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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 drţave. Sledila je priprava 
Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2007-2013, v katerem so opredeljeni 
razvojni cilji in usmeritve regije, skladni z drţavnimi in regionalnimi dokumenti razvojnega 
načrtovanja. 
 
Skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in določil  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. 
 
Pričujoči dokument predstavlja Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa 
Savinjske regije za obdobje 2010-2012 , sprejet na  16. seji Sveta Savinjske regije, 
dne 1. oktobra 2009. 
 
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 2010-2012 izvajali nosilci projektov. Indikativni obseg sredstev na 
drţavni in občinski ravni sta sluţila kot finančni okvir projektov, ki jih bo regija izvedla v 
naslednjih letih.  
Dokument tako vsebuje nabor vseh, s strani Sveta regije potrjenih projektov, ki bodo 
kandidirali na 5. javni razpis v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi«. 
V izvedbeni načrt RRP Savinjske regije 2010-2012 smo uvrstili tudi projekte, ki bodo 
kandidirali  na 3, javni razpis za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s 
Hrvaško«, razvojna prioriteta »Razvoj regij«. 
 
 

2. STRUKTURA DOKUMENTA 
 
Izvedbeni načrt  regionalnega razvojnega programa za obdobje 2010-2012 Savinjske  
regije obsega: 
 

A. Analizo izvedbe izvedbenih načrtov RRP Savinjske regije 2007-2009, 
B. Poročilo o izvedenih usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji pri izdelavi 

izvedbenega načrta 2010-2012, 
C. Spisek prioritetnih predlogov do razpoloţljive regijske kvote za sofinanciranje 

projektov v obdobju 2010-2012 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«. 
D. Nabor in opis prioritetnih projektnih predlogov izvedbenega načrta Regionalnega 

razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2010-2012.  
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3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO IZVEDBENEGA 
NAČRTA 

 
Pri izdelavi izvedbenega načrta RRP Savinjske regije 2010-2012 so bile upoštevane 
naslednje zakonske podlage in strateški dokumenti: 
 

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
 Uredba o regionalnih razvojnih programih, 
 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 

2007-2013, 
 Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007-2013, 
 Drţavni 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 ţe določeni na 
drţavni ravni, tako da smo upoštevali naslednje: 
 

 projekt  predstavlja zaključeno funkcionalno celoto (tehnično-tehnološko in 
ekonomsko nedeljiv sklop aktivnosti  ali investicij z jasno določenim ciljem),  

 projekt je izvedljiv v obdobju za katerega se predlaga (pravočasno pripravljena 
investicijska in projektna dokumentacija, ter dovoljenja za poseg v prostor),  

 zmoţnost zagotovitve lastnega dela sredstev oziroma ustrezno načrtovanje le-teh v 
razvojnih načrtih nosilca). 

 urejeno lastništvo zemljišč, objektov,…. 
 

V okviru Regionalnega razvojnega programa, pa so bile postavljene zahteve, da projekt 
sledi programskim ciljem znotraj posameznega načrtovanega ukrepa, še zlasti pa: 
 

 zmanjševati regionalne razlike oz. reševati specifične razvojne teţave 
posameznega območja v regiji; 

 slediti zahtevam trajnostnega razvoja, izboljšanja stanja okolja in osnovne 
komunalne infrastrukture itd., 

 izkazovati regionalni pomen (multiplikativni učinek projekta na regionalno okolje). 
 
Iz nabora vseh načrtovanih projektov v obdobju 2010 - 2012 smo v regiji oblikovali listo 
prioritetnih projektov, ki podpirajo naslednje vsebine: 
 

 ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone na degradiranih   
površinah do 50 ha celotne površine,  

 ekonomska infrastruktura – regijski podjetniški inkubatorji in drugi razvojni centri 
regionalnega pomena, ki pokrivajo gravitacijska območja najmanj 30.000 

prebivalcev in najmanjša enota ni manjša od 200m2, ter niso vključeni v regionalna 

gospodarska središča v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih 2007-
2013 ter niso specializirani univerzitetni inkubatorji in t.i. »spin-off« inkubatorji v 
podjetjih, 

 izobraţevalna infrastruktura – višješolska regijska izobraţevalna središča, 
 okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda (sekundarno 

kanalizacijsko omreţje in/ali čistilne naprave do 2.000 PE),  
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 okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, posodobitev vodovodnih sistemov, 

 okoljska infrastruktura - izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše sisteme - do 
49.000 prebivalcev, 

 javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – urejanje okolja z izgradnjo ekoremediacijskih objektov (rastlinske 
čistilne naprave, večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski 
pasovi in bariere, čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje 
močvirij, revitalizacije potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna 
sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z 
geotermalnimi vodami …),  

 javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski 
raznovrstnosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave, 
oblikovanje standardov, trţenjske aktivnosti), 

 javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine (kulturni spomeniki lokalnega pomena v lasti 
občin), izgradnja večnamenske infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocijo regije (namenjena različnim dejavnostim, vendar mora biti najmanj 50% 
površine objekta namenjenega kulturnim dejavnostim), 

 javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-
razvojnih projektov lokalno-regionalnega pomena v vrednosti investicije največ 
4.000.000 EUR (in niso financirani v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih 
projektih 2007-2013): kolesarske poti (ki niso v omreţju drţavnih kolesarskih poti) 
kot del turistične infrastrukture, avtodom postajališča, parkirišča za potrebe razvoja 
turizma, 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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne 
aktivnosti, ipd, 

 razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  

 razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa v 
širših gravitacijskih območjih,  

 razvoj urbanih območij – zagotavljanje čistih transportnih sistemov in javnega 
potniškega prometa (infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju za potrebe razvoja sistemov »park & ride«), kolesarske poti 
kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj odvisnega od avtomobila, projekti za 
povečanje nemotoriziranega in zmanjšanje motoriziranega prometa v mestnih 
naseljih, 

  razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 
  razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 

mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij v mestnih jedrih in zgodovinskih naseljih, ki imajo status mestnih naselij, 
povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v degradiranih in 
opuščenih urbanih območjih (v rudarskih in industrijskih območjih), 

 socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 
 socialna infrastruktura – sanacija ali gradnja vrtcev po kriterijih učinkovite 

(nizkoenergetske) rabe energije  
  socialna infrastruktura – urgentni centri, ki so v lasti samoupravnih lokalnih 

skupnosti ali javnih zavodov, katerih ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost. 
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Skupni znesek predvidenega sofinanciranja vseh prioritetnih projektov iz Evropskega 
sklada za regionalni  razvoj ne sme presegati razpoloţljive kvote za Savinjsko regijo, kot 
izhaja iz spodnje tabele: 
 
 
Tabela: Regijska kvota za obdobje 2010-2012, ki je osnova za pripravo liste prioritetnih projektov iz IN RRP 

 
 
Regija 

Skupna kvota regije       
2007-2013 

Razpoloţljiva kvota 
2010-2012 

Ocena preostanka 
sredstev 

 
      SAVINJSKA 

 
    83.375.147,00 

 
       26.238.894 

 
       12.506.272 

 
 
 
Projekti, ki so vključeni v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Savinjske 
regije za obdobje 2010-2012 so predstavljeni v nadaljevanju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

-8- 

 

 

 

5. ANALIZA IZVEDBE IZVEDBENIH NAČRTOV REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA SAVINJSKE REGIJE 2007-2009 

 
 

 
UVODNO POJASNILO 

 
Namen analize izvedbe izvedbenih načrtov RRP Savinjske regije 2007-2009 je opredelitev 
doseganja ciljev in namena izvedbenega načrta – ugotoviti stanje projektov, ki  se izvajajo 
v sklopu izvedbenega načrta RRP Savinjske regije za obdobje 2007-2009. 
 
