1 51,1 86,5 

 Leto Vrtci Osnovna šola Srednja šola Fakultete 
  Vrtci  Otroci  tek.l/ 

pret.l. 
(%) 

zapos-
leni 

šole učenci % dijaki sr. 
šol 

tek.l/ 
pret.l.  

(%) 

študenti tek.l/ 
pret.l.  

(%) 
Slovenija 11/12 922 81.121 106,83 10.198 785 159.701 100,12 79.749 97,11 101.437 96,62 
 10/11 891 75.934 106,76 9.640 787 159.508 99,53 82.117 96,66 104.984 93,07 
 09/10 863 71.124 107,81 8.906 786 160.252 98,99 84.946 97,11 112.790 100,06 
 08/09 845 65.966 107,50 8.223 791 161.887 98,25 87.465 95,46 112.718 98,89 
 07/08 811 61.359 105,56 7.708 852 164.768 100,17 91.623 95,17 113.983 99,37 
 06/07 793 58.127  7.346 796 164.477  96.266  114.700  
Šentjur 11/12 11 750 108,38 82 11 1.616 100,43 817 95,00 1.015 92,94 

 10/11 10 692 116,49 75 11 1.609 98,71 860 97,94 1.092 91,61 

 09/10 9 594 105,88 64 11 1.630 99,08 878 100,45 1.192 102,75 

 08/09 9 561 116,14 61 11 1.645 98,50 874 98,31 1.160 101,75 

 07/08 9 483 101,89 56 11 1.670 100,24 889 94,77 1.140 99,47 

 06/07 9 474  54 11 1.666  938  1.146  

V občini deluje 22 izobraževalnih enot, ki omogočajo izobrazbo do srednješolske oziroma višješolske ravni. 
Vrtec v Šentjurju je sestavljen iz 11 enot, število otrok in zaposlenih pa se v zadnjih letih povečuje (tabele 
8-10). Leta 2011 je vrtec obiskovalo 750 otrok, za njih pa je skrbelo 82 strokovnih delavcev. Porast glede na 
prejšnja leta je viden tako v kategoriji število otrok kot tudi v številu zaposlenih strokovnih delavcev.

Tabela 7: Izobraževanje po stopnjah, Slovenija, občina Šentjur, 2006-2011

Vir: Statistični urad RS, 2016-2012

Graf 1: Delež vključenih otrok v vrtce po občini stalnega prebivališča in starostnih obdobjih 2010, 2011

Tabela 8: Delež vključenih otrok v vrtec, Slovenija, občina Šentjur, 2010-2011

Vir: Statistični urad RS 2012
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Vrtci - 

SKUPAJ 
9 9 9 9 10 11 

Otroci 
skupaj 

474 483 561 594 692 750 

Povprečno število otrok na strokovnega delavca 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Šentjur 8,8 8,6 9,2 9,3 8,7 8,5 
Savinjska 8,4 8,5 8,4 8,4 8,3 8,3 
Slovenija 7,9 8 8 8 7,9 8 

Drugačna pa je slika pri številu otrok v osnovnih šolah. Leta 2001/02 je osnovne šole v Občini Šentjur obi-
skovalo 1.825 otrok, medtem ko je leta 2008 število otrok upadlo na 1.640, v letu 2010 na 1.602, po letu 2010 
pa je opaziti rahel porast otrok v osnovnih šolah. Velik upad je viden v srednješolski populaciji (v šolskem 
letu 2001/02 je 1.049 učencev obiskovalo srednješolske programe, do šolskega leta 2009/10 je njihovo števi-
lo upadlo na 878 učencev). Pri številu študentov se je njihovo število v Občini Šentjur počasi dvigovalo do 
leta 2009 (od 915 v šolskem letu 2001/02 do 1.092 v šolskem letu 2008/09), kasneje pa je opaziti upadanje (v 
šolskem letu 2011/2012 le 1.015).

 2009 2010 2011 2012 

Vrsta šole – SKUPAJ 
Število šol – SKUPAJ 11 11 11 11 
Učenci – SKUPAJ 1.630 1.609 1.616 1.637 

Osnovne šole 
Število šol – SKUPAJ 10 10 10 10 
Učenci – SKUPAJ 1.623 1.602 1.611 1.629 

Osnovne šole s 
prilagojenim programom 

Število šol – SKUPAJ 1 1 1 1 
Učenci – SKUPAJ 7 7 5 8 

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 9: Število otrok v vrtcu, občina Šentjur, 2006-2011

Tabela 10: Število strokovnih delavcev v vrtcih, Slovenija, občina Šentjur, 2006-2011

