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1. UVOD 

V Sloveniji smo pričeli z regionalnim razvojnim načrtovanjem v letu 2001 s prvim 
Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in sprejetjem prve generacije 
regionalnih razvojnih programov. S pripravo in sprejetjem Regionalnega razvojnega 
programa Savinjske regije za obdobje 2001-2006 se je v regiji vzpostavilo partnerstvo 
med različnimi institucijami na področju Savinjske regije, kot tudi na nivoju države. 
Sledila je priprava Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2007-2013, v 
katerem so opredeljeni razvojni cilji in usmeritve regije, skladni z državnimi in 
regionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja. 
 
Skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in določili  Uredbe o 
regionalnih razvojnih programih, regija izvaja razvojni program na podlagi sprejetega 
Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za triletno obdobje. 
 
V letu 2007 je Savinjska regija pripravila Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega 
programa Savinjske regije za obdobje 2007-2009, v letu 2008 pa Izvedbeni načrt RRP 
Savinjske regije za obdobje 2008-2010, ki predstavlja novelacijo in razširitev 
izvedbenega programskega dokumenta,  pripravljenega v letu 2007. V letu 2009 in 2010 
je bil pripravljen Izvedbeni načrt za obdobje 2010-2012. 
 
Izdelani dokument predstavlja Predlog Izvedbenega načrta Regionalnega 
razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2012-2014. 
 
Način priprave izvedbenega načrta RRP Savinjske regije je zakonsko opredeljen in 
usklajen z RRP Savinjske regije za obdobje 2007-2013. Obsega nabor projektov, ki na 
ravni regije prispevajo k uresničevanju ciljev RRP Savinjske regije za obdobje 2007-
2013 in ki jih  bodo v obdobju 2012-2014 izvajali nosilci projektov. Indikativni obseg 
sredstev na državni in občinski ravni sta služila kot finančni okvir projektov, ki jih bo 
regija izvedla v naslednjih letih.  
Dokument tako vsebuje nabor vseh projektov, ki bodo kandidirali na 6. javni razpis v 
okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi«. 
 

2. STRUKTURA DOKUMENTA 

Predlog Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za obdobje 2012-2014 
Savinjske  regije obsega: 
A. Listo prioritetnih predlogov do razpoložljive regijske kvote za sofinanciranje 

projektov v obdobju 2012-2014 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij« 
(priloga pogodbi št. 4) 

B. Nabor in opis prioritetnih projektnih predlogov izvedbenega načrta 
Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2012-2014 
(priloga pogodbi št. 3) 
 
 
 



                                                                 

3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO IZVEDBENEGA 

NAČRTA 

Pri izdelavi izvedbenega načrta RRP Savinjske regije 2012-2014 so bile upoštevane 
naslednje zakonske podlage in strateški dokumenti: 
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
 Uredba o regionalnih razvojnih programih, 
 Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud, 
 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 -

2013, 
 Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007-2013, 
 Državni razvojni program 2007-2013, 
 Regionalni razvojni  program Savinjske regije 2007-2013. 

4. PREDSTAVITEV METODOLOGIJE  ZA NABOR IN IZBOR PROJEKTOV 

Osnovna izhodišča in pogoji za uvrščanje projektov v izvedbeni načrt so bili že določeni 
na državni ravni, tako da smo upoštevali naslednje: 
Projekti morajo biti v skladu s cilji programskih dokumentov: Državnega razvojnega 
programa (DRP), Operativnega programa (OP) krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov in z RRP Savinjske regije 2007-2013 (razvojne prioritete in ukrepi ter 
Kriteriji za izbor projektov regionalnega pomena 2007-2013).  
 
Projekti morajo (glede na Kriterije Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud – 
horizontalna merila po Uredbi) izkazovati: 
 
 regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost gospodarstva  
 vpliv na ustvarjanje delovnih mest in/ali  
 izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture 

 
Projekti morajo zadostiti Horizontalnim merilom in Specifičnim merilom po sklopih po 
OP RR. Projekti morajo izpolnjevati Specifične kriterije prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP 2007-
2013) na naslednjih vsebinskih področjih:  
 
1a) ekonomska infrastruktura 
 komunalno urejanje zemljišč za obrtne, poslovne in industrijske cone na 

degradiranih površinah + širitve obstoječih obrtnih, poslovnih ali industrijskih con 
regionalnega pomena;  

 komunalno urejanje zemljišč, nakup oziroma gradnja zgradb ter nakup opreme za 
regijske podjetniške inkubatorje in druge razvojne centre regionalnega pomena.  

 drugi ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni 
ravni  
 

1b) izobraževalna infrastruktura 
 nakup oziroma gradnja zgradb ter nakup opreme za potrebe višješolskih regijskih 

izobraževalnih središč.  
 drugi ukrepi, ki so namenjeni spodbujanju povezovanja med izobraževalnimi 

programi višješolskih regijskih izobraževalnih središč z gospodarstvom.  



                                                                 

2a) okoljska infrastruktura 
Celovito reševanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda 
na območjih z obremenjenostjo pod 2.000 PE,:  
 kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava pod 2.000 PE 
Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z 
obremenitvijo nad 2000 PE:  
 dopolnilno kanalizacijsko omrežje v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE 
Oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih, posodobitev 
vodovodnih sistemov  
 izgradnja vodooskrbnega omrežja za manj kot 10.000 prebivalcev  
 razširitev obstoječega funkcionalnega vodooskrbnega omrežja ali omrežja v izgradnji 

z dodatnim omrežjem oskrbe s pitno vodo za manj kot 10.000 prebivalcev 
 obnova celotnega ali dela obstoječega vodooskrbnega omrežja, ki oskrbuje manj kot 

10.000 prebivalcev  
 izgradnja rezervnih vodnih virov, če gre za manjše vodovodne sisteme z manj kot 

50.000 prebivalcev 
 pilotni projekti za razvoj novih okoljskih tehnologij na področju ravnanja z odpadki, 

ki jih ni mogoče izvesti v laboratorijskem merilu za uveljavljanje načela koncepta 
ekonomije zaključenih snovnih tokov ali zagotavljanje zaključenih življenjskih ciklov 
izdelkov ali uporabo surovin, ki se bodo lahko reciklirale 

 
2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 
območjih 
 urejanje okolja z izgradnjo ekoremediacijskih (ERM) objektov, prednostno v okviru 

območij Natura 2000 
 turistični razvojni projektni predlogi za operacije lokalno – regionalnega pomena kot 

npr. trženje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti  
 obnova zgradb kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega 

pomena v lasti lokalnih skupnosti  
 gradnja zgradb kulturne infrastrukture - večnamenskih centrov: 50 % površin 

objektov namenjenih kulturi (knjižnični prostori in muzejski prostori)  
 izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov 

lokalno-regionalnega pomena, katerih cilj je povečanje turistične atraktivnosti regije 
v vrednosti investicije največ 4.000.000 EUR. priprava in opremljanje učnih poti, 
priprava učilnic na prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in opremljanje 
kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje 
obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina 
življenja, promocijsko-izobraževalne aktivnosti, in druga za turizem pomembna 
infrastruktura regionalnega pomena  

 
3a) razvoj urbanih območij  
Operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja prostora v regijah  
 izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih 

prostorskih načrtov;  
 izdelava ali nadgradnja katastrov gospodarske javne infrastrukture  
 izdelava informacijskih sistemov za vodenje katastrov gospodarske javne 

infrastrukture.  
 
 



                                                                 

Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in/ali javnega potniškega 
prometa  
 prometna in neprometna infrastruktura za potrebe ne motoriziranega prometa v 

mestnih 
 načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali trajnostne mobilnosti v 

mestih in širših gravitacijskih območjih  
 inovativne in energetsko učinkovite storitve javnega potniškega prometa 
 izdelava podpornih sistemov za razvoj in upravljanje učinkovitega javnega 

potniškega prometa in/ali čistih transportnih sistemov.  
Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih 
urbanih območij  
 povečanje atraktivnosti mestnih jeder in zgodovinskih naselij, ki imajo status 

mestnih naselij s celovito prenovo zgradb, ulic in trgov.  
 povečanje atraktivnosti degradiranih in opuščenih urbanih območij (v rudarskih in 

industrijskih območjih) s celovito prenovo zgradb, ulic in trgov.  
 
3b) socialna infrastruktura 
Socialnovarstvena infrastruktura  
 gradnja ali obnova domov za ostarele,  
 gradnja ali obnova varstveno delovnih centrov,  
 gradnja ali sanacija vrtcev,  
 gradnja ali obnova socialne infrastrukture za marginalne družbene skupine (varne 

hiše, krizni centri za mlade),  
 
Nosilci projektnih predlogov so praviloma samoupravne lokalne skupnosti; Svet regije 
ima možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, da kot upravičence določi lokalne javne 
gospodarske službe, javne zavode, javne službe, regionalne razvojne agencije, neprofitne 
organizacije s področja družbenih dejavnosti, ipd. 
 
Vsebinske usmeritve in Kriteriji za umestitev predlogov projektov v IN RRP 2012-
2014: 
Projektni predlogi, ki so del izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa, 
predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno 
(tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike. 
 
Finančni okvir 
Finančni okvir za pripravo projektnih predlogov:  
 vrednost investicijske operacije oz. faze operacije mora znašati najmanj 600.000 EUR 

(z DDV),  

 vrednost ne investicijske operacije mora znašati najmanj 150.000 EUR (z DDV),  

 vrednost kombiniranih operacij (investicijske in ne investicijske operacije),  

 najvišja zaprošena višina sofinanciranja upravičenih stroškov s strani ESRR je 85%,  

 najmanj 15% (razliko) celotnih upravičenih stroškov (t.j. »lastno udeležbo«) mora za 
vsak upravičeni strošek zagotoviti upravičenec iz drugih javnih virov. 

 
Način uvrščanja projektov v Predlog izvedbenega načrta  
Prednost pri uvrščanju projektnih predlogov v IN RRP so imeli tisti projektni predlogi, ki 
ustrezajo naslednjim zahtevam (po Javnem povabilu SVLR):  



                                                                 

- se uvrščajo v vsebino oziroma namen sofinanciranja v skladu s priporočili SVLR, ob 
upoštevanju indikativnega obsega sofinanciranja po posameznih vsebinah oziroma 
namenih  

- zagotavljajo celovitost operacij s finančnega in vsebinskega vidika  
- so usmerjeni k doseganju širših regijskih ciljev, bodisi v obliki intra-regijskih ali 

inter-regijskih projektnih predlogov.  
- Vsak izvedbeni načrt mora v okviru liste projektnih predlogov navesti vsaj en 

projektni predlog, ki bo vključeval več upravičencev (projektni predlogi 
regionalnega ali med regionalnega pomena) z enega ali več vsebinskih področij.  

 
Vrste projektnih predlogov, ki se uvrščajo v IN RRP:  
- Projektni predlogi regionalnega pomena, ki jih predlaga en upravičenec, ki je tudi 

nosilec izvajanja operacije.  
- Intra-regijski oziroma predlogi projektov regionalnega pomena, ki nastanejo na 

podlagi predhodnega dogovora dveh ali več upravičencev na ravni iste statistične 
regije.  

- Inter-regijski ali med regionalni projektni predlogi, ki nastanejo na podlagi 
predhodnega dogovora dveh ali več upravičencev na ravni različnih statističnih regij.  
 

Postopek izbora projektov za vključitev v Predlog IN RRP 2012-2014 
Postopek izbora projektov za vključitev v Predlog IN RRP Savinjske regije 2012-2014 
poteka po sledečih korakih: 
- obravnava pravočasno prispelih in popolnih projektnih vlog na regijskih odborih 

Regionalnega razvojnega sveta Savinjske regije (RRS) in izbor projektov (predlog) za 
uvrstitev v Predlog IN RRP 2012-2014, 

- obravnava in potrditev predloga izbora projektov na RRS, 
- obravnava in potrditev Predloga IN RRP 2012-2014 na Svetu Savinjske regije, 
- pridobitev Mnenja k Predlogu Izvedbenega načrta RRP Savinjske regije 2012-2014 

na Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), 
- potrditev Dopolnjenega in usklajenega Izvedbenega načrta RRP 2012-2014 na Svetu 

Savinjske regije. 
 
Predlog IN RRP 2012-2014, predstavlja nabor usklajenih razvojnih projektov za 
uresničevanje Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2007-
2013 (RRP 2007-2013). Projektni predlogi so bili uvrščeni v Predlog IN RRP 2012-2014 
v skladu z razvojnimi prioritetami in ukrepi, navedenimi v RRP 2007-2013 in kriteriji za 
umestitev v IN RRP 2012-2014. 
 
Projekti, vključeni v Predlog IN RRP 2012-2014, bodo lahko kandidirali za pridobitev 
nepovratnih sredstev iz 6. Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij 
iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete 
»Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-
2013 za obdobje 2012-2014 (v nadaljevanju JP RRP 2012-2014). 
 
 
 
 
 



                                                                 

Skupni znesek predvidenega sofinanciranja vseh prioritetnih projektov iz Evropskega 
sklada za regionalni  razvoj ne sme presegati razpoložljivih sredstev za Savinjsko regijo, 
kot izhaja iz spodnje tabele: 
 
Tabela: Razpoložljiva sredstva za javni poziv 2012-2014, ki je osnova za pripravo liste 
prioritetnih projektov iz Predloga IN RRP 2012-2014 

 Razpoložljiva sredstva po OPRR 
(v EUR) 

Razpoložljiva sredstva za 
javni poziv 2012-2014 (v 

EUR) 
SAVINJSKA 83.375.147,00 17.766.350,58 

*SVLR si pridržuje pravico do morebitne spremembe regijske kvote do objave Javnega 
poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. 
 
PREDSTAVITEV POTEKA POSTOPKA, METODOLOGIJE ZA NABOR IN IZBOR 
PROJEKTOV  

 
Postopek izbora projektov za vključitev v Predlog IN RRP Savinjske regije 2012-2014 je 
potekal/poteka po sledečih korakih: 
- objava Javnega povabila za sofinanciranje priprave Izvedbenih načrtov RRP za obdobje 

2012-2014 (SVLR, 5.10.2011) 
- na podlagi Javnega povabila SVLR in v skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih 

spodbud, potrjen predlog Terminski plan potrebnih aktivnosti na nivoju regije, za 
pripravo Predloga Izvedbenega načrta RRP Savinjske regije 2012-2014 (4. Seja Sveta 
Savinjske regije, 18.10.2011) 

- objava Javnega povabila prijaviteljem za predložitev predlogov projektov za 
pripravo Predloga Izvedbenega načrta RRP Savinjske regije za obdobje 2012-
2014 (RASR, 14.10.2011) 

- potrditev predloga Kriterijev za umeščanje regijskih projektov v Izvedbeni načrt RRP 
Savinjske regije 2012-2014 (4. Seja Sveta Savinjske regije, 18.10.2011) 

- proces priprave projektnih predlogov (18.10.2011 do 21.12.2011 oz. 9.01.2012) in 
preliminarno preverjanje ustreznosti predlaganih projektov na SVLR (09.11. do 
14.12.2012)  

- rok za oddajo projektnih predlogov na RASR (21.12.2011, podaljšan do 09.01.2012) 
- obravnava pravočasno prispelih in popolnih projektnih vlog na regijskih odborih 

Regionalnega razvojnega sveta Savinjske regije (RRS) in izbor projektov (predlog) za 
uvrstitev v Predlog IN RRP 2012-2014 
o Odbor za turizem, podeželje in dediščino RRS (17.01.2012) 
o Odbor za komunalo, infrastrukturo, okolje in prostor RRS (18.01.2012) 
o Odbor za človeške vire RRS (seznanitev s prispelimi projektnimi predlogi, 

12.1.2012)  
o Odbor za gospodarstvo RRS (seznanitev s prispelimi projektnimi predlogi, e-

pošta, 20.01.2012) 
- obravnava in potrditev predloga izbora projektov na seji Regionalnega razvojnega 

sveta (24.01.2012, priloga – Izpis sklepov seje) 
- obravnava in potrditev Predloga IN RRP 2012-2014 na Svetu Savinjske regije - 

07.02.2012, priloga – Izpis sklepov seje) 



                                                                 

- na podlagi Poziva za dopolnitev Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega 
programa za obdobje 2012-2014 s strani MGRT (5.6.2012), pripravljene Dopolnitve – 
do 20.06.2012 

- Obravnava in sprejem Dopolnitve Predloga Izvedbenega načrta RRP Savinjske razvojne 
regije 2012-2014, na 7. Korespondenčni seji Sveta Savinjske razvojne regije (22. junij 
2012) 

V nadaljevanju sledi: 
- pridobitev Mnenja k Predlogu Izvedbenega načrta RRP Savinjske regije 2012-2014 na 

Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), 
- potrditev Dopolnjenega in usklajenega Izvedbenega načrta RRP 2012-2014 na Svetu 

Savinjske regije. 
 

Predlog Izvedbenega načrta RRP Savinjske regije za obdobje 2012-2014 vsebuje 23 
projektnih predlogov, v skupni vrednosti 31.231.161,30 EUR, in vrednosti 
sofinanciranja SVLR v višini 17.766.350,58 EUR. 
 
Vsebinsko lahko projekte Savinjske regije, glede na upravičene namene javnega poziva 
razdelimo na naslednje sklope: razvoj urbanih območij (celovita prenova starih mestnih 
jeder in zgodovinskih mest – objekti, ulice, trgi), javno infrastrukturo v območjih s 
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (obnova zgradb kulturne 
dediščine, gradnja zgradb kulturne infrastrukture - večnamenskih centrov, izgradnja in 
urejanje javne turistične infrastrukture - priprava in opremljanje kolesarskih poti, 
povezovanje obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem) in okoljsko 
infrastrukturo (odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne naprave ter 
oskrba z vodo in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih). 
 
V Predlog Izvedbenega načrta so vključeni trije Intra-regijski oziroma predlogi projektov 
regionalnega pomena, ki nastanejo na podlagi predhodnega dogovora dveh ali več 
upravičencev na ravni iste statistične regije. 
 
Upravičeni vlagatelji bodo projekte prijavljale po predvidenih rokih glede na najavljen 6. 
javni poziv Razvoj regij za predložitev vlog. 
 
Projekti, ki so vključeni v Predlog Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega 
programa Savinjske regije za obdobje 2012-2014 so predstavljeni v nadaljevanju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 4 

5. LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZ IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNIH 

RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2012-2014  
 
Razvojna regija: 

Savinjska regija        

Zap. 

št.
Nosilec Naziv projekta

Skupna vrednost 

projekta (v EUR)

Predvidena vrednost 

sofinanciranja SKUPAJ   

(v EUR)

Predvidena vrednost 

sofinanciranja 2012           

(v EUR)

Predvidena vrednost 

sofinanciranja 2013        

(v EUR)

Predvidena vrednost 

sofinanciranja 2014        

(v EUR)

1.    

 
Občina Žalec

Prenova starega mestnega jedra 

Žalec
2.950.085,48 1.970.982,03                                      -                    1.439.741,87                    531.240,16   

2.    

 
Mestna Občina Celje

Ureditev Glavnega trga in dela 

Stanetove ulice v Celju
2.667.250,09 € 1.523.503,65                                      -                       511.548,38                 1.011.955,27   

3. Občina Kozje Večnamenski center Kozje            2.530.000,00   983.904,73  -                   983.904,73                                   -     

4. Občina Podčetrtek

Izgradnja kolesarske steze v Občini 

Podčetrtek,etapa Golobinjek ob Sotli - 

Sela

              603.420,00   263.478,06                                      -                       263.478,06                                   -     

5. Občina Rogaška Slatina
Povečanje atraktivnosti centra 

Rogaške Slatine
           1.500.000,00   648.386,27                                      -                       318.386,27                    330.000,00   

6. Občina Šentjur
Urejanje zgornjega trga v mestu 

Šentjur - 2. faza
              701.689,42   497.030,90  -                   248.515,45                    248.515,45   

7.
Občina Šmarje pri 

Jelšah

Rekonstrukcija Kulturnega doma 

Šmarje pri Jelšah
           1.683.743,00   892.822,46                                      -                       892.822,46                                   -     

8. Občina Slov. Konjice
Delna rekonstrukcija Dvorca Trebnik - 

Objekt B
           2.563.889,22   1.295.028,55                                      -                       651.539,05                    643.489,50   

9. Mestna občina Velenje
Prenova mestnega središča Velenje - 

LEPICENTER - projekt promenada 2.200.000 1.542.560,77 -                                 700.000,00                  842.560,77                

10. Občina Solčava

Urejanje javne turistične 

infrastrukture ob Solčavski 

panoramski cesti  607.300 387.526,71 96.981,62                    290.545,09                

11.

Občina Braslovče 

(partnerji občine 

Polzela, Prebold, 

Vransko, Tabor) 

Odvajanje komunalnih odpadnih 

voda v Spodnji Savinjski dolini - 

INTRA-REGIJSKI projekt
3.268.178,33 1.496.391,62                                      -                    1.438.974,72                      57.416,90   

12.

Občina Dobrna

Celostno urejanje odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih voda 

in varovanje vodnih virov na povodju 

Savinje, na območju Občine Dobrna – 

na območju naselij Klanc in Zavrh – 

povodje Dobrnice 844.301,65 499.289,14                                      -                                      -                      499.289,14   

13. Občina Laško Kanalizacija Laško 1.044.446,75 691.620,15                                      -                       367.516,15                    324.104,00   

14. Občina Štore Kanalizacija Lipa 718.230,00 497.682,20  /  /                  497.682,20   

15.
Občina Vojnik Izgradnja kanalizacije v Občini Vojnik 1.036.800,51 658.993,38                                      -                       330.000,00                    328.993,38   

16.

Občina Šentjur

Dograditev kanalizacijskega omrežja 

na čistilno napravo Šentjur - 2. faza 1.060.123,76 750.921,00  -                   680.000,00                      70.921,00   

17. Občina Šentjur (partner 

občina Dobje)

Povezava vodovodnega omrežja 

občin Šentjur in Dobje                         

- INTRA-REGIJSKI  projekt 843.200,00 529.442,74  -                   264.721,00                    264.721,74   

18.
Občina Šmartno ob Paki

Odvajanje komunalnih odpadnih 

voda z območja Paške vasi in Slatin 949.813,09 652.948,28                                      -                       326.474,14                    326.474,14   

19.
Občina Šoštanj

Novogradnja kanalizacije Ravne - 

Center 659.670,00 401.287,04                                      -                       401.287,04                                   -     

20.
Občina Ljubno 

Kanalizacija naselja Radmirje in 

Juvanje 940.520,00 635.001,83                   451.335,28                    183.666,55   

21. Občina Luče Kanalizacija Luče 625.500,00 298.918,74                   168.889,74                    130.029,00   

22. Občina Gornji Grad Vodovod Gornji Grad 603.000,00 354.407,01                  354.407,01   

23.
Občina Mozirje 

(partnerji občina Nazarje 

in Rečica ob Savinji)

CČN Mozirje                                         

- INTRA-REGIJSKI projekt

630.000,00 294.223,32                                      -                       170.158,87                    124.064,45   

31.231.161,30 17.766.350,58                            -           10.706.274,83          7.060.075,75   

Razpoložljiva sredstva Savinjske regije za Javni poziv 2012-2014 17.766.350,58

SKUPAJ:

 

Datum: 7. februar 2012, Dopolnitev Predloga IN RRP 2012-2014 – 22. junij 2012  



                                                                 

 

6. NABOR IN OPIS PRIORITETNIH PROJEKTNIH PREDLOGOV  IZVEDBENEGA 

NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA SAVINJSKE REGIJE ZA 

OBDOBJE 2012-2014 

 
 
 
 
 
V nadaljevanju so predstavljeni projektni predlogi v okviru Izvedbenega načrta regionalnega 
razvojnega  programa Savinjske regije 2012-2014, ki bodo kandidirali na Javni poziv za 
predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova Prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi« Razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa Krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014.  
 
