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Savinjska regija Savinjska regija –– 31 občin s 31 občin s 

približno 260.000 prebivalcipribližno 260.000 prebivalci



Demografski podatkiDemografski podatki
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Leta 2010 – 260.039 prebivalcev, od tega skoraj 16% starejših od 65 let



V letu 2010:V letu 2010:

�� 104.156 delovno aktivnih104.156 delovno aktivnih
�� 92.068 zaposlenih oseb92.068 zaposlenih oseb
�� 12.088 samozaposlenih oseb12.088 samozaposlenih oseb

�� Stopnja registrirane brezposelnosti Stopnja registrirane brezposelnosti �� Stopnja registrirane brezposelnosti Stopnja registrirane brezposelnosti 
11,8%11,8%

�� Izobrazbena sestava v starostni skupini Izobrazbena sestava v starostni skupini 
2525--64 let se izboljšuje64 let se izboljšuje

�� Delovne migracije ni velikoDelovne migracije ni veliko



GospodarstvoGospodarstvo

�� Prvo veliko prestrukturiranje velikih Prvo veliko prestrukturiranje velikih 
industrijskih podjetij že v začetku 90industrijskih podjetij že v začetku 90--ih let ih let 

�� Danes v regiji deluje dobra desetina vseh Danes v regiji deluje dobra desetina vseh 
slovenskih podjetij. Ustvarijo približno slovenskih podjetij. Ustvarijo približno slovenskih podjetij. Ustvarijo približno slovenskih podjetij. Ustvarijo približno 
desetino prihodkov vseh podjetij v državi.desetino prihodkov vseh podjetij v državi.

�� Po velikosti so med največjimi v državi.Po velikosti so med največjimi v državi.
�� Prednosti regije v geografski legi in Prednosti regije v geografski legi in 

razvojnih potencialih razvojnih potencialih 



Turizem in kmetijstvoTurizem in kmetijstvo

�� Izredne naravne danosti za razvoj raznolike Izredne naravne danosti za razvoj raznolike 
turistične ponudbeturistične ponudbe
�� Neokrnjena naravaNeokrnjena narava
�� Termalna voda in ugodni klimatski dejavnikiTermalna voda in ugodni klimatski dejavniki�� Termalna voda in ugodni klimatski dejavnikiTermalna voda in ugodni klimatski dejavniki
�� Kulturna in naravna raznolikostKulturna in naravna raznolikost

�� Odlični pogoji za kmetijstvoOdlični pogoji za kmetijstvo
�� Prevladujejo živinoreja, sadjarstvo in Prevladujejo živinoreja, sadjarstvo in 

vinogradništvo. Za regijo je značilno še vinogradništvo. Za regijo je značilno še 
hmeljarstvo.hmeljarstvo.



Zdravstvena dejavnost Zdravstvena dejavnost 

regije v številkah regije v številkah (vir SURS)(vir SURS)

Podatki za leto Podatki za leto 
2010/1.000 2010/1.000 
prebivalcevprebivalcev

Savinjska Savinjska 
regijaregija

SlovenijaSlovenija

ZdravnikiZdravniki 19,519,5 25,025,0ZdravnikiZdravniki 19,519,5 25,025,0

Medicinske sestreMedicinske sestre 77,777,7 84,084,0

ZobozdravnikiZobozdravniki 5,45,4 6,36,3

FarmacevtiFarmacevti 5,05,0 6,06,0

Bolniške posteljeBolniške postelje 37,037,0 48,048,0



Na območju celjske območne Na območju celjske območne 

enote ZZZS delujejo:enote ZZZS delujejo:

�� 23 javnih zavodov.23 javnih zavodov.
�� Splošna bolnišnica CeljeSplošna bolnišnica Celje
�� Psihiatrična bolnišnica VojnikPsihiatrična bolnišnica Vojnik�� Psihiatrična bolnišnica VojnikPsihiatrična bolnišnica Vojnik
�� 7 zdravstvenih domov7 zdravstvenih domov
�� 3 lekarne3 lekarne
�� 10 socialnih in posebnih zavodov10 socialnih in posebnih zavodov
�� Zavod za zdravstveno varstvo CeljeZavod za zdravstveno varstvo Celje