Vir: Interaktivni statistični atlas Slovenije, 2012

Tabela 11: Število otrok v osnovnih šolah, Občina Šentjur, 2009-2012

Vir: Statistični urad RS 2012

Povprečno število učencev na osnovno šolo 

 2002 2006 2007 2008 2011 
Šentjur 183 164 162 160 161 

Savinjska 199 188 185 187 184 
Slovenija 216 216 204 203 203 

Tabela 12: Povprečno število učencev na osnovno šolo, Slovenija, Občina Šentjur, 2002-2011

Vir: Interaktivni statistični atlas Slovenije, 2012
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 2007 2008 2009 2010 2011 
Dijaki 889 874 878 860 817 
Študentje 1.140 1.160 1.192 1.092 1.015 

Na področju izobraževanja je še posebej potrebno omeniti Šolski center Šentjur kot edino srednješolsko in 
višješolsko institucijo v občini. Šolski center Šentjur ponuja raznolike programe izobraževanja na področju 
kmetijstva, naravovarstva, živilstva in prehrane na različnih ravneh ter gostinstva in turizma.

Danes se dijaki na Šolskem centru Šentjur lahko izobražujejo za naslednje poklice: 
•	 kmetijski tehnik (V. st.),
•	 živilski tehnik (V. st.),
•	 kmetijsko podjetniški tehnik (PTI),
•	 živilsko prehranski tehnik (3+2),
•	 kmetovalka-gospodinja (IV. st.),
•	 kmetijski mehanik (IV. st.),
•	 slaščičar,
•	 pek,
•	 pomočnik peka in slaščičarja,
•	 kmetijsko podjetniški tehnik (4 leta),
•	 mehanik kmetijskih in delovnih strojev,
•	 živilsko prehranski tehnik (4 leta),
•	 naravovarstveni tehnik,
•	 pomočnik v biotehniki in oskrbi.

Po zaključenem srednješolskem izobraževanju pa dijaki lahko nadaljujejo s študijem v višješolskih študij-
skih programih:    
•	 program Upravljanje podeželja in krajine,
•	 program Živilstvo in prehrana,
•	 program Gostinstvo in turizem. 

Za Občino Šentjur in širše območje je zelo pomembno, da se Šolski center Šentjur vseskozi razvija in da je 
šola uspela pridobiti še en višješolski strokovni program. Šolski center Šentjur tako sedaj ponuja tri viš-
ješolske strokovne programe in sicer: inženir/ka kmetijstva in krajine, inženir/ka živilstva in prehrane in 
organizator/ka poslovanja v gostinstvu in turizmu.

Pomanjkanje določenih strokovnih profilov v občini

V občini se še vedno soočamo s problemom pomanjkanja določenih strokovnih kadrov, ki jih je težko prido-
biti. To velja predvsem za kadre tehničnih usmeritev in sicer tako s poklicno, srednješolsko kot z univerzi-
tetno izobrazbo. Analizi vpisa osnovnošolcev v srednje šole in deficitarnih poklicev po klasifikaciji ZRSZ OS 
Celje kažeta, da se bo tudi v bodoče trend vpisa na splošne srednje šole nadaljeval. 

Pomanjkanje določenih strokovnih profilov v občini je delno tudi posledica neprimerne kadrovske politike 
podjetij. Podjetja razpisujejo zelo malo število štipendij, s katerimi očitno ne uspejo pridobiti dovolj primer-
no izobraženih kadrov za potrebe podjetij v občini (tabela 14). Občina Šentjur je pristopila k izvajanju regi-
onalne štipendijske sheme, vanjo je vključenih tudi nekaj podjetij z območja občine. Z vključitvijo v shemo 
želimo zmanjšati razkorak med potrebami in ponudbo posameznih kadrov na območju.

Tabela 13: Število vpisanih dijakov in študentov, Občina Šentjur, 2007-2011

Vir: Interaktivni statistični atlas Slovenije, 2012
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  2009 2010 2011 

Število Število Število 

Štipendisti – 
SKUPAJ 

Vrsta štipendije – SKUPAJ 48 44 37 

Kadrovske štipendije – Skupaj 48 44 37 

Državne štipendije - - - 

Zoisove štipendije - - - 

Druge štipendije - - - 

Dijaki Vrsta štipendije – SKUPAJ 19 21 14 

Kadrovske štipendije – Skupaj 19 21 14 

Državne štipendije - - - 

Zoisove štipendije - - - 

Druge štipendije - - - 

Študentje Vrsta štipendije – SKUPAJ 29 23 23 

Kadrovske štipendije – Skupaj 29 23 23 

Državne štipendije - - - 

Zoisove štipendije - - - 

Druge štipendije - - - 

 Študentje SKUPAJ (redni in izredni) 
2007 2008 2009 2010 2011 

Vrsta izobraževanja – 
SKUPAJ        1.156    1.160    1.192    1.092           1.015   

