Območni razvojni program Savinjsko-šaleške regije za obdobje 2021-2027
PREGLEDNICA PODROČJI/RAZVOJNIH PRIORITET/UKREPOV S KAZALNIKI
PAMETNA IN TRAJNOSTNA SAŠA
RAZVOJNO PODROČJE UKREP
/PRIORITETA
1.1. Krepitev
1.1.1. Spodbujanje naložb za nadaljnji razvoj gospodarstva:
konkurenčnosti
avtomatizacija, digitalizacija, povečevanje obsega proizvodnje
gospodarstva

-

Neto dodana vrednost na zaposlenega (Ajpes)
Prihodki od prodaje (Ajpes)
EBITA (Ajpes)
Kumulativno število zaposlenih (Ajpes)
Število srednjih podjetij (Ajpes)
Število podprtih investicijskih projektov za
fizično/poslovno infrastrukturo

1.1.2. Spodbude za internacionalizacijo gospodarstva (predvsem
MSP)

- Število izvoznikov (število podjetji) (Ajpes)
- Delež izvoza v prihodkih (Ajpes)

1.1.3. Izboljšanje inovacijskega sistema v regiji in spodbude za prenos
znanja

- Izdatki za raziskave in razvoj (SURS)
- Število raziskovalcev zaposlenih v podjetjih
- Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi
ustanovami, institucijami znanja
- Število vključenih v SRIP (strateško raziskovalno
inovacijskih partnerstev)
- Število podjetij, ki sodelujejo s pisarnami za prenos
tehnologij
- Število prijavljenih patentov
- Število podjetij, ki so uvedla inovacijo, število inovacij
- Število vzpostavljenih mrež v podpro RRI gospodarstvu
na regijskem nivoju

(a) Inovacijski grozdi/SRIPi – vključevanje podjetij iz regije
(b) Pisarne za prenos tehnologij in aplikativne raziskave –
vključevanje podjetij iz regije v pisarne za prenos tehnologij
(INNOVUM)
(c) Centri raziskovalnih umetnosti in kulture – vzpostavitev centra v
regiji (SAŠA Inkubator, Vzorčno mesto, PEKARNA)
(d) Učinkovito upravljanje, povezovanje in krepitev kapacitet
izvajalcev nalog na področju raziskav, razvoja in inovacij –
povezovanje vseh podpornih STORITEV / organizacij v regiji za
gospodarstvo na tem področju (SIO, SPOT, CK, institucije znanja
…)
1.2. Krepitev kompetenc v
podjetjih

KAZALNIKI z navedbo vira podatkov

1.2.1. Krepitev znanj in spretnosti za pametno specializacijo,
industrijsko tranzicijo in v podporo inovativnosti za podjetja in
ostale deležnike v gospodarstvu – kompetenčni centri na vseh
prednostnih področjih S4.
1.2.2. Priprava in izvajanje študijskih programov za izpopolnjevanje
na področjih S4 v sodelovanju z gospodarstvom

- Število vključenih v kompetenčne center

- Število programov

1.3. Krepitev podpornega
okolja za konkurenčnost
MSP

1.2.3. Krepitev razvojnih kapacitet v MSP z namenom pospeševanja
prenosa znanja v gospodarstvo v podjetjih na področjih pametne
specializacije
1.3.1. Razvoj in optimizacija ekosistema za podporo podjetništvu in
inovativnosti
- Nadgradnja SPOT svetovanja
- Vzpostavitev mreže specialističnih svetovanj (obstoječa podjetja)
- Vzpostavitev industrijsko-tehnološkega inkubatorja
specializiranega za področje ‘’Industrija 4.0’’
- Sistem upravljanja poslovnih con v regij in pregleda kapacitet v
regiji (regijski koordinator).
- ustvarjanje dobrih pogojev za tuje investitorje
- spodbujanje socialnega podjetništva
1.3.2. Spodbude za nove podjetniške podjeme in novonastala
podjetja za prehod v fazo hitrejše rasti (start-up podjetja in podjetja
v prehodu v naslednjo fazo rasti) in za hitrorastoča podjetja za
(scale-up podjetja)
- Ustanovitev Regijskega sklada za zagonska podjetja
1.3.3. Spodbude za rast in razvoj podjetij, procesne izboljšave, nove
poslovne modele, uvajanje poslovne odličnosti v podjetja

1.3.4. Spodbujanje internacionalizacije in sodelovanja na področju
makroregij prek oblikovanja partnerstev s podjetji na tujih trgih,
promocije in krepitve blagovnih znamk proizvodov in storitev
slovenskih podjetij v tujini, spodbujanje skupnih vlaganj na tujih
trgih
1.4. Krepitev
1.4.1. Sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru in krepitev
mednarodnega sodelovanja sinergij med različnimi viri financiranja in razvojne
internacionalizacije s spodbujanjem sodelovanja podjetij in
raziskovalno-razvojnih institucij na skupnih raziskovalno-razvojnoinovacijskih projektih na mednarodni ravni.
1.4.2. Sodelovanje zagonskih podjetij s korporacijami

- Število sodelovanj na področju pospeševanja prenosa
znanja
-

Število kapacitet podjetniških inkubatorjev in VEM točk
Število podjetij, ki prejmejo podporo
Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva
Število spodbud za MSP v regiji
Število programov v okviru podpornega okolja
Število podprtih investicijskih projektov za
fizično/poslovno infrastrukturo pri podjetjih
Število izvedenih investicij (razširitev obstoječih
prostorov, tehnologije, komunalna opremljenost
poslovnih con za vzpostavitev strukture)
Število socialnih podjetij,
Število zaposlenih v soc. podjetji
Število vzpostavljenih regijskih skladov
Število programov v katera so vključena novonastala
podjetja
Število zagonskih podjetij

- Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo
podjetjem (nepovratna sredstva)
- Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo
javno podporo podjetjem (povratna sredstva)
- Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih
- Število podjetij s certifikatom družbene in okoljske
odgovornost
- Št. podprtih podjetij pri oblikovanju partnerstev s podjetji
na tujih trgih
- Št. izvedenih promocij in krepitve blagovnih znamk na
tujih trgih
- Vrednost skupnih vlaganj na tujih trgih (EUR)
- Število vključenih podjetij v vzpostavljena razvojna
partnerstva
- Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih
partnerstev
- Število prihodkov podjetij izven regije
- Število zagonskih podjetij, ki sodelujejo s korporacijami

1.5. Digitalizacija

1.5.1. Spodbujanje digitalne transformacije podjetij, vključno z
uporabo naprednih tehnologij, kot so velepodatki, umetna
inteligenca, tehnologija veriženja blokov, interneta stvari, 3D tiska
ipd), vključno z ozaveščanjem. spodbujanjem povpraševanja ter
pospeševanjem uporabe naprednih tehnologij

NIZKOOGLJIČNA, ZELENA IN POVEZANA SAŠA
RAZVOJNO PODROČJE UKREP
/PRIORITETA
2.1. Energetska
učinkovitost

2.1.1. Energetska prenova stavb (tudi javnih) z upoštevanjem
trajnostne gradnje ter pametno upravljanje sistemov v in na
stavbah (tudi javnih)