 
 
 
 
Predlogi prioritetnih projektov vsebujejo naslednje sestavne dele: 
 

 Nosilca izvajanja projekta 
 Splošne in specifične cilje projekta 
 Opis projekta 
 Ocenjeno vrednost projekta in metodologijo za izračun ocenjene vrednosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 1. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA Žalec  
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: Prenova starega mestnega jedra Žalec 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 2 – Regija inovativnega turizma 
Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP 2.1.3. -  PRANGER – Sanacija, prenova in revitalizacija 

mestnih, trških in vaških naselbinskih dediščinskih območij 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
  (1a) ekonomska infrastruktura 
  (1a) izobraževalna infrastruktura  
  (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

 turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij:  
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji  
projekta: 

- Ustvariti identiteto občinskega in upravnega središča, 
- Povečati atraktivnosti starega mestnega jedra v Žalcu, 
- Povečati turistične konkurenčnosti in prepoznavnosti starega mestnega 

jedra, 
- Ohranjanje kulturne dediščine. 

Specifični cilji 
projekta: 

 Celovita ureditev Šlandrovega trga in dela Savinjske ceste na območju 
starega mestnega jedra v Žalcu, 

 Povečanje števila lokalnih, regijskih in tujih obiskovalcev, 
 Povečanje interesa ponudnikov storitev za umestitev dejavnosti na 

območje SMJ, 
 Vnos novih in ohranitev starih vsebin na javnih površinah, 
 Izboljšanje kvalitete življenja, 
 Povečanje prometne varnosti. 



                                                                 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

- Število obnovljenih trgov v starem mestnem jedru Žalec: 1 
- Površina urejenega mestnega ali zgodovinskega območja je      

15.400 m2, 
- Število obnovljenih parkov v starem mestnem jedru Žalec: 1 
- Število urejenih parkirnih mest: 60 

Ciljna(-e) skupina(-e): - lokalno prebivalstvo 
- investitorji in podjetja 
- domači in tuji obiskovalci 

  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 
Občina Žalec in Mestna skupnost Žalec nameravata pričeti z ureditvijo in prenovo starega 
mestnega jedra v Žalcu kot občinskem in upravnem središču Spodnje Savinjske doline. 
Predlagan projekt Prenova starega mestnega jedra Žalec (Šlandrov trg in del Savinjske ceste) 
prispeva k upravičenem namenu  
- (3a) razvoj urbanih območij 
- iii – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih 

urbanih območij 
- Povečanje atraktivnosti mestnih jeder in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih naselij 

s celovito prenovo zgradb, ulic in trgov. 
Osnovni namen naloge je celovita prenova odprte javne površine Šlandrovega trga z osrednjo 
komunikacijo in delom Savinjske ceste. S prenovo trga, osrednje komunikacije ter urbane 
opreme v stavbno kvalitetnem, historičnem fondu mestnega jedra, želimo poudariti identiteto 
mesta, hkrati pa ponuditi možnosti za generiranje kvalitetnih ambientov in manifestiranje 
različnih funkcij trga. Prav potreba po manifestiranju več funkcij na teh površinah narekuje 
prenovo in izbor ulične opreme, tlakov, zelenih površin z obstoječim parkom, določenih lokacij 
za (letne) gostinske vrtove in razne prireditve, razsvetljavo v funkciji osvetlitve in poudarka 
kvalitetnih ambientov ter možnosti instalacij. 
Staremu mestnemu jedru je potrebno vrniti njegovo pomensko vrednost s preoblikovanjem 
odprtih javnih površin in ureditvijo prometa v odprt trški prostor, ki bo žarišče različnih 
aktivnosti (socialno, poslovno, kulturno in politično prizorišče), urejen, skupni življenjski 
prostor, različnih interesov. 
Zato je za preoblikovanje trškega prostora (glavne komunikacije) pomembno predvsem ureditev 
prometnih površin, znižanje nivoja tal, tlakovanje s tradicionalnimi materiali in s poudarki 
površin glede na funkcijo (promet, pešci, ipd.) ter izbira primerne ulične, predvsem pa trške 
opreme.  
Nosilni partner, upravičenec projekta je Občina Žalec. 
Aktivnosti Občine Žalec za dosego ciljev projekta Prenova starega mestnega jedra Žalec: 
- Izdelava investicijske dokumentacije 
- Izdelava projektne dokumentacije 
- Gradbena izvedba na območju Šlandrovega trga in dela Savinjske ceste: 

 obnova dotrajane komunalne in energetske infrastrukture (vodovod, kanalizacija, 
elektrika), 

 ureditev zelenih površin, 
 ureditev parkirnih površin, 
 postavitev urbane opreme, 

- Gradbeni nadzor, 
- Arheološke raziskave, 
- Obveščanje javnosti ter vodenje in koordinacija projekta. 

Prenovljeno staro mestno jedro bo tako  prispevalo k privlačnosti in prepoznavnosti kraja, 
občine pa tudi širšega prostora Spodnje Savinjske doline. S svojo vsebino in lego bo Žalec kot 
občinsko,  upravno, izobraževalno in hkrati gospodarsko središče šestih občin na območju UE 
Žalec,  v  prihodnje eden izmed ključnih povezovalcev splošnega razvoja, predvsem pa nosilec 
razvoja turizma v Spodnji Savinjski dolini. 



                                                                 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

ŽALEC ŽALEC 

 
Aktivnosti projekta za UPR  

(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 
aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

1. Izdelava investicijske dokumentacije 7.200,00 01/12 - 06/12 
2. Izdelava projektne dokumentacije 71.300,00 12/11 - 06/12 
3. Izvedba gradbenih del (kanalizacija, vodovod, 
ureditev zelenih površin,  elektrika) 

2.819.402,39 03/13 - 09/14 

4. Arheološke raziskave (izkopavanja) 12.000,00 03/13 - 09/14 
5. Strokovni nadzor gradnje 42.507,04 03/13 - 09/14 
6. Stroški vodenja in koordinacije projekta  56.676,05 01/13 - 09/14 
7. Stroški oglaševanja (obveščanja javnosti) 3.000,00 03/13 - 09/14 

SKUPAJ stroški: 3.012.085,48   
(Tabelo po potrebi razširite) 
 

Finančni načrt (v EUR, brez DDV, ki se poračunava): 

Viri sredstev 
leto 

2011 
leto 2012 leto 2013 leto 2014 

SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (Občina 
Žalec) 

 78.500,00 713.947,24 186.656,21 979.103,45 33,19% 

partner 1       
partner 2       
…       
sredstva EU (ESRR)  0,00 1.439.741,87 531.240,16 1.970.982,03 66,81% 
drugi javni viri 
(navedite): _________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  78.500,00 2.153.689,11 717.896,37 2.950.085,48 100,00% 
(Tabelo po potrebi razširite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 2. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 6.1. v razpisni 
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): Mestna občina Celje 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 
Naziv projekta: Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju 
 
Prioriteta RRP  
(št. in naziv): 

PRIORITETA 2 – Regija inovativnega turizma 

Ukrep RRP (št. in 
naziv): 

UKREP 2.1.3. – PRANGER – Sanacija, prenova in revitalizacija mestnih, 
trških in vaških naselbinskih dediščinskih območij 

 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1a) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 

        (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 
           turističnih območjih:  

 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji 
projekta: 

- Povečanje atraktivnosti starega mestnega jedra v Celju 
- Povečanje turistične konkurenčnosti in prepoznavnosti starega mestnega 

jedra 
- Uveljavljanje območja starega mestnega jedra kot kulturnega središča 

regije 
- Ohranjanje kulturne dediščine 

Specifični cilji 
projekta: 

- Celovita ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice (od Cankarjeve ulice 
do Miklošičeve ulice) z obnovo dotrajane infrastrukture, tlakovanja in 
urbane opreme 

- Povečanje števila lokalnih, regijskih in tujih obiskovalcev 
- Povečanje interesa ponudnikov storitev 
- Vnos novih vsebin na javne površine 
- Izboljšanje kvalitete življenja 



                                                                 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

- Število obnovljenih ulic v starem mestnem jedru Celje: 0,5 
- Število obnovljenih trgov v starem mestnem jedru Celje: 1 
- Površina urejenega mestnega območja v Celju je 5.600 m2 

Ciljna(-e) skupina(-e): - lokalno prebivalstvo 
- investitorji in podjetja 
- domači in tuji obiskovalci 

  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 
Predlagan projekt Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju (od Cankarjeve ulice 

do Miklošičeve ulice) prispeva k upravičenem namenu  

- (3a) razvoj urbanih območij 
- iii – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih 

urbanih območij 
- Povečanje atraktivnosti mestnih jeder in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih naselij 

s celovito prenovo zgradb, ulic in trgov. 
Nosilni partner, upravičenec projekta je Mestna občina Celje. 

Aktivnosti Mestne občine Celje za dosego ciljev projekta Ureditev Glavnega trga in dela 

Stanetove ulice v Celju: 

o Izdelava investicijske dokumentacije 
o Izdelava projektne dokumentacije 
o Gradbena izvedba na območju Glavnega trga in dela Stanetove ulice (od Cankarjeve 

ulice do Miklošičeve ulice): 
 obnova dotrajane komunalne in energetske infrastrukture (vodovod, 

kanalizacija, plinovod), 
 izgradnja kabelske kanalizacije 
 izvedba električnih inštalacij 
 tlakovanje 
 izvedba javne razsvetljave 
 postavitev urbane opreme (klopi, koši za smeti, informacijske table, stojala, 

količki…) 
o Gradbeni nadzor 
o Arheologija 
o Obveščanje javnosti 

Predlagan projekt Celovita ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice bo povečal 

atraktivnost starega mestnega jedra v Celju, ki je turistično, poslovno in študijsko regijsko 

središče. Urejena infrastruktura in javne površine bodo omogočale razvoj vsebin in dogodkov z 

višjo dodano vrednostjo. Staro mestno središče bo postalo zanimivejše za investitorje in 

poslovne subjekte, ki bodo zagotovili pestrejšo in kakovostnejšo ponudbo tako lokalnim 

prebivalcem, kot tudi domačim in tujim gostom. Projekt bo posledično prispeval k večjemu 

številu regijskih in mednarodnih obiskovalcev, kar bo prispevalo k regijskemu destinacijskemu 

turizmu ter razvoju RDO-ja.   

  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Celje Celje 

  
 
 
 
 
 
 



                                                                 

(celoten DDV) 
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Investicijska dokumentacija 9.000,00 06/12 - 09/12 
2. Projektna dokumentacija 1.020,00 06/12 - 06/14 
3. Gradbena izvedba 2.484.221,16 03/13 - 06/14 
4. Strokovni nadzor gradnje 40.800,00 03/13 - 08/14 
5. Arheologija 204.000,00 03/13 - 06/14 
6. Obveščanje javnosti 1.020,00 01/13 - 09/14 
   
   
SKUPAJ stroški: 2.740.061,16  
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): (vrednost projekta brez DDV, ki se poračunava) 

Viri sredstev 
leto 
2011 

leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec 
(nosilec projekta) 
Mestna občina 
Celje 

0 9.000,00 818.086,67 316.659,78 1.143.746,44 42,88% 

partner 1       
partner 2       
…       
sredstva EU 
(ESRR) 

0  0,00 511.548,38 1.011.955,27 1.523.503,65 57,12% 

drugi javni viri 
(navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): 
________- 

      

SKUPAJ po letih 0  9.000,00 1.329.635,05 1.328.615,05 2.667.250,09 100,00% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 3. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA KOZJE 
Sodelujoči partnerji v projektu: (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do 

sofinanciranja, kjer je to relevantno) 
 
Naziv projekta: VEČNAMENSKI CENTER KOZJE 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 2 – REGIJA INOVATIVENGA TURIZMA 
Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 2.1.4. – Tradicija za prihodnost 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): RAZVOJ REGIJ 
Prednostna usmeritev OP (naziv): REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1a) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: - Zgraditi večnamenski center v občinskem središču, v katerem 

bo več kot 50 % površin namenjenih kulturi z namenom 
povečanja turistične atraktivnost regije ter ustvarjanje novih 
delovnih mest 

- V regiji pridobiti večnamenski center, ki bo omogočil razvoj 
kulturne ustvarjalnosti kot razvojnega potenciala v povezavi 
z gospodarskim  in širšim družbenim razvojem 

- Razvoj novih kulturnih in turističnih dejavnosti.  
Specifični cilji 
projekta: 

Zgraditi en večnamenski center za potrebe kulture in drugih 
dejavnosti, v katerem bo 1.200 m2 namenjenih kulturnim dejavnostim 
z namenom povečanja turistične atraktivnosti regije in 200 m2 
namenjenih gospodarskim in družbenim dejavnostim  

  



                                                                 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

1 novo zgrajen večnamenski center 
5 prireditev/leto 
1 ustvarjeno bruto delovno mesto v večnamenskem centru 
Povečano število obiskovalcev (začetno stanje: 300/leto, po 
zaključku projekta cca 600/leto) 

Ciljna(-e) skupina(-e): občani občine Kozje in ostalih občin iz regije, turisti – obiskovalci 
regije 

 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 
Projekt izgradnje Večnamenskega centra Kozje: 
-  se skladno z javnim razpisom uvršča v SKLOP 2  - Okoljska infrastruktura ter spodbujanje 

razvoja turizma, natančneje točka 2b javna infrastruktura v območjih s posebnimi 
varstvenimi režimi in v turističnih območjih. V skladu z Regionalnim razvojnim programom 
Savinjske regije 2007-2013 se projekt uvršča v Prioriteto 2 - Regija inovativnega turizma; 
Ukrep 2.1.4. – Tradicija za prihodnost  in izkazuje regionalni pomen, saj bo izvedena 
investicija prispevala k povečani turistični atraktivnosti celotne regije, kar je eden od 
razvojnih ciljev v Savinjski regiji. Investicija bo uresničevala cilje Prioritete 2 RRP Savinjske 
regije – skozi več konkretnih ukrepov razviti Savinjsko regijo v turistično destinacijo, ki bo 
prepoznavna na turističnem zemljevidu. 

- V občini ni na razpolago objekta, kjer bi se lahko odvijale večje kulturne in ostale dejavnosti, 
saj občina razpolaga samo z manjšo dvorano, kjer je približno 130 sedežev. Objekt je 
energetsko zelo potraten, potresno nevaren in okoljsko nesprejemljiv. 

- Občina Kozje bo kandidirala na 6. JR RRP Razvoj regij z Izgradnjo večnamenskega centra, 
ki bo velikosti cca 2.000 m2 uporabne površine. Sestavljen bo iz dveh objektov, fizično 
ločenih, vendar z eno skupno streho in enim zunanjim obodom ter skupnimi prostori 
(kurilnica…). Objekt velikosti cca 600 m2 uporabne površine bo namenjen izvajanju športnih 
dejavnosti in predstavlja v tem projektu neupravičen strošek. Preostali del objekta v izmeri 
cca 1.400 m2 uporabne površine bo predstavljal večnamenski center, ki bo fizično ločen od 
športnega dela (samostojni vhod, sanitarije, skladišče, garderobe…). V večnamenskem 
centru bo več kot 50% površin namenjenih kulturi (okrog 90 %) z namenom povečanja 
turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest. Projekt izkazuje regionalni 
pomen, saj bo izvedena investicija povečala atraktivnost turističnega območja Obsotelja in 
celotne regije. Z izgradnjo večnamenskega objekta se bo zagotovila dodatna turistična 
ponudba na območju, ki bo dopolnitev turistične ponudbe v bližnjih termah, posredno bo 
omogočala ohranjanje obstoječih delovnih mest in ustvarjala nova delovna mesta ter hitrejši 
gospodarski razvoj regije. Prav tako pa bo večnamenski objekt energetsko varčen, s čimer 
investitor teži k gradnji energetsko varčnih javnih objektov, zniževanju emisij izpustnih 
plinov, nižjim obratovalnim stroškom in energetski neodvisnosti (sončne celice, ogrevanje 
na geotermalno energijo in biomasa). 

- Za potrebe upravljanja, obratovanja in vzdrževanja večnamenskega centra bo potrebno 
zaposliti osebo, ki bo izvajala omenjena dela. Izveden projekt bo tako pozitivno vplival na 
gospodarstvo, natančneje na ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjšanje brezposelnosti v 
regiji. 

- Z novogradnjo večnamenskega centra se bo povečalo število obiskovalcev - prebivalcev 
občine in regije ter turistov, ki prihajajo k nam iz bližnjih term ali drugod. Le-ti se bodo 
lahko udeleževali prireditev, razstav.  

Upravičenec je hkrati tudi investitor Občina Kozje 
- v sklopu projekta se bodo izvajale naslednje aktivnosti za dosego ciljev operacije: 

- izdelava investicijske dokumentacije, 
- objava javnega naročila in izbor izvajalca gradbenih del in strokovnega nadzora 
- izvedba gradbenih del in opravljanje strokovnega nadzora, 
- informiranje in obveščanje javnosti, 
- izdelava projektne dokumentacije in revizija le te. 



                                                                 

- v sklopu projekta ni ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s 
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 

- ni nobenih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno 
oz. samo v primeru vsebin 1a in 3b) 

Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v 
skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji 

 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

SAVINSJKA REGIJA 
OBČINA KOZJE 

KRAJ KOZJE 
KATASTRSKA OBČINA KOZJE 

  
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt   
(od-do) 

1) izdelava investicijske dokumentacije 5.000,00 06.2012 -08.2012 
2) objava javnega naročila in izbor izvajalca 

gradbenih del in strokovnega nadzora 
0,00 08.2012 -09.2012 

3) izvedba gradbenih del in strokovnega nadzora 2.500.000,00 10.2012 -12.2013 
4) informiranje in obveščanje javnosti 15.000,00 08.2012 -12.2013 
5) izdelava projektne dokumentacije in revizija le te 10.000,00 01.2012 -12.2013 
SKUPAJ stroški: 
 

2.530.000,00  

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 
2011 

leto 2012 leto 2013 
leto 
2014 

SKUPAJ 
po virih 

% 

OBČINA KOZJE 0,00 1.000.000,00 546.095,27 0,00 1.546.095,27 
61,11 
 

partner 1       
partner 2       
…       
sredstva EU 
(ESRR) 

0,00 0,00 983.904,73 0,00 983.904,73 38,89 

drugi javni viri 
(navedite):  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih 0,00 1.000.000,00 1.530.000,00 0,00 2.530,000,00 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 4. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA PODČETRTEK 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE V OBČINI PODČETRTEK, ETAPA 

GOLOBINJEK OB SOTLI – SELA 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 2 - REGIJA INOVATIVNEGA TURIZMA 
Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP 2.1.4. – TRADICIJA ZA PRIHODNOST 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji 
projekta: 

 Povečanje turistične atraktivnosti regije (dopolnitev turistične 
ponudbe regije), 

 posreden vpliv na ustvarjanje delovnih mest,  
 vpliv na izboljšanje stanja okolja, 
 izboljšanje bivalnih pogojev za ljudi na območju, 
 promocija kolesarjenja kot zdravega načina življenja in okolju 

prijaznega načina prevoza.  
Specifični cilji 
projekta: 

 Izgradnja kolesarske steze v dolžini 3.100 m od Golobinjeka ob Sotli 
do Sel z namenom povečanja turistične atraktivnosti v regiji (nov 
turistični produkt). 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

o 3.100 m na novo zgrajene dvosmerne kolesarske steze od 
Golobinjeka ob Sotli do Sel, 

o Povečano število turističnih nočitev v občini (za 2.500) . 
Ciljna(-e) skupina(-e): - Otroci, športniki, rekreativni športniki, 



                                                                 

-  turisti, obiskovalci območja, 
- lokalno prebivalstvo za prevoz na delo in rekreacijo. 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 

Občina Podčetrtek kandidira na 6. JR RRP »Razvoj regij« s projektom izgradnje dvosmerne 
kolesarske steze v dolžini 3.100 m od Golobinjeka ob Sotli v smeri proti Selam. Investicija se 
glede na upravičen namen nanaša na izgradnjo javne turistične infrastrukture z namenom 
povečanja turistične atraktivnosti regije. Kolesarska steza bo povečala atraktivnost 
turističnega območja Obsotelja in razširila mrežo kolesarskih poti na območju Obsotelja in 
Kozjanskega in mrežo kolesarskih poti v Savinjski regiji.  Novo zgrajena kolesarska steza pomeni 
nadaljevanje kolesarskih povezav, ki prihajajo v občino Podčetrtek iz sosednjih občin 
(kolesarska povezava iz občine Šmarje pri Jelšah  - naselje Dol pri Pristavi proti Termam Olimia, 
kolesarska povezava iz občine Rogaška Slatina ob Vonarskem jezeru) in tvorijo celovito 
kolesarsko omrežje. Občina Podčetrtek je že v preteklih letih namenila precej finančnih sredstev 
za izgradnjo kolesarskih poti v občini, saj je občina že prepredena s kolesarskimi poti od Pristave 
pri Mestinju do centra Podčetrtka ter v nadaljevanju do Olimja ter od centra Podčetrtka proti 
Imenem. Manjka še odsek od Golobinjeka ob Sotli proti Selam in le-ta bo predmet prijave na 6. JR 
RRP. Kolesarska steza na tem odseku ni v omrežju državnih kolesarskih povezav in poteka 
po območju NATURE 2000.  Kolesarska povezava bo omogočala turistom Term Olimia in 
obiskovalcem območja varno kolesarjenje in spoznavanje naravnih in kulturnih  
znamenitosti, turističnih točk in turistične ponudbe ob Šmarsko Virštanjski vinski cesti s 
kolesom kot okolju prijaznim prevoznim sredstvom; lokalnemu prebivalstvu pa prevoz na 
delo in možnost dodatne rekreacije.  
Aktivnosti za izvedbo investicije so sledeče: 
Občina Podčetrtek  bo v letu 2012 pridobila projektno in investicijsko dokumentacijo 
(januar  2012), ki bo natančno opredelila traso kolesarske steze tako, da bo možno v letu 2013 
pristopiti k odkupu potrebnih zemljišč. Pred izvedbo gradbenih del bo občina izvedla 
postopek javnega naročanja in izbrala najugodnejšega izvajalca. Izvedba gradbenih del oz. 
izgradnja kolesarske steze je predvidena v  letu 2013. V času izvedbe investicije bo občina 
poskrbela za strokovni nadzor in ustrezno informiranje ter obveščanje javnosti.  
Z izgradnjo kolesarske steze na območju občine Podčetrtek  se bo zagotovila dodatna turistična 
ponudba na območju  (spoznavanje naravnih in kulturnih  znamenitosti, turističnih točk in 
turistične ponudbe ob Šmarsko Virštanjski vinski cesti s kolesom kot okolju prijaznim 
prevoznim sredstvom), ki bo prispevala k povečanemu obisku v Termah Olimia in pri bližnjih 
ponudnikih na podeželju. Izgrajena kolesarska steza bo posredno omogočala ohranjanje 
obstoječih delovnih mest in ustvarjala nova delovna mesta ter hitrejši gospodarski razvoj 
občine, saj bo pozitivno vplivala na širitev  turistične ponudbe na podeželju. Z izgradnjo 
kolesarske steze se bo zagotovila dodatna turistična ponudba na območju, ki bo dopolnitev 
turistične ponudbe Term Olimia, zato bo posredno omogočala ohranjanje obstoječih 
delovnih mest. Kolesarska steza bo ponudnike na podeželju spodbudila za razvoj njihove 
ponudbe, zato bo le-ta  na daljši rok ustvarjala tudi nova delovna mesta v regiji. Novo 
zgrajena kolesarska steza bo prispevala k večji turistični atraktivnosti regije (razvoj novih 
turističnih produktov, razvoj kolesarskih poti, mreženje v regiji), kar je eden od razvojnih ciljev v 
regiji in povečala prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Izgrajena kolesarska steza bo 
vplivala na izboljšanje stanja okolja, saj bo zagotovila namenske, urejene,  označene in varne 
površine za potrebe kolesarjev.   Kolesarska steza hkrati spodbuja kolesarjenje kot zdrav način 
življenja in okolju prijaznega načina prevoza (prevoz na delo za lokalno prebivalstvo). Pri 
načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: učinkovitost izrabe 
naravnih virov (učinkovita raba surovin), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših 
razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj), trajnostna 
dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza). Z izgradnjo kolesarske steze 
bomo zagotovili trajnostno dostopnost, saj bo zagotovljena uporaba in vzdrževanje steze s strani 
občine kot investitorja, zmanjševanje vplivov na okolje. Z izvedbo investicije v izgradnjo 
kolesarske steze bomo zmanjšali negativne emisije v okolje, saj bodo ljudje imeli možnost vožnje 