Analiza je usmerjena na dva najpomembnejša sklopa: 
 
1) Analiza projektov, vključenih v Izvedbeni načrt RRP Savinjske regije 2007-2009 z 

vidika dodeljenih sredstev sofinanciranja - izvajanje četrte razvojne prioritete 
»Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013 v okviru prvega, drugega, tretjega in četrtega 
javnega razpisa za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi, ter 
prvega in drugega javnega razpisa za prednostno usmeritev Razvoj obmejnih 
območij s Hrvaško. 

2) Realizacija projektov, vključenih v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega 
programa Savinjske regije 2007-2009 – uspešnost projektov pri doseganju 
zastavljenih ciljev. 

 
METODOLOŠKI PRISTOP     
 
V prvem koraku je RRA Celje – oddelek za delo z občinami skupaj z Območnimi 
razvojnimi agencijami (pravne osebe, ki predstavljajo Območno razvojno partnerstvo) 
pripravil načrt izvedbe analize. Nadaljevali smo s pripravo metodološkega okvira ter 
pregledom in analizo informacij, pridobljenih iz pogodb za vse projekte. Informacije smo 
pridobivali iz naslednjih virov: 

- Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013 

- pogodb o sofinanciranju (74) 
- objavljenih javnih razpisov in razpisne dokumentacije za obe prednostni 

usmeritvi 
- razgovori s skrbniki pogodb pri posredniškem telesu 
- razgovori s nosilcem projekta v regiji 

 
 
Analiza projektov, vključenih v Izvedbeni načrt RRP Savinjske regije 2007-2009 z 
vidika dodeljenih sredstev sofinanciranja - izvajanje četrte razvojne prioritete 
»Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013. 
 
Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot posredniško telo v 
letih 2007 in 2008 v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« iz Operativnega programa za 
krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 izvedla štiri javne razpise 
za sofinanciranje operacij prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« in dva 
javna razpisa za sofinanciranje operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s 
Hrvaško«. 
 



 

-9- 

 

 

 

Med junijem 2007 in avgustom 2008 so bili v okviru prednostne usmeritve Regionalni 
razvojni programi objavljeni štirje razpisi: 
 
Tabela: Podatki o javnih razpisih za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi 

 

Št javnega 

razpisa 

 

Datum 

objave 

Skrajni datum 

zaključka 

operacije 

Razpisana sredstva 

za  

Savinjsko regijo v €  

Število 

prijavljenih 

operacij 

Odobrena 

sredstva 

V € 

      

Prvi   1.6.2007 30.9.2009 27.304.125       25 16.562.927 

Drugi 21.9.2007 30.9.2009 10.095.400*       14   9.953.983 

Tretji   7.3.2008 30.9.2010 18.747.406       27 18.530.134 

Četrti   1.8.2008 30.9.2010      217.272         1      217.264 

 

SKUPAJ 

   

 

 

      67 

 

45.264.308 
*ponovitev prvega JR 

 
V okviru prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi je bilo v štirih razpisih 
potrjenih 67 projektov Savinjske regije. Od pogodb o sofinanciranju sta odstopila dva 
projekta, tako da znaša vrednost podpisanih pogodb iz te prednostne usmeritve  
44.643.790,00 EUR.  
Prednostna usmeritev Regionalni razvojni programi je v izvedenih štirih javnih razpisih 
omogočila sofinanciranje operacij na naslednjih vsebinskih področjih: ekonomska in 
izobraţevalna infrastruktura, prometna infrastruktura, okoljska infrastruktura, razvoj 
urbanih naselij, javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in turističnih  
območjih  ter socialna infrastruktura. Sofinanciranje operacij iz ESSR je mogoče do največ 
85% upravičenih stroškov, razliko v višini 15% upravičenih stroškov pa zagotavljajo 
občine. 
 
Med junijem 2007 in februarjem 2008 sta bila v okviru prednostne usmeritve Razvoj 
obmejnih območij s Hrvaško objavljena dva razpisa: 
 

Tabela: Podatki o javnih razpisih za prednostno usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško 

 

Št javnega 

razpisa 

 

Datum 

objave 

Skrajni datum 

zaključka 

operacije 

*Razpisana 

sredstva   

Skupaj v € 

   

Število 

prijavljenih 

operacij 

Odobrena 

sredstva v 

€ 

Prvi   8.6.2007 30.9.2009 12.813.680          5 2.468.741 

Drugi 22.2.2008 30.9.2010 11.344.389          4 1.432.278 

 

SKUPAJ 

   

24.158.069 

 

         9 

 

3.901.019 

*Sredstva za obmejna območja z RH so zagotovljena z dodatnimi sredstvi in niso razdeljena na regije. 

Razpišejo se za celotno obmejno območje v enem znesku, na katerega kandidirajo in si medsebojno 
konkurirajo vsi upravičenci. 
 

Vrednost podpisanih pogodb iz te prednostne usmeritve je 3.901.019,00 EUR. 
Prednostna usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško je v dveh javnih razpisih 
omogočala sofinanciranje operacij na področju prometne, okoljske in ekonomske 
infrastrukture (slednja je bila predmet sofinanciranja le pri prvem javnem razpisu). 
Operacije se lahko izvajajo v 10 km obmejnem pasu z Republiko Hrvaško. Sofinanciranje 
iz operativnega programa je do 100% upravičenih stroškov. 
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V okviru četrte razvojne prioritete je bilo za obe prednostni usmeritvi izvedenih šest javnih 
razpisov. Za 74 projektov regije, je bilo sklenjenih pogodb o sofinanciranju v skupni višini 
48.531.000,60 €. Po podatkih iz 27.8.2009 je bilo upravičencem izplačanih 25.236.354,48 
€ sredstev, kar predstavlja 52,00% deleţ pogodbeno vezanih sredstev. 
 
Tabela: Pregled izplačil v regiji – 27.8.2009 

 

Št. 

operacij 

Odobrena 

sredstva v € 

 

Vrednost pogodb 

o sofinanciranju v 

€ 

Izvedena 

izplačila 

27.8.2009 v € 

% pogodbene 

vrednosti/izplačila 

     65 45.264.308,00 44.643.790,00 22.628.518,18       50,68 

      9   3.901.019,00   3.901.019,00   2.607.836,30       66.85 

 

     74 

 

49.165.327,00 
 

48.531.000,60 

 

25.236.354,48 

 

      52,00     

 
 
Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« vključuje in povezuje ukrepe, 
določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih 
skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja. Vsebinska 
področja, kjer so bile ugotovljene neizkoriščene priloţnosti v regionalnem razvoju 
Savinjske regije in ki jih navaja IN RRP 2007-2009 kot prioriteta so: 
 
Tabela: Razdelitev sredstev sofinanciranja po vsebinskih področjih projektov 

 

Vsebinska področja 

 

Število operacij 

Vrednost 

sofinanciranja v € 

% 

sredstev 

Prometna infrastruktura           31 22.957.526,03        47,30 

Spodbujanje razvoja turizma           17 10.289.586,57        21,20 

Ekonomska infrastruktura           11   7.583.522,00        15,63 

Okoljska infrastruktura           14   7.265.866,00        14,97 

Razvoj urbanih območij             1      434.500,00          0,90 

Socialnovarstvena infrastruktura             0                 0          0 

SKUPAJ           74 48.531.000,60      100,00 

 
Iz preglednice je razvidno, da je v okviru četrte razvojne prioritete po sklenjenih  pogodbah 
o sofinanciranju največ sredstev bilo dodeljenih projektom s področja prometne 
infrastrukture, in sicer 47,30%, sledijo pa projekti iz področja spodbujanja razvoja turizma z 
21,20%, ter projekti okoljske infrastrukture. 
 