2.1.2. Ozaveščanje socialno ranljivih skupin in omogočanje
dostopa do nepovratnih sredstev in zmanjšanje energetske
revščine
2.1.3. Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti v
gospodarstvu (brez stavb)
- Podjetja, ki prevzamejo energetske standard
- spodbujanje ukrepov za zmanjšanje rabe energije (procesi,
ozaveščanje)
- uvedba energetskega managementa

- Število delovnih mestih v IKT
- Število srednje velikih podjetij na področju IKT
- Število poslovnih strategij podjetja (poslovnih načrtov),
ki bodo vključevala digitalizacijo z namenom
optimiziranja procesov
- Število novih vzpostavljenih modelov na področju
digitalizacije (vodenja preko modelov ISO, EFQM in
ostalimi sistemi vodenja)

KAZALNIKI z navedbo vira podatkov
- Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb
javnega sektorja (MZI)
- Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v
gospodarstvu
- Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske
porabe (EKO SKLAD)
- Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske
prenove različnih tipov stavb (MZI)
- Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih
stavbah (MZI)
- Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (ARSO)
- Število operacij izvedenih v namen zmanjšanja
energetske revščine (EKOSKLAD)
- Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito
ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske
in snovne učinkovitosti)
Vir: razpisovalec

2.2. Energetska
samooskrba s
spodbujanjem OVE

2.3. Odporna regija na
podnebne spremembe

2.2.1. Spodbujanje prehoda na OVE (sončna energija, biomasa in
geotermalna energija)
- Velik potencial Savinje s pritoki za HE – predvsem majhne
privatne HE – omilitev pogojev.

- Delež proizvedene energije iz obnovljivih virov
- Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote
- Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne
energije
- Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

2.2.2. Spodbujanje daljinskih sistemov na OVE (ogrevanje in
hlajenje), predvsem uporabo biomase
- OVE na degradiranih območjih ter njihova sanacija.
- daljinsko ogrevanje (potrebna so velika vlaganja v
proizvodnjo in distribucijo)
2.2.3. Razvoj in proizvodnja čistejših virov energije in
alternativnih goriv
- izboljšati obstoječe tehnologije
- razvoj novih tehnologij (vodik …)
2.2.4. Spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij:
- novih tehnologij za proizvodno toplotne in električne energije
in
- na področju OVE
2.2.5. Ukrepi ozaveščanja javnosti o pomenu prehoda na OVE
2.3.1. Poplavna varnost (Savinja s pritoki), Nadgradnja sistema za
opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne
razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju –
SOVIR in izdelava kart ogroženosti (plazovi)

- Število uporabnikov ogrevanja na obnovljive vire
energije
- Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov

2.3.2. Preprečevanje negativnih vplivov klimatskih sprememb
(gorska območja, zelene zime, odpravljanje posledic suš)

2.4.Ohranjati in izboljšati
kakovost okolja,
ustvariti pogoje za
poseljenost

2.4.1. Izgradnja in obnova še manjkajoče infrastrukture za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda v območjih aglomeracij
z obremenitvami med 500 PE in 2.000 PE ter infrastrukture
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v območjih

- Število podprtih operacij, ki bodo izboljšale obstoječe
tehnologije
- Število podprtih operacij za razvoj novih tehnologij
- število RRI operacij

- Število kampanji ozaveščanja javnosti
- Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred
poplavami
- Površina zaščitenih in urejenih površin za kontrolirano
ali naravno razlivanje vode ob nastopu poplav,
- Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za
primere poplav
- Število izvedenih gradbenih in negradbenih ukrepov za
zagotavljanje poplavne varnosti in varnosti pred plazovi
- Število vzpostavljenih zasneževalnih sistemov
- Število namakalnih sistemov
- Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge
nesreče
- Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o
obvladovanju tveganj za naravne nesreče
- Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni
boljšega čiščenja odpadne vode*
- Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe
z vodo

2.5.Prehod na krožno
gospodarstvo

2.6.Kakovostno, zeleno in
zdravo okolje

aglomeracij z obremenitvami nad 2.000 PE na občutljivih
območjih.
2.4.2. Izgradnja novih vodovodnih sistemov in strateških vodnih
virov za oskrbo prebivalcev s pitno vodo nad, vključno z
manjšimi sistemi za oskrbo do 10.000 prebivalcev.
2.5.1. Izkoriščanje lesnega potenciala (razvojni center lesarstva)

- Število km2 izvedenih investicij na podeželju (ceste,
kanalizacijsko omrežje)

2.5.2. Ukrepi in podpora samozadostnosti na področju ravnanja z
odpadki, predvsem preostanka mešanih odpadkov po
obdelavi, blati komunalnih in skupnih čistilnih naprav,
tekstilnimi in gradbenimi ter odpadne plastike.
2.5.3. Nadgradnja sistema zbiranja in ravnanja z odpadki, ponovna
uporaba in recikliranja odpadkov, preprečevanje nastajanja
odpadkov / zmanjšanje nastajanja odpadkov
2.5.4. Spremembe v poslovnih procesih oziroma v povezavi z
novimi oz. spremenjenimi produkti (spodbujanje krožnega
gospodarstva)

- Deleži ločeno zbranih in sortiranih odpadkov

2.5.5. Ukrepi ozaveščanja o krožnem gospodarstvu, ozaveščanje
lokalnega prebivalstva
- Krepitev in ozaveščanje podpornega okolja na področju
krožnega gospodarstva.
- Ukrepi s področja turizma in kulture – zero-waste prireditve,
digitalizacija turizma in kulture, pridobivanje okoljskih
certifikatov, ozaveščanje lokalnega prebivalstva
2.6.1. Ukrepi na področju umirjanja prometa in vzpostavitev
mobilne postaje za meritev onesnaženosti in informacijski
sistem samodejno spremljanje obremenitve
2.6.2. Ukrepi za zeleno infrastrukturo v urbanem in podeželskem
okolju s ciljem ohranjanja narave in zmanjšanja
onesnaženosti

- Število kampanji ozaveščanja
- Število zero-waste prireditev

2.6.3. Vzpostavitev peš povezav med mesti in podeželjem oziroma
med različnimi naselji

- Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov,
podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti
- Naravovarstveno urejene površine za javni dostop

- Intenzivnost poseka lesa v m3
- število zaposlenih v podjetjih z lesno predelavo
- število podjetij, vključenih v razvojni center lesarstva

- Število nadgradenj sistema zbiranja in ravnanja z
odpadki
- Število okoljskih certifikatov
- Število operacij, ki razvijajo poslovni model krožnega
gospodarstva

- Delež zasedenosti kapacitet javnega prevoza
- Število in obseg revitaliziranih degradiranih območij
- Število obnovljenih in revitaliziranih objektov
- Območja ohranjenih zelenih površin

2.7. Trajnostna mobilnost
Ustvariti dobre pogoje za
zadrževanje in privabljanje
prebivalstva / družin
(prometna in druga
komunalna infrastruktura,
stanovanja, delovna mesta,
storitve, ponudba za
preživljanje prostega časa –
kultura, šport, zabava,
kulinarika, izletništvo, zelena
infrastruktura, širokopasovne
povezave, trajnostna
mobilnost …)

2.6.4. Vzpostavitev, obnova, vzdrževanje in skupno trženje ter
upravljanje tematskih in drugih poti

- Zagotovljena kakovostna interpretacija ohranjanja
biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine

2.7.1. Izboljšanje povezanosti regije z drugimi regijami (cestne in
železniške povezave, JPP)
2.7.2. Izboljšanje trajnostne mobilnosti na področju javnega
potniškega prometa za vse uporabnike (ugodne frekvence
voženj, potovalni čas, udobni avtobusi, prevoz na klic,
enotne in elektronske vozovnice, kombinacije s šolskimi
prevozi, varne peš in kolesarske povezave do postaj JPP,
prilagoditve za osebe z oviranostmi, prestopne točke, prevoz
n+za kolesa...)