                                                                 

s kolesom, namesto vožnje z avtomobili (manjša količina izpušnih plinov v zrak). ( Projekt je v 
skladu z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 (PRIORITETA 2 - 
REGIJA INOVATIVNEGA TURIZMA; UKREP 2.1.4. – TRADICIJA ZA PRIHODNOST) in izkazuje 
regionalni pomen, saj bo izvedena investicija prispevala k  povečani turistični atraktivnosti 
celotne regije, kar je eden od razvojnih ciljev v Savinjski regiji. Kolesarska steza na območju 
občine Podčetrtek  bo razširila in povezala mrežo kolesarskih poti na območju Obsotelja in 
Kozjanskega ter v Savinjski regiji. Investicija bo uresničevala cilje Prioritete 2 RRP Savinjske 
regije – skozi več konkretnih ukrepov razviti Savinjsko regijo v turistično destinacijo, ki bo 
prepoznavna na turističnem zemljevidu evropskih regij. 
Investitor v izgradnjo kolesarske steze bo občina Podčetrtek, pri izvedbi investicije bodo 
sodelovale pristojne službe v občinski upravi in izbrani zunanji izvajalci. Investicija bo 
sofinancirana iz sredstev 6. JR RRP Razvoj regij in občinskega proračuna. 
Navede se:  
- vsebinsko področje 
- upravičenca 
- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s  
               projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno 
              oz. samo v primeru vsebin 1a in 3b) 
Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v 
skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji. 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Podčetrtek Golobinjek ob Sotli, Sela 

  
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 
aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1) PROJEKTNA  IN INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA -IP 

25.920,00 JANUAR-AVGUST 2012 

2) IZVEDBA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA 0,00 JANUAR-FEBRUAR 2013 
3) NAKUP ZEMLJIŠČ 30.000,00 MAREC-SEPTEMBER 2013 
4) GRADBENA DELA 540.000,00 MAREC-SEPTEMBER 2013 
5) STROKOVNI NADZOR 5.400,00 MAREC-SEPTEMBER 2013 
6) INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 2.100,00 JANUAR 2012- SEPTEMBER 

2013 
SKUPAJ stroški: 603.420,00  
(Tabelo po potrebi razširite)  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) OBČINA 
PODČETRTEK 

25.920,00 314.021,94  339.941,94 56,34% 

partner 1      
partner 2      
…      
sredstva EU (ESRR) 0,00 263.478,06  263.478,06 43,66% 
drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih 25.920,00 577.500,00  603.420,00 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE                                                 
 
Zap. št. projekta: 5. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA ROGAŠKA SLATINA 
Sodelujoči partnerji v projektu: (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do 

sofinanciranja, kjer je to relevantno) 
 
Naziv projekta: POVEČANJE ATRAKTIVNOSTI CENTRA ROGAŠKE SLATINE 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 2 – REGIJA INOVATIVNEGA TURIZMA 
Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP 2.1.3. - PRANGER 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1a) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji 
projekta: 

− Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine; 
− Kvalitetna nadgradnja obstoječe turistične ponudbe in bistveno povečanje 

raznovrstnosti ponudbe in dvig kvalitete življenja lokalnega prebivalstva; 
− Omogočanje rabe doslej zanemarjenih – opuščenih objektov in ambientov; 
− Izboljšanje stanja okolja v centru Rogaške Slatine. 

Specifični cilji 
projekta: 

Število celovito prenovljenih mestnih središč: 1 

  
 
 
 
 
 



                                                                 

Pričakovani 
merljivi(!) 
rezultati 
projekta:* 

Število novih dejavnosti v mestnem centru: 2, 
in sicer: 

- 1x tržnica »Rogaška« (ca. 133 m2), 
- 1x terasa »Rogaška« (ca. 1065 m2). 

 
Število zunanje prenovljenih zgradb (avtobusna postaja): 1. 
Število novih pokritih parkirnih mest v mestnem centru: 78 
(povečanje za 38 glede na obstoječih 40 nepokritih parkirnih mest). 

Ciljna(-e) 
skupina(-e): 

Izvedba projekta »Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine« je 
namenjena zadovoljevanju potreb dveh poglavitnih ciljnih skupin, in sicer: 

- turističnega gospodarstva regije: 
s povečanjem turističnega obiska v regiji; 

- prebivalcev regije: 
z dvigom kakovosti življenja prebivalcev regije. 

Sredstva za zadovoljevanje potreb obeh glavnih ciljnih skupin pa so 
skupna: urediti mirujoči promet v centru Rogaške Slatine, izboljšati 
zunanji izgled območja in zagotoviti nove vsebine (terasa, tržnica, …) 

  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 
Namen projekta je urediti območje centra Rogaške Slatine, katerega pozidava izvira iz leta 1988 
in katerega podoba ne sledi siceršnjemu urbanističnemu razvoju tega izrazito turističnega 
mesta. Obstoječa infrastruktura je zaradi dotrajanosti po 23 letih obratovanja potrebna obnove, 
investitor pa v tej potrebi vidi predvsem priložnost, da se odpravijo pretekle napake in da se z 
ustrezno ureditvijo doseže povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine. Bistvene 
pomanjkljivosti območja so naslednje: 

- Neprimeren zunanji izgled infrastrukture; 
- Pomanjkanje parkirnih mest; 
- Pomanjkanje različnih vsebin (razgledne površine, tržnica). 

Zunanji izgled infrastrukture v centru mesta se ne zliva s siceršnjo podobo Rogaške Slatine. 
Območje je obdano s parkovnimi površinami, z vzorno obnovljeno prometno in komunalno 
infrastrukturo, s prenovljenimi hoteli, itd., kar povzroča toliko večji kontrast. Center Rogaške 
Slatine je posledično najpogosteje označen kot šibkost Rogaške Slatine na področju urejenosti. 
Količina dnevnega prometa na območju bistveno presega pričakovanja ob izgradnji. Posledično 
se povečuje zasedenost obstoječih 40 parkirnih mest, ki ne zadoščajo glede na vse večje parkirne 
potrebe. Na drugi strani pa je znotraj istega območja predimenzionirana avtobusna postaja, ki bi 
jo glede na dotrajanost in neizkoriščenost infrastrukture že lahko označili kot degradirano 
urbano območje. Število rednih avtobusnih linij se v nasprotju s pričakovanji ob izgradnji leta 
1988 zmanjšuje, kljub temu pa je še vedno na voljo kar 6 peronov za ustavljanje avtobusov. 
Drugačna ureditev je območja nujna, domačine in goste pa bi s tem spodbudili k povečanemu 
obisku širšega centra Rogaške Slatine. V ta namen je investitor začel s pripravo projekta 
»Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine,« z njim pa so v zaokroženo celoto povezane 
naslednje vsebine, oz. ukrepi: 

1) Obnova podobe avtobusne postaje, 
2) Tržnica »Rogaška,« 
3) Terasa »Rogaška,« 
4) Parkirišča »Center.« 

Ukrep pod št. 1 je usmerjen predvsem v izboljšanje končnega vizualnega učinka območja, 
medtem ko ukrepi pod št. 2, 3 in 4 predstavljajo dodatno vrednost projekta, ki jo je mogoče 
uresničiti izključno z novogradnjo na lokaciji obstoječega parkirišča med avtobusno postajo in 
objektom Pošte Slovenije. 
 

Z ukrepom »obnova podobe avtobusne postaje« je načrtovana zamenjava dotrajanih fasadnih 
panelov in oken z emajliranim steklom, s tonalitom pa bi obnovili tudi tlakovanje celotnega 



                                                                 

območja pod arkadami. Z ukrepom »parkirišča Center« bi zagotovili 78 parkirnih mest, od tega 
4 za invalide. Parkiranju bi namenili 1. in 2. nadstropje novega objekta, obe medetaži ter del 
pritličja. V slednjem je predvidena tudi ureditev »Tržnice Rogaška,« skupne površine ca. 133 
m2. Pred fasado tržnice se ukineta dva avtobusna perona, pred sprednjo linijo stebrov pa je 
predvidena zasteklitev, ki ustvari predprostor tržnice ter jo hkrati varuje pred neugodnimi 
vremenskimi vplivi. Eno večjih atrakcij projekta predstavlja pohodna in ozelenjena streha 
objekta, na kateri bi uredili javni prostor površine ca. 1065 m2. Poimenovali bi ga »Terasa 
Rogaška,« predvidena ureditev pa se nanaša na zelenice različnih velikosti, tlakovane poti, 
klopi, korita z manjšimi drevesi, zaščitno ograjo na robovih terase, itd. Dostop na teraso je 
predviden neposredno iz objekta, ali pa preko poti proti parkovnim gozdom v zaledju, kamor bi 
se zlila gradbena masa. Čez pobočje je že danes urejena pot proti III. OŠ, ob izvedbi projekta pa bi 
uredili še smer poti proti zdraviliškemu centru. Predvidena je tudi povezovalna pot neposredno 
ob objektu, ki bi omogočala obisk terase iz smeri avtobusne postaje, neodvisno do uporabe 
dvigala ali stopnic v notranjosti objekta. Objekt bo opremljen z osebnim dvigalom, ki bo 
omogočalo dostop v vse etaže, prav tako pa tudi na »Teraso Rogaška,« tj. na ozelenjeno streho 
objekta. 
Izvedba projekta ima neposreden vpliv tudi na preostalo območje mestnega centra Rogaške 
Slatine, ki fizično ni predmet obdelave, se pa nanj neposredno navezuje – z zagotovitvijo 
dodatnih parkirnih mest v novem objektu se sprosti območje Evropske ploščadi. Slednja v času 
številnih prireditev med drugim služi tudi kot parkirna površina, po izvedbi projekta pa bo 
promet s ploščadi mogoče umakniti, prireditve pa pripraviti kakovostneje, bolj učinkovito in tudi 
varneje. S tem se hkrati poveča atraktivnost bližnjega Zdraviliškega parka in številnih 
klasicističnih objektov, oz. širšega centra Rogaške Slatine. 

 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Rogaška Slatina Rogaška Slatina 

  
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava investicijske dok. + vloga za sofinanc. 7.560,00 6,2011-9,2014 
2. Izdelava projektne dokumentacije 

(IDP, PGD/PZI, PID, varnostni načrt, stroški 
projektantskega, geomehaničnega in tehničnega 
nadzora ter stroški varnostnega načrta in 
geodetskih posnetkov) 

64.440,00 6,2011-9,2014 

3. Revizija projektne dokumentacije in pridobitev 
upravnih dovoljenj 

4.980,00 1,2012-9,2012 

4. Gradnja (GOI dela) z zunanjo ureditvijo 1.380.000,00 3,2013-9,2014 
5. Izvajanje strokovnega nadzora gradnje 16.800,00 3,2013-9,2014 
6. Nakup, dobava in vgradnja opreme 12.000,00 7,2014-8,2014 
7. Informiranje in obveščanje javnosti 1.608,00 6,2011-9,2014 
8. Razne za sofinanciranje neupravičene aktivnosti 12.612,00 1,2012-9,2014 
SKUPAJ stroški: 1.500.000,00 6,2011-9,2014 
(Tabelo po potrebi razširite) 



                                                                 

 
Upravičenec pri izdelavi investicijske in druge dokumentacije v zvezi s projektom upošteva: 

- Da je DDV neupravičen strošek; 
- Da lahko upravičeni stroški nastajajo od 7.10.2011; 
- Da se lahko med datumom potrditve DIIP (29.6.2011) in 7.10.2011 kot upravičeni 

opredelijo izključno stroški v zvezi s pripravljalnimi aktivnostmi (projektna in 
investicijska dokumentacija ter nakupi zemljišč in zgradb). 

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 
2011 

leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Rogaška 
Slatina 

23.040,00 28.380,00 380.193,73 420.000,00 851.613,73 56,77 

sredstva EU 
(ESRR) 

  318.386,27 330.000,00 648.386,27 43,23 

SKUPAJ po letih 
23.040,00 28.380,00 698.580,00 750.000,00 1.500.000,00 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  

Zap. št. projekta: 6. 

Vrsta projekta: 

(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 

2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA ŠENTJUR 

Sodelujoči partnerji v projektu: - 

  

Naziv projekta: UREJANJE ZGORNJEGA TRGA V MESTU ŠENTJUR – 2. FAZA 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 2 – Regija inovativnega turizma 

Ukrep RRP (št. in naziv): Program 2.1. - PANALP 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regije 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 

 (1a) ekonomska infrastruktura 

 (1a) izobraževalna infrastruktura  

 (2a) okoljska infrastruktura: 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 
turističnih območjih:  



                                                                 

 (3a) razvoj urbanih območij: 

 (3b) socialna infrastruktura:  

Splošni cilji projekta: Izboljšati kakovost bivalnega okolja in javnih prostorov v mestnem 
jedru 

Izboljšati pogoje za razvoj turistične ponudbe in drugih dejavnosti na 
območju 

Povečati število turistov in drugih obiskovalcev območja 

Prispevati k ustvarjanju pogojev za uravnotežen regionalni razvoj 

Specifični cilji 
projekta: 

Ureditev starega mestnega jedra Šentjur 

Obnova stavbnih elementov dediščinsko pomembnega objekta 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

- Prenova hiše št. 30 z ureditvijo okolice, 
- Parkovna ureditev, 
- Ureditev javnih površin s parkirnimi mesti 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci Zgornjega trga in najemniki oz. lastniki prostorov 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 

Osnovni namen investicije je izvesti 2 fazo obnovo starega trškega jedra mesta Šentjur, kjer so 
delovali znani skladatelji Ipavci. Prenova starega mestnega jedra, ki je pomembna z vidika 
razvoja turizma, je opredeljen kot prioritetni projekt tudi v Dolgoročnem razvojnem programu 
Občine Šentjur, v Območnem razvojnem programu Obsotelja in Kozjanskega in Regijskem 
razvojnem programu Savinjske regije. 

Projekt prispeva k razvoju integralnih turističnih produktov regije, prispeval bo k aktiviranju 
neizkoriščenih in razdrobljenih resursov podeželja in kulturne dediščine in ustvaril pogoje za 
rast podjetništva na podeželju ne samo ene občine temveč tudi sosednjih občin regije, ki skupaj 
predstavljajo turistično cono 3 v Savinjski regiji, ki pokriva in povezuje občine območja 
Obsotelja in Kozjanskega. Le te se bodo povezovale v integralnem turističnem produktu,  ki v 
okviru regije delujejo po načelu  Regionalne destinacijske organizacije (RDO) in bo sestavni del 
razvoja zasnove in organiziranosti integralnih turističnih produktov v regiji. 

V okviru projekta se bo izvedla prenova in zunanja ureditev pomembnega objekta, št. 30, s 
čemer bodo zagotovljene boljše možnosti za nadaljnji razvoj turistične ponudbe območja, ki do 
sedaj ni dovolj vključevalo kulturne dediščine Zgornjega trga v svojo promocijo. Investicija bo 
prispevala k oživljanju mestnega jedra, preko kulturno-turističnih prireditev in programov ter 
zagotovila eno novo delovno mesto. Prav tako pa se bo zaradi dodanih vsebin v objektu št. 30 v 
Zgornjem trgu povečal obisk Zgornjega trga in posledično doprinesel k razvoju dopolnilnih 
dejavnosti v tem delu mesta, kar bo prispevalo k ohranjanju obstoječih delovnih mest pri 
podjetnikih ozirom nosilcih dejavnosti in k ustvarjanju novih delovnih mest (delovna mesta na 
področju dopolnilne turistične dejavnosti – turistična vodenja, gostinska ponudba, 
informiranje;) Izboljšala se bo celostna podoba Zgornjega trga in s tem povečala njegova 
atraktivnost, tako za obiskovalce, turiste, lokalno prebivalstvo, strokovno javnost (ljubitelji 
glasbene in kulturne dediščine) in stanovalci. 

Rekonstrukcija in prezidava objekta št. 30 bo zaokrožila načrtovano rabo objekta in oživitev 
Zgornjega trga kot celote. Nova predvidena javna vsebina v lasti Občine Šentjur pomeni ustrezno 



                                                                 

rabo objekta zaradi stalne prisotnosti uporabnikov, hkrati pa omogoča javno predstavitev  
dediščinsko varstvenih kvalitet, ki jih je mogoče obnoviti in zaokrožitev zapuščine družine 
Ipavec, ki so zaznamovale zgodovino Zgornjega trga in mesta Šentjur. 

Staro mestno jedro Šentjur je v celoti povezano z glasbeno družino Ipavec, z obnovitvijo objekta 
št. 30 pa bodo dane možnosti za celovito ohranitev in nadaljnji  razvoj te bogate  glasbene 
dediščine. Z ureditvijo objekta št. 30 bodo tako dane infrastrukturne možnosti za razvoj 
glasbene tradicije, zagotovljeni bodo prostori za vadbo in pripravo glasbenih skupin, izvajanje 
učnih delavnic, garderobe ter ostali spremljajoči prostori, ki so potrebni za izvajanje kulturno 
umetniških in turističnih programov ter prostori za predstavitev glasbene dediščine ter njeno 
prenašanje na mlade, nove generacije. 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Šentjur Zgornji trg  

  
Aktivnosti projekta za UPR  

(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava investicijske in projektne dokumentacije 27.960,00 2013-2014 

2. Gradnja 664.530,00 2013-2014 

3. Gradbeni nadzor 7.200,00 2013-2014 

4. Obveščanje in informiranje javnosti 1.999,42 2013-2014 

SKUPAJ stroški: 701.689,42  

(Tabelo po potrebi razširite)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 

2011 
leto 2012 leto 2013 leto 2014 

SKUPAJ 

po virih 
% 

Občina Šentjur   102.329,26 102.329,26 204.658,52 29,17 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)   248.515,45 248.515,45 497.030,90 70,83 

drugi javni viri 
(navedite): _________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih   350.844,71 350.844,71 

 

701.689,42 

 

100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 7. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje 

pri Jelšah 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 
Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA  KULTURNEGA DOMA ŠMARJE PRI JELŠAH  
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 2 REGIJA INOVATIVNEGA TURIZMA 
Ukrep RRP (št. in naziv): Program 2.1 PANALP 

Ukrep 2.1.4 TRADICIJA ZA PRIHODNOST 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): 4. Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): 4.1. Regionalni razvojni potenciali 
 
Vsebinsko področje projekta 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji 
projekta: 

- Rekonstrukcija kulturnega doma Šmarje pri Jelšah v katerem bo več kot 
50% površin namenjenih kulturi z namenom povečanja turistične 
atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest, 

- V regiji pridobiti večnamenski center, ki bo omogočil  razvoj kulturne 
ustvarjalnosti kot razvojnega potenciala v povezavi z gospodarskim in 
širšim družbenim razvojem,  

- Razvoj novih turističnih in kulturnih dejavnosti. 
Specifični 
cilji 
projekta: 

o Obnovljenih cca. 500 m2 notranjih površin v kulturnem domu – 
večnamenskem centru namenjenih kulturnim dejavnostim z namenom 
povečanja turistične atraktivnosti regije, 

o obnovljenih cca. 365m2 notranjih površin v kulturnem domu – 
večnamenskem centru namenjenih gospodarskim dejavnostim in skupni 
uporabi. 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

o Povečano število obiskovalcev (cca. 4.200 / leto), 
o Ustvarjeno 1 novo delovno mesto v večnamenskem objektu. 

Ciljna(-e) skupina(-e): o Prebivalci občine in regije, ki bodo obiskovali kulturne 
prireditve v centru, 



                                                                 

o Turisti – obiskovalci regije, ki bodo obiskovali prireditve 
(predstave, koncerte razstave, muzejske zbirke ipd.) in 
turistično info točko v centru. 

 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 

V regiji je prisotno pomanjkanje namenskih  objektov ali notranjih površin za potrebe izvajanja 
kulturnih in turističnih prireditev, saj se tovrstni dogodki odvijajo na razpršenih lokacijah, ki ne 
zadoščajo pogojem kvalitetnih izvedb. Občina Šmarje pri Jelšah razpolaga s kulturnim domom  
(zgrajen leta 1978) v katerem je večja dvorana s 300 sedeži in manjša dvorana s 120 sedeži, v 
stranskem traktu objekta ima prostore Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Objekt se koristi za izvajanje 
kulturne dejavnosti – gledaliških prireditev in drugih kulturnih prireditev (proslav, prireditev, 
potopisnih predavanj, občasnih razstav…) za širše prebivalstvo v regiji, vendar ne zadošča več 
standardom oz. pogojem za kvalitetno izvedbo kulturnih in turističnih prireditev katere 
obiskujejo turisti iz bližnjih term ali obiskovalci območja.  
Občina Šmarje pri Jelšah bo kandidirala na 6. JR RRP Razvoj regij z rekonstrukcijo KD v 
večnamenski center v katerem bo več kot 50% površin namenjenih kulturi z namenom 
povečanja turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest. S tem bomo v 
regiji pridobiti večnamenski center, ki bo omogočil  razvoj kulturne ustvarjalnosti kot razvojnega 
potenciala v povezavi z gospodarskim in širšim družbenim razvojem. Objekt bo omogočil, da se 
na enem mestu organizirano predstavi kulturna in turistična ponudba območja in regije. Vsled 
tega bo investicija prispevala k razvoju javne turistične infrastrukture na območju in v regiji. Z 
izvedbo investicije bomo pridobili cca. 500m2 površin v centru, ki bodo namenjene 
kulturnemu udejstvovanju in bodo prispevale k večji turistični atraktivnosti regije. Predvidena  
je  dozidava in nadzidava velike dvorane za prireditve – koncerte - zborovske koncerte in 
operetne nastope, gledališke in filmske  predstave, ureditev prostorov za igralce ter montaža 
nove odrske tehnike in druge opreme potrebne za izvedbo prireditev v dvorani. 
Predvidena je še ureditev klimatizacije in ogrevanja ter požarne varnosti v objektu. V okviru 
investicije se bodo uredili tudi prostori, ki so namenjeni gospodarskim dejavnostim, in sicer se 
bodo v pritličju uredili prostori za manjše gostišče (bife), kateri bo oddan v najem za gostinske 
storitve v času organizacije večjih prireditev v objektu ali na ploščadi pred njim. V Kulturnem 
domu je na voljo tudi manjša dvorana v pritličju v kateri se odvijajo predavanja in strokovni 
posveti, manjše prireditve in  galerijska dejavnost – razstave slik in muzejskih zbirk ter 
obiskovalcem-turistom  predstavi zgodovina in turistična ponudba kraja s pomočjo filma o 
zgodovini Šmarja pri Jelšah in okolice.  V objektu se predvideva tudi ureditev info kotička 
(točke) za prodajo spominkov, saj bodo prireditve v centru obiskovali tudi turisti. Skupno se bo 
uredilo cca. 365m2 notranjih površin v objektu namenjenih gospodarskim dejavnostim in 
skupni uporabi. Z izvedbo investicije se bo povečalo število obiskovalcev - prebivalcev občine in 
regije ter turistov, ki prihajajo k nam iz bližnjih term ali drugod. Le-ti se bodo lahko udeleževali 
prireditev, razstav…., spoznali turistične znamenitosti kraja in kupili turistične spominke.  
Večnamenski objekt izkazuje dodano vrednost, saj bomo objektu dodali nove vsebine in 
pomeni nov turistični produkt za celotno regijo oz. dodatno kulturno in turistično ponudbo, ki 
bo dopolnitev turistične ponudbe v bližnjih termah in bo privlačna tudi za turistične obiskovalce 
širše regije. 
Izvedba investicije bo omogočila organizirano izvedbo obstoječih in novih kulturnih in 
turističnih dejavnosti na enem mestu katere bodo privabile večje število domačinov in 
turistov. Občina Šmarje je za sanacijo objekta že pridobila gradbeno dovoljenje in predhodno 
projektno gradbeno dokumentacijo tako, da je investicija pripravljena za izvedbo. Izvedba 
operacije bo prispevala k večji turistični atraktivnosti regije, širšemu gospodarskemu in 
družbenemu razvoju  (razvoj gostinske in drugih turističnih dejavnosti), izboljšanje kvalitete 
bivanja v regiji, ustvarjeno bo najmanj 1 delovno mesto po zaključku projekta).  
Aktivnosti za dosego ciljev operacije so sledeče: 



                                                                 

Občina Šmarje pri Jelšah bo v letu 2012 pridobila investicijsko in projektno dokumentacijo (PZI) 
ter kandidirala na 6. JR RRP Razvoj regij. V začetnih mesecih leta 2013 bo objavila JN za zbor 
izvajalca, izvedba gradbenih in obrtniški del z montažo opreme je predvidena od aprila 2013 do 
marca 2014, ko bo investicija zaključena. V času gradnje bo prisoten strokovni nadzor ter ves čas 
investicije  informiranje in obveščanje javnosti. Projekt je v skladu z Regionalnim razvojnim 
programom Savinjske regije 2007-2013 (PRIORITETA 2 - REGIJA INOVATIVNEGA TURIZMA; 
UKREP 2.1.4. – TRADICIJA ZA PRIHODNOST) in izkazuje regionalni pomen, saj bo izvedena 
investicija prispevala k  povečani turistični atraktivnosti celotne regije, kar je eden od 
razvojnih ciljev v Savinjski regiji. Investicija bo uresničevala cilje Prioritete 2 RRP Savinjske 
regije – skozi več konkretnih ukrepov razviti Savinjsko regijo v turistično destinacijo, ki bo 
prepoznavna na turističnem zemljevidu evropskih regij. Bodoči upravljavec objekta bo 
Knjižnica Šmarje pri Jelšah, pri izvedbi investicije bodo sodelovale pristojne službe v občinski 
upravi in izbrani zunanji izvajalci. Investicija bo sofinancirana iz sredstev 6. JR RRP Razvoj regij 
in občinskega proračuna. 
Navede se:  
- vsebinsko področje 
- upravičenca 
- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s 
projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno 
oz. samo v primeru vsebin 1a in 3b) 
Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v 
skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji. 