 
 
Realizacija projektov, vključenih v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega 
programa Savinjske regije 2007-2009 – uspešnost projektov pri doseganju 
zastavljenih ciljev. 
 

 
Analiza realizacije projektov, vključenih v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega 
programa Savinjske regije 2007-2009 je pripravljena po Območnih razvojnih partnerstvih, 
njeni rezultati so prikazani v priloţenih  5. tabelah. 
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Tabela 1. Spremljanje realizacije projektov izvedbenega  načrta RRP Savinjske regije 2007- 2009 in 2008-2010 na območju 
Območnega razvojnega partnerstva Spodnja Savinjska dolina 

 

   ANALIZA DOSEGANJA CILJEV   FINANČNA  ANALIZA 
1) 

 

ŠT. 
JAV.  
RAZ
PISA 

NAZIV 
OPERACI

JE 

UPRAVIČ
ENEC 

PLAN AKTIVNOSTI PO 
IN-RRP/ KAZALNIK 

     (po pogodbi)
2) 

AKTIVNOST/KAZALNIK 
REALIZIRAN DO 27.8. 

2009 

ODSTOPANJA, 
OPOMBE, 
VZROKI 

PREDVIDE
NA OCENA 
ZAKLJUČK

A 
OPERACIJE 

CELOTNA 
VREDNOST 
PROJEKTA 

POGODBEN
A 

VREDNOST 
S SVLR 

PLAČANO S 
STRANI 

UPRAVIČEN
CA do 
27.8.09 

REALIZIRAN 
PRILIV IZ 

SVLR 
do 27.8.09 

2 JR 
RRP 

Rekonstru
kcija gradu 
Komenda 
na Polzeli 
 

OBČINA 
POLZELA 

Rezultat I. in II. faze: 
- en (1) obnovljen objekt 
kulturne dediščine 

- tri (3) novo ustvarjena 
delovna mesta v I.fazi 

Aktivnosti v I.fazi: 

- izdelava manjkajoče 
dokumentacije (PZR za 
celoto, PZI za I.fazo) 

- sanacija in 
rekonstrukcija objekta 
in zunanja ureditev v 
obsegu, potrebnem za 
nemoteno in varno 
izrabo prostorov v kleti 
in pritličju 

- dokončna ureditev 
prostorov v kleti (v 
celoti) in 169 m2 v 
pritličju 

- nabava, montaţa 
opreme za klet in 
pritličje 

Kazalnik / aktivnosti v 
I.fazi  potekajo po 
korigiranem terminskem 
planu: 
- izdelana je manjkajoča 
dokumentacija (PZR za 
celoto, PZI za I.fazo) 

- izvedena sanacija in 
rekonstrukcija objekta in 
zunanja ureditev  - tik 
pred zaključkom po 
terminskem planu (v 
obsegu, potrebnem za 
nemoteno in varno izrabo 
prostorov v kleti in 
pritličju) 

- začelo se je urejanje 
prostorov v kleti (v celoti) 
in 169 m2 v pritličju 

-nabava, montaţa opreme 
za klet in pritličje bo 
realizirana v predvidenem 
roku (najkasneje do 
30.6.2010) 

Prvotni rok 
izvedbe se je 
usklajeno s 
SVLR zaradi 
relativno 
visokega 
potrebnega 
deleţa LS občine 
premaknil od 
30.9.2009 na 
30.06.2010, da 
se je tako breme 
zagotavljanja LS 
občine delno 
preneslo v leto 
2010. 

Operacija bo 
zaključena 
skladno s 
postavljenimi 
cilji in v 
predvidenih 
rokih . 

1.598.689,00 574.577,00 545.266,40 526.906,85 

3 JR 
RRP 

Grad 
Komenda - 
II. faza 
 

OBČINA 
POLZELA 

Rezultat I. in II. faze: 

- en (1) obnovljen objekt 
kulturne dediščine 

- dve (2) novi ustvarjeni 
delovni mesti v II.fazi  

Aktivnosti v II.fazi: 
- izdelava PZI za II.fazo 

Kazalnik / aktivnosti v 
II.fazi  sicer potekajo po 
terminskem planu, a je bil 
ta  korigiran zaradi delne 
prestavitve financiranja I. 
faze s strani občine v leto 
2010; tako je bilo 

Aktivnosti v II. 
fazi se še niso 
pričele. 

Operacija bo 
zaključena 
skladno s 
postavljenimi 
cilji in v 
predvidenih 
rokih. 

661.838,00 438.208,00 0,00 0,00 
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- dokončna 
rekonstrukcija objekta 
in zunanja ureditev, 
vključno z 
restavratorski mi deli 

dokončna ureditev 
prostorov v pritličju 
(163m2) 
-dokončna ureditev 
podstrešja (526 m2) 

realizirano:  

- izdelan je PZI za II.fazo 
- pričela so se dela za 
dokončno ureditev 
prostorov v pritličju 
(163m2) in dokončno 
ureditev podstrešja (526 
m2) 
 

2 JR 
RRP 

Mreţa 
lokalnih 
cest 
Spodnje 
Savinjske 
doline 
 

OBČINA 
PREBOLD 

Preplastitev z asfaltom 
v dolţini 15894m in 
obnovitvena dela na 
Laznikovem, Zeličevem, 
Koprivovem mostu in 
mostu pri TT Prebold. 

Preplastitev z asfaltom v 
dolţini 15.894m in 
dokončana dela na 
Laznikovem, Zeličevem, 
Koprivovem mostu in 
mostu pri TT Prebold. 

Ni odstopanj Operacija bo 
zaključena 
skladno s 
postavljenimi 
cilji in v 
predvidenih 
rokih . 

4.380.395,00 2.979.578,00  1.400.817,70 2.793.356,53 

3 JR 
RRP 

Mreţa LC 
Spodnje 
Savinjske 
doline II. 
faza 
 

OBČINA 
PREBOLD 

Obnova, sanacija, 
širitev, preplastitev in 
prometna signalizacija  
na 13 km lokalnih cest v 
občinah Vransko, 
Tabor, Braslovče, 
Prebold in Ţalec. 

Obnova, sanacija, širitev, 
preplastitev in prometna 
signalizacija  na 8.480 m 
lokalnih cest v občinah 
Vransko, Tabor, 
Braslovče, Prebold in 
Ţalec. 