- Število prepeljanih potnikov (javni prevoz) med regijami

2.7.3. Infrastruktura za varno trajnostno mobilnost na lokalni in
regionalni ravni dostopna vsem (hoja, kolo, P&R parkirišča,
polnilnice, sistemi za deljenje prevozov, sistemi za izposojo
koles, območja z umirjanjem prometa – hitrosti, ukrepi
parkirne politike, prilagoditve za osebe z oviranostmi,
prestopne točke, polnilnice z alternativnimi pogonskimi
sredstvi, souporaba in sopotništvo)

- Število km novih pešpoti in kolesarskih povezav
- Število stavb s sodobno in udobno urejenimi
kolesarskimi parkirišči
- Modal split (delež potovanj s posameznim prevoznim
sredstvom; povečanje hoje, kolesarjenja, JPP na račun
uporabe osebnih avtomobilov)
- Število prometnih nesreč z udeleženimi kolesarji
- Stopnja motorizacije
- Število uveljavljenih novih parkirnih politik z namenom
spodbujanja trajnostne mobilnosti
- Število novo registriranih uporabnikov avtomatiziranega
sistema izposoje koles
- Število novo vzpostavljenih sistemov avtomatizirane
izposoje koles
- Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna
vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči
polnjenja
- Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna
vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči
polnjenja

2.7.4. Sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti in za
vzpostavitev ponudbe integriranih, celovitih in
multimodalnih potovanj ter spodbujanje trajnostne
mobilnosti na horizontalni ravni

- Število prilagoditev voznega reda, povečanja frekvenc in
zmanjšanja potovalnega časa v JPP
- Število prilagoditev vozil JPP in postajališč gibalno in
senzorično oviranim / oseb z oviranostmi
- Število celostnih prometnih strategij v izvajanju
- Število novozgrajenih P+R v urbanih in turističnih
območjih
- Število vzpostavljenih novih linij JPP, ki
razbremenjujejo turistična območja
- Ukrepi trajnostne parkirne politike
- Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru
trajnostnih urbanih strategij

2.8.Ustavrjanje pogojev za
večjo konkurenčnost
regije

2.8.1. Digitalna povezljivost
– pokrivanje belih lis, Nadgradnja odprtih širokopasovnih omrežij
2.8.2. Razvoj trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne,
regionalne in lokalne mobilnosti

- Stopnja pokritosti s širokopasovnim omrežjem
- Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno
širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s
- Ceste: Skupna dolžina novih cest

razvojna os - sever: Državna cesta Slovenj Gradec jug - Velenje jug –
avtocesta A1
Hitra cesta Šmartno-Mozirje (navezava na 3. Razvojno os)
Posodobitev železniške proge Celje - Velenje

SOCIALNA SAŠA
RAZVOJNO PODROČJE
/PRIORITETA
3.1. Aktivna politika
zaposlovanja

UKREP

KAZALNIKI z navedbo vira podatkov

3.1.1. Izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za učinkovito in
hitro spodbujanje dostopa do zaposlitve, s poudarkom na ranljive ciljne
skupine: mladi, starejši, nižje izobraženi, invalidi in neaktivni ter
preprečevanje njihove dolgotrajne brezposelnosti.

- Stopnja registrirane brezposelnosti

Programi za ohranitev na trgu dela tistih skupin, katerih zaposlitev oziroma
samozaposlitev je ogrožena ali začasna, zmanjševanje in preprečevanje
prekarnosti ter preprečevanje prehoda nazaj v brezposelnost za ciljne
skupine, ki se soočajo z atipičnimi oblikami dela.

3.2. Posodobitev programov
za prilagoditev trga dela in
spodbujanje mobilnosti
delovne sile

- Stopnja brezposelnosti po posameznih strukturah:
mladi/starejši/nižje
izobraženi/invalidi/neaktivni/dolgotrajno brezposelni
- Število opolnomočenih udeležencev vključenih v
programe svetovanja / usposabljanja / izobraževanja

3.1.2. Pospešiti prehod mladih na trg dela preko vključevanja v programe
svetovanja, karierne orientacije, programe izobraževanja in usposabljanja,
štipendijskih shem, spodbud za zaposlitev, vključno prek izvajanja
programov v okviru Jamstva za mlade.

- Število udeležencev vključenih v spodbude za zaposlitev

3.2.1. Razvoj storitev in orodij za dolgoročno napovedovanje kompetenc
oziroma znanj in spretnosti potrebnih na trgu dela, ki vključuje razvoj In
vzpostavitev sistemskih modelov napovedovanja kompetenc:
- potrebe po kompetencah,
- ugotavljanje vrzeli v kompetencah,
- razvoj usposabljanj/izobraževanj glede na potrebe trga dela

- Število podprtih projektov za vzpostavitev novih storitev
in orodij ter sistemskih modelov za dolgoročno
napovedovanje kompetenc.
- Število razvitih novih storitev in orodij za dolgoročno
napovedovanje kompetenc.
- Število vzpostavljenih regionalnih centrov za
spodbujanje zaposlovanja.
- Število vključenih oseb v aktivnosti centra za
spodbujanje zaposlovanja

3.2.2. Vzpostavitev regionalnih centrov in/ali programov za spodbujanje
zaposlovanja, krepitev kompetenc uporabnikov in strokovnih delavcev za
izboljšanje možnosti za hitrejšo realizacijo zaposlitvenih ciljev.

- Delež oseb, ki so pridobile oziroma obdržale zaposlitev
po preteku programa usposabljanja

3.2.3. Oblikovanje programov lokalnih in območnih pobud za povečanje
zaposlovanja in spodbujanje mobilnosti delavcev.
3.2.4. Vzpostavitev območnih mrež za aktivno sodelovanje različnih
deležnikov na področju zaposlovanja z namenom zmanjšanja neskladij na
trgu dela.