 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah 

 
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 
aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1) investicijska in projektna dokumentacija -PZI 27.000,00  April 2012- avgust 2012  
2) javni naročilo za izbor izvajalca in podpis 

pogodbe 
0,00 Februar- marec 2013 

3) izvedba gradbenih in obrtniški del ter montaža 
opreme 

1.631.400,00 April 2013– marec 2014  

4) strokovni nadzor 22.843,00 April 2013- marec 2014 
5) informiranje in obveščanje javnosti 2.500,00 April 2012-marec 2014 
SKUPAJ stroški: 1.683.743,00  

(Tabelo po potrebi razširite)  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec projekta) 
Občina Šmarje pri Jelšah 

27.000,00 458.154,28 305.766,26 790.920,54 46,97% 

partner 1      
partner 2      
sredstva EU (ESRR)      
drugi javni viri (navedite): _________ 0,00 892.822,46 0,00 892.822,46 53,03% 
zasebna sredstva (navedite): 
________- 

     

SKUPAJ po letih 27.000,00 1.350.976,74 305.766,26 1.683.743,00 100,00% 

 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
 
Zap. št. projekta: 8. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se 
označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): Občina Slovenske Konjice 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  
Naziv projekta: Delna rekonstrukcija Dvorca Trebnik – Objekt B 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PRI 2 Regija inovativnega turizma 
Ukrep RRP (št. in naziv): UK 2.1.1 DEŽELA CELJSKA – celovita prenova in programsko 

usposabljanje štajerskih gradov in dvorcev 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): regionalni razvojni program 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1a) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 

 
Splošni cilji projekta: − ohranjanje kulturne dediščine (kulturni spomenik v starem 

mestnem jedru), 
− dopolnitev, nadgradnja kulturno-turistične ponudbe in s tem 

vpliv projekta na gospodarsko rast, 
− povečanje turistične atraktivnosti regije, 
− ustvarjanje novih delovnih mest. 

Specifični cilji projekta: − obnova objekta kulturne dediščine, razglašenega za kulturni 
spomenik lokalnega pomena. 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

− obnovljen objekt – kulturni spomenik lokalnega pomena (1), 
− povečanje števila turističnih nočitev, 
− povečanje števila obiskovalcev 
− nova delovna mesta. 



                                                                 

Ciljna(-e) skupina(-e): − kulturni, izletniški turizem (vse generacije), 
− gibalno in senzorno ovirane skupine, osebe z motnjo v duševnem 

razvoju in težavami v duševnem zdravju, 
− starostniki, odrasli, mladi, otroci, 
− občani. 

  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 
Kompleks Dvorec Trebnik (objekt A in objekt B) skupno s pripadajočim parkom, je vpisan v 
register kulturne in naravne dediščine. Gospodarsko poslopje dvorca Trebnik je vpisano v 
register pod EŠD 10273, razglašeno za profano stavbno dediščino in se nahaja znotraj območja 
kulturnih spomenikov Slovenske Konjice – Mestno jedro (EŠD 664), Slovenske Konjice – Park 
dvorca Trebnik (EŠD 10271), ki sta zavarovana z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov in 
spomenikov oblikovane narave v Občini Slovenske Konjice, Ur.l. RS, št. 50/98-2295.  
 
Predmetni Objekt B izvira iz 17. stoletja. Pritličje je obokano, na južni strani ima v nadstropju in 
delno v pritličju arkade in je sestavni del celotnega kompleksa Dvorca Trebnik, ki ga sestavljajo 
še objekt A, velik vrt, ribnik,… Dvorec Trebnik - Objekt B je samostojen objekt in je v celoti v lasti 
Občine Slovenske Konjice. Objekt je v zelo slabem fizičnem stanju in ne prinaša niti kulturnih, 
niti gospodarskih koristi. Zaradi svoje dosedanje namembnosti / bivalne enote socialno 
ogroženih občanov, je vzdrževanost objekta in ohranjenost določenih gradbenih elementov v 
zelo slabem stanju / razpoke, vlažnost v kleti, podstrešju, instalacije v okvari, ipd.. Komunalne 
opremljenosti v objektu in okoli njega praktično ni – objekt je neprimeren oziroma celo nevaren 
za bivanje.  
Upravičenec, Občina Slovenske Konjice, želi obnoviti dvorec v turistični objekt (hotel), v katerem 
bodo prostori v celoti urejeni in dostopni za različne kategorije invalidnosti, po principu »design 
za vse«. Z ustrezno urejenostjo lahko postane eden prvih objektov v Sloveniji, ki je v celoti 
dostopen za vse. Dostopnost pomeni tudi približevanje starejšemu prebivalstvu, ki v Evropi 
strmo narašča. Vsebina dvorca se nanaša na nočitvene kapacitete z dopolnjevanjem gostinske 
dejavnosti. Ker gre za objekt, ki se nahaja v bližini več ostalih turističnih zanimivosti ter objektov 
pomembnejše kulturne dediščine, je celovita obnova namenjena tudi povečanju atraktivnosti za 
turistične namene. 
Bodoči upravljavec objekta bo Občina Slovenske Konjice, ki bo objekt oddala v poslovni najem. Z 
oddajo objekta bo najemnik, izbran v skladu z veljavno zakonodajo, uporabljal objekt za 
opravljanje turistične dejavnosti (gostinska in hotelirska dejavnost).  
Izvedba projekta je smotrna tako z vidika varovanja kulturne dediščine, saj bo obnovljeno 
gospodarsko poslopje dvorca Trebnik dobilo stalno vsebino, zagotovljeno bo redno vzdrževanje, 
kot tudi s turističnega vidika, saj kulturno-zgodovinski objekt predstavlja dopolnjujočo 
turistično ponudbo lokalnega in regijskega območja. 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Slovenske Konjice Slovenske Konjice 

  

Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 

aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni 
bruto stroški 

(v EUR) 
Terminski načrt (od-do) 

1) Investicijska dokumentacija  5.000,00 junij 2012 
2) Projektna dokumentacija 27.360,00 april 2011 - februar 2012 
3) Gradbena dela  2.198.897,96 januar 2013 - maj 2014 
4) Nakup, dobava in vgradnja opreme 248.499,56 januar - maj 2014 
5) Projektantski in gradbeni nadzor 82.079,71 januar 2013 - maj 2014 
6) Informiranje in obveščanje 2.051,99 januar 2013 - junij 2014 

SKUPAJ stroški: 2.563.889,22  
(Tabelo po potrebi razširite) 



                                                                 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih % 

Občina Slov. 
Konjice 13.680,00 18.860,00 622.093,21 614.407,46 1.268.860,67 49,49 

sredstva EU 
(ESRR) / / 651.539,05 643.489,50 1.295.028,55 50,51 

SKUPAJ po 
letih 13.680,00 18.680,00 1.273.632,26 1.257.896,96 2.563.889,22 100% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
SAVINJSKE REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 9. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): Mestna občina Velenje 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 
Naziv projekta: Prenova mestnega središča Velenja LEPICENTER – projekt 

Promenada 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 2. Regija inovativnega turizma 
Ukrep RRP (št. in naziv): 2.1.3 PRANGER 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Razvoj mestnih naselij 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: - Povečati atraktivnost mestnega jedra ter izboljšati ambientalno 

infrastrukturo v mestu 
- Dvigniti kvaliteto bivanja 
- Ohranjati podjetnike v samem mestnem jedru  
- Povečati število obiskovalcev mestnega jedra 
- Izboljšati javno infrastrukturo ter prometno varnost  

Specifični cilji 
projekta: 

- Prenova in sanacija mestnega jedra Velenje 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

- Prenovljena 1 promenada v mestnem središču  
 

Ciljna(-e) skupina(-e): - prebivalci Velenja, dijaki in študenti, predšolski otroci, 

osnovnošolci,  

- starostniki ter osebe s posebnimi potrebami, 

- zaposleni ter lastniki objektov na območju Promenade, 



                                                                 

- vsi obiskovalci, turisti 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 

Mesto Velenje je nastalo po vojni iz povsem ekonomskih razlogov. Ima kvalitetno urbanistično 
zasnov, ki je nastala kot rezultat uspešnega sodelovanja politike in stroke. Ideja, da lahko tudi 
rudarsko mesto nudi kvalitetno bivanje, je povzročila nastanek Velenja kot mesta v parku.  
Nadaljnji razvoj, kljub drugačnim slogovnim in vsebinskim trendom tega ni ogrožal, saj je bilo na 
razpolago  dovolj površin za širitev mesta. Danes, ko je mesto že skoraj doseglo načrtovano 
velikost in je njegova fizična širitev omejena, bo razvoj možen samo še z nadgrajevanjem 
obstoječega. To pa bo odločalo o kvaliteti bivanja v bodoče in o tem ali bo Velenje ostajalo mesto 
v parku. V Sloveniji je Velenje, poleg Nove Gorice, edino mesto modernizma. Ker se zavedamo 
arhitekturnih vrednot modernizma, smo pristopili k projektu Celovita prenova mestnega jedra, s 
katerim želimo sanirati, kar propada in nagraditi mesto z dodatnimi vsebinami. Projekt bomo 
prijavili na ukrep Razvoj urbanih območij - Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest 
ter degradiranih in opuščenih urbanih območij, katerega cilj je povečanje atraktivnosti mestnih 
jeder in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih naselij s celovito prenovo zgradb, ulic in 
trgov. Cilj projekta je, da postane mesto še bolj privlačno tako za obiskovalce, prebivalce kot tudi 
podjetnike v samem centru, da v njem ostanejo. Mesto Velenje predstavlja politično, upravno in 
ekonomsko središče Šaleške doline in tudi središče subregije SAŠA,  zato je to projekt regijske 
razsežnosti, z vplivom na širše območje. 

S celovitim programom prenove mestnega jedra bo okrepljena učinkovitost in konkurenčnost 
mesta vključno z dostopnostjo. Pri tem ne gre samo za fizično prenovo javne infrastrukture, 
temveč za celovito oživitev v tem delu mesta, ki bo prilagojena specifičnim gospodarskim, 
socialnim, okoljskim, prostorskim značilnostim mesta. 
Promenada je locirana v samem središču mesta Velenja. Iz severne strani se Promenada konča 
pri Trgu mladosti (v bližini Centra srednjih šol Velenje in Zdravstvenega doma Velenje). Medtem, 
ko je njen zaključek na južni strani zamejuje Cankarjeva ulica. Promenado na njeni sredini 
prečka reka Paka preko katere je vzpostavljena mostna povezave. Prav tako pa Promenado 
vzporedno z reko Pako prečkajo tudi Vodnikova cesta in Prešernova cesta. 
Namen prenove je fizična prenova mestnega središča Velenja, t.j. Promenade, katere obstoječe 
stanje je precej dotrajano in nujno potrebno obnove. Zastarela oz. nefunkcionalna urbana 
oprema, dotrajane tlakovane površine, neatraktivna in okoljsko neosveščena javna razsvetljava, 
dotrajan most in spregledano obrežje reke Pake, pomanjkanje parkirnih kapacitet obstoječega 
parkirišča ter zagotavljanje varnosti pešcev predstavljajo primarne fizične parametre prenove. 
Tako bo nastala nova Promenada, v katero bodo umeščeni novi programi. V samem začetku 
promenade je že sedaj umeščeno parkirišče, ki napaja ta del mesta. Ker je parkirišče nujno 
prenove, ga bomo v sklopu projekta prenovili. V promenado bo umeščen tudi manjši gostinski 
objekt z javnimi sanitarijami in podobno. 

 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Mestna občina Velenje 
Mestna četrt desni breg 
Mestna četrt levi breg zahod 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 
aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

1. Izdelava investicijske dokumentacije (razen 
dokumenta identifikacije investicijskega projekta) 

4.000 Januar 2011 -
december 2012 

2. Izdelava in revizija projektne dokumentacije 125.000 Januar 2012-
december 2012 

3. Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih 
del, vključno z zunanjim urejanjem objektov 

1.720.000 Januar 2013-
september 2014 

4. Nakup, dobava in vgradnja opreme, ki je 
upravičena v okviru namena vsebine operacije 

280.000 Januar 2013 – 
september 2014 

 5. Strokovni nadzor gradnje 60.000 Januar 2013- 
september 2014 

6.  Informiranje in obveščanje 5.000 Januar 2012-
september 2014 

7. Vodenje projekta 6.000 Januar 2012 – 
september 2014 

SKUPAJ stroški: 2.200.000  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 
 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 

po virih 
% 

upravičenec (nosilec 

projekta) 
80.000,00 300.000,00 277.439,23 657.439,23 29,88 

sredstva EU (ESRR) 0,00 700.000,00 842.560,77 1.542.560,77 70,12 

SKUPAJ po letih 80.000,00 1.000.000,00 1.120.000,00 2.200.000,00 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
SAVINJSKE REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 10. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA SOLČAVA 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 
Naziv projekta: Urejanje javne turistične infrastrukture ob Solčavski panoramski cesti   
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PRI2 - REGIJA INOVATIVNGA TURIZMA 
Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 2.2.3. Podjetništvo in inovativnost v turizmu 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Javna infrastruktura v območjih s posebnim 

naravovarstvenim režimom in v turističnih območjih 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta:  povečanje turistične atraktivnosti območja ob Solčavski 

panoramski cesti in s tem turistične destinacije 
 pozicioniranje Solčavske panoramske ceste kot turističnega 

produkta z vsebinsko povezavo na Koroško, Savinjsko – Šaleško in 
Avstrijsko Koroško regijo  

 vzpostaviti pogoje za pospešen razvoj turizma in trajnostnega 
razvoja ob Solčavski panoramski cesti in v sosednjih regijah  

 vzpostaviti sinergijo povezovanja v turizmu 
Specifični cilji 
projekta: 

 Spodbujanje razvoja turističnih programov doživljanja narave na 
območju Nature 2000  

 Zadržati in razpršiti obiskovalce ter tako zagotoviti večji turistični 
obisk in potrošnjo turistov v širšem območju destinacije 

 Z ustreznim usmerjanjem obiskovalcev zmanjšati vpliv na naravo in 
območja Natura 2000 

 Ureditev sprehajalne turistične in komunikacijske poti, počivališč, 



                                                                 

učnih poti, razgledišč, parkirišč, interpretacijskih tabel,  
 Vzpostaviti povezovanje turističnih potencialov in aktivno trženje 

območja, izdelava spletne aplikacije  
Pričakovani 
merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

 Razvitih 5 novih turističnih vsebin s spremljajočim promocijskim 
izdelkom na posamezno temo 

 Urejena 1 mreža sprehajalnih turističnih in komunikacijskih poti 
vključno z informativnimi in usmerjevalnimi tablami ob Solčavski 
panoramski cesti 

 Urejena 1 mreža razgledišč in parkirišč ob Solčavski panoramski 
cesti 

 Publikacija za interpretacijo ključnih tem ob Solčavski panoramski 
cesti 

Ciljna(-e) skupina(-
e): 

 Obstoječi in potencialni turistični ponudniki 
 Obiskovalci in stacionarni gostje 
 Domačini 
 Šolarji 
 Specifične ciljne skupine za posamezne teme (gozdarji, geografi, 

arheologi…) 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 
Solčavska panoramska cesta poteka po južnih sončnih pobočjih Olševe do nadmorske višine 
1.327 metrov  in povezuje tri regije, Koroško, Savinjsko-Šaleško in Avstrijsko Koroško. Cesta 
poleg svojega primarnega pomena , t.j. dostopa do gorskih zaselkov Sv. Duh, Podolševa, Matkov 
kot in sosednjih regij že danes zaredi svoje slikovitosti privablja številne obiskovalce.  
S projektom bo nosilec projekta Občina Solčava  ob trasi ceste izvedla naslednje aktivnosti:  
ureditev mreže razgledišč in počivališč ter mreže sprehajalnih, tematskih  in komunikacijskih 
poti, postavitev interpretacijskih in smernih tabel, vsebinska nadgradnja za prezentacijo 
območja in pristnih doživetij za obiskovalce ter izdelava spletne aplikacije.  
Projekt Solčavska panoramska cesta zajema vsebinsko področje javne infrastrukture v 
območjih s posebnim naravovarstvenim režimom  (Natura 2000) in v turističnih območjih. 
Projekt bo izvajala Občina Solčava v sodelovanju z zunanjimi partnerji, ki bodo v okviru svojih 
aktivnosti sodelovali pri pripravi vsebin za interpretacijo posameznih tematskih sklopov.  
Sodelujoči zunanji partnerji na nivoju države in regij; Direkcija za državne ceste, Zavod za 
varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Zavod za gozdove Slovenije,  Planinsko 
društvo Solčava, Društvo Panorama, Občina Črna na Koroškem, Marktgemeinde Bad Eisenkappel 
/Občina Železna Kapla.  
V okviru operacije » Harmonija treh dolin«, ki je bila financirana s stani Evropskega sklada za 
regionalni razvoj je bila leta 2011 izdelana Strategija trajnostnega razvoja turističnega območja 
Solčavsko, ki predvideva ureditev Solčavske panoramske ceste za potrebe trajnostnega razvoja 
turizma.  
Z realizacijo projekta bomo veliko pripomogli k uresničevanju zastavljenih ciljev, ki jih 
predvideva strategija trajnostnega razvoja turističnega območja Solčavsko. S tem bo urejeno 
območje atraktivnih lokacij, na katerih je zaradi velikega obiska nosilna kapaciteta pogosto 
presežena . S projektom bomo sistematično usmerjali obiskovalce in  s tem vzpostavili potrebne 
mirne cone v območju Natura 2000. Z realizacijo projekta bo omogočen dodaten zaslužek 
turističnih ponudnikov in večja motivacija za kreiranje inovativnih produktov.  
Na podlagi dogovora z Občino Črna na Koroškem se bo projekt Solčavska panoramska cesta 
vsebinsko nadaljeval tudi na Koroški strani. S tem se bo povečalo sodelovanje na različnih 
področjih (turizem, varovanje narave, trajnostni razvoj…) med obema regijama.   
 
 



                                                                 

Realizacija projekta bo z novo turistično vsebino okrepila sodelovanje tudi z ostalima dvema 
sosednjima regijama, Avstrijsko Koroško in Gorenjsko.  
Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v 
skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji 

 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Solčava Logarska dolina - Podolševa 

 
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava dokumentacije 
a.) Projektna dokumentacija 
b.) Investicijski program 

53.000,00 Jan.2013-jun 2013 

2. Izvedba gradbenih del  
a.) razgledišča, parkirišča, počivališča… 
b.) sprehajalne turistične in komunikacijske poti… 

360.500,00 Jun.2013-sept 2014 

3. Izdelava, oblikovanje, postavitev  interpretacijskih 
in smernih tabel 

79.500,00 Jun.2013-sept 2014 

4. Stroški storitev zunanjih izvajalcev  
a.) vodenje projekta (4% vrednosti projekta) 
b.) stroški izdelave študij, raziskav,  
c.) prevajalske storitve… 

72.000,00 Jun.2013 -sept.2014 

5. Promocijske aktivnosti, informiranje in obveščanje 35.000,00 Jun.2013-sept 2014 
6. Gradbeni nadzor 7.300,00 Jun.2013-sept 2014 
SKUPAJ stroški: 607.300,00  
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

0,00 55.000,00 164.773,29 219.773,29 36,19 

sredstva EU (ESRR) 0,00 96.981,62 290.545,09 387.526,71 63,81 
SKUPAJ po letih 
 

0,00 151.981,62 455.318,38 607.300,00 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 11. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA BRASLOVČE 
Sodelujoči partnerji v projektu: Občina Polzela 

Občina Prebold 
Občina Vransko 
Občina Tabor 

 
Naziv projekta: ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V SPODNJI SAVINJSKI 

DOLINI 
SKLOP 1: Občina Braslovče – Izgradnja kanalizacije Male Braslovče – 
Preserje I. faza 
SKLOP 2: Občina Polzela – Kanalizacija Orova vas – Breg  
SKLOP 3: Občina Prebold – Varovanje povodja v občini Prebold II. faza  
SKLOP 4: Občina Tabor – Kanalizacija Tabor jug 
SKLOP 5: Občina Vransko – Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine 
Vransko II. faza 

 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3 – Okolju prijazna in dostopna regija 
Ukrep RRP (št. in naziv): Program 3.1 – Okoljska in prometna infrastruktura; 

Ukrep 3.1.1 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in poplavna 
varnost 

 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): 4. Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): 4.1. Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 
Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1a) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 

območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 



                                                                 

Splošni cilji projekta: Splošni cilj projekta je ureditev odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v skladu z nacionalnimi in evropskimi programi 
(Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 
– RS, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov), 
z regionalnimi razvojnimi programi (Regionalni razvojni program 
Savinjske regije za programsko obdobje 2007-2013) in občinskimi 
razvojnimi programi (razvojni programi izgradnje kanalizacijskega 
sistema in operativni programi odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v posameznih občinah:  

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Občini Braslovče – za obdobje 2005-2015, 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Občini Polzela – za obdobje 2005-2015 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Občini Prebold – za obdobje 2005-2015 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Občini Tabor – za obdobje 2005-2015 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Občini Vransko – za obdobje 2005-2015). 