Ni odstopanj Operacija bo 
zaključena 
skladno s 
postavljenimi 
cilji in v 
predvidenih 
rokih . 

4.361.462,00 3.025.889,00 705.739,00 1.628.701,83  

1 JR 
RRP 
 

Ekomuzej 
hmeljarstv
a in 
pivovarstv
a Slovenije 
v Ţalcu 
 

OBČINA 
ŢALEC 

Razvoj, prenova in 
sanacija urbanih 
območij: -vzpostavitev 
osrednjega muzeja 
hmelj. i pivov. v Ţalcu v 
objektu opuščene 
hmeljske sušilnice 
(1.843 m2) 
-ureditev 6 vstopno-
informacijskih točk v 
občinah Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Ţalec v 
obnovlj. Objektih 
- do leta 2013: 8-10 
novih delovnih mest v 
osrednjem muzeju in 

Aktivnosti, realizirane do 
konca meseca avgusta 
2009: 
- urejenih je 5 VIT točk v 
vsaki od šestih občin v 
SSD, šesta (VIT Polzela) 
pa je v zaključni fazi 

- urejen je prireditveni 
prostor v Braslovčah  

- intenzivno poteka obnova 
objekta opuščene 
sušilnice IHPS za 
potrebe osrednjega 
muzeja 

 

Zaradi 
nenormalno 
dolgega 
postopka 
prenosa objekta 
opuščene 
hmeljske 
sušilnice IHPS s 
strani drţave 
(MKGP) na 
občino, so se 
dela na objektu 
osrednjega 
muzeja lahko 
pričela šele v 
juliju 2009, zaradi 
česar  se je tudi 

Zaradi prej 
navedenega 
zamika pri 
prenosu 
lastništva in 
s tem 
zamika pri 
pridobivanju 
GD in 
pričetku del 
na 
osrednjem 
muzeju, je 
občina Ţalec 
zaprosila za 
minimalni 
zamik 

1.964.998,00 1.382.967,00 39.708,79
3) 

96.435,79 
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šestih VIT točkah 
 

finančna 
realizacija 
operacije 
skoncentrirala na 
tretje trimesečje 
2009 (glej tudi 
opombo k 
stolpcu »plačano 
s strani 
upravičenca« 

končnega 
roka izvedbe 
(predvidoma 
bo celotna 
operacija 
zaključena 
do konca 
leta 2009 – z 
izjemo novih 
zaposlitev) 

 
 

SKUPAJ   
   

12.967.382,00 8.401.219,00 2.691.531,89 5.045.401,00 

 

 
Opombe:  1) Vsi finančni kazalniki so zaradi primerljivosti narejeni po stanju 27.8.09, pri čemer so v postavki »Plačano                 s strani upravičenca« v tabeli navedene le  

                       vrednosti, ki jih je upravičenec plačal kot deleţ LS na realiziran priliv SVLR. V posameznih primerih je dejanski obseg realizacije oz. izvedenih del do 27.8.09 v                         
                       bistvu višji od prikazanega deleţa LS, ker se zahtevki na podlagi situacij po stanju konec meseca izstavljajo šele v začetku naslednjega meseca!  

 
                   2) Ključni cilji/rezultati operacije so povzeti po 5. členu pogodbe  o sofinanciranju SVLR; dejstvo je, da se aktivnosti in s tem doseganje ciljev/rezultatov  
                        pri vseh operacijah odvijajo po načrtovani dinamiki,opredeljeni s pogodbami oz. aneksi k tem pogodbam!  
 

                   3) Občina Ţalec je do vključno 27.8.2009 na operaciji »Ekomuzej…« v bistvu realizirala plačila v skupni vrednosti  1.004.408,54 EUR, od tega je vrednost  
                        upravičenih stroškov 837.140,96 EUR, na podlagi česar je v septembru 2009 na SVLR izstavila zahtevek za 615.134 EUR, kar bistveno izboljšuje sliko o  
                        stopnji realizacije celotne operacije!  Skladno z intenzivnostjo del na objektu opuščene sušilnice IHPS bo operacijo po vsebini (z izjemo novih zaposlitev,  
                        ki so predvidene do leta 2013)  v celoti realizirala v letu 2009, ev. se bo le del plačil LS zaradi kontrole končnega prevzema objekta prenesel v začetek     
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Opis stanja in doprinos učinkov izvedenih projektov na ravni subregije. 
 
Analizo izvedbenih načrtov 2007-2009 na območju šestih občin Spodnje Savinjske doline lahko 

strnemo v naslednje ugotovitve: 

 Vse operacije se izvajajo v okviru planirane vsebine in rokov, dogovorjenih s 
pogodbami oz. aneksi k tem pogodbam; edina izjema je Ekomuzej hmeljarstva 
in pivovarstva Slovenije v Ţalcu, kjer je prišlo do večjega zamika pričetka del pri 
obnovi objekta opuščene hmeljske sušilnice za osrednji muzej v Ţalcu, ki je 
posledica nenormalno dolgega postopka prenosa lastništva tega objekta s strani 
drţave (MKGP) na občino Ţalec. Ker pa se tudi pri tem projektu trenutno dela 
izvajajo zelo intenzivno, bo tudi ta operacija realizirana v letu 2009!  

 Tudi s finančnega vidika se operacije izvajajo v predvidenih okvirih, čeprav 
zaradi prikaza po stanju 27.8.09 to morda ni ustrezno razvidno. Dejstvo je, da se 
situacije izstavljajo konec meseca, hkrati pa dela najbolj intenzivno potekajo ravno 
v mesecu avgustu in septembru 2009, zato bo finančna realizacija po stanju konec 
meseca septembra oz. začetku meseca oktobra 2009 pokazala izredno močan 
porast odstotka finančne realizacije operacij!  

 V zaključni fazi izvajanja operacij ugotavljamo: 

- da smo se pravilno odločili za izbor t.i. infrastrukturnih projektov (ceste, turistična 
infrastruktura-kulturna dediščina), ki sicer neposredno ne odpirajo novih delobvnih 
mest, predstavljajo pa prepotrebno infrastrukturno osnovo za vrsto kasnejših 
izvedbenih projektov na področju gospodarstva, turizma, razvoja podeţelja idr., s 
katerimi bomo lahko odprli vrata investitorjem za hitrejše odpiranje novih delovnih 
mest na našem območju;  

- da smo pridobili dragocene izkušnje, ker smo se odločili za skupne operacije, ki 
zdruţujejo več občin oz. kar celotno območje ORP Spodnje Savinjske doline (obe 
operaciji »Mreţe lokalnih cest«, »Ekomuzej…«); s temi izkušnjami bomo ne le laţje 
pridobivali EU sredstva na bodočih razpisih, temveč bomo predvsem znali 
vzpostavljeno sodelovanje s pridom izkoristiti za to, da bodo naši projekti trajno 
»ţiveli«, se nadgrajevali in razvijali; 

- da so oziroma bodo korekcije SVLR v načinu plačevanja sofinancerskega deleţa 
(tekoče poravnavanje situacij) ter korekcije v pogojih za prijavo (npr. obvezna 
projektna dokumentacija in pridobitev GD), uvedene na podlagi spremljanja 
izvajanja operacij po prvih razpisih, bistveno in pozitivno prispevale k 
učinkovitejšemu izvajanju operacij!  
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Tabela 2/1: Spremljanje realizacije projektov izvedbenega  načrta RRP Savinjske regije 2007- 2009 in 2008-2010 na območju 
Območnega razvojnega partnerstva Obsotelje in Kozjansko 