3.3. Izobraževanje

3.3.1. Spodbude za krepitev sodelovanja poklicnih in strokovnih šol ter
delodajalcev pri izvajanju programov srednjega poklicnega, srednjega
strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja
- praktično usposabljanje,
- krepitev povezav med delodajalci in sektorjem izobraževanja,
- informirati in spodbujati na področjih deficitarnih poklicev, seznanitvijo
s poklici prihodnosti in pridobivanjem informacij o možnih kariernih
poteh.
3.3.2. Vzpostavitev podpornega okolja v terciarnem izobraževanju s
ciljem uspešnega in pravočasnega zaključka študija, zagotavljanje
spretnosti študentov in diplomantov za vključevanje na trg dela ter
izvajanje dalj časa trajajočega praktičnega izobraževanja za študente:
- vzpostavitev celovitega podpornega okolja na visokošolskih zavodih za
uspešno in pravočasno zaključevanje študija ter pridobitev ustreznih
znanj, kompetenc in spretnosti diplomantov, ki bo osredotočeno na
študenta. Cilj vzpostavitve celovitega podpornega okolja za študenta je
torej izboljšati kakovost študijske izkušnje študentov, povečati delež
študentov, ki pravočasno dokončajo študij in zmanjšati delež študentov,
ki ne dokončajo študija.
- zagotovitev ustrezne IKT infrastrukturo in opremo visokošolskih
zavodov v podporo digitalizaciji študijske dejavnosti, tako za
pedagoški, kot tudi administrativni del, ki izhajajo iz širših procesov
digitalizacije in potreb tehnološko zahtevnejših delovnih okolij, zato so
bili komplementarni ukrepi predlagani tudi v okviru SC ERDF.ii)."
3.3.3. Digitalizacija izobraževalnih institucij:

- Delež oseb, ki so med ali po vključitvi v programe centra
za spodbujanje zaposlovanja pridobile oziroma ohranile
zaposlitev, se vključile v nadaljnja izobraževanja ipd.
- Uporabljeni moduli usposabljanja za obveščanje in
svetovanje v okviru storitev EURES
- Število vzpostavljenih območnih mrež za aktivno
sodelovanje različnih deležnikov na področju
zaposlovanja z namenom zmanjšanja neskladij na trgu
dela.
- Število vključenih različnih deležnikov na področju
zaposlovanja v mreže.
- Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega
izobraževanja in usposabljanja
- Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih
delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja
- Delež učencev, dijakov in študentov z dostopom do
interneta in računalnika izven šolskega okolja.
- Število oseb prekvalificiranih v deficitarne poklice in
poklice prihodnosti
- Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje
- Število novih e-storitev in e-orodij
- Število novih e-vsebin
- (e učbenikov, e gradiv)
- Število vključenih strokovnih delavcev in vodstvenega
kadra v vzgoji in izobraževanju v usposabljanja
- Število delujočih kariernih centrov za šolajočo mladino
- Število vključenih oseb v storitve kariernih centrov

- Razvoj e-storitev, e-orodij in e-vsebin na področju vzgoje in
izobraževanja
- Povečanje uporabe IKT pri pouku
3.3.4. Motivacijske štipendije za pridobitev višje stopnje izobrazbe in
omogočitev nemotenega prehoda na trg dela (vključno z poklici za javni
sektor in kulturo):
a)
Regijske štipendijske sheme
b)
Štipendije za specializirane poklice v kulturi
c) Štipendije za študij v tujini in nadarjene učence z zavezo ustanovitve
start upov in vračanja v kraj štipendijodajalca
3.3.5. Krepitev ključnih kompetenc, kot so digitalne kompetence,
jezikovne kompetence, ustvarjalnost, medijska pismenost, kritično
razmišljanje, podjetnost, kreativnost, zdrav odnos do samega sebe,
preprečevanje nasilja, odvisnosti

- Število podeljenih štipendij
- Število novo ustanovljenih start upov v območju
štipendijodajalcev kot posledice podelitve motivacijskih
štipendij
- Število odraslih vključenih v programe digitalne
pismenosti
- Število odraslih vključenih v programe funkcionalne
pismenosti
- Število razvojno izobraževalnih centrov za
prekvalifikacijo v poklice prihodnosti in digitalno
transformacijo v izobraževanju za potrebe gospodarstva
- Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za
izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in
usposabljanja

3.3.6. Razvoj kompetenc, znanja in spretnosti šolajoče mladine: Nadaljnji
razvoj in izvajanje ukrepov za nadarjene/perspektivne, vključno s
kariernimi centri za odrasle in mlade
3.3.7. Izboljšanje usposobljenosti in karierni razvoj strokovnih delavcev in
vodstvenega kadra v vzgoji in izobraževanju
3.4. Vseživljenjsko učenje in
prekvalifikacije

3.4.1. Oblikovanje in izvajanje programov za različne ciljne skupine
odraslih, ki zagotavljajo spoznavanje in razvoj ključnih kompetenc, ki jih
ljudje potrebujemo za pridobitev ključnih kompetenc, za osebni razvoj,
aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev;
3.4.2. Dvig izobrazbene ravni posameznikov na srednješolski in višji
ravni, vključno s kvalifikacijami in prekvalifikacijami in izvajanje
programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
3.4.4. Razvijanje kompetenc mladih preko kakovostnega mladinskega
dela, vključno z usposabljanjem mladinskih delavcev;
3.4.5.Vseživljenjska karierna orientacija (VKO)
Svetovanje odraslim v procesu izobraževanja
3.4.6. Ukrepi za podaljševanje obdobja delovne aktivnosti (zagotovitev
kvalitetnega delovnega okolja)

- Število vključenih v programe vse življenjskega učenja in

programe usklajevanja
- Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev
kompetenc
- Število prekvalificiranih odraslih prebivalcev v deficitarne
poklice in poklice prihodnosti
- Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij,
dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij
- Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte
- Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte
- Število razvitih pripomočkov VKO
- Delež pripomočkov VKO v uporabi
- Povprečno število posvetovanj na VKO svetovalca
- Povprečna starost upokojevanja
- število prostovoljcev, ki bodo vključeni v izobraževanje
- število novih metod

3.4.8. Razvoj kakovostnih storitev/programov za naslavljanje izzivov
dolgožive družbe, tudi na podlagi prostovoljstva
-

Mreže večgeneracijskih centrov
Razvijanje prostovoljnega dela in vključevanje prostovoljcev
Uvedba novih metod oz. pristopov dela (inovativnost metod)

3.5. Socialna aktivacija,
zmanjšanje revščine ali
socialne izključenosti,
vključno z marginaliziranimi
skupinami

3.5.1. Socialna aktivacija z namenom približevanja trgu dela (MDDSZ)
3.5.2. Zaposlovanje, usposabljanje in spodbujanje socialne vključenosti
pripadnikov ranljivih družbenih skupin
3.5.3. Ustvarjanje pogojev za večjo socialno vključenost, zagotavljanje
prostorov in programov
3.5.4. Svetovalni centri za otroke in mladostnike, priseljence
3.5.5. Programi za demenco, proti zasvojenosti idr.
3.5.6. Izvajanje programov (socialna aktivacija, PUMO, opolnomočenje,
krepitev kompetenc (jezikovnih, digitalnih ipd.) za pripadnike
manjšin, tujce, migrante in druge marginalizirane skupine.
3.5.7. Aktivnejša vloga NVO kot dopolnitev programa javnih
socialnovarstvenih storitev in programov kot pogoj za celovit
vpogled v problematiko dogajanja na terenu