Sistem je načrtovan skladno z dolgoročnimi plani razvoja komunalne 
infrastrukture sodelujočih občin. 
Cilj projekta je tudi nadaljevanje in nadgradnja skupnega projekta, 
financiranega s sredstvi Kohezijskega sklada »Celostno urejanje 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih 
virov na povodju Savinje«, ki ga je izvedlo šest občin Spodnje Savinjske 
doline oz. 12 občin celotnega povodja Savinje v okviru Savinjske regije. 
Izgradnja kanalizacije v okviru predmetnega projekta je hkrati pogoj 
za doseganje končnih ciljev skupnega projekta.   
Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se poveča število priključenih 
prebivalcev na kanalizacijski sistem in posledično na sistem čiščenja 
odpadnih voda, kar je tudi cilj državnega Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.  
Splošne cilje projekta lahko strnemo v naslednje postavke: 

- ureditev ustreznega odvajanja in posledično čiščenja odpadnih 
voda, 

- zmanjšanje obremenjevanja okolja bo pripomoglo k ohranjanju 
okolja in razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, 
obrtništva, kmetijstva in turizma), 

- izpolnjevanje zakonskih zahtev, 
- zagotovitev najoptimalnejše izvedbe investicije s finančnega in 

tehničnega vidika, 
- zvišanje kakovosti življenja na področju, 
- izboljšanje učinka čiščenja, 
- zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, 
- varovanje in zaščita vodnih virov in podtalnice. 

Specifični cilji 
projekta: 

Specifični cilji se nanašajo na izgradnjo sistema za odvajanje odpadnih 
voda v posameznih naseljih obravnavanih občin, s čimer zagotovimo 
dodatno priključenost prebivalstva na sistem odvajanja in čiščenja.  
Cilj je priključitev prebivalcev ob trasi na kanalizacijski sistem ter 
zagotavljanje storitev rednega odvajanja in čiščenja odpadne vode v 
obravnavanih naseljih in s tem zagotovitev boljših življenjskih in 
sanitarnih pogojev za bivanje.  
Cilj investicije je tudi ukinitev starih in pretežno pretočnih greznic, ki 
sedaj onesnažujejo podtalnico. 
Kanalizacija se izvede v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki 



                                                                 

veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. 
Skupaj se v vseh petih občinah izvede 14.609,51 m kanalizacije, ki se 
priključijo na primarni kanalizacijski sistem v občinah. Z investicijo se 
omogoči priključitev obstoječih in dodatnih načrtovanih objektov na 
trasah kanalov. 
V nadaljevanju navajamo specifične cilje za vsak sklop posebej:  
SKLOP 1: Občina Braslovče – Izgradnja kanalizacije Male 
Braslovče – Preserje I. faza 

- izgradnja sistema za odvajanje odpadnih komunalnih voda 
(sekundarni sistem) na območju naselja Preserje in dela 
naselja Male Braslovče v skupni dolžini 3.862 m. 

SKLOP 2: Občina Polzela – Kanalizacija Orova vas – Breg  
- izgradnja sistema za odvajanje odpadnih komunalnih voda 

(sekundarni sistem) na območju naselja Orova vas in dela 
naselja Breg v skupni dolžini 2.395 m. 

SKLOP 3: Občina Prebold – Varovanje povodja v Občini Prebold II. 
faza  

- izgradnja sistema za odvajanje odpadnih komunalnih voda 
(sekundarni sistem) na območju dela naselij Dolenja vas, 
Kaplja vas, Latkova vas, Matke in Šešče v skupni dolžini 4.754 
m. 

SKLOP 4: Občina Tabor – Kanalizacija Tabor jug 
- izgradnja sistema za odvajanje odpadnih komunalnih voda 

(sekundarni sistem) na območju južnega dela naselja Tabor s 
povezavo do centra naselja Tabor v skupni dolžini 998,51 m, 

- optimalna in smotrna obremenitev ČN Tabor. 
SKLOP 5: Občina Vransko – Čiščenje odpadnih voda vzhodnega 
dela Občine Vransko II. faza 

- izgradnja sistema za odvajanje odpadnih komunalnih voda 
(sekundarni sistem) na območju celotnega naselja Prekopa ter 
navezavo na naselje Stopnik v skupni dolžini 2.600 m ter 
gradnja enega črpališča. 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Skupaj izvedba po vseh občinah: 
kanalizacija:      14.609,51 m, 
št. priključkov:   557 
št. novo priključenih prebivalcev:   1.430 
št. naselij z novim kanalizacijskim omrežjem:    12 
 
SKLOP 1: Občina Braslovče – Izgradnja kanalizacije Male 
Braslovče – Preserje I. faza 
Izgradi se sekundarni kanalizacijski sistem v skupni dolžini 3.862 
m.  
Z izgradnjo sistema bo zagotovljena preskrba s komunalno 
infrastrukturo za uporabnike, ki še niso priklopljeni na sistem 
(priključitev obstoječih stanovanjskih objektov). Predvidenih je 60 
priključkov oz. priključitev cca 150 prebivalcev. 
(Hkrati z izvedbo gradbenih del v okviru kanalizacije je na 
posameznih odsekih neposredno ob trasah kanalov predvidena 
obnova dotrajanih oz. poškodovanih vodovodnih cevi. Obnovi se 
vodovod v dolžini 1.285 m) 
SKLOP 2: Občina Polzela – Kanalizacija Orova vas – Breg 
Gre za izgradnjo sekundarnega kanala v izmeri 2.395 m.  
Kanali, ki so predmet projekta so sledeči:  
1. 0, 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4, 2. 0, 3. 0. 



                                                                 

Investicija zagotavlja priključitev cca 50 priključkov oz. cca 200 
prebivalcev v naselju Orova vas in delno Breg. 
(Hkrati z izvedbo gradbenih del v okviru izgradnje fekalnega 
kanalizacijskega omrežja je na trasi kanalov predvidena obnova 
dotrajanih oz. poškodovanih vodovodnih cevi). 
 
SKLOP 3: Občina Prebold – Varovanje povodja v Občini 
Prebold II. faza  
Zgradijo se sekundarni kanali v skupni dolžini 4.754 m, in sicer: 

 v delu naselja Dolenja vas v dolžini 300 m,  
 v delu naselja  Latkova vas v dolžini 160 m,  
 v delu naselja Šešče v dolžini 1.838 m,  
 v delu naselja Matke v dolžini 1.845 m in  
 v delu naselja Kaplja vas v dolžini 611 m. 

Z izgradnjo sistema bo zagotovljena preskrba s komunalno 
infrastrukturo za uporabnike, ki še niso priklopljeni na sistem 
(priključitev obstoječih stanovanjskih objektov). Predvidenih je 
161 priključkov oz. 441 prebivalcev. 
(Hkrati z izvedbo gradbenih del v okviru kanalizacije je na 
posameznih odsekih neposredno ob trasah kanalov predvidena 
obnova dotrajanih oz. poškodovanih vodovodnih cevi, če bi se to ob 
izgradnji pokazalo potrebno.) 
Predvideno število novih priključkov: 

 naselje Dolenja vas    13 priključkov – 39 prebivalcev, 
 naselje Latkova vas     8 priključkov – 30 prebivalcev, 
 naselje Šešče             50 priključkov – 150 prebivalcev, 
 naselje Matke             52 priključkov – 160 prebivalcev, 
 naselje Kaplja vas      38 priključkov – 62 prebivalcev. 

 
SKLOP 4: Občina Tabor – Kanalizacija Tabor jug 
Zgradi se sekundarna kanalizacija  v južnem delu naselja Tabor s 
povezavo do centra naselja Tabor, kjer je že obstoječi kanal, v 
skupni dolžini 998,51 m: 

 fekalni kanal 1.0     905,32 m, 
 fekalni kanal 1.1     93,19 m 

Izgradnja kanalizacije bo omogočila priključitev obstoječih in 
predvidenih novozgrajenih objektov. Ocenjeno število na novo 
priključenih prebivalcev je 319 oz. cca 60 priključkov.  
 
SKLOP 5: Občina Vransko – Čiščenje odpadnih voda vzhodnega 
dela Občine Vransko II. faza 
V tej fazi se zgradi fekalna kanalizacija za celotno naselje Prekopa v 
dolžini 1.650 m in navezava na naselje Stopnik (navezovalni vod) v 
dolžini 950 m z enim črpališčem in elektro priključki črpališča. 
Z investicijo se na omrežje priključi 216 gospodinjstev v naselju 
Prekopa in 10  
gospodinjstev na začetku naselja Stopnik; skupaj cca 320 
prebivalcev. 

Ciljna(-e) skupina(-e): SKLOP 1: Občina Braslovče – Izgradnja kanalizacije Male 
Braslovče – Preserje I. faza 
Prebivalci v delu naselja Preserje in v delu naselja Male Braslovče 
(skupaj cca 150) 
SKLOP 2: Občina Polzela – Kanalizacija Orova vas – Breg  
Prebivalci v naselju Orova vas in delno Breg (skupaj cca 200) 



                                                                 

SKLOP 3: Občina Prebold – Varovanje povodja v Občini 
Prebold II. faza  
Prebivalci v delu naselja Dolenja vas (39), Kaplja vas (62), Latkova 
vas (30), Matke (160), in Šešče (150); skupaj 441 prebivalcev. 
SKLOP 4: Občina Tabor – Kanalizacija Tabor jug 
Prebivalci južnega dela naselja Tabor; skupaj 319 prebivalcev. 
SKLOP 5: Občina Vransko – Čiščenje odpadnih voda vzhodnega 
dela Občine Vransko II. faza 
Vse individualne hiše in kmetijska gospodarstva v naselju Prekopa 
in delu naselja Stopnik; skupaj cca 320 prebivalcev. 

 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski 
projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 
Projekt je opredeljen kot celovit in je namenjen zagotavljanju enotno urejenega omrežja 
komunalne infrastrukture na območju petih občin Spodnje Savinjske doline. 

- Vsebinsko področje: 2a Okoljska infrastruktura 
- Število upravičencev: 5 
- Nazivi upravičencev: Nosilec projekta – upravičenec je Občina Braslovče; partnerji v 

projektu so: Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor in Občina Vransko.  
- Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja 

operacije: Predmetna investicija se izvaja v okviru povezovanja petih občin Spodnje 
Savinjske doline kot nadaljevanje regijskega projekta »Celostno urejanje odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«. Gre 
za projekt, ki je bil izveden v okviru financiranja s strani Kohezijskega sklada in je 
zagotovil izgradnjo primarnega kanalizacijskega sistema in dograditev Centralne čistilne 
naprave Kasaze. Izgradnja sekundarne kanalizacije v občinah Braslovče, Polzela in 
Prebold, ki so predmet tega projekta, je vezana na priključitev na primarno kanalizacijo, 
ki je bila izgrajena v okviru kohezijskega projekta. Sekundarna kanalizacija v Občinah 
Vransko in Tabor se priključuje na že zgrajeno primarno kanalizacijo v občinah, ki se 
zaključuje s čistilnima napravama Tabor in Prekopa. Občini sta bili kot soinvestitorici 
udeleženi v skupnem kohezijskem projektu, saj se bo na CČN Kasaze izvajalo čiščenje in 
sušenje blata iz lokalnih ČN; neposredna priključitev na CČN Kasaze pa ni možna. Skupen 
projekt zagotavlja tehnično in ekonomsko zaključeno celoto, katere izvedba je zaradi 
skupnega nastopa na trgu smotrna v okviru enega projekta.  Izgradnja kanalizacije v 
vsaki od vključenih občin je hkrati pogoj za doseganje končnih ciljev skupnega projekta. 

V skladu s sklenjenim dogovorom med investitorji o sofinanciranju celovitega projekta – 
operacije  »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini«, je Občina 
Braslovče pooblaščena za nosilca operacije in prijavitelja oziroma upravičenca za nepovratna 
sredstva, za katera se bodo občine prijavljale v okviru šestega javnega razpisa za prednostno 
usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.   
Občine bodo sofinancirale izvedbeno fazo projekta po teritorialnem načelu. Vse občine imajo 
status partneric v projektu ter prevzemajo vse pravice in odgovornosti za izvedbo projekta na 
svojem območju.  
 

- Ostali sodelujoči subjekti: V izvedbi projekta bodo sodelovali izdelovalci projektne in 
investicijske dokumentacije, v sami fazi izgradnje in kasneje ob predaji infrastrukture v 
uporabo pa Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. kot obstoječi in bodoči upravljavec 
komunalne infrastrukture na območju občin Spodnje Savinjske doline ter Razvojna 
agencija Savinja kot svetovalno telo. 

Skupna investicija ima značaj izvedbe javne komunalne infrastrukture. V nadaljevanju navajamo 
opis projektov po posameznih sklopih, kot jih bodo izvajale posamezne občine: 
 
 



                                                                 

SKLOP 1: Občina Braslovče – Izgradnja kanalizacije Male Braslovče – Preserje I. faza 
Predmet investicije je novogradnja kanalizacijskega sistema in s tem ureditev odvajanja 
odpadne vode v delu naselja Preserje in Male Braslovče v Občini Braslovče. 
V navedenih naselij javna kanalizacija še ni zgrajena, tako da gre za novogradnjo ločenega 
sistema fekalne kanalizacije v skupni dolžini 3.862 m. 
Z izvedbo sekundarne kanalizacije na obravnavanem območju bo zagotovljena povezava do 
obstoječe primarne kanalizacije, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo Kasaze. Izgradnja 
sekundarne kanalizacije je vezana na priključitev na primarno kanalizacijo, ki je bila zgrajena v 
okviru kohezijskega projekta. Z izgradnjo celotnega sistema bo omogočena priključitev 
prebivalcev na kanalizacijski sistem, ki omogoča odvajanje komunalnih odpadnih voda in 
njihovo čiščenje na CČN Kasaze. 
 
SKLOP 2: Občina Polzela – Kanalizacija Orova vas – Breg 
Predmet investicije je novogradnja kanalizacijskega sistema in s tem ureditev odvajanja 
odpadne vode v naselju Orova vas in delno Breg v Občini Polzela. S tem se bo povečalo število 
priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem in posledično količina odvedene komunalne 
odpadne vode, ki se bo očistila na CČN Kasaze. 
Projekt je opredeljen kot samostojna operacija in je namenjen reševanju problematike odvajanja 
in čiščenja odpadne vode na območju porečja Savinje, in sicer kot dopolnilni kanalizacijski 
sistem. Na obravnavanem ožjem območju projekta (naselje Orova vas in del Brega) še ni 
zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode. Kanalizacija bo povezana na obstoječe 
primarno in magistralno kanalizacijsko omrežje, izvedeno v preteklem obdobju z lastnimi 
sredstvi in v okviru projekta »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 
in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«. Z izgradnjo celotnega sistema bo omogočena 
priključitev prebivalcev na primarni kanalizacijski sistem naselja Polzela, ki omogoča odvajanje 
komunalnih odpadnih voda in njihovo čiščenje na CČN Kasaze.  
Trenutno se komunalne odpadne vode iz objektov stekajo v greznice. Iz greznic se odpadne vode 
izčrpavajo ali lokalno ponikajo. Padavinske odpadne vode na obravnavanih območjih se delno 
vodijo v obstoječe kanale, lokalno ponikajo ali zlivajo po bližnjih travnih površinah in v odvodne 
jarke.  
Namen projekta je izgradnja sekundarne kanalizacije v skupni dolžini 2.395 m. Sočasno z gradnjo 
kanalizacijskega sistema je predvidena tudi obnova dotrajanih oz. poškodovanih vodovodnih cevi, 
ki potekajo neposredno po trasi kanalizacije, ki je predmet operacije. Hkratno izvajanje predstavlja 
tehnično-tehnološko in stroškovno optimalno in smotrno celoto, ki je tudi ekonomsko upravičena.  
Projektirani sekundarni kanali se bodo priključili na že obstoječe primarne kanale, kot 
dopolnitev kanalizacijskega sistema. Magistralno omrežje zagotavlja povezavo na obstoječo 
čistilno napravo Kasaze v Občini Žalec. 
Z izvedbo operacije se bo cca 50 novih objektov priključilo na kanalizacijski sistem in čistilno 
napravo; povečalo se bo število uporabnikov  kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za 
približno 200. 
 
SKLOP 3: Občina Prebold – Varovanje povodja v Občini Prebold II. faza  
Občina Prebold je v preteklem obdobju izvajala nekaj investicij za razširitev kanalizacijskega 
omrežja, vendar v posameznih naseljih še nima dokončno rešenega odvajanja odpadnih voda. 
Občina ima v načrtu v obdobju do leta 2015 zgraditi potrebno manjkajoče kanalizacijsko 
omrežje. 
Predmet investicije je novogradnja kanalizacijskega sistema in s tem ureditev odvajanja 
odpadne vode v delu naselja Dolenja vas, Kaplja vas, Latkova vas, Matke in Šešče v Občini 
Prebold. V delih naselij javna kanalizacija še ni zgrajena, tako da gre za novogradnjo ločenega 
sistema; fekalne kanalizacije.  
Z izvedbo sekundarne kanalizacije na obravnavanem območju bo zagotovljena povezava do 
obstoječe primarne kanalizacije, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo Kasaze.  
 



                                                                 

V okviru investicije je predvidena gradnja kanalizacije v obsegu: 
Del naselja Dolenja vas: gradnja kanalizacije v skupni dolžini 300 m 
- kanal F2 (430 m) 300 m 
Del naselja Latkova vas: gradnja kanalizacije v skupni dolžini 160 m 

 kanal 2.2.1.         160 m 
Del naselja Šešče: gradnja kanalizacije v skupni dolžini 1.838 m 
- kanal 1.0    559 m 
- kanal 1.1    350 m 
- kanal 2.0    794 m 
- kanal 4.2     135m 
Del naselja Matke: gradnja kanalizacije v skupni dolžini 1.845 m 

- kanal 1.0 1.786 m 
- kanal 1.1    26 m 
- kanal 1.2    33 m 

Del naselja Kaplja vas: gradnja kanalizacije v skupni dolžini 611 m 
- kanal 2.0    611 m 

Skupaj se zgradi 4.754 m sekundarne kanalizacije. 
Izgradnja sekundarne kanalizacije je vezana na priključitev na primarno kanalizacijo, ki je bila 
zgrajena v okviru projekta »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 
in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«. Z izgradnjo celotnega sistema bo omogočena 
priključitev prebivalcev na kanalizacijski sistem, ki omogoča odvajanje komunalnih odpadnih 
voda in njihovo čiščenje na CČN Kasaze. 
 
SKLOP 4: Občina Tabor – Kanalizacija Tabor jug 
Predmet prijave na ta javni razpis je izgradnja kanalizacije v južnem delu naselja Tabor. 
 
Projekt izgradnje kanalizacije omogoča priključitev obstoječih prebivalcev in novih uporabnikov 
(novogradnje, Dom krajanov) ter povezavo z že obstoječim kanalizacijskim omrežjem v centru 
naselja Tabor in Ojstriške vasi. Povezava kanalizacijskega omrežja Tabor jug z že obstoječim 
omrežjem do Čistilne naprave Tabor predstavlja zaključeno in smiselno celoto, ki je namenjena 
reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju porečja Savinje. Z 
izgradnjo celotnega sistema bo preko ČN Tabor možna posredna priključitev na sistem 
odvajanja in čiščenja na CČN Kasaze (čiščenje in sušenje blata iz manjših ČN na CČN Kasaze). 
 
Predmetni projekt dopolnjuje celovit občinski projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
Občini Tabor«, ki vključno z izgradnjo in zagonom čistilne naprave predvideva celovito rešitev te 
problematike na območju občine. Gre za projekt, ki je v širšem smislu vključen v projekt sosednjih 
občin, t.j. v »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje 
vodnih virov na povodju Savinje«, v okviru katerega se je zgradila primarna kanalizacija.  
 
Zaradi premajhne gostote prebivalcev na ha v Občini Tabor, investicije na tem območju ne morejo 
biti financirane iz naslova Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
(Kohezijski sklad). Kljub temu Občina Tabor vsebinsko  in finančno sodeluje v omenjenem projektu 
sosednjih občin, ker se bo faza čiščenja in sušenja blata izvajala na Centralni čistilni napravi v 
Kasazah (dograjena iz kohezijskih sredstev). 
 
Predpogoj, da se bodo občani Občine Tabor lahko vključili v čiščenje v okviru CČN Kasaze pa je, da 
zgradimo sekundarno kanalizacijsko omrežje v naseljih in zgradimo malo ČN, torej realiziramo 
projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Tabor«. Določeno kanalizacijsko omrežje in 
izgradnja ČN Tabor je bila izvedena že v prejšnjih letih, skladno z razpoložljivimi sredstvi.   
 
 
 
 



                                                                 

SKLOP 5: Občina Vransko – Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela Občine Vransko II. 
faza 
Ob reki Bolski smo v I. fazi projekta zgradili čistilno napravo na delu parc. št. 1690, k.o. Ojstriška 
vas, kamor bomo pripeljali kanalizacijo iz naselja Prekopa ter navezali fekalni vod na naselje 
Stopnik. Zaradi konfiguracije terena bo potrebno črpališče pri naselju Stopnik. V obeh naseljih ni 
javne kanalizacije in večina gospodinjstev ima greznice s ponikalnico, kar dolgoročno lahko 
vpliva na podtalnico.  
 
Zaradi tega je nujno vsa gospodinjstva povezati s čistilno napravo, za kar obstajajo projekti 
primarne kanalizacije in čistilne naprave. Za naselje Prekopa je predvidenih novih 1.650 m 
gravitacijskih vodov, za naselje Stopnik pa črpališče in 950 m navezovalnih gravitacijskih in 
tlačnih vodov z elektro priključki črpališča. 
 
Smotrnost projekta je v tem, da se nudi možnost priključka na čistilno napravo Prekopa vsem 
gospodinjstvom v okviru zazidalnih površin teh naselij. 