 

   ANALIZA DOSEGANJA CILJEV   FINANČNA  ANALIZA  

ŠT. 
JAV.  
RAZP
ISA 

NAZIV 
OPERACIJE 

UPRAVI 
ČENEC 

PLAN AKTIVNOSTI  PO IN-
RRP/ KAZALNIK 

     (po pogodbi) 

AKTIVNOST/KAZAL
NIK 

REALIZIRAN DO 
27.8.2009 

ODSTOPANJA, 
OPOMBE, 
VZROKI 

PREDVIDENA 
OCENA 

ZAKLJUČKA 
OPERACIJE 

CELOTNA 
VREDNOST 
PROJEKTA 

 

POGODBE
NA 

VREDNOST 
S SVLR 

PLAČANO 
DO 27.8.09 
S STRANI 
UPRAVIČE

NCA 

REALIZIRA
N PRILIV IZ 

SVLR 
DO 

27.8.2009 

1 JR 
RRP 

Izgradnja 
kanalizacije 
in ČN Kozje 
 

OBČINA 
Kozje 

1 komunalno opremljena 
aglomeracija, v kateri bodo vsi 
objekti (653 prebivalcev v letu 
2009) priključeni na 
kanalizacijsko sistem in ČN. 
Zgrajena bo sekundarna 
kanalizacija – kanal 1.0 do 
čistilne naprave in čistilna 
naprava 1.000 PE s ciljem, da se 
število izpustov onesnaţenih 
voda zmanjša za več kot 90 %, 
število vodnih rastlin in ţivali pa 
poveča v potoku Bistrica za 70 
%. V prejšnjem odstavku 
navedene cilje operacije bo 
upravičenec dosegel do 
30.9.2011 oz. najkasneje 2 leti 
po zaključku operacije. 

Izgrajen kolektor, 
izgrajena 1000 PE 

ČN. 
 

Projekt še ni 
zaključen. 

 
30.9.2009 
 
 

       
702.048,00      

 
265.156,00      

 
584.856,44      

         
202.852,10 

3 JR 
RRP 

Poslovna 
cona Kozje 
 

OBČINA 
Kozje 

3ha novo opremljenih komunalnih 
zemljišč namenjenih 
gospodarskem razvoju, 

5 novo ustvarjenih bruto delavnih 
mest 

/ Odstop od 
pogodbe, zaradi 
nezmoţnosti 
dosega 
zastavljenega 
cilja. 

/ 1.324.995 426.333 / / 

1 JR 
RRP 

Rekonstruk
cija LC 
181050 
Kozje-
Vetrnik-
Gorjane 

OBČINA 
Kozje 

Izvedena  rekonstrukcija LC št. 
181050 Kozje – Vetrnik – 
Gorjane v skupni dolţini 13,75 
km. 

Izvedena je 
rekonstrukcija LC št. 
181050 Kozje – 
Vetrnik – Gorjane v 
skupni dolţini 13,75 
km. 

Projekt je 
zaključen in 
realiziran v 
zastavljenem 
obsegu. 

Projekt je 
zaključen. 
varnejše 
povezovanje s 
sosednjimi 

občinami 

         
613.605,04      

 
423.738,90      

 
613.605,04      

 
423.738,90      

3 JR 
RRP 

Ureditev 
lokalne 

OBČINA 
Podčetrte

2,485 km obnovljenih cest do 
30.09.2011. 

2,485 km Doseţeni so cilji, 
projekt bo 

Z izvedbo 
projekta smo  

 
593.183,23 

 
432.083,00 

 
593.183,23 

 
417.868,30 
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ceste LC 
317080 
Podčetrtek - 
Olimje 
 

k finančno 
zaključen v 
letošnjem letu. 

2 JR 
RRP 

 
VTC 10: 
Imeno-
Virštanj-
Verače 

OBČINA 
Podčetrte
k 

Do 30.09.2009: 
-2,5 km obnovljenih cest, s čimer 
bo omogočen laţji dostop do 
turističnih ponudnikov ob lokalni 
cesti; laţji dostop do kmetijskih 
pridelovalcev in ponudnikov 
kmetijskih pridelkov. 

2,5 km Doseţeni so cilji, 
projekt bo 
finančno 
zaključen v 
letošnjem letu. 

  
 
805.422,91 

 
 
574.685,00 

 
 
805.422,91 

 
 
569.693,56 

1 JR 
RRP 

 
Izgradnja 
LC 
obvoznica - 
center 
 

 
OBČINA 
Rogaška 
Slatina 

Do 30.9.2009: 
Izgradnja LC: obvoznica center v 
Rogaški Slatini, v dolţini 210 m 
od Negonjskega potoka do 
kriţišča Prvomajske ulice in 
ceste Ţibernik vključno s polnim 
T kriţiščem (navezava na drugi 
krak obvoznice9 in kriţnim 
kriţiščem s premerom 29 m na 
Prvomajski ulici. Celotna 
obravnavana trasa nove ceste bo 
dvosmerna in dvopasovna z 
enostransko zelenico in 
pločnikom, kot skupna peš in 
kolesarska pot. Z operacijo bo 
zagotovljen ustrezen dostop do 
območja proizvodnih dejavnosti 
P2 v Rogaški Slatini in do 
bodočega podjetniškega 
inkubatorja ter zagotovljena 
večja varnost peščev, kolesarjev 
in krajanov naselja Ţibernik do 
občinskega središča. 

/ Projekt še ni 
zaključen. 

 
30.9.2009 
 
 

         
929.815,00      

 
451.689,00      

          
168.476,73      

 
57.917,00      

3 JR 
RRP 

Izgradnja 
LC: G2-
območje 
zdravilišča 
 

OBČINA 
Rogaška 
Slatina 

Do 1.9.2012: 
0,20 km novo zgrajenih cest, 
0,76 km obnovljenih cest. 

/ Projekt še ni 
zaključen. 

 
30.9.2010 

 
2.063.378,0
0      

 
1.004.944,0
0 

 
347.787,00      

         
237.273,00      

1 JR Mreţni OBČINA - V  prvem letu delovanja  Projekt še ni 30.9.2010                                                  
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RRP podjetniški 
inkubator 
Obsotelja in 
Kozjanskeg
a 

Rogaška 
Slatina 

(2010) ustvaril pogoje za 
delovanje 1-3 članov v 
inkubatorjev 
- ustvaril 1 novo delovno 
mesto v izgrajenem inkubatorju 
v drugem letu delovanja (2011), 
ko bodo v njem delovali 2-4 
člani ter ustvarili 4 nova delovna 
mesta pri članih in bivših članih 
inkubatorja 
- v tretjem letu delovanja 
(2012), ko bo v njem delovalo 3-
5 članov, ustvaril 4 nova 
delovna mesta pri članih in 
bivših članih inkubatorja 
- v četrtem letu delovanja 
(2013), ko bo v njem delovalo 5-
7 članov, ustvaril še 3 nova 
delovna mesta pri članih in 
bivših članih inkubatorja 
- ustvaril 1 novo delovno 
mesto v izgrajenem inkubatorju 
v petem letu delovanja (2014), 
ko bo v njem delovalo 8-12 
članov, in še 3 nova delovna 
mesta pri članih in bivših članih 
inkubatorja. 

zaključen. (doseganje 
ciljev sledi po 
zaključku 
operacije do 
vključno l. 
2014). 