- Število vključenih oseb v programe socialne aktivacije
- Delež oseb, ki so se zaposlile med ali po vključitvi v program
socialne aktivacije
- Število programov za ranljive skupine
- Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v programe
- Število vključenih oseb v programe usposabljanja in
izobraževanja
- Delež oseb, ki so uspešno zaključile programe
usposabljanja/izobraževanja idr.
- Število vključenih priseljencev, migrantov tujcev, osipnikov,
invalidov v programe
- Število prejemnikov socialne pomoči
- Število vključenih NVO v programe socialnovarstvenih storitev

3.6. Socialna zaščita,
izboljšanje dostopnosti do
zdravstvenih in
socialnovarstvenih storitev

3.6.1. Ukrepi za zagotavljanje kakovostnih in varnih storitev v zdravstvu
in dolgotrajni oskrbi, vključno s programi za večjo mobilnost za
starejše na podeželju (npr. zagotavljanje prevozov do skupnostnih
ali dnevnih centrov, zdravnika ipd.)
3.6.2. Ukrepi za podporo prehodu iz institucionalne oskrbe za oskrbo na
domu z zagotavljanjem socialno varstvenih storitev in storitev v
skupnosti, vključno z razvojem storitev, vezanih na dolgotrajno
oskrbo
3.6.3. Ukrepi za promocijo, integrirano obravnavo, varstvo in krepitev
duševnega zdravja, integracija preventivnih aktivnosti v primarnem
zdravstvenem varstvu,
3.6.4. Spodbujanje zdravega življenjskega sloga na lokalni ravni (bo del
CLLD)
3.6.5. Ukrepi za dvig kakovosti izvajanja storitev v okviru institucij
socialnega varstva

- Število podprtih programov za povečanje mobilnosti starejših na
podeželju
- Število podprtih programov za starejše
- Število podprtih programov za promocijo zdravja in
prevetnivnih zdravstvenih programov
- Število podprtih programov na področju socialnega varstva
- Število podprtih programov na področju duševnega zdravja
- Število podprtih programov za spodbujanje zdravega
življenjskega sloga
- Dolžina čakalne dobe za bivanje v domovih za starejše občane
- Število delujočih zdravstvenih ustanov oz. centrov
- Število novo pridobljenih kadrov v javnem zdravstvu
- Čakalna doba v zdravstvu
- Število bolniškega staleža

3.7. Socialno vključevanje
oseb, izpostavljenih tveganju
revščine ali socialne

Posebno pozornost je potrebno nameniti najranljivejšim skupinam (otroci - Število oseb vključenih v ukrepe za podporo izvajanju lažjega
priseljenci in otroci s posebnimi potrebami), saj prikrajšanost zaradi
prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela
osebnih, socialnih, kulturnih ali ekonomskih razmer lahko ovira - Delež prebivalstva, ki živijo pod pragom revščine

izključenosti, vključno z
najbolj ogroženimi in otroki

izobraževanje ter pridobivanje znanj in spretnosti in s tem izpostavlja - Število mladih s posebnimi potrebami, ki so se vključili na trg
posameznike tveganju revščine in socialne izključenosti.
dela, pridobili zaposlitev
- Število prostorskih kapacitet namenjenih socialnovarstvenih
storitev in spremljajočih aktivnosti za najbolj ogrožene in otroke
3.7.1. Ukrepi za podporo izvajanju lažjega prehoda mladih s
s posebnimi potrebami
posebnimi potrebami na trg dela
- Število neprofitnih stanovanj namenjenih najbolj ogroženim
3.7.2. Programi socialnega vključevanja za najbolj ogrožene in - Število prebivalcev, ki potrebujejo nefinančno pomoč

otroke
3.7.3. Zagotoviti namenski prostor za izvajanje socialnovarstvenih
storitev in spremljajočih aktivnosti za najbolj ogrožene in otroke s
posebnimi potrebami
3.7.4. Izgradnja ali prenova stavb z namenom zagotovitve več
neprofitnih stanovanj namenjenih najbolj ogroženim
3.7.5. Zagotavljanje pomoči v obliki hrane in/ali osnovnih
materialnih pripomočkov najbolj ogroženim
3.8. Izboljšanje dostopa do
vključujočih in kakovostnih
storitev na področju
izobraževanja, usposabljanja
in vseživljenjskega učenja in
športa

3.8.1. Investicije v obstoječe in sodobne nove objekte vzgojno- - Število obnovljenih in novo zgrajenih sodobnih objektov
izobraževalnih zavodov, terciarnega izobraževanja, športno
vzgojno-izobraževalnih zavodov s pripadajočimi prostori (kot so
rekreacijske infrastrukture zavodov za izobraževanje odraslih in
kuhinje, športna infrastruktura, pametne učilnice,...) s
kulturnih ustanov s pripadajočo opremo.
pripadajočo sodobno tehnološko in digitalno opremo
3.8.2. Zagotovitev informacijsko-komunikacijske tehnologije in podporne - Število obnovljenih, novozgrajenih in rekonstruiranih
infrastrukture za uporabo v izobraževalnem procesu in za večjo
mladinskih ustanov s pripadajočo opremo
dostopnost in kvaliteto izobraževalnega procesa na daljavo
- Število obnovljenih, novozgrajenih in rekonstruiranih športno3.8.3. Krepitev infrastrukture za izvajanje kakovostnega mladinskega dela
rekreacijskih infrastruktur s pripadajočo opremo
- število prebivalcev vključenih v programe pridobivanja
digitalnih kompetenc

3.9. Infrastrukturno
izboljšanje socialnoekonomske vključenosti
marginaliziranih skupnosti,
migrantov in zapostavljenih
skupin prek celostnih
ukrepov, vključno s
stanovanjskimi in socialnimi
storitvami

3.9.1. Modernizacija in vzpostavitev socialne infrastrukture, vključno z
infrastrukturo na področju dolgotrajne oskrbe:
-

-

Domovi za starejše - omogočiti bivanje in oskrbo starejših preko
izgradnje, obnove in dograditve novih domov za ostarele, izgradnje
varovanih stanovanj, novih stanovanjskih enot za izzive dolgožive
družbe, dnevnih centrov za starejše (javne in s koncesijo) ipd.
Bivalne enote oz. namestitvene kapacitete za različne ranljive ciljne
skupine s podpornimi storitvami
Bivalne enote za invalide in prehod k skupnostnim oblikam oskrbe v
procesu deinstitucionalizacije
Prilagoditev bivalnih pogojev za oskrbo oseb z demenco in drugih oblik
upada kognitivnih funkcij

- število novozgrajenih in obnovljenih domov za ostarele
(stanovanjskih enot, dnevnih centrov, varovanih stanovanj…),
- število bivalnih enot za ranljive ciljne skupine s podpornimi
rešitvami
- število bivalnih enot za invalide in prehod k skupnostnim
oblikam oskrbe v procesu deinstitucionalizacije
- število prilagojenih bivalnih prostorov za oskrbo oseb z
demenco in drugih oblik upada kognitivnih funkcij
- število bivalnih enot za mladostnike in odrasle z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju (varovani oddelki)
- število podprtih centrov za medkulturno sodelovanje
- število podprtih programov za medkulturno sodelovanje in
izobraževanje

-

3.10. Vlaganje v
infrastrukturo in opremo v
skladu z izkazanimi
potrebami, ki jih identificira
kartiranje potreb investicij v
zdravstvu i