 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina: Naselja: 

Braslovče Preserje – del naselja, 
Male Braslovče – del naselja 

 Polzela Orova vas, 
Breg – del naselja 

 Prebold Dolenja vas – del naselja, 
Latkova vas – del naselja,  
Šešče – del naselja, 
Matke – del naselja, 
Kaplja vas – del naselja 

 Tabor Južni del naselja Tabor 

 Vransko Prekopa, 
Stopnik – del naselja 

 
ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI – SKUPAJ  
 

Aktivnosti projekta za UPR  
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Gradbena dela – kanalizacija 3.716.381,66 03/13 – 09/14 
2. Projektna dokumentacija 72.370,50 11/11 – 03/12 
3. Investicijska dokumentacija 12.000,00 01/12 – 06/12 
4. Oglaševanje in obveščanje javnosti 9.570,38 03/13 – 09/14 
5. Nadzor nad gradbenimi deli 55.745,72 03/13 – 09/14 
6. Vodenje in koordinacija projekta 55.745,72 01/13 – 09/14 

SKUPAJ stroški: 3.921.814,00  
 
SKLOP 1: Občina Braslovče – Izgradnja kanalizacije Male Braslovče – Preserje I. faza 
 

Aktivnosti projekta za UPR  
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Gradbena dela – kanalizacija 1.486.245,00 03/13 – 09/14 
2. Projektna dokumentacija 40.320,00 11/11 – 03/12 
3. Investicijska dokumentacija 3.068,34 01/12 – 06/12 
4. Oglaševanje in obveščanje javnosti 3.853,21 03/13 – 09/14 
5. Nadzor nad gradbenimi deli 22.293,68 03/13 – 09/14 
6. Vodenje in koordinacija projekta 22.293,68 01/13 – 09/14 

SKUPAJ stroški: 1.578.073,90  
 



                                                                 

SKLOP 2: Občina Polzela – Kanalizacija Orova vas – Breg  
 

Aktivnosti projekta za UPR  
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Gradbena dela – kanalizacija 787.489,00 03/13 – 09/13 
2. Projektna dokumentacija 13.380,00 2011 
3. Investicijska dokumentacija 2.981,15 01/12 – 06/12 
4. Oglaševanje in obveščanje javnosti 2.041,63 03/13 – 09/13 
5. Nadzor nad gradbenimi deli 11.812,34 03/13 – 09/13 
6. Vodenje in koordinacija projekta 11.812,34 01/13 – 09/13 

SKUPAJ stroški: 829.516,44   
 
SKLOP 3: Občina Prebold – Varovanje povodja v Občini Prebold II. faza  
 

Aktivnosti projekta za UPR  
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Gradbena dela – kanalizacija 848.553,14 03/13 – 09/13 
2. Projektna dokumentacija 0,00    
3. Investicijska dokumentacija 2.790,26 01/12 – 06/12 
4. Oglaševanje in obveščanje javnosti 2.200,00 03/13 – 09/13 
5. Nadzor nad gradbenimi deli 12.728,30 03/13 – 09/13 
6. Vodenje in koordinacija projekta 12.728,30 01/13 – 09/13 

SKUPAJ stroški: 879.000,00   
 
SKLOP 4: Občina Tabor – Kanalizacija Tabor jug 
 

Aktivnosti projekta za UPR  
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Gradbena dela – kanalizacija 229.412,02 03/13 – 09/13 
2. Projektna dokumentacija 0,00   
3. Investicijska dokumentacija 1.218,38 01/12 – 06/12 
4. Oglaševanje in obveščanje javnosti 566,45 03/13 – 09/13 
5. Nadzor nad gradbenimi deli 3.441,18 03/13 – 09/13 
6. Vodenje in koordinacija projekta 3.441,18 01/13 – 09/13 

SKUPAJ stroški: 238.079,21   
 
SKLOP 5: Občina Vransko – Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela Občine Vransko II. 
faza 
 

Aktivnosti projekta za UPR  
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Gradbena dela – kanalizacija 364.682,50 03/13 – 09/13 
2. Projektna dokumentacija 18.670,50 11/11 – 03/12 
3. Investicijska dokumentacija 1.941,87 01/12 – 06/12 
4. Oglaševanje in obveščanje javnosti 909,10 03/13 – 09/13 
5. Nadzor nad gradbenimi deli 5.470,24 03/13 – 09/13 
6. Vodenje in koordinacija projekta 5.470,24 01/13 – 09/13 

SKUPAJ stroški: 397.144,45   



                                                                 

FINANČNI NAČRT – SKUPAJ PROJEKT 
 
Finančni načrt (v EUR, brez DDV, ki se poračunava): 

Viri sredstev leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Braslovče 24.800,00 11.356,95 388.467,28 262.309,26 686.933,49   
Občina Polzela 11.150,00 2.484,29 393.639,74 0,00 407.274,03   
Občina Prebold 0,00 2.325,22 446.952,43 0,00 449.277,65   
Občina Tabor 0,00 1.015,32 81.318,67 0,00 82.333,99   
Občina Vransko 0,00 17.176,97 128.790,57 0,00 145.967,55   
Skupaj občine 35.950,00 34.358,75 1.439.168,70 262.309,26 1.771.786,71 54,21 
sredstva EU 
(ESRR) 0,00 0,00 1.438.974,72 57.416,90 1.496.391,62 45,79 
drugi javni viri 
(navedite): 
_________ 

 
          

zasebna sredstva 
(navedite): 
________- 

 
          

SKUPAJ po letih 35.950,00 34.358,75 2.878.143,42 319.726,16 3.268.178,33 100% 
 
SKLOP 1: Občina Braslovče – Izgradnja kanalizacije Male Braslovče – Preserje I. faza 
Finančni načrt (v EUR, brez DDV, ki se poračunava): 

Viri sredstev leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Braslovče 24.800,00 11.356,95 388.467,28 262.309,26 686.933,49 52,24 
sredstva EU 
(ESRR)   570.711,19 57.416,90 628.128,09 47,76 
drugi javni viri 
(navedite): 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih 24.800,00 11.356,95 959.178,47 319.726,16 1.315.061,58 100,0% 
 
SKLOP 2: Občina Polzela – Kanalizacija Orova vas – Breg  
Finančni načrt (v EUR, brez DDV, ki se poračunava): 

Viri sredstev leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Polzela 11.150,00 2.484,29 393.639,74 0,00 407.274,03 58,92 
sredstva EU (ESRR)   283.989,67 0,00 283.989,67 41,08 
drugi javni viri 
(navedite): 

 
     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih 11.150,00 2.484,29 677.629,41 0,00 691.263,70 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

SKLOP 3: Občina Prebold – Varovanje povodja v Občini Prebold II. faza  
 
Finančni načrt (v EUR, brez DDV, ki se poračunava): 

Viri sredstev 
leto 

2011 
leto 2012 leto 2013 leto 2014 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Prebold 0,00 2.325,22 446.952,43 0,00 449.277,65 61,33 
sredstva EU (ESRR)   283.222,35 0,00 283.222,35 38,67 
drugi javni viri 
(navedite): 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih 0,00 2.325,22 730.174,78 0,00 732.500,00 100,0% 
 
SKLOP 4: Občina Tabor – Kanalizacija Tabor jug 
 
Finančni načrt (v EUR, brez DDV, ki se poračunava): 

Viri sredstev 
leto 

2011 
leto 2012 leto 2013 leto 2014 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Tabor 0,00 1.015,32 81.318,67 0,00 82.333,99 41,50 
sredstva EU (ESRR)   116.065,35 0,00 116.065,35 58,50 
drugi javni viri 
(navedite): 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih 0,00 1.015,32 197.384,02 0,00 198.399,34 100,0% 
 
SKLOP 5: Občina Vransko – Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela Občine Vransko II. 
faza 
Finančni načrt (v EUR, brez DDV, ki se poračunava): 

Viri sredstev 
leto 

2011 
leto 2012 leto 2013 leto 2014 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Vransko 0,00 17.176,97 128.790,57 0,00 145.967,55 44,11 
sredstva EU (ESRR)   184.986,16 0,00 184.986,16 55,89 
drugi javni viri 
(navedite): 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih 0,00 17.176,97 313.776,73 0,00 330.953,71 100,0% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 

 
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 12. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): Občina Dobrna 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 

varovanje vodnih virov na povodju Savinje, na območju Občine Dobrna 
– na območju naselij Klanc in Zavrh – povodje Dobrnice 

 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3 – Okolju prijazna in dostopna regija 
Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 3.1.1. – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in poplavna 

varnost 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1a) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih 

komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2.000 PE 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: Splošni cilj projekta je ureditev odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode v skladu z nacionalnimi in evropskimi programi 
(Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 
– RS, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov), 
z regionalnimi razvojnimi programi (Regionalni razvojni program 
Savinjske regije za programsko obdobje 2007-2013) in občinskim 
razvojnim programom (načrt razvojnih programov izgradnje 
kanalizacijskega sistema in Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v Občini Dobrna). 
Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se poveča število priključenih 



                                                                 

prebivalcev na kanalizacijski sistem in posledično na sistem čiščenja 
odpadnih voda, kar je tudi cilj državnega Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.  
Splošne cilje projekta lahko strnemo v naslednje postavke: 
- širjenje omrežja odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v 

aglomeraciji z obremenitvijo nad 2000 PE  
- prispevanje k celovitemu reševanju problematike odvajanja in 

čiščenja odpadnih komunalnih voda 
- zagotavljanje odvajanja komunalne odpadne vode v kanalizacijo in 

čiščenje v čistilni napravi 
- izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda regije 
- prispevanje k varstvu voda in okolja 
- izpolnjevanje zakonskih zahtev, 
- zmanjšanje obremenjevanja okolja bo pripomoglo k ohranjanju 

okolja in razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, 
obrtništva, kmetijstva in turizma), 

- zvišanje kakovosti življenja na področju 
Specifični cilji 
projekta: 

- zgraditi fekalni kanal v dolžini 5,518 km 
- urediti odvajanje komunalnih odpadnih vod v delu naselja Klanc in 

delu naselja Zavrh 
- prispevati k izboljšanju kvalitete potoka Dobrnica 
- prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja prebivalcev v delu naselja 

Klanc in delu naselja Zavrh 
- omogočiti priključitev obstoječih in na novo načrtovanih objektov 

ob trasi kanalizacije, 
- ukiniti stare in pretežno pretočne greznice, ki sedaj onesnažujejo 

podtalnico, 
- izvesti kanalizacijo v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki 

veljajo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
   
Pričakovani 
merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

- Dolžina zgrajenega kanalizacijskega omrežja – odpadna 
kanalizacija: 5,518 km 

- Število pripravljenih hišnih priključkov: 88 
- Število delno komunalno opremljenih naselij z novim 

kanalizacijskim omrežjem: 0,5 + 0,5 
- Število prebivalcev, ki bodo imeli možnost priključitve na 

kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije: 220  
Ciljna(-e) skupina(-
e): 

- prebivalci dela naselja Klanc in dela naselja Zavrh v Občini Dobrna 
- investitorji in podjetja 
- domači in tuji obiskovalci 

  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 



                                                                 

VSEBINSKO PODROČJE:  
Predlagana operacija prispeva k upravičenemu namenu: 
- (2a) okoljska infrastruktura 
- Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z 

obremenitvijo nad 2.000 PE. 
UPRAVIČENEC: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna 
 
Projekt izkazuje regionalni pomen, saj bo izvedena investicija v izgradnjo kanalizacijskega 
sistema prispevala k izboljšanju kakovosti podtalnice in površinskih voda regije, k varstvu voda 
in okolja ter k ureditvi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu z nacionalnimi in 
evropskimi programi (Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – RS, 
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov), z regionalnimi razvojnimi 
programi (Regionalni razvojni program Savinjske regije za programsko obdobje 2007-2013) in 
občinskim razvojnim programom (načrt razvojnih programov izgradnje kanalizacijskega sistema 
in Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrna), kar je 
eden od razvojnih ciljev v Savinjski regiji. 
Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se poveča število priključenih prebivalcev na kanalizacijski 
sistem in posledično na sistem čiščenja odpadnih voda, kar je tudi cilj državnega Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.  
 
Na obravnavanem območju dela naselij Klanc in Zavrh ni urejenega odvajanja fekalnih odpadnih 
vod. Te se odvajajo po lokalnih meteornih jarkih v površinske vodotoke ali preko greznic. 
S projektom je predvideno, da se bodo vse komunalne odpadne vode, posredno preko obstoječe 
kanalizacije, odvajale na centralno čistilno napravo Dobrna, katere kapaciteta zadošča 
obstoječim in načrtovanim potrebam (4.000 PE). 
Predvidena gradnja obsega kanale z revizijskimi jaški, v dolžini 5.518 m.  
Območje izgradnje fekalne kanalizacije je območje dela naselij Klanc in Zavrh – povodje potoka 
Dobrnica. 
 
AKTIVNOSTI UPRAVIČENCA ZA DOSEGO CILJEV OPERACIJE: 
- Izvedba javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije 
- Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI, PID, POV) 
- Revizija projektne dokumentacije 
- Pridobitev služnostnih pogodb, notarske overitve, vpis v ZK, odškodnine za služnost 
- Pridobitev gradbenega dovoljenja 
- Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, IP), novelacija 
- Prijava na razpis za sofinanciranje projekta 
- Izvedba javnega naročila za izgradnjo fekalne kanalizacije in izvajanje strokovnega nadzora; izbor 

izvajalca, podpis pogodbe 
- Izgradnja fekalne kanalizacije 
- Izvajanje projektantskega nadzora 
- Izvajanje strokovnega nadzora 
- Izdelava varnostnega načrta 
- Izvajanje strokovnih nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu 
- Informiranje in obveščanje 
- Vodenje projekta 
- Izdelava cenitvenih poročil 
- Plačilo odškodnin 
- Izvedba tehničnega pregleda, pridobitev uporabnega dovoljenja  

 
OSTALI SODELUJOČI SUBJEKTI: Občina Dobrna bo predvidoma vodila projekt z lastnim kadrom, 
izvedba projekta pa se bo izvajala v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, ki bodo izbrani v skladu z 
Zakonom o javnem naročanju. Ciljne skupine pri izvedbi projekta so prebivalci dela naselja Klanc 
in dela naselja Zavrh v Občini Dobrna, investitorji in podjetja ter domači in tuji obiskovalci. 
 
Projekt neposredno prispeva k izboljšanju stanja okolja v Občini Dobrna, posledično pa tudi na 
čistejšo regijo, kar je zelo pomembno tudi za razvoj turizma regije. 



                                                                 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Dobrna 
 

del naselja Klanc in del naselja 
Zavrh v Občini Dobrna 

 
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 
aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

1. Izvedba javnega naročila za izdelavo projektne 
dokumentacije 

0,00 sept. 2009 – jan. 2010  

2. Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI) 25.824,24 jan. 2010 – sept. 2012 

3. Revizija projektne dokumentacije 6.000,00 jun. 2012 – sept. 2012 

4. Pridobitev služnostnih pogodb, notarske 
overitve, vpis v ZK, odškodnine za služnost 

5.068,81 jan. 2010 – jul. 2012 

5. Pridobitev gradbenega dovoljenja 0,00 apr. 2012 – sept. 2012  

6. Izdelava investicijske dokumentacije; 
novelacija (DIIP, IP) 

7.200,00 sept. 2009 – avg. 2014 

7. Prijava na razpis za sofinanciranje projekta 0,00 sept. 2012 – dec. 2012 

8. Izvedba javnega naročila za izgradnjo fekalne 
kanalizacije in za izvajanje strokovnega 
nadzora;  izbor izvajalca, podpis pogodbe 

0,00 jun. 2013 – dec. 2013 

9. Izgradnja fekalne kanalizacije 728.376,00 jan. 2014 – sept. 2014 

10. Izvajanje projektantskega nadzora 3.641,88 jan. 2014 – sept. 2014 

11. Izvajanje strokovnega nadzora 14.567,52 jan. 2014 – sept. 2014 

12. Izdelava varnostnega načrta 720,00 jan. 2014 – jan. 2014 

13. Izvajanje strokovnih nalog koordinatorja za 
varnost in zdravje pri delu 

5.220,00 jan. 2014 – sept. 2014 

14. Informiranje in obveščanje 8.400,00 sept. 2012 – sept. 2014 

15. Vodenje projekta 0,00 sept. 2009 – sept. 2014 

16. Izdelava cenitvenih poročil 15.840,00 jan. 2014 – sept. 2014 

17. Plačilo odškodnin 13.243,20 jan. 2014 – sept. 2014 

18. Izdelava projektne dokumentacije (PID, POV) 8.400,00 jun. 2014 – avg. 2014 

19. Izvedba tehničnega pregleda, pridobitev 
uporabnega dovoljenja 

1.800,00 jul. 2014 – sept. 2014 

SKUPAJ stroški: 844.301,65  



                                                                 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta): Občina 
Dobrna 

22.099,41 19.793,64 1.000,00 302.119,46 345.012,51 40,86 

partner 1       
partner 2       
…       
sredstva EU (ESRR)   0,00 499.289,14 499.289,14 59,14 
drugi javni viri 
(navedite): _________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih 22.099,41 19.793,64 1.000,00 801.408,60 844.301,65 100,0% 
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 13. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA LAŠKO 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: KANALIZACIJA LAŠKO 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 3 – Okolju prijazna in dostopna regija 
Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP 3.1.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in poplavna 

varnost 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1a) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji 
projekta: 

- Širitev omrežja odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v 
aglomeraciji z obremenitvijo nad 2000 PE v Občini Laško 

- Izboljšana lokalno – regionalna komunalna infrastruktura Savinjske regije 
- Izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda porečja Savinje in 

Savinjske regije 
- Varovanje okolja 
- Zmanjšati onesnaževanje okolja in s tem omogočiti pogoje, ki jih zahtevajo 

danes veljavni kriteriji, tehnične in okoljevarstvene regulative 
- Izpolnjevanje zakonskih zahtev 
- Zvišanje kakovosti življenja na področju 

Specifični cilji 
projekta: 

- Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Laško, Debro in del Marija 
Gradca 

- Prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja prebivalcev 



                                                                 

- Ukiniti stare in pretežno pretočne greznice ki sedaj onesnažujejo 
podtalnico 

- Zbrane odpadne komunalne vode odvesti na ČN Modrič 
- Izvesti kanalizacijo v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

- Dolžina kanalizacijskega omrežja v naseljih Laško in Debro – 

odpadna kanalizacija: 4,514 km 

- Število pripravljenih hišnih priključkov: 189 

- Število komunalno opremljenih naselij z novim kanalizacijskim 

omrežjem: 3 

- Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, 

ki je predmet operacije: 530 

Ciljna(-e) skupina(-e): - Prebivalci naselja Laško, Debro in Marija Gradec 
- Turisti in obiskovalci kraja 
- enodnevni gosti in izletniki 
- Obrtniki in podjetja 

  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 
Predlagan projekt Kanalizacija Laško prispeva k upravičenem namenu: 

 (2a) okoljska infrastruktura 
 Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z 

obremenitvijo nad 2000 PE. 
Nosilni partner, upravičenec projekta je Občina Laško. 
Projekt izkazuje regionalni pomen, saj bo izvedena investicija v izgradnjo kanalizacijskega 
sistema prispevala k izboljšanju kakovosti podtalnice in površinskih voda regije, k varstvu voda 
in okolja ter k ureditvi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu z nacionalnimi in 
evropskimi programi ter z regionalnimi razvojnimi programi, kar je eden od razvojnih ciljev v 
regiji. 
Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se poveča število priključenih prebivalcev na kanalizacijski 
sistem in posledično na sistem čiščenja odpadnih voda, kar je tudi cilj državnega Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. 
Preskrba s komunalno infrastrukturo bo zagotovljena uporabnikom, ki še niso priklopljeni na 
javno kanalizacijsko omrežje. Gre predvsem za uporabnike na območju delov naselij Laško, 
Debro in Marija Gradca. 
Obravnavano območje še nima dokončno rešenega odvajanja fekalnih vod. Zgrajenih je nekaj 
individualnih kanalov, ki povezujejo posamezne stanovanjske objekte. Objekti na obravnavanem 
območju imajo fekalno kanalizacijo rešeno z greznicami ter preko teh izpuste v vodotoke ali 
naravo. Razlog temu je, da je potrebno ta območja čimprej komunalno urediti.  
 
Aktivnosti Občine Laško za dosego ciljev projekta so: 

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 
2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Laško, Debro in Marija Gradec 

- Preddela 
- Zemeljska dela 
- Cestarska dela 
- Polaganje cevi 
- Ostala in zaključna dela 

3. Strokovni nadzor nad gradnjo 
4. Informiranje in obveščanje javnosti 

 



                                                                 

Predlagan projekt Kanalizacija Laško bo izboljšal javno lokalno – regionalno komunalno 
infrastrukturo, ki predstavlja nujno podlago za ustvarjanje pogojev za delovna mesta in razvoj 
podjetij v Občini Laško ter širšem gravitacijskem območju, ki je vezan na podjetništvo v občini. 
Izboljšana komunalna infrastruktura bo ustvarila pozitivne socialne učinke, kot so dostop do 
delovnih mest, zdravstvene oskrbe, šolanja in na sploh atraktivnosti območja za delo in življenje. 
Projekt neposredno prispeva k izboljšanju stanja okolja v Občini Laško, posledično pa tudi na 
čistejšo regijo, kar je zelo pomembno tudi za razvoj turizma regije. 

  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

OBČINA LAŠKO LAŠKO, DEBRO 

  
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 
50.790,25 11/2012-09/2014 

2. Preddela 
42.460,08 03/2013-04/2013 

3. Zemeljska dela 
214.794,45 04/2013-09/2014 

4. Cestarska dela 
135.646,30 05/2013-09/2014 

5. Polaganje cevi 
446.580,31 04/2013-07/2014 

6. Ostala in zaključna dela 
137.175,36 03/2013-09/2014 

7. Strokovni nadzor nad gradnjo 
15.000,00 03/2013-09/2014 

8. Informiranje in obveščanje javnosti 2.000,00 01/2013-09/2014 

SKUPAJ stroški: 1.044.446,75  
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 
2011 

leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec 
(nosilec projekta) 

 
 201.855,66 150.970,94 352.826,60 33,8% 

partner 1  
          

partner 2  
          

…  
          

sredstva EU 
(ESRR) 

 
 367.516,15 324.104,00 691.620,15 66,2% 

drugi javni viri 
(navedite): _________ 

 
          

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

 
          

SKUPAJ po letih  
 569.371,81 475.074,94 1.044.446,75 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
 



                                                                 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE                         
          
Zap. št. projekta: 14. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč. 6.1. v razpisni 
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): Občina Štore 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: Kanalizacija Lipa 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 3 – Okolju prijazna in dostopna regija 
Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP 3.1.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in poplavna 

varnost 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
Upravičeni nameni operacij so naslednji: 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1a) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih 

voda v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2000 PE 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 

območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
 
Splošni cilji projekta: - Širitev omrežja odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v 

aglomeraciji z obremenitvijo nad 2000 PE v Občini Štore 
- Izboljšana lokalno – regionalna komunalna infrastruktura 
- Izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda regije 
- Varovanje okolja 
- Zmanjšati onesnaževanje okolja in s tem omogočiti pogoje, ki jih 

zahtevajo danes veljavni kriteriji, tehnične in okoljevarstvene 
regulative 

- Izpolnjevanje zakonskih zahtev 
- Zvišanje kakovosti življenja na področju 

Specifični cilji 
projekta: 

- Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Lipa 

- Prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja prebivalcev 

- Ukiniti stare in pretežno pretočne greznice ki sedaj onesnažujejo 

podtalnico 



                                                                 

- Priključitev kanalizacijskega omrežja na priključni kanal Lipa ter 

CČN Celje 

- Izvesti kanalizacijo v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi 
 
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

- Dolžina kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija: 0,876 
km 

- Dolžina kanalizacijskega omrežja – meteorna kanalizacija: 0,181 
km 

- Število pripravljenih hišnih priključkov: 130 
- Število komunalno opremljenih naselij z novim kanalizacijskim 

omrežjem: 1 
- Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki 

je predmet operacije: 1.980 
Ciljna(-e) skupina(-e): - Prebivalci naselja Lipa 

- Investitorji in podjetja 
- Domači in tuji obiskovalci 

 



                                                                 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 

Predlagan projekt Kanalizacija Lipa prispeva k upravičenem namenu: 

 (2a) okoljska infrastruktura 
 Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z 

obremenitvijo nad 2000 PE. 
Nosilni partner, upravičenec projekta je Občina Štore. 

Projekt izkazuje regionalni pomen, saj bo izvedena investicija v izgradnjo kanalizacijskega 

sistema prispevala k izboljšanju kakovosti podtalnice in površinskih voda regije, k varstvu voda 

in okolja ter k ureditvi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu z nacionalnimi in 

evropskimi programi ter z regionalnimi razvojnimi programi, kar je eden od razvojnih ciljev v 

regiji. 

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se poveča število priključenih prebivalcev na kanalizacijski 

sistem in posledično na sistem čiščenja odpadnih voda, kar je tudi cilj državnega Operativnega 

programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. 

Preskrba s komunalno infrastrukturo bo zagotovljena uporabnikom, ki še niso priklopljeni na 

javno kanalizacijsko omrežje. Gre predvsem za uporabnike na območju dela naselja Lipa! 