1.435.562,0
0      
 

1.043.202,0
0      
 

1.176.672,0
3      
 

860.550,42      
 

3 JR 
RRP 

Gospodars
ko poslopje 
graščine 
Strmol -
Pristava  

 
OBČINA 
Rogatec 

  Pogodba ni 
podpisana – 
odstop pred 
sklenitvijo, zaradi 
pridobljenih 
bistveno višjih 
ponudb v 
postopku 
javnega 
naročanja, od 
planiranega.  

     

1 JR 
RRP 

Kanalizacija 
Rogatec 

 
OBČINA 
Rogatec 

Do 30.9.2009: 
1 komunalna opremljena 
aglomeracija, v kateti bo 

v letu 2009 - 53 
priključkov in 1 
komunalno 

Cilji v celoti 
realizirani. 

Projekt 
zaključen 
24.4.2009. 

 
626.104,82      

                 
397.852,00       

 
626.104,82      

        
397.852,00      
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poloţeno 7 fekalnih kanalov v 
skupni dolţini 1.310 m ter 521 m 
dodatnih kanalizacijskih vodov za 
priključke (skupno 1.831 m za I. 
fazo) ter fekalni vodi v skupni 
dolţini 1.429,5 m za II. fazo 
(kanal a 763,5 m, kanal C 666 m) 
ter dodatno 80 m kanalizacijskih 
vodov za priključke 
priključkov: v letu 2009 40….do 
leta 2017 skupno – 75. 

opremljena 
aglomeracija -7 
fekalnih kanalov in 
priključki (1. faza 
projekta ), ter fekalni 
vodi  in priključki (2. 
faza) - v skupni 
dolţini 3.566 m 

2 JR 
RRP 

Bioregija – 
regija 
naravne 
pestrosti 

 
OBČINA 
Šentjur 

Ena razvojna operacija v 
območju Natura 2000. 
 

Ena razvojna 
operacija v območju 
Natura 2000 je 
izvedena. 
Oblikovani integralni 
turisitčni produkti v 
Bioregiji, oblikovana 
blagovna znamka 
Bioregije. 

Ni odstopanj 30.9.2009 236.400 200.379,00 186.208,80 117.574,00 

1 JR 
RRP 

Rekonstruk
cija LC 
034010 
Bukovţlak - 
Proseniško 

 
OBČINA 
Šentjur 

Ena komunalno opremljena 
aglomeracija v dolţini 1.138m, 
ureditev kroţnega štirikrakega 
kriţišča, premer 32m, dvosmerna 
kolesarska steza, dve avtobusni 
postajališči, postavitev NN vodov 
in telekominikacijskega omreţja.  

Ena komunalno 
opremljena 
aglomeracija v dolţini 
1.138m, ureditev 
kroţnega štirikrakega 
kriţišča, premer 32m, 
dvosmerna 
kolesarska steza, dve 
avtobusni postajališči, 
postavitev NN vodov 
in 
telekomunikacijskega 
omreţja. 

Ni odstopanj Projekt je 
zaključen. 

1.788.281,9
9 

820.775,00 1.788.219,9
9 

819.133,45 

3 JR 
RRP 

Rekonstruk
cija LC 
396050 
Slatina – 
Lutrje - 
Ponkvica 

 
OBČINA 
Šentjur 

Rekonstrukcija v smeri Ponikva – 
Lutrije v dolţini 3.395 m, 
v smeri Ponikva – Ponkvica v 
dolţini v dolţini 2.540m. 

Rekonstrukcija v 
smeri Ponikva – 
Lutrije v dolţini 3.395 
m, 
v smeri Ponikva – 
Ponkvica v dolţini 
2.540m. 

Ni odstopanj Projekt je 
zaključen. 

1.875.204,3
4 

1.169.903,0
0 

1.385.136,0
4 

981.138,00 

3 JR Rekonstruk  Rekonstrukcija LC  396080 v Rekonstrukcija LC   Projekt je v 999.905,00 708.266,00 29.952,00 21.216,00 
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RRP cija LC 
396080 
Gorica - 
Drobinsko 

OBČINA 
Šentjur 

dolţini 2.832 m. 396080 v dolţini 
2.832 m. 

izvajanju 
(rok 30.9.2010) 

1 JR 
RRP 

Rekonstruk
cija 
povezovaln
e ceste med 
obrtno 
cono C-10-
R in 
industrijsko 
cono 
Šentjur-jug 

 
OBČINA 
Šentjur 

Komunalno opremljena 
aglomeracija, ureditev II. Odseka 
povezovalne ceste do obrtne 
cone C-10-R v dolţini 760m, 
izgradnja 275m pločnika, in III 
odseka v dolţini 225m 
Po sklenitvi aneksa: 
rekonstrukcija povezovalne ceste 
C-10-R v skupni dolţini 1125m, 
in I. odsek 140m, II. Odsek v 
dolţini 760m in III. Odsek v 
dolţini 225. 

Povezovalne ceste C-
10-R v skupni dolţini 
1125m, in I. odsek 
140m, II. Odsek v 
dolţini 760m in III. 
Odsek v dolţini 225. 

Ni odstopanj Projekt je ţe 
zaključen. 

1.195.969,0
6 

796.457,00 1.190.425,0
6 

794.863,99 

1 JR 
RRP 

Urejanje 
Zgornjega 
trga v 
mestu 
Šentjur 1 
faza 

 
OBČINA 
Šentjur 

1 operacija razvoja, prenove in 
sanacije urbanih območij – 
prenova Ipavčeve hiše št. 27 z 
ureditvijo vrta in tlakovanih 
površin ter javnih parkirnih mest, 
prenova hiše št. 26, prenova hiše 
št.17, ureditev okolice objektov in 
zunanjega prireditvenega 
prostora in ureditev odseka 
Ipavčeve ulice, vključno z dovozi, 
5 novih delovnih mest pri lokalih, 
ki ţe delujejo v Zgornjem trgu in 
8 novih delovnih mest pri 
predvidoma dveh novih podjetjih 
na tem območju. 

1 operacija razvoja, 
prenove in sanacije 
urbanih območij – 
prenova Ipavčeve 
hiše št. 27 z ureditvijo 
vrta in tlakovanih 
površin ter javnih 
parkirnih mest, 
prenova hiše št. 26, 
prenova hiše št.17, 
ureditev okolice 
objektov in zunanjega 
prireditvenega 
prostora in ureditev 
odseka Ipavčeve 
ulice, vključno z 
dovozi, 5 novih 
delovnih mest pri 
lokalih, ki ţe delujejo 
v Zgornjem trgu in 8 
novih delovnih mest 
pri predvidoma dveh 
novih podjetjih na tem 

Ni odstopanj Projekt je 
zaključen. 

672.848,57 434.500,00 653.907,21 434.500,00 

1 JR 
RRP 

VTC 10: 
Ločnec – 

 
OBČINA 

1 operaciji razvoja, prenove in 
sanacije urbanih območij, ki 

1 operaciji razvoja, 
prenove in sanacije 

Ni odstopanj Projekt je 
zaključen. 