�� 167 zasebnikov s koncesijo167 zasebnikov s koncesijo
�� 33 izvajalcev osnovne zdravstvene 33 izvajalcev osnovne zdravstvene 

dejavnostidejavnosti
�� 67 izvajalcev zobozdravstvene dejavnosti67 izvajalcev zobozdravstvene dejavnosti
�� 27 izvajalcev specialistične zdravstvene 27 izvajalcev specialistične zdravstvene 

dejavnostidejavnosti
�� 6 socialno varstvenih zavodov in zavodov za 6 socialno varstvenih zavodov in zavodov za �� 6 socialno varstvenih zavodov in zavodov za 6 socialno varstvenih zavodov in zavodov za 

usposabljanjeusposabljanje
�� 7 lekarn7 lekarn
�� 10 izvajalcev nege in patronaže10 izvajalcev nege in patronaže
�� 10 fizioterapevtov10 fizioterapevtov
�� 2 izvajalca nenujnih reševalnih prevozov2 izvajalca nenujnih reševalnih prevozov
�� 5 zdravilišč5 zdravilišč



V letu 2009 V letu 2009 (vir ZZV Celje)(vir ZZV Celje)

�� 87% vseh opravljenih obiskov v 87% vseh opravljenih obiskov v 
primarnem zdravstvu je bilo kurativnihprimarnem zdravstvu je bilo kurativnih
�� Zaradi bolezni dihal (v vseh starostnih Zaradi bolezni dihal (v vseh starostnih 

skupinah)skupinah)skupinah)skupinah)
�� Zaradi infekcijskih in parazitarnih bolezni (v Zaradi infekcijskih in parazitarnih bolezni (v 

predšolskem obdobju)predšolskem obdobju)
�� Zaradi poškodb in zastrupitev (v šolskem Zaradi poškodb in zastrupitev (v šolskem 

obdobju)obdobju)
�� Zaradi bolezni mišic in kosti ter poškodb in Zaradi bolezni mišic in kosti ter poškodb in 

zastrupitev (pri odraslih) zastrupitev (pri odraslih) 



�� Največ obiskov v specialistični Največ obiskov v specialistični 
�� kirurški dejavnostikirurški dejavnosti
�� okulistični dejavnostiokulistični dejavnosti
�� pediatrični dejavnostipediatrični dejavnosti
�� internistični dejavnostiinternistični dejavnosti
�� dermatološki dejavnostidermatološki dejavnosti
�� ORL dejavnostiORL dejavnosti



Bolniški stalež po skupinah diagnoz Bolniški stalež po skupinah diagnoz 

v regiji Celje v regiji Celje (vir ZZV Celje)(vir ZZV Celje)
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1. Nekatere inf. in paraz. bolezni 10. Bolezni dihal                                          19. Poškodbe in zastrupitve pri delu
2. Neoplazme 11. Bolezni prebavil                                     20. Poškodb in zastrupitve izven dela
3. Bolezni krvi in krvotv. organov 12. Bolezni kože in podkožja                       21. Dej., ki vpl. na zdr.st. in na stik z zdr. služ.
4. Endokrine, prehr. in presn. bolezni 13. Bol. mišičnokost. sist. In vez. tkiv          22. Nega
5. Duševne in vedenjske motnje 14. Bolezni sečil in spolovil
6. Bolezni živčevja 15. Nosečnost, porod in popor. obdobje
7. Bolezni očesa in adneksov 16. Stanja, ki izv. v per. (obporod.) obdobju
8. Bolezni ušesa in mastoida 17. Priroj. malfor., defor. in kromos. nenorm.
9. Bolezni obtočil 18. Simpt., znaki ter nenorm. klin. lab.izv 