Višje strokovno           194    202    212    194              182   
Visokošolsko strokovno 
(prejšnje)           279    219    99    67               32   

Visokošolsko strokovno (1. 
bolonjska stopnja)           106    143    258    271              276   

Visokošolsko univerzitetno 
(1. bolonjska stopnja)           101    140    208    239              239   

Visokošolsko univerzitetno 
(prejšnje)           391    347    256    180              118   

Magistrsko (2. bolonjska 
stopnja) – enovito magistrsko              1    6    13    17               24   

Magistrsko (2. bolonjska 
stopnja) – po končani 1. 
bolonjski stopnji 

           16    40    83    101              124   

Specialistično              7    7    1     -   -  
Magistrsko (prejšnje)            52    41    41     -   -  
Doktorsko (prejšnje)              4    9    11    7                 2   
Doktorsko (3. bolonjska 
stopnja)              5    6    10        

Tabela 14: Število študentov in dijakov štipendistov, Občina Šentjur, 2009-2011

Vir: Statistični urad RS 2012

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 15: Študentje terciarnega izobraževanja, Občina Šentjur, 2007–2011
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Vseživljenjsko izobraževanje 

Zavest o nujnosti stalnega usposabljanja, učenja, nadgrajevanja svojih sposobnosti in znanja je med delom 
prebivalstva občine še vedno nezadostno razvita.

 2008 2009 2010 2011 

Skupaj vključeni 129 101 106 94 

Povečujejo se potrebe po skrbi za ostarele

Zaradi staranja prebivalstva in daljšanja življenjske dobe se v zadnjih letih hitro veča kategorija prebivalcev 
v starosti 65 let in več. Slednje seveda povečuje obseg storitev na področju zdravstvene in socialne oskrbe. 
Dom starejših občanov v Šentjurju je velikega pomena z vidika reševanja domske oskrbe, saj v letu 2012 nudi 
oskrbo 160 oskrbovancem (v letu 2009 141 oskrbovancem), v domu pa je na razpolago tudi 14 popolnoma 
opremljenih varovanih stanovanj različne velikosti.

  Spol – SKUPAJ 

2010 2011 2012 

SLOVENIJA Povprečna starost (leta) 41,7 41,9 42,1 

Indeks staranja 116,5 117,3 118,1 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 16,5 16,8 17,1 

Koeficient starostne odvisnosti 44,3 45,1 46,2 

Koeficient starostne odvisnosti starih 23,9 24,4 25,0 

Savinjska Povprečna starost (leta) 41,2 41,5 41,7 

Indeks staranja 110,2 110,6 111,8 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 15,9 16,1 16,4 

Koeficient starostne odvisnosti 43,7 44,2 45,0 

Koeficient starostne odvisnosti starih 22,9 23,2 23,8 

Šentjur 

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

Indeks staranja 99,9 101,9 100,8 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 15,2 15,5 15,6 

Koeficient starostne odvisnosti 43,8 44,4 45,1 

Koeficient starostne odvisnosti starih 21,9 22,4 22,7 

Glede na demografske trende, naraščajoče potrebe in velikost občine, bo v prihodnosti vsekakor potrebno 
razmisliti in poseči po novih oblikah varstva ostarelih (varovana stanovanja, pomoč na domu s strani različ-
nih institucij, družinsko varstvo …) ter nameniti več pozornosti in sredstev razvoju le-teh.

Izkoriščenost človeških potencialov je zelo pomembna 

Stopnja aktivnosti oziroma izkoriščenosti človeškega potenciala, ki jo merimo z aktivnostjo delovnega kon-
tingenta (razmerje med aktivnim in delovno sposobnim prebivalstvom), je dober kazalec stanja na podro-
čju človeških virov. V mesecu decembru 2008 je stopnja izkoriščenosti človeških potencialov v Občini Šen-
tjur znašala 62,6 %. K upadanju stopnje izkoriščenosti človeškega potenciala v letu 2008 je pripomogla tudi 
aktualna finančna in gospodarska kriza, katere posledice so se v zadnjih mesecih leta 2008 že začele kazati 

Tabela 16: Odrasli v izobraževanju, Občina Šentjur, 2008-2011

Vir: Statistični urad RS 2012

 Tabela 17: Indeks staranja prebivalstva, delež starostne odvisnosti, Občina Šentjur, 2010-2012

Vir: Statistični urad RS 2012
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tudi v slovenskem gospodarstvu. Ta stopnja je sicer malenkost pod slovenskim povprečjem (64,7 %), vendar 
se je potrebno zavedati dejstva, da je v Sloveniji delež aktivnega prebivalstva manjši v primerjavi z referenč-
nimi evropskimi državami in se še slabša. Na nizko stopnjo aktivnosti vpliva več faktorjev:

•	 delež mladih v vsem prebivalstvu, ki po osnovnem šolanju nadaljuje šolanje, je večji od slovenskega 
povprečja, 

•	 število ljudi (predvsem žensk), ki se ne zaposluje ali pa so se zgodaj upokojili. 