 
1.219.898,7

 
673.128,00 

 
1.219.898,7

 670.435,49 
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Brezje pri 
Lekmarju; 
Dramlje – 
Pletovarje – 
Slatina; 
Donačka 
gora – 
Rudijev 
dom 

Šentjur zajema Šmarsko virštanjsko 
turistično cesto VTC 10 – v 
občini  Šmarje pri Jelšah 
rekonstrukcija kraka LC 406200 
Cerovec pri Šmarju – Brezje pri 
Lekmarju in odsek LC 406202 
Ločnec – Brezje pri Lekmarju v 
skupni dolţini 1.000m,, v občini 
Rogatec rekonstrukcija LC 
358060 Donačka gora – Rudijev 
dom v dolţini 1.229m, v občini 
Šentjur rekonstrukcija kraka LC 
396030 Dramlje – Pletovarje- 
Slatina v dolţini 3.100m. 

urbanih območij, ki 
zajema Šmarsko 
virštanjsko turistično 
cesto VTC 10 – v 
občini  Šmarje pri 
Jelšah rekonstrukcija 
kraka LC 406200 
Cerovec pri Šmarju – 
Brezje pri Lekmarju in 
odsek LC 406202 
Ločnec – Brezje pri 
Lekmarju v skupni 
dolţini 1.000m,, v 
občini Rogatec 
rekonstrukcija LC 
358060 Donačka 
gora – Rudijev dom v 
dolţini 1.229m, v 
občini Šentjur 
rekonstrukcija kraka 
LC 396030 Dramlje – 
Pletovarje- Slatina v 
dolţini 3.100m 

2 2 

3 JR 
RRP 

Cesta 
Kolodvorsk
a – Dvor – 
Grajski log 

 
OBČINA 
Šmarje 
pri Jelšah 

0,787 km novozgrajena cesta. 0,787 km 
novozgrajena cesta 

 Izvedba del je 
zaključena, 
pridobljeno je 
uporabno 
dovoljenje 
(13.1.2009), za 
delno poplačilo 
zadnje 
situacije bo 
občina podala 
še en 
zahtevek. 

680.904,00 316.290,00 612.528,13 314.535,03 

3 JR 
RRP 

Izgradnja 
muzeja 
baroka v 
občini 
Šmarje pri 
Jelšah 

 
OBČINA 
Šmarje 
pri Jelšah 

do 30.6.2013: 1 novo ustvarjeno 
bruto delovno mesto in 
vzpostavitev baročnega muzeja z 
razstavljenimi kipci. 

 Projekt še ni 
zaključen. 

Zaključek po 
pogodbi: 
30.6.2011 

              
748.934,00      
 

              
344.895,00      
 

                
21.120,00      
 

                                 
-        
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3 JR 
RRP 

Obnova LC 
406230 Belo 
– Pristava – 
III.etapa 

 
OBČINA 
Šmarje 
pri Jelšah 

Do 01.09.2012: obnoviti 1,4 km 
cest in izgraditi 1,4 km 
kolesarske steze. 

 Projekt še ni 
zaključen. 

Zaključek po 
pogodbi: 
30.9.2010 

760.900,00 369.370,00 19.958,75 - 

1 JR 
RRP 

Obnova LC 
406230 Belo 
– Stranje - 
Pristava 

 
OBČINA 
Šmarje 
pri Jelšah 

2,5 km obnovljenih cest in 2,5 km 
zgrajena kolesarska steza 

2,5 km obnovljenih 
cest in 2,5 km 
zgrajena kolesarska 
steza 

 Operacija je 
fizično in 
finančno 
zaključena, 
dne 23.3.2009 
je bil opravljen 
tehnični 
prevzem 
objekta. 

1.386.533,0
0 

763.028,88 1.291.383,8
6 

763.028,88 

1 JR 
RRP 

Poslovne 
cone v 
občini 
Šmarje pri 
Jelšah 

 
OBČINA 
Šmarje 
pri Jelšah 

do 30.6.2012 : 
1. Komunalno urediti za namen 
gospodarskih dejavnosti: 
- 4,7ha zemljišč na lokaciji 
Mestinje, 
- 1,28 ha na lokaciji Šmarje. 
2. Ustvariti nova delovna mesta: 
- 50 delovnih mest do leta 2010 
na lokaciji Mestinje, 
- 10-15 delovnih mest na lokaciji 
Šmarje.  

Komunalno urejeno 
za namen 
gospodarskih 
dejavnosti: 
- 1,28 ha na lokaciji 
Šmarje. 

Projekt še ni 
zaključen. 

Zaključek po 
pogodbi: 
30.6.2010 

900.000,00 525.000,00 563.840,40 305.726,94 
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Opis stanja in doprinos učinkov izvedenih projektov na ravni subregije. 
 
S pridobitvijo nepovratnih sredstev ESRR iz naslova JR »Regionalni razvojni programi«  
se je omogočila izvedba 20 projektov, od tega bo do konca meseca septembra 2009 
zaključenih 14 projektov, izvedba ostalih je v teku.  
 
Do 1. septembra 2009 so bili na nivoju subregije Obsotelje in Kozjansko realizirani 
naslednji cilji 
 

 0,787 km novozgrajenih lokalnih cest, 
 37,594 km rekonstruiranih in obnovljenih cest, 
 2,5 km izgrajenih kolesarskih stez, 
 1,28 ha komunalno urejenih zemljišč za gospodarske dejavnosti, 
 izgrajen kolektor in čistilna naprava 1000 PE,   
 izgrajeni sekundarni vodi (priključkov 53 v letu 2009), 
 prenovljene in sanirane površine v urbanem območju Zgornjega trga Šentjur, 
 oblikovani ITP in blagovna znamka Bioregije v območju NATURA 2000. 

 
Pri projektih, ki so še v izvajanju bodo cilji doseţeni v skladu s pogodbenimi obveznostmi 
(najkasneje do vključno z  letom 2014).  
Projekti sofinancirani s sredstvi ESRR bodo prispevali k razvoju prometne, gospodarske, 
okoljske in turistične infrastrukture na območju Obsotelja in Kozjanskega.  Glede na 
pomen projektov in zastavljene cilje, ki se bodo realizirali z izvedbo projektov, se bodo 
dosegali regijski učinki opredeljeni v Regionalnem razvojnem programu Savinjske regije 
2007-2013. 
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Tabela 2/2: Spremljanje realizacije projektov izvedbenega  načrta RRP Savinjske regije 2007- 2009 in 2008-2010 (JR Razvoj obmejnih območij s Hrvaško) 
 

   ANALIZA DOSEGANJA CILJEV   FINANČNA  ANALIZA  

ŠT. 
JAV.  
RAZP
ISA 

NAZIV 
OPERACIJE 

UPRAVIČENE
C 

PLAN AKTIVNOSTI 
PO IN-RRP/ 
KAZALNIK 

     (po pogodbi) 

AKTIVNOST/KAZAL
NIK 

REALIZIRAN DO 
1.9.2009 

ODSTOPANJA, 
OPOMBE, VZROKI 

PREDVIDENA 
OCENA 

ZAKLJUČKA 
OPERACIJE 

CELOTNA 
VREDNOST 
PROJEKTA 

POGODBE
NA 

VREDNOST 
S SVLR 

PLAČANO 
DO 1.9. S 
STRANI 

UPRAVIČE
NCA 

REALIZIRA
N PRILIV IZ 
SVLR DO 
27.8.2009 

ROS
H 2 
JR 

Posodobitev 
obstoječega 
vodovodnega 
sistema 
Poklek pri 
Podsredi 

 
OBČINA 
Kozje 

Število prebivalcev s 
kvalitetnejšem in 
varnejšim 
vodovodnim 
sistemom je 180. 