3.11. Vlaganje v
infrastrukturo in spodbujanje
kulture in turizma v
kontekstu gospodarskega
razvoja ter socialnega
inoviranja in vključenosti

3.12. SODELOVANJE
različnih
SEKTORJEV

Bivalne enote za mladostnike in odrasle z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju (varovani oddelki).
Centri medkulturnega sodelovanja
Izgradnja ali obnova obstoječih stavb z namenom za reševanja
stanovanjskih težav za mlade oz. mlade družine zagotoviti stanovanja za
mlade oz. mlade družine

3.10.1 Zagotovitev boljše infrastrukture na primarnem nivoju za
obvladovanje okužb
3.10.2 Rehabilitacija slepih in slabovidnih
3.10.3 Vlaganje v infrastrukturo in opremo za obvladovanje izrednih
razmer (epidemij)
3.10.4 Vzpostavitev spominskih centrov na terciarni zdravstveni
ravni za raziskovanje, diagnostiko in obravnavo oseb z demenco
3.10.5 Vzpostavitev rehabilitacijskih ustanov (negovalnih ustanov)
3.10.6 Izgradnja zdravstvenih centrov za boljšo dostopnost do
zdravstvenih storitev
3.10.7 Obnova in posodobitev opreme reševalnih postaj
3.10.8 Investicije v celovito zdravstveno infrastrukturo, z
zagotavljanjem dostopa do objektov in varnost starejšim ter gibalno
oviranim uporabnikom

- Število bivalnih enot oz. stanovanj namenjenih mladim oz.
mladim družinam

- Število rekonstruiranih, revitaliziranih, energetsko saniranih in
obnovljenih infrastruktur javnega zdravstva
- Število novih infrastruktur za obvladovanje izrednih razmer
- Število novih rehabilitacijskih ustanov (negovalnih ustanov)
- Število novih zdravstvenih centrov
- Število obnovljenih in sodobno opremljenih reševalnih postaj

- Število rekonstruiranih, revitaliziranih, energetsko saniranih in
obnovljenih javno kulturnih infrastruktur in kulturne dediščine
- Število finančnih spodbud za razvoj inovativnih produktov in
storitev s področja turizma in kulturnega turizma
- Število inovativnih produktov in storitev s področja turizma
- Število inovativnih produktov in storitev s področja kulturnega
turizma
- Število izobraževanj in usposabljanj deležnikov s področja
kulturnega turizma
- Število opolnomočenih deležnikov s področja kulturnega
turizma
- Število ljudi na kulturnih prireditvah
3.12.1. Aktivno sodelovanje deležnikov vseh treh sektorjev po posameznih - Število vzpostavljenih mrež po področjih
področjih in med področji. Opolnomočenje aktivnih članov mreže
- Izobraževanje
na področjih projektnega načrtovanja in vodenja v povezavi z
- Zdravstvo
razvojem novih in inovativnimi storitev, orodij in programov.
3.11.1. Rekonstrukcija, revitalizacija in obnova kulturne dediščine in javne
kulturne infrastrukture
3.11.2. Spodbujanje inovativnih produktov in storitev na področju turizma,
še posebej kulturnega turizma, na prednostnih makro destinacijah
3.11.3. Digitalno inoviranje kulture / kulturne dediščine za potrebe turizma
3.11.4. Izobraževanje in usposabljanje deležnikov s področja za kulturnega
turizma

3.12.2. Širitev delovanja regionalnih stičišč z namenom večje pokritosti
območja - podporne institucije za nevladne organizacije na
območju Zgornje-savinjske doline.
3.12.3. NVO
- Zagotavljanje boljše organizacijske, kadrovske, informacijske in
servisne razvitosti NVO
- Zadovoljevanje potreb skupnosti preko hitrega in učinkovitega
razvoja novih storitev NVO
- Zagotavljanje trajnega razvoja regionalnega NVO sektorja
- Zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje projektov, ki rešujejo
regionalne/lokalne potrebe preko vzpostavljene Sheme za NVO

-

Podporno okolje (razvojna agencija, inkubator, SŠGZ,
OOZi, NVO)

- Število vzpostavljeni mrež med področji
- Število ustanovljenih podružnic regionalnega stičišča
- Število identificiranih in zadovoljenih potreb v lokalnem okolju
- Število novih NVO oz. NVO, ki so nadgradile svoje dejavnosti
glede na potrebe skupnosti

3.12.4. Zagotavljanje finančnih sredstev za medsektorsko in medobčinsko
sodelovanje pri razvoju novih programov, storitev in orodij.
- Število financiranih projektov NVO iz sheme za NVO
3.12.5. Povezovanje zdravstva, gasilstva ter zaščite in reševanja za boljše
zagotavljanje enakih možnosti (prvi posredovalci, defibrilatorji, - Število novo razvitih programov, storitev in orodij
izobraževanja ipd.)
medsektorskega in medobčinskega sodelovanja.
- Število vključitev v NVO

SAŠA ZA TRAJNOSTNI IN CELOSTNI RAZVOJ
RAZVOJNO PODROČJE UKREP
/PRIORITETA
4.1. Celostni razvoj
urbanih območij

4.1.1. Trajnostno načrtovanje prostora v smeri ohranjanja kulturne
dediščine, in gospodarskega, infrastrukturnega in okoljskega
razvoja.

4.1.2. Prilagoditev infrastrukture prostoru in času z uporabo
sodobnih tehnologij
4.1.3. Spodbujanje obnove praznih objektov (javnih)
4.1.4. Spodbujanje obnove objektov kulturne dediščine
4.1.5. Ureditev javne infrastrukture
- ureditev kolesarskih omrežij s pripadajočo infrastrukturo
- ureditev javnih parkirišč
- ureditev športnih površin
- ureditev vaških trgov/središč

KAZALNIKI z navedbo vira podatkov
-Št. pametnih ruralnih središč,
-Št. dnevnih centrov in centrov za celodnevno oskrbo za
starejše
-Št. programov za otroke – izvenšolske dejavnosti
-Št. točk trajnostne mobilnosti
-Št. kvalitetnih pitnih virov
-Št. vzpostavljenih linijskih prevozov
-Št. novo vzpostavljenih polnilnih mest
-Vzpostavitev kolesarskega lokalnega in medkrajevnega
prevoza
- št. parkirišč z urejeno IKT opremo (prikazovalniki
turističnih informacij, pametne klopce, digitaliziran sistem..),
tudi PZA