Podatki kažejo, da je stopnja zaposlenosti (definirana je kot delež delovno aktivnega prebivalstva v % od 
delovno sposobnega prebivalstva) nižja od slovenskega povprečja. Pri tem velja upoštevati povezanost med 
aktivnostjo delovnega kontingenta, deležem kmečke populacije, predvsem pa zaposlitvenimi možnostmi v 
okolju, ki so slabe, kar kaže tudi visoka stopnja brezposelnosti. 

Občina 
Šentjur 

Delovno aktivno 
prebivalstvo 

Registrirane 
brezposelne osebe 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti 

2007 8.022 744 8,5 
2008 8.176 717 8,1 

2009 7.966 950 10,7 
2010 7.797 1.009 11,5 
2011 7.772 1.040 11,8 
2012 7.496 1.131 13,1 
junij 2013 7.611 1.111 12,7 

Občina dela Število migrantov 
2007 

Število migrantov 
2009 

Število 
migrantov 

2011 
Bistrica ob Sotli 9 3 5 
Celje 2.523 2.585 2.377 
Dobje  35 30 32 
Dobrna  7 9 12 
Domžale 7 8 9 
Dravograd 3 0 1 
Hrastnik 1 0 4 
Kozje 34 33 36 
Laško  80 97 103 
Ljubljana 367 352 515 
Maribor 130 127 106 
Podčetrtek 32 29 29 
Polzela  5 6 5 
Prebold 9 9 19 
Ptuj 2 0 2 
Rogaška Slatina 57 55 71 
Rogatec 14 8 10 
Sevnica 30 28 26 
Šentjur 2.812 2.711 2.498 
Šmarje pri Jelšah 130 123 139 
Šoštanj 5 5 4 
Štore  421 382 391 
Trbovlje 6 5 5 
Velenje 56 63 63 
Vitanje 0 1 2 
Vojnik 60 65 65 
Vransko  5 3 6 
Zreče 45 50 58 
Žalec 159 156 154 
Skupaj 7.044 6.943 6.717 

Pri številu delovno aktivnega pre-
bivalstva v Občini Šentjur opazi-
mo negativen trend od leta 2008 
dalje, kar lahko pripišemo splo-
šnemu gospodarskemu stanju in 
razmeram na trgu delovne sile. 
Posledično je opazno tudi nara-
ščanje registrirano brezposelnih 
oseb ter naraščanje stopnje re-
gistrirane brezposelnosti (v letu 
2007 8,5 %, v letu 2012 pa že kar 
13,1 %).

Sedanje stanje kaže, da je velik del 
zaposlenih dnevnih migrantov, 
ki so v pretežni meri zaposleni na 
območju regije. Največ se jih vozi 
na delo v Celje, in sicer 2.377, sle-
dijo pa Štore s 382 migranti. Zani-
mivo je, da se po podatkih iz leta 
2011 kar 515 ljudi dnevno vozi na 
delo v Ljubljano in 106 v Maribor, 
kar kaže na širitev zaposlitvene-
ga območja ter večjo mobilnost 
delovne sile. Seveda k temu pri-
pomorejo tudi boljše cestne pove-
zave z Ljubljano. Konstantno pa 
se manjša število delovnih mest v 
Šentjurju, to je tudi odraz propada 
nekaterih večjih sistemov (Alpos).

Tabela 18: Gibanje brezposelnosti, Občina Šentjur, 2007-2013

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 19: Delovno aktivni – dnevni migranti iz Občine Šentjur po občini dela

Vir: Statistični urad RS 2012



stran 38 | Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur 2014–2020

Struktura brezposelnih

V Občini Šentjur v zadnjih letih hitreje upada odstotek brezposelnih s I. in II. stopnjo izobrazbe (45,7 % v 1. 
polovici leta 2003 in 30 % konec leta 2012). Delež brezposelnih s III. in IV. stopnjo izobrazbe znaša ob koncu 
leta 2012 26 %, medtem ko delež brezposelnih s V. stopnjo izobrazbe postopoma narašča (24,0 % v 1. polovici 
leta 2003 in 26,6 % konec leta 2012).