Aktivnosti Občine Štore za dosego ciljev projekta Kanalizacija Lipa so: 

1. Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, IP, novelacija IP) 
2. Izdelava projektne dokumentacije (PZI) 
3. Revizija projektne dokumentacije 
4. Izvedba javnega naročila za gradnjo 
5. Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Lipa: 
5.1 Pripravljalna dela 
5.2 Izgradnja kanala I za odvajanje odpadnih komunalnih voda  
5.3 Izgradnja kanalov 210 158, 210 139 za odvajanje odpadnih komunalnih voda 
5.4 Izgradnja razbremenilnega kanala 
5.5 Izgradnja zbirnega kanala Lipa  
5.6 Izgradnja priključnega kanala Lipa 
5.7 Izgradnja kanala I za odvajanje padavinskih voda  
5.8 Zaključna dela 
5.9 Izgradnja zadrževalnega bazena 
5.10 Nepredvidena in več del 
6. Projektantski nadzor gradnje 
7. Strokovni nadzor gradnje 
8. Koordinator za VZD na gradbišču in izdelava varnostnega načrta 
9. Izdelava projektne dokumentacije (PID, POV) 
10. Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji 
11. Izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja 

Predlagan projekt Kanalizacija Lipa bo izboljšal javno lokalno – regionalno komunalno 
infrastrukturo, ki predstavlja nujno podlago za ustvarjanje pogojev za delovna mesta in razvoj 
podjetij v Občini Štore ter širšem gravitacijskem območju, ki je vezan na podjetništvo v občini. 
Izboljšana komunalna infrastruktura bo ustvarila pozitivne socialne učinke, kot so dostop do 
delovnih mest, zdravstvene oskrbe, šolanja in na sploh atraktivnosti območja za delo in življenje.   
Projekt neposredno prispeva k izboljšanju stanja okolja v Občini Štore, posledično pa tudi na 
čistejšo regijo, kar je zelo pomembno tudi za razvoj turizma regije. 
 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Štore Lipa 

  



                                                                 

Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski 
načrt (od-do) 

1. Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, IP, novelacija 

IP) 

5.900,00 07-12/2012 

2. Izdelava projektne dokumentacije (PZI) 7.900,00 04-09/2013 

3. Revizija projektne dokumentacije 4.900,00 01-12/2013 

4. Izvedba javnega naročila za gradnjo 2.500,00 08-12/2013 

5. Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Lipa 

(pripravljalna dela, fekalni kanal 1, kanal 210 158, 210 

139, razbremenilni kanal, zbirni kanal Lipa, priključni 

kanal Lipa, meteorni kanal I, zaključna dela, zadrževalni 

bazen) 

671.695,00 01-09/2014 

6. Projektantski nadzor gradnje 1.500,00 01-09/2014 

7. Strokovni nadzor gradnje 13.435,00 01-09/2014 

8. Koordinator za VZD na gradbišču in izdelava varnostnega 
načrta 

2.000,00 01-09/2014 

9. Izdelava projektne dokumentacije (PID, POV) 4.900,00 01-09/2014 

10. Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji 2.500,00 01-09/2014 

11. Izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega 
dovoljenja 

1.000,00 01-09/2014 

SKUPAJ stroški: 718.230,00  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
 
leto 2011 
 

leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 

projekta): Občina Štore 
0,00 5.900,00 15.300,00 199.347,80 220.547,80 30,70 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)    497.682,20 497.682,20 69,30 

drugi javni viri (navedite): 

_________ 

 
     

zasebna sredstva 

(navedite): ________- 

 
     

SKUPAJ po letih 0,00 5.900,00 15.300,00 697.030,00 718.230,00 100,0% 

 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 15. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): Občina Vojnik 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 
Naziv projekta: Izgradnja kanalizacije v Občini Vojnik 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 3 – Okolju prijazna in dostopna regija 
Ukrep RRP (št. in naziv): 3.1.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in poplavna varnost 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1a) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: - Širitev omrežja odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v 

aglomeraciji z obremenitvijo nad 2000 PE v Občini Vojnik 
- Izboljšana lokalno – regionalna komunalna infrastruktura 

Savinjske regije 
- Izboljšanje kakovosti podtalnice in površinskih voda porečja 

Savinje in Savinjske regije 
- Varovanje okolja 
- Zmanjšati onesnaževanje okolja in s tem omogočiti pogoje, ki jih 

zahtevajo danes veljavni kriteriji, tehnične in okoljevarstvene 
regulative 

- Izpolnjevanje zakonskih zahtev 
- Zvišanje kakovosti življenja na področju 

Specifični cilji - Izgradnja kanalizacijskega omrežja odpadnih komunalnih voda v 



                                                                 

projekta: naseljih Arclin, Frankolovo in Konjsko 

- Prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja prebivalcev 

- Ukiniti stare in pretežno pretočne greznice ki sedaj onesnažujejo 

podtalnico 

- Priključitev novega kanalizacijskega omrežja na obstoječi čistilni 

napravi Frankolovo in Škofja vas 

- Izvesti kanalizacijo v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi 
  
 
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

- Dolžina kanalizacijskega omrežja v naseljih Arclin, Frankolovo 
in Konjsko – odpadna kanalizacija: 5,89 km 

- Število pripravljenih hišnih priključkov: 155 
- Število komunalno opremljenih naselij z novim kanalizacijskim 

omrežjem: 3 
- Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, 

ki je predmet operacije: min 310 
Ciljna(-e) skupina(-e): - Prebivalci naselij Arclin, Frankolovo in Konjsko 

- Investitorji in podjetja 
- Domači in tuji obiskovalci 

  
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 
Predlagan projekt Izgradnja kanalizacije v Občini Vojnik prispeva k upravičenem namenu: 
- (2a) okoljska infrastruktura 
- Širitev omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z 

obremenitvijo nad 2000 PE. 
Nosilni partner, upravičenec projekta je Občina Vojnik. 
Projekt izkazuje regionalni pomen, saj bo izvedena investicija v izgradnjo kanalizacijskega 
sistema prispevala k izboljšanju kakovosti podtalnice in površinskih voda regije, k varstvu voda 
in okolja ter k ureditvi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu z nacionalnimi in 
evropskimi programi ter z regionalnimi razvojnimi programi, kar je eden od razvojnih ciljev v 
regiji. 
Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se poveča število priključenih prebivalcev na kanalizacijski 
sistem in posledično na sistem čiščenja odpadnih voda, kar je tudi cilj državnega Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. 
Preskrba s komunalno infrastrukturo bo zagotovljena uporabnikom, ki še niso priklopljeni na 
javno kanalizacijsko omrežje. Gre predvsem za uporabnike na območju Arclina, Frankolovega in 
Konjskega, kjer še ni urejene kanalizacije, odpadne vode stanovanjskih objektov se preko greznic 
odvajajo v površinske odvodnike meteornih voda. 
Aktivnosti Občine Vojnik za dosego ciljev projekta Izgradnja kanalizacije v Občini Vojnik so: 

1. Izdelava investicijske dokumentacije 
2. Izdelava in revizija projektne dokumentacije 
3. Izgradnja nove fekalne kanalizacije v naselju Frankolovo: 

a) dolžina kanala cca. 630 m  
b) 35 pripravljenih hišnih priključkov 
c) priključitev na ČN Frankolovo (800 PE) 

4. Izgradnja fekalne kanalizacije v delu naselja Arclin – kanal 8: 
a) dolžina kanala cca. 1.700 m 
b) 40 pripravljenih hišnih priključkov 
c) Priklop na kolektor in povezavo na ČN Škofja vas 

 



                                                                 

5. Izgradnja fekalne kanalizacije v delu naselja Arclin – Arclinska cesta: 

a. Dolžina kanala cca. 900 m 

b. 25 pripravljenih hišnih priključkov 

c. Priklop na kolektor in priključek na ČN Škofja vas 

6. Izgradnja fekalne kanalizacije v delu naselja Arclin – severovzhod in Pot v Lešje: 

a. Dolžina kanal cca. 860 m 

b. 35 pripravljenih hišnih priključkov 

c. Priklop na kolektor in priključek na ČN Škofja vas 

Kanalizacija obravnavanega območja je zasnovana v modificiranem ločenem sistemu. Za fekalno 
odpadno vodo se izgradi novo omrežje, ki se bo priključilo na obstoječo kanalizacijo in preko 
slednjega na čistilno napravo v Škofji vasi. Fekalno omrežje tvorijo kanali v skupni dolžini 3549  
m in tipsko črpališče kapacitete 6 l/s. Objekti, ki so sedaj priključeni na greznice in male čistilne 
naprave se prevežejo na predvideno fekalno kanalizacijo. 

7. Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Konjsko - del: 

o Dolžina kanala je cca. 1.800 m 

o 20 pripravljenih hišnih priključkov 

o Priklop na kolektor in priključek na ČN Škofja vas 

Predvidena kanalizacija za del Konjskega je zasnovana v modificiranem ločenem sistemu. Za 
fekalno odpadno vodo se zgradi novo omrežje, ki se bo priključilo na predvideno kanalizacijo 
zaselka Gmajna (slednja je obravnavana v projektni dokumentaciji za Arclin–Pot v Lešje in 
Arclin-severovzhod).V kanalih zbrana odpadna vode se bo potem prečistila na čistilni napravi v 
Škofji vasi. Fekalno omrežje je dolgo 1800 m. Zaradi terenskih razmer je predvideno tudi 
črpališče za fekalno odpadno vodo kapacitete 4 l/s. 

8. Strokovni nadzor gradnje 
9. Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji 

Predlagan projekt Izgradnja kanalizacije v Občini Vojnik bo izboljšal javno lokalno – 
regionalno komunalno infrastrukturo, ki predstavlja nujno podlago za ustvarjanje pogojev za 
delovna mesta in razvoj podjetij v Občini Vojnik ter širšem gravitacijskem območju, ki je vezan 
na podjetništvo v občini. Izboljšana komunalna infrastruktura bo ustvarila pozitivne socialne 
učinke, kot so dostop do delovnih mest, zdravstvene oskrbe, šolanja in na sploh atraktivnosti 
območja za delo in življenje.   
Projekt neposredno prispeva k izboljšanju stanja okolja v Občini Vojnik, posledično pa tudi na 
čistejšo regijo, kar je zelo pomembno tudi za razvoj turizma regije.  
 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Vojnik Arclin 
Frankolovo 
Konjsko 

 
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1) Izdelava investicijske dokumentacije 15.000,00 9/2011 – 9/2012 

2) Izdelava in revizija projektne dokumentacije 50.500,00 10/2011 – 9/2012 

3) Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Frankolovo 164.000,51 3/2013 – 9/2014  

4) Izgradnja fekalne kanalizacije v delu naselja Arclin 
– kanal 8 

190.800,00 3/2013 – 9/2014 

5) Izgradnja fekalne kanalizacije v delu naselja Arclin 
– Arclinska cesta 

221.500,00 3/2013 – 9/2014 



                                                                 

Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

6) Izgradnja kanalizacije v delu naselja Arclin – 
severovzhod in Pot v Lešje 

128.000,00 3/2013 – 9/2014 

7) Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Konjsko - 
del 

250.000,00 3/2013 – 9/2014 

8) Strokovni nadzor gradnje 12.000,00 3/2013 – 9/2014 

9) Informiranje in obveščanje javnosti 5.000,00 9/2011 – 9/2014 
SKUPAJ stroški: 1.036.800,51 9/2011 – 9/2014  
(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 
2011 

leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 

projekta) 
 65.000,00 134.000,00 178.807,13 377.807,13 36,43% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  / 330.000,00 328.993,38 658.993,38 63,57% 

drugi javni viri 

(navedite): _________ 
      

zasebna sredstva 

(navedite): ________- 
      

SKUPAJ po letih  65.000,00 464.000,00 507.800,51 1.036.800,51 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE               

Zap. št. projekta: 16. 

Vrsta projekta: 

(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se 
označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 

2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA ŠENTJUR 

Sodelujoči partnerji v projektu: - 

  

Naziv projekta: DOGRADITEV KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA ČISTILNO NAPRAVO 
ŠENTJUR – 2. FAZA 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRI 3  OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA REGIJA 
 

Ukrep RRP (št. in naziv): UK 3.1.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in poplavna 
varnost 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 

 (1a) ekonomska infrastruktura 

 (1a) izobraževalna infrastruktura  

 (2a) okoljska infrastruktura: 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 
turističnih območjih:  

 (3a) razvoj urbanih območij: 



                                                                 

 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: 1. Celovito zbiranje in čiščenje odpadnih voda 

2. Zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja 
3. Varovati in zaščititi vodne vire 
4. Spodbujanje gospodarjenja in učinkovitega ravnanja z odpadki 
5. Trajnostni razvoj  
6. Osveščanje, izobraževanje in spodbujanje odgovornosti pri 

državljanih 
7. Vzpostavitev sistemov in naprav za zbiranje, odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda 
8. Ekološko prečiščevanje odpadnih voda 
Večja gospodarska konkurenčnost in prednost v turizmu 

Specifični cilji 
projekta: 

1. Urejena kanalizacijska problematika in s tem izboljšana kvaliteta 
življenja 

2. Izboljšanje kvalitete površinskih voda 
3. Celovita komunalna ureditev naselij v katerih bo investicija 

potekala 
4. Dograditev kanalizacijskega sistema v občini s priključkom na 

čistilno napravo 
5.Celovita rešitev okoljske infrastrukture in z njo povezane 
problematike 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Dograjeno kanalizacijsko omrežje v dolžini 4.513,00 m priključeno 
na ČN Šentjur. 

Ciljna(-e) skupina(-e):  Gospodinjstva in prebivalci občine,  
 Gospodarski subjekti 

  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 



                                                                 

S projektom želi Občina Šentjur zaščititi podtalnico na celotnem območju in dograditi dotrajano 
in neprimerno kanalizacijsko omrežje v občini. Ob izgradnji kanalizacijskega omrežja bo 
potekala tudi celovita ureditev območij v katerih bo potekala investicija. Projekt dograditev 
kanalizacijskega omrežja bo v občini Šentjur zaokrožil investicijski ciklus projektov povezanih s 
celovitim zbiranjem in čiščenjem odpadnih voda v občini. Projekt bo po izgradnji 
kanalizacijskega omrežja in njegove navezave na čistilno napravo Šentjur zaokrožen kot celota. Z 
realizacijo projekta se zaokrožuje in dograjuje celovit sistem zbiranja in čiščenja odpadnih voda 
občin v regiji, ki so vezane na povodje reke Savinje ter prispeva k doseganju skupnega cilja to je 
doseči 95% pokritost s kanalizacijskim sistemom na nivoju regije.Ta projekt presega zgolj 
namene ureditve kanalizacijskega sistema in s svojimi širšimi implikacijami pomaga zmanjševati 
gospodarske in socialne razlike med državljani EU.Občina Šentjur nima urejenega celovitega 
sistema zbiranja in odvajanja odpadnih voda, zato so aktivnosti in vlaganja v dograditev 
kanalizacijskega sistema nujna. Javno komunalno podjetje Šentjur, se pri svojem delu srečuje s 
številnimi težavami zaradi neprimernega kanalizacijskega omrežja. Investicija v dograditev 
kanalizacijskega omrežja in njegova priključitev na ČN Šentjur, bo na mnogih področjih olajšala 
in izboljšala delo in učinkovitost celotnega komunalnega sistema, čistilnih naprav, kot tudi redno 
vzdrževanje, ki zajema: 

 redno kontrolo omrežja kanalizacije in jaškov,  
 sanacije poškodovanih jaškov in cevi  
 deratizacijo kanalizacije - spomladanska in jesenska,  
 čiščenje in pranje kanalizacije,  
 kontrola in čiščenje črpališč ter čiščenje okolice.  
  

Investicija je zaradi omenjenih dejavnikov upravičena z več vidikov in je zaradi svojih posrednih 
okoljevarstvenih koristi, izrednega pomena. Dodatni argument za pospešeno izgradnjo 
kanalizacijskega sistema je izgradnja nove čistilne naprave v občini Šentjur, ki je z delovanjem 
pričela v mesecu septembru 2009. 

  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Šentjur Hruševec, Vrbno, Lokarje, Gorica pri  
Slivnici; 

  
Aktivnosti projekta za UPR  

(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 
partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava investicijske dokumentacije 4.200,00 December 2012 

2. Gradnja 1.038.823,76 Januar 2013– 
maj 2014 

3. Obveščanje in informiranje javnosti 2.100,00 Januar 2013– 
maj 2014 

4.   Nadzor 15.000,00 Januar 2013– 
maj 2014 

   

SKUPAJ stroški: 1.060.123,76  

(Tabelo po potrebi razširite) 



                                                                 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 

2011 
leto 2012 leto 2013 leto 2014 

SKUPAJ 

po virih 
% 

Občina Šentjur   220.000,00 89.202,76 309.202,76 29,17% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)   680.000,00 70.921,00 750.921,00 70,83 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih   900.000,00 160.123,76 1.060.123,76 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

 
 

Priloga pogodbe št. 3 

                                                 
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE                                            

Zap. št. projekta: 17. 

Vrsta projekta: 

(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se 
označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 

2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva 
upravičenca) 

3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA ŠENTJUR 

Sodelujoči partnerji v projektu: OBČINA DOBJE 

  

Naziv projekta: POVEZAVA VODOVODNIH OMREŽIJ OBČIN ŠENTJUR IN DOBJE 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3 – Okolju prijazna in dostopna regija 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 3.1.2: Oskrba s pitno vodo  

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

d) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

e) OP Razvoj človeških virov 
f) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta 

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 

 (1a) ekonomska infrastruktura 

 (1b) izobraževalna infrastruktura  

 (2a) okoljska infrastruktura: 



                                                                 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 
turističnih območjih:  

 (3a) razvoj urbanih območij: 

 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: Z izgradnjo vodovodne povezave doseči boljšo oskrbo s pitno vodo 

prebivalcev v Krajevni skupnosti Planina pri Sevnici (Občina Šentjur) 
in v Občini Dobje ter s tem izboljšati kvaliteto bivanja občanov. 

Specifični cilji 
projekta: 

Cilj investicije je izgradnja novega vodovoda in oskrbeti s pitno vodo 
prebivalce območja naselij v krajevni skupnosti Planina pri Sevnici in 
občane Občine Dobje. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

 izgradnja vodovoda v dolžini 7.500 metrov 
 izgradnja 4 črpališč 
 izgradnja 3 vodohranov 

Ciljna(-e) skupina(-e):  krajani območja Krajevne skupnosti Planina pri Sevnici v 
Občini Šentjur 

 občani Občine Dobje 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski 
projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v 

tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 

Vodovodni sistem Planina ne omogoča več priključevanja novih krajanov na vodovodno omrežje, 
v sušnih obdobjih pa se celo pojavlja pomanjkanje vode. Prav tako obstaja še nekaj zaselkov, ki 
nimajo ustrezne pitne vode. 

S podobnimi problemi se spopadajo v Občini Dobje, kjer njihov obstoječi vodovodni sistem ne 
omogoča več priključevanja na vodovod, prav tako obstaja nekaj zaselkov, kjer še nimajo 
ustrezne pitne vode. Veliko težavo pa predstavlja tudi kvaliteta vode. 

Z zgraditvijo novega vodovoda na območju krajevne skupnosti (KS) Planina pri Sevnici (Občina 
Šentjur) z vsemi pripadajočimi objekti bo zagotovljena zadostna količina ustrezne pitne vode za 
prebivalce tega območja, prav tako pa bo z vodovodno povezavo na vodovodno omrežje Občine 
Dobje zagotovljena zadostna količina, predvsem pa ustrezna kvaliteta pitne vode, za vse občane 
Občine Dobja. 

V sklopu projekta bosta dograjena tudi dva manjša vodovoda na območju naselij Završe in Repuš 
v Občini Dobje. Na območju Završ se bo dogradil obstoječi sistem vodovoda Dobje, ki bo izboljšal 
tlak obstoječim uporabnikom. Na območju Repuša pa se bo dogradil obstoječi vodovodni sistem 
na območju Paridola (Občina Šentjur), ki bo omogočal priključitev na vodovodno omrežje višje 
ležečim prebivalcem naselij Repuš (Občina Dobje) in Paridol (Občina Šentjur), ki so trenutno še 
brez ustrezne pitne vode. 

Z realizacijo predvidenega intra-regijskega projekta, bomo trajno izboljšali vodooskrbo na 
južnem delu Občine Šentjur in v Občini Dobje. Istočasno bo zgrajeno tudi ustrezno hidratno 
omrežje. S tem bomo dvignili kakovost življenja tamkajšnjim prebivalcem, postali bolj privlačni 
za nove investitorje. 

  



                                                                 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Šentjur 

 

Dobje 

Planina pri Sevnici, Šentvid pri 
Planini, Doropolje, Golobinjek, 
Vejice, Paridol 

Završe, Repuš 

  
Aktivnosti projekta za UPR  

(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 
partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1) Investicijska dokumentacija (Občina Šentjur) 4.200,00 jan. 2012 – dec. 
2012 

2) Projektna  dokumentacija (Občina Dobje) 24.000,00 jan. 2012 – dec. 
2012 

3) Izbira izvajalca in izvedba gradenj (Občina Šentjur 
in Občina Dobje) 

790.000,00 jan. 2013 – jun. 
2014 

4) Strokovni nadzor gradenj (Občina Šentjur in 
Občina Dobje)  

20.000,00 jan. 2013 – jun. 
2014 

5) Informiranje in obveščanje javnosti (Občina 
Šentjur in Občina Dobje) 

5.000,00 jan. 2013 – junij 
2014 

SKUPAJ stroški: 843.200,00  

(Tabelo po potrebi razširite) 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 

po virih 
% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

     

partner 1 4.200,00 142.778,63 142.778,63 289.757,26 34,36 

partner 2 24.000,00   24.000,00 2,85 

…      

sredstva EU (ESRR)  264.721,00 264.721,74 529.442,74 62,79 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih 28.200,00 407.499,63 407.500,37 843.200,00 100,0% 

(Tabelo po potrebi razširite) 
 

 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
SAVINJSKE REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 18. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): Občina Šmartno ob Paki 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta: ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA Z OBMOČJA PAŠKE VASI IN 

SLATIN 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3 – Okolju prijazna in dostopna regija 
Ukrep RRP (št. in naziv): Program 3.1 – Okoljska in prometna infrastruktura 

Ukrep 3.1.1 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in poplavna 
varnost 

 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Okoljska infrastruktura 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 
Upravičeni nameni operacij so naslednji: 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 

območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji 
projekta: 

Cilj investicije je ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
v občini Šmartno ob Paki, v skladu z nacionalnimi in evropskimi 
programi  (Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda - RS, 2004; Razvojni program izgradnje kanalizacijskega 
sistema v občini Šmartno ob Paki, 2005; Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v občini Šmartno ob Paki). 
Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se poveča število priključenih 
prebivalcev na kanalizacijski sistem in zagotavlja čiščenje odpadne 
komunalne vode, varovanje podtalnice in okolja, kar je tudi cilj   
državnega operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za  obdobje 2007-2013.      
Dolgoročni cilj projekta je tudi izboljšati komunalno infrastrukturo, 
izboljšanje standarda prebivalstva in ohranjanje poseljenosti podeželja.  



                                                                 

Specifični cilji 
projekta: 

Z izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih komunalnih 
voda ter ukinitvijo obstoječih hišnih pretočnih greznic, ki se izlivajo v 
podtalje in reko Pako, se postopno pristopa k doseganju ciljev varstva 
okolja pred obremenjevanjem, zaradi nastajanja odpadne komunalne 
vode. 
S tem se pristopa k zadovoljevanju zahtev danes veljavnih kriterijev 
tehnične in okoljevarstvene regulative, opremljanju aglomeracij 
poselitve, določenih po Nacionalnem in Lokalnih operativnih programih 
in izboljšanju življenjskih in sanitarnih pogojev za bivanje. 

  
Pričakovani 
merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

− 2400m povezovalnega kanala  
− 1150 m kanalizacijskih priključkov  
− izgradnja črpališča in sifona  

37 hišnih priključkov – cca 140 PE 
Ciljna(-e) skupina(-
e): 

Prebivalci v delih naselja Slatine in Paška vas – 110 populacijskih enot 

 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 

Občina Šmartno ob Paki že ima zgrajeno osnovno kanalizacijsko omrežje (primarni kanal od 
Šmartnega ob Paki do skupne ČN, ki je locirana ob sotočju Savinje in Pake). Zmogljivost te ČN je 
1.500 PE in je dimenzionirana za več območij znotraj občine. Trenutno je čistilna naprava 
Šmartno ob Paki obremenjena z 850 PE - kar pomeni, da je nujna priključitev območja Paške vasi 
ter ostalih območij.  
Občina mora zagotoviti dopolnilno kanalizacijsko omrežje od Šmartnega ob Paki  do posameznih 
naselij in znotraj naselij ter zagotoviti, da  se to omrežje priključi na že obstoječ kanal in 
obstoječo ČN – na ta način bo urejen  odvod komunalne odpadne vode iz dela naselij Slatine ter 
Paška vas. 