4.2. CLLD

4.3. Gorska, odmaknjena
in obmejna problemska
območja

4.2.1. Vzpostaviti partnerstva za izvedbo trajnostno razvojnih
projektov in animacija za vstop v partnerstvo LAS
4.2.2. Zagotavljanje sodobnih oblik podpornih storitev za nova
delovna mesta
4.2.3. Spodbujanje dodatne dejavnosti na podeželju in povezovanje
ponudbe
4.2.4. Obnova objektov za potrebe dodane vrednosti
4.2.5. Vzpostavitev socialnih storitev za kvalitetnejše staranje in
svetlejšo preživljanje mladosti
4.2.6. Pametne rešitve na področju infrastrukture, trajnostne
mobilnosti
4.2.7. Spodbujanje okoljsko razvojnih projektov
4.2.8. Izboljšanje uporabe naravne in kulturne dediščine
4.3.1. Naložbe v zagotavljanje ustrezne komunalne infrastrukturne
opremljenosti.
Razvoj kakovostne prometne infrastrukture in sodobnih
komunikacijskih poti (delo od doma).
Sistem električne mobilnosti (vozila, kolesa, polnilnice, parkirišča).
Uvajanje novih oblik javnega prevoza (Prostofer, shuttle in taxi
prevozi na klic).
Vzpostavitev regijskih kolesarskih povezav.
4.3.2. Ohranitev kmetij, živih planin in okrepitev proizvodnje
lokalnih izdelkov.
4.3.3. Zagotavljati kvaliteto in privlačnost življenjskega/ bivalnega
okolja (kvaliteta zraka, pitne vode, urejenost in funkcionalnost
javnih površin,
prostorski standard).
Urejanje stanovanjske problematike mladih in mladih družin.
4.3.4. Nove investicije v športno-rekreacijske površine.
Nadgraditi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda na vseh
območjih poselitve (spodbujanje investicij v MČN).
4.3.5. Zasnovati programe upravljanja pomembnih naravnih virov,
predvsem vode, kmetijskih zemljišč in gozdov.
Trajnostno gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi viri, ohranjanje
biodiverzitete na različnih ravneh.

-Št. projektov CLLD
-Št. članov LAS
-Št. novih delovnih mest na področju trajnostnega razvoja
območja CLLD
-št. obnovljenih objektov
-št. socialnih storitev
-št. posodobljene infrastrukture (površina, objekti)
-št. novih povezav

1. Število izvedenih ukrepov mehke mobilnosti.
Št. električnih polnilnic/ koles/avtomobilov.
Št. novo vzpostavljenih oblik javnega prevoza
Dolžina tras moderniziranih cestnih odsekov.

2. Povprečna starost nosilcev kmetijskih gospodarstev.
Št. registriranih dopolnilnih dejavnosti.
3. Št. otrok mlajših od 15 let
Št. delovno aktivnega prebivalstva med 20 in 40 letom.
4. Št. investicij v javno športno/kulturno infrastrukturo
Št. novih dejavnosti območja
6. Št. obnovljenih javnih prostorov in objektov dediščine
7. Št. urejenih hudournikov (vodotokov)
-št. inovativnih storitev/produktov/programov
-št. pametnih informacijskih točk
-št. e-storitev

4.3.6. Preudarno ravnanje s prostorom ter spodbujanje
kakovostne prenove in gradnje.
Skrb za kvalitetno arhitekturo objektov in infrastrukture v javni lasti
ter podobo podeželskih naselij
Nepovratne finančne spodbude za sanacijo in obnovo obstoječega
stavbnega fonda.
4.4. Zavarovana območja

4.3.7. Protipoplavne ureditve vodotokov.
4.4.1. Uveljavitev različnih načinov upravljanja, izboljšanje
učinkovitosti upravljanja.
Izvajanje aktivnosti za sistematičen pristop k pripravi Načrtov
upravljanja posameznih zavarovanih območij na nivoju občin
Priprava predlogov, dogovori in uskladitev s pristojnimi
organizacijami (ZRSVN, ZGS…)
4.4.2. Izvajanje ukrepov za blažitve in prilagajanje klimatskim
spremembam.
4.4.3. Izvajanje osveščanja o pomenu varovanja posameznih enot
naravne dediščine na lokalnem nivoju

4.5. Lokalna samooskrba
in vitalno podeželje

4.4.4. Posodobitev občinskih odlokov o zavarovanju naravnih
vrednot in kulturne dediščine
4.5.1. Promoviranje lokalno pridelane hrane
4.5.2. Vzpostavitev tržnih mest (prodaja na domu, urbana središča,
enotna spletna platforma)
4.5.3. Umeščanje lokalnih kulinaričnih posebnosti v lokalne
prireditve
4.5.4. Vzpostavitev zelenih delovnih mest
4.5.5. Spodbujanje pridobivanja energije iz OVE v javnih objektih
ter gospodarskih objektih
4.5.6. Medsektorsko zakonsko usklajevanje

-Št. upravljavcev zavarovanih območij
-Št. načrtov upravljanja
-Št. trajnostnih mobilnih točk
-Št. novih inovativnih dejavnosti
-Št. usposobljenih naravovarstvenih/prostovoljnih
nadzornikov
-izvedene aktivnosti za osveščanje o pomenu varovanja
posameznih enot naravne dediščine.
-Prenovljeni občinski odloki o varovanju naravne dediščine

-Št. avtomatov za prodajo pridelkov in izdelkov podeželja
-Št. predelovalnih obratov/kmetij usmerjeno v predelovalno
dejavnost
-Količina lokalne hrane iz območja prodane v OŠ, vrtce
(mleko, sadje)
-Št. tržnih mest območja/ št. trgovin z lokalnimi pridelki in
izdelki
-Enotna platforma za trženje pridelkov in izdelkov
-Število prireditev s kulinarično ponudbo in promocijo
lokalne hrane
-Št. samooskrbnih javnih objektov z električno energijo/
javnih osvetljav
-Št. prireditev s kulinarično ponudbo in promocijo lokalne
hrane

4.6. Trajnostni turizem

4.6.1. Revitalizacija opuščenih objektov (gostinstvo turizem
protokolarni objekt,…)
4.6.2. Povezovanje na več nivojih (infrastrukturno, ponudbeno,..)
4.6.3. Izvajanje ukrepov za večjo prepoznavnost
4.6.4. Razvoj programov turistične ponudbe
- 5* butična doživetja
- interperatacija kulturne in naravne dediščine
- doživljajski paketi
- digitalno inoviranje kulturne dediščine
- okoljski znaki
- Zero-waste dogodki
4.6.5. Usposabljanje turističnih deležnikov
4.6.6. Razvoj infrastrukture za rekreacijo in turistično ponudbo kot
dopolnilna ponudba
- rekonstrukcija cestišč
- kolesarske poti
- pešpoti
- planinske poti
- tematske poti
- naravovarstveno urejene površine za turistični obisk
- podprtih objektov za obisk naravne in kulturne dediščine
4.6.7. Enotni rezervacijski sistem območja (predlog na nivoju
Slovenije – enoten rezervacijski sistem za vse kapacitete – preko
odlokov občin, mora pa opredeliti tudi Zakon)

- število obnovljenih objektov kulturne dediščine
- število promocijskih materialov, dogodkov za predstavitev
turističnih območij regije
-število enotnih/regijskih promo kampanj,
-število ozaveščevalnih člankov v lokalnih časopisih, glasilih
itd..
-število spletnih kanalov komuniciranja, štev. sledilcev na
FB, IG),
-štev. obiskanih sejmov, borz itd.
- št. turističnih skupnih produktov/programov
- št. digitalne turistične ponudbe
- št. interpretacijskih doživetij
- št. doživljajskih paketov
-število podprtih okoljskih znakov v turizmu
-število dogodkov Zero-waste v turizmu
-število butičnih 5*doživetja
-število usposabljanj za turistične delavce/ponudnike,
-štev. vsebinskih delavnic itd.
- št. izvedenih investicij v dopolnilno turistično
infrastrukturo
- dolžina km kolesarskih stez in novih in rekonstruiranih
cestišč v regiji
- število razvitih, nadgrajenih turističnih produktov in
storitev
- število novo vzpostavljenih tematskih poti
- naravovarstveno urejene površine za turistični obisk (v ha)
-število podprtih objektov za obisk naravne in kulturne
dediščine
- enoten rezervacijski sistem območja
--- št. nočitev in obiskovalcev v regiji
-Prihodek iz naslova turistične dejavnosti v regiji
- št. delovnih mest v turizmu
- št. turističnih objektov
- št. turističnih ponudnikov
- koliko je turist potrošil na dan v regiji (ankete)
- spremljanje nočitev po mesecih (zaradi
spremljanja/spodbujanja aktivnosti v nizki sezoni)

-štev. anket za namene razvoja, poročila, sodelovanja z
drugimi regijami ali nacionalna vključitev itd.