Zelo pomemben kazalec, ki dobro ponazarja negativen trend zaposlovanja brezposelnih z višjo in visoko 
izobrazbo, kaže na zaskrbljujoče stanje. V  obdobju od leta 2003 do konca leta 2012 je delež brezposelnih s 
VI. in VII. stopnjo izobrazbe (višja izobrazba 1,1 % leta 2003 in 5,4 % konec leta 2012, visoka izobrazba 2,5 % 
leta 2003 in 10,8 % konec leta 2012) izredno porastel. Negativni kazalnik je seveda tudi posledica aktualne 
finančne in gospodarske krize, ki je prekinila pozitiven trend na področju zaposlovanja in zmanjševanja 
brezposelnosti, kljub temu pa bo potrebno v prihodnosti vložiti mnogo truda za odpravo posledic gospo-
darske krize in odpiranje novih kakovostnejših delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, če bomo želeli 
mlade izobražene kadre zadržati v Občini Šentjur.

 Urad za 
delo  

Stopnja izobrazbe   

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

Celje 943 180 29 827 965 154 344 43 3.485 

Laško 211 46 5 186 214 33 56 16 767 

Slovenske 
Konjice 

290 47 7 232 252 33 77 14 952 

Šentjur 256 83 9 285 301 61 122 14 1.131 

Šmarje pri 
Jelšah 

161 41 7 154 157 22 52 9 603 

Žalec 385 74 25 326 440 57 106 10 1.423 

OS Celje 2.246 471 82 2.010 2.329 360 757 106 8.361 

V okviru programa Aktivne politike zaposlovanja in Operativnega programa človeških virov za obdobje 
2007-2013 je Slovenija predvidela možnost izvajanja posebnih ukrepov, ki bi mlade in še nekatere ranljive 
skupine spodbudili k večji zaposlenosti in usposobljenosti. Prav tako pa je bila v času predsedovanja Slo-
venije Svetu EU to ena poglavitnih tem, o kateri so na našo pobudo razpravljale članice EU in je potekala 
izmenjava dobrih praks na tem področju.
 
Pospeševanju zaposlovanja mladih so namenjene tudi zakonske olajšave za delodajalce, za nadomestno 
zaposlitev za starša, ki koristi dopust za nego in varstvo otroka. Z zakonom o štipendiranju, in sicer s sofi-
nanciranjem kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo delodajalci in nosilci regijskih štipendijskih shem ali 
lokalne skupnosti (občine), se želi vplivati na uskladitev ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni 
regiji in na znižanje strukturne brezposelnosti. Zato je sofinanciranje te vrste kadrovskih štipendij izjemne-
ga pomena za razvoj regij in lokalnih skupnosti.
 
V zadnjih letih so bili uvedeni številni ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni vključevanju 
mladih. Z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je uvedeno povračilo prispev-
kov na plače za delodajalce, ki zaposlujejo iskalce prve zaposlitve mlajše od 26 let in mlajše od 28 let, ki so 
brezposelni več kot 24 mesecev. 

Mladi se kot dolgotrajno brezposelne osebe (če so brezposelni 6 mesecev v zadnjih 8 mesecih) lahko vklju-
čijo tudi v program subvencij za tovrstne brezposelne osebe. 

Število  Od vseh delež po stopnji izobrazbe (v %) 
vsi ženske I.-II. III.-IV. V. VI. VII.-

VIII. 
B. Š. 

SLOVENIJA  118.061 54.850 34,4 25,0 26,3 4,0 9,4 0,9 
Savinjska 16.265 7.956 33,1 25,3 27,6 4,1 8,6 1,2 
Šentjur  1.131 558 30,0 26,0 26,6 5,4 10,8 1,2 

Tabela 20: Brezposelnost po izobrazbeni strukturi v Občini Šentjur, 2012

Vir: ZRSZ OS Celje, Poročilo za leto 2012

Tabela 21: Registrirane brezposelne osebe po izobrazbi, letno povprečje, december 2012

Vir: ZRSZ OS Celje, Poročilo za leto 2012
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Stanovanjska politika

Stanovanja oz. možnost pridobitve stanovanja je dejavnik, ki tudi pomembno vpliva na odločitev, ali se 
mladi po končanem študiju vrnejo v občino ali ne. Podatki kažejo, da je bil največji razmah gradnje stano-
vanj v občini v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja. V devetdesetih letih je gradnja skoraj zamrla 
in tudi po prehodu v novo desetletje oz. po letu 2000 se kljub delnemu izboljšanju razmer ni niti približala 
prejšnjim desetletjem. 