Predviden kanal bo potekal od Paške vasi po lokalni asfaltni cesti na desnem bregu Pake in nato 
ob visokovodnem nasipu do naselja Slatina, kjer je na gorvodnem koncu naselja predvidena 
izgradnja črpališča za odpadne komunalne vode ter nato na dolvodnem koncu naselja prečkanje 
Pake. Na mestu prečkanja bo izveden dvocevni sifon (podvod) pod reko Pako in priključitev na 
obstoječi kanalizacijski sistem v Šmartnem ob Paki, ki odvaja odpadno vodo na čistilno napravo 
Šmartno ob Paki.  
Investicija ima značaj izvedbe javne komunalne infrastrukture in je zasnovana kot ločen 
kanalizacijski sistem za odvajanje komunalne odpadne vode. Z izgradnjo kanalizacijskega 
sistema bo zagotovljena preskrba s komunalno infrastrukturo za uporabnike, ki še niso 
priklopljeni na javno kanalizacijo. 
 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Šmartno ob Paki Slatine, Paška vas 

 
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1) Izdelava investicijskega programa 4.000,00 Junij - avgust 
2012 

2) Izvajanje gradbenih, obrtnih in instalacijskih del 932.487,33 

 

febr.2013 - sept. 
2014 

3) Gradbeni nadzor – ocena 1,2 % od predr.vred. 11.325,76 Febr.2013 - 
sept. 2014 

4) Informiranje in obveščanje 2.000,00 jun. 2012 – sept 



                                                                 

Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

2014  
SKUPAJ stroški: 949.813,09  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 

SKUPAJ 

% po virih 

ŠMARTNO OB PAKI 0,00 148.432,40 148432,41 296.864,81 31,26 

sredstva EU (ESRR) 0,00 326.474,14 326.474,14 652.948,28 68,74 

SKUPAJ po letih 0,00 474.906,54 474.906,55 949.813,09 100,00% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
SAVINJSKE REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 19. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA ŠOŠTANJ 
Sodelujoči partnerji v projektu:  
 
Naziv projekta: NOVOGRADNJA KANALIZACIJE RAVNE - CENTER 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3 – Okolju prijazna in dostopna regija 
Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 3.1.1 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in poplavna 

varnost 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Okoljska infrastruktura 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji 
projekta: 

Cilj investicije je ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
občini Šoštanj, v skladu z nacionalnimi in evropskimi programi  
(Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - 
RS, 2004; Razvojni program izgradnje kanalizacijskega sistema v občini 
Šoštanj, 2005; Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v občini Šoštanj). 
Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se poveča število priključenih 
prebivalcev na kanalizacijski sistem in zagotavlja čiščenje odpadne 
komunalne vode, varovanje podtalnice in okolja, kar je tudi cilj   državnega 
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za  
obdobje 2007-2013.      
Dolgoročni cilj projekta je tudi izboljšati komunalno infrastrukturo, 
izboljšanje standarda prebivalstva, ohranjanje poseljenosti podeželja.  

Specifični cilji 
projekta: 

Z izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih komunalnih 
voda ter ukinitvijo obstoječih hišnih pretočnih greznic, ki se izlivajo v 



                                                                 

podtalje in porečje reke Pake, se postopno pristopa k doseganju ciljev 
varstva okolja pred obremenjevanjem, zaradi nastajanja odpadne 
komunalne vode. 
S tem se pristopa k zadovoljevanju zahtev danes veljavnih kriterijev 
tehnične in okoljevarstvene regulative, opremljanju aglomeracij poselitve, 
določenih po Nacionalnem in Lokalnih operativnih programih in 
izboljšanju življenjskih in sanitarnih pogojev za bivanje. 

  
Pričakovani 
merljivi(!) rezultati 
projekta:* 

Z novogradnjo kanalizacije Ravne - center se bo del naselja Ravne pri 
Šoštanju priključilo na obstoječ sistem z odvajanjem na Centralno 
čistilno napravo v Šoštanju.  
Novogradnja kanalizacije Ravne – center zajema izgradnjo 2541,30 m 
kanalov in 1630,00 m  kanalizacijskih priključkov. Število objektov, ki 
se bodo priključili na kanalizacijo je 58.  
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema bo zagotovljena preskrba s 
komunalno infrastrukturo za uporabnike, ki še niso priklopljeni na 
javno kanalizacijo.  

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci v dela naselja Ravne pri Šoštanju – cca 240 občanov 
 

 
 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 
 UVOD 
Za center območja Ravne pri Šoštanju, investitor Občina Šoštanj, predvideva gradnjo ločenega 
sistema odvajanja komunalnih odpadnih voda, pri čemer se bo zgradil ločen kanalizacijski 
sistem, ki se bo priključeval na že obstoječ kanalizacijski sistem, ki se priključuje na obstoječo 
Centralno čistilno napravo Šaleške doline. 
 OBSTOJEČE STANJE 
Ravne ležijo v severo-zahodnem delu Šaleške doline. Vpliv rudarjenja na ta del naselja ne sega 
več. Obravnavano območje obstoječe poselitve ima urejeno odvajanje komunalne odpadne vode 
preko pretočnih greznic, katerih iztoki se prosto izlivajo v podtalje in v obstoječe površinske 
odvodnike.  
Odtoki komunalne odpadne vode iz gospodinjstev (hišni fekalni priključki iz greznic) danes ne 
ustrezajo več okoljevarstvenim predpisom in standardom. Tako na tem območju Raven  prihaja 
do onesnaženja okolja, podtalja in vodotokov Jezernica in Pečovnica ter  dalje z izlivom tudi reka 
Paka in Savinja.  
Za rešitev problema je potrebno zgraditi kanale, na katere so bodo priključevali sekundarni 
kanali in kanalizacijski priključki.  
Na obravnavanem območju je predvidenih v tej fazi 58 kanalizacijskih priključkov. Število 
prebivalcev se povečuje tudi z novogradnjami in je na obravnavanem območju pričakovati 
povečanje prebivalstva, s tem pa povečanje število priključitev na javno kanalizacijo.  
 ZASNOVA TEHNIČNE REŠITVE 
Glede na konfiguracijo terena, hidrografske značilnosti in tip naselja je za omenjeno območje 
predviden ločen sistem odvajanja komunalne vod, s tem da padavinske odpadne vode (strehe, 
hišna dvorišča itd.) stranke same odvajajo – speljejo  v ponikovalnico oziroma v najbližji naravni 
odvodnik.  
Fekalni kanalizacijski sistem, ki bo zgrajen v vodotesni izvedbi. Vsi elementi kanala, razen 
pokrovov in jaškov, bodo vkopani in zasuti. Trasa predvidene kanalizacije bo potekala pretežno 
po utrjenih površinah, zelenicah, vrtovih in njivah. Križala bo asfaltne in makadamske površine 
cestnih priključkov.  
Novogradnja kanalizacije Ravne – center zajema izgradnjo 2541,30 m kanalov in 1630,00 m  
kanalizacijskih priključkov. Število objektov, ki se bodo priključili na kanalizacijo je 58.  



                                                                 

 VARSTVO OKOLJA 
Predvideni poseg ne predstavlja nevarnosti za okolje. Nasprotno bo z izgradnjo kompletnega 
sistema kanalizacije dokončno rešeno neurejeno izlivanje odplak v potoke in odprte jarke. 
Projekt se izvaja v sklopu večjega regionalnega projekta Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov povodja Savinje. kanalizacijo za odvod 
komunalnih odpadnih vod. 

 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Šoštanj  - del naselja Ravne 
 

 
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

1) Izdelava investicijske dokumentacije 3.600,00 maj. 2012 – julij 2012 
2) Izvedba gradbenih, obrtnih in instalacijskih del 646.310,00 Apr. 2013 - sept. 2013 
3) Gradbeni nadzor – ocena 1,2 % od predrač. vredn. 7.760,00 Apr. 2013- sept. 2013 
4) Informiranje in obveščanje  2.000,00 maj 2012 - sept.2013 
SKUPAJ stroški: 659.670,00  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 

po virih 
% 

upravičenec (nosilec 
projekta - Občina 
Šoštanj) 

3.600,00 254.782,96 0,00 258.382,96 39% 

sredstva EU (ESRR)  401.287,04 0,00 401.287,04 61% 
SKUPAJ po letih 3.600,00 656.070,00 0,00 659.670,00 100,0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 

 
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
SAVINJSKE REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 20. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): Občina Ljubno  
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 
Naziv projekta: KANALIZACIJA NASELJA RADMIRJE IN JUVANJE 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): PRI 3. -  Okolju prijazna in dostopna regija 

PR 3.1. - Okoljska in prometna infrastruktura 
Ukrep RRP (št. in naziv): UK. 3.1.1. - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in poplavna 

varnost 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Regionalni razvoj 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Okoljska infrastruktura 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 
Upravičeni nameni operacij so naslednji: 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: - Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, 

- razvoj turizma na lokalnem in regijskem območju, 
- izboljšanje kakovosti bivalnih pogojev na območju. 

Specifični cilji 
projekta: 

- izboljšati komunalno infrastrukturo, 
- izboljšanje standarda prebivalstva, 
- ohranjanje poseljenosti podeželja, 
- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje pri odvajanju odpadnih 

voda 
- zbrane odplake odvesti na ČN Ljubno in jih očistiti 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Z izgradnjo Kanalizacije za naselja Radmirje in Juvanje v dolžini 2487 
m, je predvidena priključitev 57 hišnih priključkov. Kanalizacija se 
nato preko kanala v dolžini 68m in tlačnega voda v skupni dolžini 
1438 m navezuje na obstoječo ČN Ljubno.  



                                                                 

Ciljna(-e) skupina(-e): Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam: 
- neposredno: lokalnim prebivalcem - prebivalcem naselja 

Radmirje, obrtnikom, manjšim podjetjem, kmetijam; 
- posredno: izletnikom, turistom, obiskovalcem 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 

Lokacija izgradnje fekalne kanalizacije sta naselji Radmirje in Juvanje, v Občini Ljubno. 
Kanalizacija bo v večini potekala po javnih površinah (ceste – javne poti). Na posameznih 
odsekih je že zgrajena mateorna in fekalna kanalizacija. Obstoječa fekalna kanalizacija ustreza 
vsem normativom in standardom in se lahko uporabi v novem fekalnem kanalizacijskem 
sistemu. Obstoječe hišne priključke, ki so speljani v meteorno kanalizacijo, bo potrebno povezati 
na nov fekalni kanal.  
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema pričakujemo enotno urejenost naselja Radmirje in Juvanje s 
komunalno infrastrukturo. Obravnavano območje še nima dokončno rešenega odvodnjavanja 
fekalnih vod. Zgrajenih je nekaj individualnih kanalov, ki povezujejo posamezne stanovanjske 
objekte. Objekti na obravnavanem območju imajo fekalno kanalizacijo rešeno z greznicami in 
iztoki v najbližji odprti jarek meteornega odvodnika ali direktno v kanal meteorne kanalizacije. 
Naselje Radmirje je potrebno ustrezno komunalno urediti ter povezati črpališče in tlačni fekalni 
kanal do čistilne naprave Ljubno, pri čemer bo rešeno zbiranje fekalnih vod. 
Povezovalni tlačni fekalni kanal Radmirje je sistem, ki bo zgrajen v vodotesni izvedbi in bo 
povezan z čistilno napravo Ljubno Vsi elementi povezovalnega tlačnega kanala, razen pokrovov 
in jaškov, bodo vkopani in zasuti. Povezovalni tlačni kanal je inženirski objekt, ki se nahaja na 
določeni globini in nima vpliva na varnost pri uporabi. 
Fekalne vode iz objektov se namreč zberejo ločeno in vodijo preko kanalizacije do prvega 
črpališča tlačnega kanala. Na fekalno kanalizacijo bo dovoljeno priključevati samo odpadne vode 
iz objektov, ki ustrezajo pogojem "Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
v vode in javno kanalizacijo" (Ur.l. RS št. 47/2005). 
Projekt se izvaja v sklopu večjega regionalnega projekta Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov povodja Savinje. 

 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Ljubno  Radmirje in Juvanje 

 
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava invest. dokumentacije  4.930 junij 2010 – julij 
2012 

2. Izvedba investicije   
- kanalizacija Radmirje  376.108 2012 - 2013 
- kanalizacija Juvanje 262.018 2014 
- črpališče in tlačni vod do čistilne naprave 281.816 2013 
3. Inf. in obveščanje javnosti 1.848 2012 - 2014 
4. Nadzor (1,5%) 13.800 2012 - 2014 
   
SKUPAJ stroški: 940.520  
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 
 



                                                                 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec Občina 
Ljubno 

76.012,50 141.154,22 88.351,45 305.518,17 32,48 

sredstva EU (ESRR)  451.335,28 183.666,55 635.001,83 67,52 
SKUPAJ po letih 76.012,50 592.489,50 272.018,00 940.520,00 100,0% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 21. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): Občina Luče 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
 
Naziv projekta: KANALIZACIJA LUČE 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3 – Okolju prijazna in dostopna regija 
Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 3.1.1 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in poplavna 

varnost 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Okoljska infrastruktura 
 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: Zmanjšanje obremenitve okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne 

vode iz individualnih gospodinjstev 
Specifični cilji 
projekta: 

Dograditev javnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Krnica Luče, 
Podveža in Raduha ter postavitev čistilne naprave. 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Mala čistilna naprav z zmogljivostjo 800 PE,  
Kanalizacijsko omrežje v dolžini 1339 m 
Število objektov, ki se bodo priključili na kanalizacijo je 34 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci naselij Krnica, Luče, Podveža, Raduha 
 
 



                                                                 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 
Projekt zajema gradnjo komunalne javne infrastrukture v Občini Luče. V okviru projekta je 
predvidena izgradnja male čistilne naprave z zmogljivostjo 800 PE in dograditev 1339 m javnega 
kanalizacijskega omrežja.  
 
S tem projektom bo občina poskrbela za celovito ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
za tiste uporabnike, ki še niso priklopljeni na javno kanalizacijo, pa je ta priključitev smiselna in 
racionalna glede na oddaljenost uporabnikov. Občina bo celovito uredila kanalizacijsko omrežje 
za naselja Luče, Krnica, Podveža in Raduha in ga povezala na čistilno napravo. S tem bo 
omogočena priključitev za 600 prebivalcev.    
 
Za dosego ciljev je potrebno na podlagi izdelanega projekta PGD pridobiti gradbeno dovoljenje, 
nato izbrati izvajalca del, izvesti dela in objekt predati v uporabo. 
 
 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Luče Krnica, Luče, Podveža, Raduha 

 
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1) Izdelava projektne dokumentacije 20.000 december 2009 – 
januar 2012 

2) Izdelava investicijske dokumentacije 3.500 julij 2012 - sept 
2012 

3) Izvedba del 590.000 april 2013 – junij 
2014 

4) Strokovni nadzor  10.000 april 2013 – junij 
2014 

5) Obveščanje in informiranje 2000 Febr 2013 – junij 
2014 

SKUPAJ stroški: 625.500,00  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

20.000,00 193.110,26 113.471,00 326.581,26 52,21 

sredstva EU (ESRR) 0,00 168.889,74 130.029,00 298.918,74 47,79 
SKUPAJ po letih 20.000,00 362.000,00 243.500,00 625.500,00 100,0% 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 22. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA GORNJI GRAD 
Sodelujoči partnerji v projektu: / 
  
Naziv projekta:  VODOVOD  GORNJI GRAD 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 3. OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA REGIJA 
Ukrep RRP (št. in naziv): 3.1.2. Oskrba s pitno vodo 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Okoljska infrastruktura 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji projekta: Zagotovitev sodobnih vodovodnih sistemov - zagotovitev boljše oskrbe 

z vodo in zmanjšanje vodnih izgub 
Specifični cilji 
projekta: 

- Izboljšati in sanirati stanje na področju oskrbe z vodo za  
prebivalce občine Gornji Grad, povečati kakovost obstoječega 
sistema 

- Zagotoviti zadostne količine in kvalitete pitne vode  
- Zagotoviti vodo iz vodnih virov za primer požara 

  
Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

- dolžina obnovljenega cevovoda, 200 m 
- vodohran pri zajetju Studenec, 1 zgradba, z ustreznim 

sistemom za čiščenje vode 
- zagotovitev preskrbe z vodo za 1000 PE 

Ciljna(-e) skupina(-e): - neposredno: prebivalcem naselja Gornji Grad in drugim 
uporabnikom, ki delujejo v naselju 

- posredno: izletnikom, turistom, obiskovalcem.... 
  



                                                                 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji): 
Ozadje projekta: 
V občini Gornji Grad se nahajajo tri ločena vodovodna omrežja. Vsa omrežja imajo lastna 
vodovodna zajetja in vodohrane, ki napajajo vsak svoje omrežje. Vendar se na območju Gornjega 
Grada in Bočne občasno pojavljajo težave z motnostjo vode. Na vodovodnem omrežju Gornji 
Grad, med zajetjem Studenec in Vodohranom Pajšner poteka cevovod iz AC cevi dimenzije DN 
125 in skupne dolžine približno 4200 m. Zaradi dotrajhanoisti cevi in neustreznosti materiala je 
potrebno obstoječe azbestnocementne cevi zamenjati z ustreznih materialov, katerih dimenzije 
so določene na podlagi hidravličnega izračuna. obstoječi vodohran Pajšner je postavljen nad 
naselje Gornji Grad, starejše izvedbe- 40 let ter s svojo prostornino ne zagotavlja varnosti v 
primeru požara za naselje Gornji Grad. Vodohran Pajšner se nahaja na višini 470 m in ne 
zagotavlja zadostnega priporočenega minimalnega tlaka na mestu hišnih priključkov.  
Občina mora na področju oskrbe z vodo prednostno urediti tisti del, ki se nanaša na kraj Gornji 
Grad. V ta namen je potrebno posodobiti in zamenjati 200 m vodovodnega sistema, ki poteka od 
vodohrana Nova Štifta proti Gornjem Gradu. Izgraditi je potrebno sodoben vodohran z 
ustreznim sistemom čiščenja vode. Na ta način bo zagotovljena večja pretočnost vode in 
odpravljena bo motnost vode, ki se pojavlja ob deževju. Hkrati bo zagotovljen zadosten pretok 
vode v primeru gašenja požara. Projekt je namenjen okoli 350 gospodinjstev, kar predstavlja po 
oceni okoli 1000 PE. 
  
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

OBČINA GORNJI GRAD GORNJI GRAD 

 
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 
aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Projektna dokumentacija 32.000 2014 
Investicijska dokumentacija 5000 2014 
Izvedba del   
Cevovod Zajetje Studenec – Gornji Grad 270.000 2014 
Vodohran pri zajetju Studenec 250.000 2014 
Sistem za čiščenje vode 30.000 2014 
gradbeni nadzor 14.000 2014 
Informiranje in obveščanje 2.000 2012-2014 
SKUPAJ stroški: 603.000  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 

2012 
leto 2013 leto 2014 

SKUPAJ 

po virih 
% 

Proračun občine  
Gornji Grad 

0 0 248.592,99 248.592,99 41 % 

sredstva EU (ESRR) 0 0 354.407,01 354.407,01 59 % 
SKUPAJ po letih 0 0 603.000,00 603.000,00 100,0% 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                 

Priloga pogodbe št. 3 
 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 
REGIJE  
                                                 
Zap. št. projekta: 23. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 
Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA MOZIRJE 
Sodelujoči partnerji v projektu: Občina Nazarje 

Občina Rečica ob Savinji 
 
Naziv projekta: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE 
 
Prioriteta RRP (št. in naziv): 3. Okolju prijazna in dostopna regija 
Ukrep RRP (št. in naziv): 3.1.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda in poplavna varnost 
 
Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Okoljska infrastruktura 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraževalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v 

turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  

 
Splošni cilji 
projekta: 

splošni cilj na ravni operacije: 
- Izboljšati stanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
- Zmanjšati negativne vplive na okolje pri odvajanju in čiščenju odpadnih 
voda 
- zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode za potrebe obstoječih 
in novih prebivalcev 

Specifični cilji 
projekta: 

specifični cilji na ravni operacije in partnerjev so enaki: 
- zagotoviti dodatne kapacitete za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
vseh treh občinah 
- zagotoviti možnost priključka novih uporabnikov na CČN in s tem 
povečanje števila uporabnikov za vse 3 občine 

  
Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:* Nova CČN za 1500 p.e. 
Ciljna(-e) skupina(-e): obstoječi in bodoči prebivalci ter gospodarski 

subjekti v naseljih občin Mozirje, Nazarje in 



                                                                 

Rečica. 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski 
projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 
opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 

Za občine, ki sodelujejo v projektu sedaj deluje CČN Loke, ki ima zmogljivost 4500 PE. Ta 
naprava ne zadošča za ustrezno čiščenje in odvajanje odpadnih voda zaradi dejstva, da se je v 
vseh občinah povečalo število priključkov na osnovi novega kanalizacijskega omrežja.  Zato je 
potrebno zmogljivost čiščenja odpadnih voda povečati za okoli 1500 PE, kar je možno narediti s 
širitvijo obstoječe CČN oz. z novo enoto ČN, tako da se pridobi dodatnih 1500 PE. Projekt je 
potrebno izvesti za potrebe pravkar zgrajenih in predvidenih novih priključkov. Iztok iz čistilne 
naprave mora ustrezati določbam in mejnim vrednostim po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS 45/07). 
Novi prostorski plan predvideva širitev naselja Mozirja na jugu za individualno in blokovno 
gradnjo za namen stanovanj, prav tako prostorski plan občine Nazarje predvideva gradnjo novih 
stanovanjsko poslovnih objektov in vila blokov v Centru Nazarij in širitev naselja Nazarje na 
zahodnem delu – območje Slatine za individualno gradnjo,  v občini Rečica pa je s prostorskim 
planom predvidena širitev naselja za individualno gradnjo v sami Rečici ter delno v naselju 
Varpolje. Enako pa se bo v prihodnosti že zgrajeni vod v Varpoljah podaljšal do dela naselja 
Šentjanž in Grušovlje. Predvidena je navezava novih kanalizacijskih priključkov na CČN v obsegu 
600 PE.  
Z ureditvijo sekundarnega kanalizacijskega sistema v naseljih Mozirje, Loke, Nazarje, Prihova, 
delno v Rečici in v delu Šentjanža ter v Varpoljah, Nizki in Sp. Rečici se je že sedaj povečal obseg 
priključkov za 900 PE.  Da bo lahko priključevanje novih objektov potekalo ne moteno, je 
potrebno zmogljivost obstoječe CČN razširiti za 1500 PE najkasneje do leta 2014. 
Zaradi navedenih okoliščin so občine investitorice MOZIRJE, REČICA OB SAVINJI in NAZARJE 
soglasne, da navedeni projekt izvaja prioritetno. V projekt bo aktivno vključen tudi upravljavec 
Javno podjetje komunala Mozirje. 
 
Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

OBČINA MOZIRJE 
OBČINA NAZARJE 
OBČINA REČICA OB SAVINJI 

Mozirje (del), Loke, Ljubija 
OBČINA NAZARJE – naselje Nazarje, 
Prihova 
OBČINA REČICA OB SAVINJI  - Rečica, 
Varpolje, Sp. Rečica, delno Šentjanž in 
Grušovlje 

  
Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost 
vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni 
bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Projektna dokumentacija Investicijska 
dokumentacija 

50.000 Jan 2012- marec 
2013 

2. Izvedba investicije 560.000 Jan 2013 – sept. 2014 

3. Nadzor 15.000 Jan 2013 – sept.2014 

4. Informiranje in obveščanje 5.000 Jan 2012 – sept. 2014 
SKUPAJ stroški: 630.000,00  

(Tabelo po potrebi razširite) 



                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 

SKUPAJ 

% po virih 

Občina Mozirje - nosilec 17.512,74 93.981,60 70.051,00 181.545,34 28,82 

Občina Nazarje partner 1 13.196,86 71.197,20 52.787,43 137.181,49 21,77 

Občina Rečica -partner 2 1.274,28 10.678,45 5.097,12 17.049,85 2,71 

sredstva EU (ESRR) 0 170.158,87 124.064,45 294.223,32 46,70 

SKUPAJ po letih 31.983,88 346.016,12 252.000,00 630.000,00 100,00% 

 
 

 