SAŠA V PRAVIČNEM PREHODU
RAZVOJNO PODROČJE UKREP
/PRIORITETA
5.1. Pravična energetska
tranzicija doline

5.2. Ureditev degradiranih
območij

5.3. Povezljivost in
trajnostna mobilnost

5.1.1. Energetska tranzicija primarno vezana na gospodarstvo &
energetiko (gospodinjstva iz drugih virov)
5.1.2. Vzpostavitev kompetenčnega centra v SAŠA regiji na
področju sodobnega energetskega managementa
5.1.3. Ohranjanje lokacije – naloga države in HSE (Posojila EBRD,
državni proračun, HSE kapital itd.) –
5.1.4. TEŠ kot ključna lokacija za vzdrževanje EE sistema Slovenije
– Power to gas
5.1.5. Zeleni viri – predmet pravičnega prehoda
5.1.6. Uporaba alternativnih goriv v TEŠ
5.1.7. Postavitev plinsko parne elektrarne s kogeneracijo toplote v
TEŠ
5.2.1. Dolgoročna sanacija območja ugreznin (JTF deloma, zlasti
PV in država zaradi večnih stroškov, zagotovitev entitete, ki
bo dolgoročno skrbela za okoljsko sanacijo)
5.2.2. Sprememba rabe določenih območij (klasirnica, hladilnik
bloka 4): koncipiranje idej
5.2.3. Razgradnja objektov in energetska revščina
5.2.4. Sprememba namenske rabe degradiranega območja
5.3.1. Infrastrukturne povezave
- 3. razvojna os
- Železniška povezava do Velenje-Celje, Velenje-Slovenj
Gradec
5.3.2. Digitalna povezljivost
- Pametna mesta/vasi/regije, internet stvari, 5G
5.3.3. Trajnostna mobilnost

KAZALNIKI z navedbo vira podatkov
- Pilotni projekti sezonskega hranilnika energije na
energetski lokaciji v Šaleški dolini
- Kompetenčni center v SAŠA regiji na področju sodobnega
energetskega managementa
- Zmanjšanje izpustov CO2
- Zmanjšanje porabe fosilnih goriv
- Proizvodnja potrebne količine toplotne energije za
daljinsko ogrevanje

- Urejene degradirane površine za namen nadaljnje rabe: 10
ha ?
- Nadaljnja raba objektov industrijske dediščine (stara
elektrarna, klasirnica, hladilni stolp bloka 4): 3 objekti.
- Razgradnja opuščenih energetskih objektov.
- Izgradnja 3. razvojne osi - zgrajena trasa Slovenj GradecVelenje-Šentrupert
- Projektna dokumentacija za železniško povezavo VelenjeCelje, Velenje-Slovenj Gradec
- Izgradnja tranzitnih in lokalnih novih kolesarskih poti v
dolžini: 50 km.

-

Vodik in mobilnost
E-mobilnost

- Postavitev nove vodikarne (60-100 Nm3 /h vodika) ter
polnilnice za potrebe mestnega prometa
- Vzpostavljeni laboratoriji na področju trajnostne
mobilnosti in digitalne povezljivosti
- Pilotni projekti
- Število delovnih mest z visoko dodano vrednostjo
- Površina, namenjena MSP za širitev obstoječih in
vzpostavitev novih dejavnosti
- Površina, namenjena novim zagonskim podjetjem za
širitev obstoječih in vzpostavitev novih dejavnosti
- Število novih delovnih mest in podjetij, ki so posledica
nadaljnjega aktivnega prestrukturiranja premogovništva
- Stopnja brezposelnosti manjša za %?

5.4. Trajnosten, vzdržen
in diverzificiran
gospodarski razvoj ter
delovna mesta z visoko
dodano vrednostjo

5.4.1. Ohranjanje proizvodnih zmoglivosti obstoječih podjetij v
povezavi z razvojem in raziskavami na področju zelenih
tehnologij - investicije
5.4.2. Start-up ekosistem, vključno z ustvarjalno industrijo
5.4.3. Zero waste valley (navezava na SC1) – zbiranje, predelava
odpadkov, ponovna uporaba in sežig
5.4.4. Krepitev izvoza in TNI (podporno okolje)
5.4.5. Spin-off aktivnosti PV
5.4.6. Les in lesna veriga v povezavi s pametnimi stavbami in
proizvodnjo energije – navezava na SC1
5.4.7. Center sodobnih in učinkovitih energetskih rešitev (RES,
energetske storitve, recikliranje RES opreme,
5.4.8. Srebrna ekonomija
5.4.9. Trajnostni turizem – spremljevalna gospodarska panoga,
vezana na industrijsko dediščino in jezera, kongresni, športni
turizem (pozitivne eksternalije turizma)

5.5. Usposobljena, visoko
motivirana delovna sila

5.5.1. Ukrepi namenjeni presežnim delavcem v energetiki
(preusmeritev v okoljsko sanacijo, gozdarstvo in lesarstvo ter
druge panoge + vzpostavitev sklada za zagotavljanje
ekonomskega standarda)
5.5.2. Formalno izobraževanje za nove poklice
5.5.3. Neformalno izobraževanje + nadgradnja v ukrepe za večanje
privlačnosti poklicev

- Število delovnih mest z visoko dodano vrednostjo
- Število novo vzpostavljenih programov za specializacijo in
nove poklice
- Število vključenih obstoječih in novo zaposlenih kadrov v
izobraževanja ter vključitev v sklad
- Predstavitveni program vizije kontinuitete dela za
zaposlene in novo zaposlene kadre

5.6. Spodbujanje
družbenega in kulturnega
razvoja v regiji

5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.

- Število prireditev
- Število lokalnih iniciativ

Kultura
NVO
Lokalne iniciative usklajene s projekti LAS
Šport
Prostovoljstvo
Skrb za ranljive skupine (socialno izključeni, rudarji invalidi,
tujci)
5.6.7. Spodbujanje pozitivne podobe doline (imidž)

5.7. Pametna dolina –
horizontalni cilj

5.7.1. Navezava na ostale ukrepe drugih področji, npr. e-mobilnost

- Število navezav in sodelovanj