 Leto izgradnje 
Število stanovanj 

SKUPAJ pred 
letom 
1919 

1919-
1945 

1946-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2005 

2006 in 
pozneje 

SLOVENIJA 844.656 121.955 57.973 80.827 122.353 176.521 146.825 64.743 31.500 41.959 

Savinjska 103.340 15.969 5.005 10.905 14.252 23.607 18.232 8.131 3.079 4.160 

Šentjur 7.395 1.320 273 593 733 1.973 1.278 679 234 312 

 Skupaj Zasebna last fizičnih oseb Last javnega sektorja Drugo 

Št. sta-
novanj 

Skupna 
povr- 
šina 

Povpre
- 

čna 
površi-

na 

Št. sta-
novanj 

Skupna 
povr 
-šina 

Povpre
-čna 

površi- 
na 

Število 
stano-

vanj 

Skupna 
površina 

Povpre
-čna 

površi-
na 

Št. 
stano-

vanj 

Skup 
na 

povr- 
šina 

Pov-
prečn

a 
površ-

ina 
Slovenija 777.772 58.031.187 74,61 718.964 54.923.270 76,39 48.516 2.517.242 51,88 10.292 590.675 57,39 

Šentjur 7.111 507.362 71,35 6.718 487.293 72,54 339 16.867 49,76 54 3.202 59,30 

 Število stanovanj 

Tip lastništva –
SKUPAJ 

Lastniška 
stanovanja 

Najeta 
stanovanja 

Stanovanja z 
drugimi tipi 

lastništva 

SLOVENIJA 670.127 522.672 62.152 85.303 

Savinjska 82.981 64.404 9.952 8.625 

Šentjur 5.515 4.686 310 519 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Slovenija 393,4 396,3 399,5 401,9 404,1 405 408,4 409,5 412 
Savinjska 380,9 383,5 385,7 387 387,8 386,7 392,9 394 398 
Šentjur 387 390,1 393,1 395,2 397,2 398,5 403,9 405,5 408,7 

Kot vidimo, se tudi trend na področju stanovanjske gradnje v zadnjih desetih letih ni bistveno spremenil 
in je stanje v Občini Šentjur podobno vseslovenskemu. Še vedno prevladuje individualna gradnja za lastne 
potrebe, primanjkuje pa stanovanj za trg, kot tudi neprofitnih stanovanj, s katerimi bi občina ali neprofitne 
stanovanjske organizacije razpolagale in omogočale reševanje stanovanjskega problema tistih, ki le-tega ne 
morejo rešiti sami na trgu. Predvsem primanjkuje manjših stanovanjskih enot (do 42 m2).

Tabela 22: Stanovanjski sklad, stanovanja po letu zgraditve, Slovenija, Občina Šentjur

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 23: Stanovanjska površina in lastništvo stanovanj, Slovenija, Občina Šentjur

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 24: Število stanovanj po lastništvu, Slovenija, Občina Šentjur, 2011

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 25: Gibanje števila stanovanj na 1.000 prebivalcev

Vir: Statistični urad RS 2012
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Ekonomsko področje

  2009 2010 2011 

Št. 
podjetij 

Št. oseb, 
ki delajo 

Prihodek 
(1.000 EUR) 

Št. 
podjetij 

Št. oseb, 
ki delajo 

Prihodek 
(1.000 EUR) 

Št. 
podjetij 

Št. oseb, 
ki delajo 

Prihodek 
(1.000 
EUR) 

SLOVENIJA 160.931 864.347 83.060.213 165.595 842.159 86.705.208 169.360 822.368 90.789.676 

Savinjska 17.794 101.565 8.684.503 18.273 98.326 8.973.185 18.696 95.407 9.552.070 

Šentjur 1.198 4.557 350.729 1.252 4.380 329.658 1.267 4.400 332.145 

Število podjetij v Občini Šentjur narašča, vendar se niža povprečno število zaposlenih v teh podjetjih (3,5 v 
letu 2011), kar je nižje tako od državnega (4,8) kot regijskega povprečja (5,1), prav tako se znižuje tudi skupen 
prihodek.

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Slovenija 6,7 6,7 6,6 6,6 6,5 6,4 6,2 6,2 5,8 5,4 5,1 
Savinjska 7,3 7,2 7,4 7,5 7,4 7,5 7,2 7,2 6,2 5,7 5,4 
Šentjur 4,6 4,6 4,7 4,7 4,5 4,6 4,6 4,6 4 3,8 3,5 

 
Investicije/vrsta 

Bruto investicije – skupaj v 000 EUR 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Bruto investicije skupaj 23.416    33.185    29.780    17.532    20.213    11.151    17.761 
Investicije v nove 
zmogljivosti     15.470         

17.760         11.551           
1.294    

       
6.647     2.558    5.360 

Investicije v rekonstrukcijo, 
posodobitev, dograditev in 
razširitev 

7.443    14.617    16.761         
15.462    

    11.774     7.784    11.009 

Investicije v vzdrževanje 
obstoječih zmogljivosti 

503    808    1.468    776    1.793    809    1.391 

Tabela 26: Število podjetij, prihodek, zaposleni v Občini Šentjur, 2009-2011

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 27: Povprečno število zaposlenih v podjetju, Občina Šentjur, 2000-2010