Najpogostejše lokalizacije raka pri Najpogostejše lokalizacije raka pri 

novo zbolelih bolnikih med 1999novo zbolelih bolnikih med 1999--

2007 v regiji Celje2007 v regiji Celje (Vir ZZV Celje)(Vir ZZV Celje)
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Umrljivost v regiji CeljeUmrljivost v regiji Celje

Podatki za leto 2010Podatki za leto 2010 Savinjska Savinjska 
regija regija 

Slovenija Slovenija 

Prezgodnja umrljivost Prezgodnja umrljivost 
moških (%)moških (%)

31,431,4 30,730,7

Prezgodnja umrljivost Prezgodnja umrljivost 
žensk (%)žensk (%)

12,212,2 12,512,5

Povpre čna starost Povpre čna starost 
umrlih zaradi poškodbumrlih zaradi poškodb
MoškiMoški 58,058,0 57,757,7

ŽenskeŽenske 75,975,9 74,774,7



Vodilni vzroki smrti po poglavjih Vodilni vzroki smrti po poglavjih 

bolezni in stanj MKB10, po bolezni in stanj MKB10, po 

starostnih skupinah v regiji Celjestarostnih skupinah v regiji Celje
(Vir ZZV Celje)(Vir ZZV Celje)

Starost 0 – 19 20 – 44 45 - 64 64 in več

1. Poškodbe in 
zastrupitve

Poškodbe in 
zastrupitve

Rak
Bolezni srca in 

ožiljazastrupitve zastrupitve ožilja

2. Motnje v 
obporodnem 

obdobju
Rak

Bolezni srca in 
ožilja

Rak

3.
Prirojene motnje

Bolezni srca in 
ožilja

Poškodbe in 
zastrupitve

Bolezni dihal

4. Bolezni 
prebavil

Bolezni 
prebavil

Bolezni 
prebavil



Incidenca samomora v regiji Celje in v Sloveniji, Incidenca samomora v regiji Celje in v Sloveniji, 

19971997--20092009
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Poraba zdravilPoraba zdravil

�� V letu 2009 je bilo v savinjski statistični V letu 2009 je bilo v savinjski statistični 
regiji izdanih 826 receptov/100 regiji izdanih 826 receptov/100 
prebivalcevprebivalcev

�� Delež porabe glede na ATC klasifikacijoDelež porabe glede na ATC klasifikacijo
�� 25% zdravila za bolezni srca in ožilja25% zdravila za bolezni srca in ožilja
�� 18% zdravila z delovanjem na živčevje18% zdravila z delovanjem na živčevje
�� 11% zdravila za bolezni prebavil in presnove11% zdravila za bolezni prebavil in presnove
�� 9% zdravila za bolezni mišično skel. sistema9% zdravila za bolezni mišično skel. sistema



Pod črto:Pod črto:
�� Nizek naravni prirast prebivalstvaNizek naravni prirast prebivalstva
�� Naraščanje deleža starejšega prebivalstvaNaraščanje deleža starejšega prebivalstva
�� Višanje deleža izobraženih prebivalcevVišanje deleža izobraženih prebivalcev
�� Višanje brezposelnostiVišanje brezposelnosti
�� Nižanje bolniških izostankovNižanje bolniških izostankov
�� Nižanje poškodb delovno aktivnih prebivalcevNižanje poškodb delovno aktivnih prebivalcev�� Nižanje poškodb delovno aktivnih prebivalcevNižanje poškodb delovno aktivnih prebivalcev
�� Višanje povprečne starosti umrlihVišanje povprečne starosti umrlih
�� Upadanje umrljivosti zaradi srčnoUpadanje umrljivosti zaradi srčno--žilnih žilnih 

ob.,raka, poškodb in zastrupitevob.,raka, poškodb in zastrupitev
�� Upadanje števila samomorovUpadanje števila samomorov
�� Naraščanje števila obolelih za rakomNaraščanje števila obolelih za rakom
�� Naraščanje porabe zdravilNaraščanje porabe zdravil



Turistične zanimivostiTuristične zanimivosti















Dobrodošli!Dobrodošli!Dobrodošli!Dobrodošli!