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 28: Bruto investicije v nova osnovna sredstva po namenu investiranja, Občina Šentjur, 2005 -2011

Vir: Statistični urad RS 2012
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Turizem

Na področju turizma je bilo predvsem z nivoja lokalne skupnosti precej vlaganj v promocijo (izdelava pro-
mocijskih materialov, sejemske predstavitve in predstavitve v tiskanih medijih) in v samo oblikovanje po-
nudbe na področju predstavitve naše kulturne dediščine (postavitev muzejskih in etnoloških zbirk, uredi-
tev galerije).

Gostinska ponudba posameznih ponudnikov se bistveno ni razširila, prav tako se kaže tudi pomanjkanje 
nastanitvenih kapacitet.

 

Število 
objektov 

Število sob Zmogljivosti – 
ležišča – 
SKUPAJ 

Zmogljivosti – 
ležišča – stalna 

Skupine nastanitvenih 
objektov – SKUPAJ 

... 37 75 73 

Hoteli in podobni 
nastanitveni objekti 

2 35 67 67 

Kampi - - - - 
Ostali nastanitveni objekti ... 2 8 6 

 2008 2009 2010 2011 2012 
 Prihodi 

turistov 
– 

SKUPAJ 

Preno-
čitve 

turistov 
– 

SKUPAJ 

Prihodi 
turistov 

– 
SKUPAJ 

Preno-
čitve 

turistov – 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov 

– 
SKUPAJ 

Preno-
čitve 

turistov 
– 

SKUPAJ 

Prihodi 
turistov 

– 
SKUPAJ 

Preno-
čitve 

turistov – 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov 

– 
SKUPAJ 

Preno-
čitve 

turistov 
– 

SKUPAJ 
Skupaj       2.015           4.327        1.590             3.573        1.967          5.416        1.576           3.994    1.045 6.078 

Domači         493           1.034           415               917           693          2.094           580           1.751    462 1.685 
Tuji      1.522          3.293        1.175             2.656        1.274          3.322           996           2.243    583 4.393 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Stalne in 
občasne 
razstave – 
SKUPAJ 

              10            20            8            10            8               8               8           48   

Obiskovalci – 
SKUPAJ 

          2.985       3.580      1.760       4.440      4.795         1.519         2.238      5.933   

Obisk otrok in 
mladine 

          1.216          946      1.030       3.880      1.585           552            674      2.938   

Obisk plačanih 
vstopov 

 -          15     -   -   -            -                -             -     

Tuji obiskovalci  -   -   -   -        96             31            109      1.940   

Tabela 29: Prenočitvene zmogljivosti, Občina Šentjur, 2012

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 30: Prihodi in prenočitve turistov, Občina Šentjur, 2008-2012

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 31: Število razstav in obiskovalcev v muzejih, galerijah oz. likovnih razstaviščih, občina Šentjur, 
2004-2011

Vir: Statistični urad RS 2012
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Kmetijstvo

 Število 
kmetijskih 
gospodarstev 

Ekonomska 
velikost 
(SGM v 
ESU) 

Skupne 
polnovredne 
delovne moči - 
PDM 

Kmetijska 
zemljišča 
v uporabi 
(ha) 

Število glav 
velike 
živine 
(GVŽ) 

Slovenija  
2000       86.467       402.802      107.809       485.879        470.498    
2010     74.646       913.194           77.012    474.432          421.553    

Savinjska  
2000 12.901 49.760 17.492 67.951 75.882 
2010 11.434 - 13.493 67.297 72.636 

Občina Šentjur  
2000         1.569          6.193         2.176           8.137           9.599    
2010       1.393         17.516             1.567    8.351              8.985    

Vrsta  dejavnosti KMG 2010 

Kmetijska gospodarstva – SKUPAJ 1.393 

Specializirani pridelovalec poljščin 194 

Specializirani vrtnar 5 

Specializirani gojitelj trajnih nasadov 43 

Specializirani rejec pašne živine 868 

Specializirani prašičerejci in perutninarji 9 

Mešana rastlinska pridelava 30 

Mešana živinoreja 117 

Mešano rastlinska pridelava – živinoreja 127 

Zmanjšalo se je število kmetijskih gospodarstev, povečala pa se je površina kmetijskih zemljišč v uporabi. 
Po dejavnosti prevladuje živinoreja.

Tabela 32: Kmetijska gospodarstva – primerjava 2000:2010

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 33: Kmetijska gospodarstva po tipih kmetovanja, Občina Šentjur, 2010

Vir: Statistični urad RS 2012
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  Število oseb 

2000 2010 

Starostne skupine – SKUPAJ 
SLOVENIJA         322.981            259.075   
Savinjska 49.269 40.645 
Šentjur             5.753                4.643   

Starost pod 25 let 
SLOVENIJA           91.215              54.169   
Savinjska 14.972 8.903 
Šentjur             1.775                  994   

Starost od 25 do pod 35 let 
SLOVENIJA           45.085              34.029   
Savinjska 6.967 5.556 
Šentjur                806                  681   

Starost od 35 do pod 45 let 
SLOVENIJA           43.513              37.729   
Savinjska 6.708 6.233 
Šentjur                736                  682   

Starost od 45 do pod 55 let 
SLOVENIJA           42.561              41.842   

Savinjska 6.343 6.568 
Šentjur                777                  724   

Starost od 55 do pod 65 let 
SLOVENIJA           40.223              37.848   
Savinjska 5.947 5.698 
Šentjur                707                  728   

Starost 65 let in več 
SLOVENIJA           60.384              53.458   
Savinjska 8.332 7.687 
Šentjur                952                  834   

  2000 2010 
Število 
lastnih 

dvoosnih 
traktorjev 

Število 
KMG 

Število 
lastnih 

dvoosnih 
traktorjev 

Število 
KMG 

SLOVENIJA 

Velikostni razred traktorjev 
v lasti – SKUPAJ      108.166        74.158        101.756         64.910   

Velikostni razred traktorjev 
v lasti – 1 traktor v lasti        48.048        48.048          38.766         38.766   

Velikostni razred traktorjev 
v lasti – 2 traktorja v lasti        40.798        20.399          37.058         18.529   

Velikostni razred traktorjev 
v lasti – 3 in več traktorjev v 
lasti 

       19.320          5.711          25.932           7.615   

Savinjska 

Velikostni razred traktorjev 
v lasti – SKUPAJ 15.284 10.974 15.006 9.894 

Velikostni razred traktorjev 
v lasti – 1 traktor v lasti 7.552 7.552 6.184 6.184 

Velikostni razred traktorjev 
v lasti – 2 traktorja v lasti 

5.420 2.710 5.334 2.667 

Velikostni razred traktorjev 
v lasti – 3 in več traktorjev v 
lasti 

1.803 601 2.448 816 

Šentjur 

Velikostni razred traktorjev 
v lasti – SKUPAJ          1.710          1.297            1.733           1.200   

Velikostni razred traktorjev 
v lasti – 1 traktor v lasti             957            957               804              804   

Velikostni razred traktorjev 
v lasti – 2 traktorja v lasti             562            281               598              299   

Velikostni razred traktorjev 
v lasti – 3 in več traktorjev v 
lasti 

            191              59               331                97   

Gledano primerjalno se je skupno število družinskih članov, ki živijo na kmetijah, v desetletnem obdobju 
zmanjšalo za 19,3 %.

Tabela 34: Starost družinskih članov na družinskih kmetijah, Slovenija, Občina Šentjur, primerjava 
2000:2010

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 35: Opremljenost kmetij: Število dvoosnih traktorjev, primerjava 2000:2010

Vir: Statistični urad RS 2012
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 Ekonomska velikost 
na kmetijsko 
gospodarstvo (SO v 
1000 EUR) 

Ekonomska velikost 
na hektar kmetijskega 
zemljišča v uporabi 
(SO v 1000 EUR/ha) 

Ekonomska velikost 
na glavo velike živine 
gospodarstvo (SO v 
1000 EUR/GVŽ) 

Slovenija 12,2 1,9 2,2 

Občina Šentjur 12,6 2,1 1,9 

 Delež aktivnega prebivalstva v kmetijskih 
dejavnostih 

Slovenija 4,1 
Savinjska  regija 5,9 

Šentjur 13,3 

Ekonomska velikost na kmetijsko gospodarstvo je višja od nacionalnega povprečja, to je tudi posledica po-
večevanja povprečne velikosti (v ha) kmetijskega gospodarstva v občini, ki izkazuje trend rasti.

Delež aktivnega prebivalstva v kmetijskih dejavnostih v Občini Šentjur je v primerjavi tako z regijo kot ce-
lotno Slovenijo bistveno višji, kar kaže na pomembno vlogo kmetijstva in ustvarjanja delovnih mest v tej 
panogi.

Tabela 36: Ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev v Občini Šentjur 2010

Vir: Statistični urad RS 2012

Tabela 37: Delež aktivnega prebivalstva v kmetijskih dejavnostih v letu 2012

Vir: Statistični urad RS 2012