Do sedaj je bil 
zgrajen 60 m3 
vodohran in zgrajena 
dobra polovica 
vodovodnega 
sistema. 

Cilj bo doseţen, saj 
dela potekajo po 
zastavljenem 
planu. 

30.9.2010 276.295,00 220.968,00 154.075,00 93.074,78 

ROS
H 2 
JR 

Prestavitev in 
izgradnja 
ceste LC 
317090 

 
OBČINA 
Podčetrtek 

do 31.08.2009 
-0,435 km novo 
zgrajenih lokalnih 
cest, 
-število objektov, 
katerim se rešuje 
problematika dostopa 
po slovenskem 
ozemlju: 1 

0,435 km Doseţeni so cilji, 
projekt bo finančno 
zaključen v 
letošnjem letu. 

 156.597,99 211.310,00 11.120,00 0 

ROS
H 2 
JR 

Ureditev 
lokalne ceste 
LC 317020 
Sveta Ema - 
Vidovica 

 
OBČINA 
Podčetrtek 

do 30.08.2009 
-1,633 km obnovljenih 
cest. 

1,663 km Doseţeni so cilji, 
projekt bo finančno 
zaključen v 
letošnjem letu. 

 564.577,24 500,000,00 564.577,24 374.603,34 

ROS
H 2 
JR 

Ureditev 
lokalne ceste 
LC 317050 
Podčetrtek – 
Sodna vas 

 
OBČINA 
Podčetrtek 

do 31.08.2010 
-1,850 km obnovljenih 
lokalnih cest, 
-število bivališč, 
katerim se rešuje 
problematika dostopa 
po slovenskem 
ozemlju: 27 
-   število objektov, 
katerim se rešuje 
problematika dostopa 

1,850 km Doseţeni so cilji, 
projekt bo finančno 
zaključen v 
letošnjem letu. 

 581.745,77 500.000,00 0 0 
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po slovenskem 
ozemlju: 12 

ROS
H 1 
JR 

Rekonstrukcij
a LC 356020 
Podplat - 
Kostrivnica 

 
OBČINA 
Rogaška 
Slatina 

št. kilometrov 
obnovljenih cest: 
2,4 

št. kilometrov 
obnovljenih cest: 
0,79 

V letu 2008 je bila 
izvedena 1. faza 
projekta. 

30.9.2009 360.530,00 280.000,00 103.258,00 74.488,99 

ROS
H 1 
JR 

Rekonstrukcij
a LC 356070 
Keros - 
Brezovec 

 
OBČINA 
Rogaška 
Slatina 

št. kilometrov 
obnovljenih cest: 1,8 

št. kilometrov 
obnovljenih cest: 
1,820 

Cilji so bili v celoti 
realizirani. 

30.9.2008 485.159,45 397.293,00 485.159,45 390.371,32 

ROS
H 1 
JR 

Komunalna 
ureditev cone 
P3 z izgradnjo 
suhega 
zadrţevalnika 

 
OBČINA 
Rogatec 

Do 30.9.2009: 
površina na novo 
opremljenih 
komunalnih zemljišč 
namenjenih 
gospodarskemu 
razvoju: 3 ha 

 Projekt še ni 
zaključen. 

September 2009 1.134.513,4
2 

834.863,00 1.013.655,1
6 

824.829,60 

ROS
H 1 
JR 

Rekonstrukcij
a ceste 
Javorje – 
Hrastje – 
Dobrina – 
Loka pri 
Ţusmu z 
odcepom 
Ţamerk - 
Osleščica 

 
OBČINA 
Šentjur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Število kilometrov 
obnovljenih cest: 
7.560m 

Število kilometrov 
obnovljenih cest: 
7.560m 

Cilji so realizirani, 
ni odstopanj. 

Projekt je 
zaključen. 

597.313,44 351.000,00 597.315,00 351.000,00 

ROS
H 1 
JR 

Posodobitev 
lokalne ceste 
LC 406230 
(Belo-
Pristava); 
odsek: odcep 
Zibika, Dol pri 
Pristavi do 
meje z občino 
Podčetrtek 

 
OBČINA 
Šmarje pri 
Jelšah 

1,32 km obnovljene 
ceste 

1,30 km obnovljene 
ceste 

Cesta v območju 
ţelezniške proge 
še ni posodobljena, 
zaradi usklajevanja 
projektne 
dokumentacije. 
Predvidevamo, da 
bo ta ureditev 
izvedena v 
pomladnih mesecih 
2010. 

 759.599,00 605.585,00 662.716,58 494.183,26 
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S pridobitvijo nepovratnih sredstev ESRR iz naslova JR Razvoj obmejnih območij s 
Hrvaško, se je omogočila izvedba 9 projektov, od tega bo  do konca septembra 2009 
zaključenih ţe 7 projektov, izvedba ostalih je v teku. 
  
Do 1. septembra 2009 so bili na nivoju subregije Obsotelje in Kozjansko iz naslova 
projektov ROSH realizirani naslednji cilji: 

 0,434 km novozgrajenih lokalnih cest, 
 14,983 km obnovljenih cest, 
 Izgrajen vodohran kapacitete 60 m3 za nemoteno oskrbo s pitno vodo v 

obmejnem območju. 
  
Pri projektih, ki so še v izvajanju bodo cilji doseţeni v skladu s pogodbenimi obveznostmi 
(najkasneje do vključno z  letom 2010).  
Z izvedbo projektov sofinanciranih s sredstvi ROSH se bodo bistveno izboljšali pogoji za 
ţivljenje v obmejnem (10 km) območju s Hrvaško, predvsem za lokalno prebivalstvo, 
katerim se bo omogočil dostop do njihovih bivališč, delovnih mest in javnih storitev ter 
izboljšala oskrba s kvalitetno pitno vodo. Projekti izkazujejo regijski učinek, saj prispevajo k 
uresničevanju ciljev Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2007-2013.
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Tabela 3: Spremljanje realizacije projektov izvedbenega  načrta RRP Savinjske regije 2007- 2009 in 2008-2010 na območju 
Območnega razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko 

 
   ANALIZA DOSEGANJA CILJEV   FINANČNA  ANALIZA  

ŠT. 
JA
V.  
RA
ZPI
SA 

NAZIV 
OPERACIJE 

UPRAVIČ
ENEC 

PLAN AKTIVNOSTI PO IN-RRP/ 
KAZALNIK 

(po pogodbi) 

AKTIVNOST/KAZAL
NIK 

REALIZIRAN  

ODSTOPAN
JAOPOMBE

, VZROKI 

PREDVIDENA 
OCENA 

ZAKLJUČKA 
OPERACIJE 

CELOTNA 
VREDNOST 
PROJEKTA 

POGODBENA 
VREDNOST S 

SVLR 

PLAČANO  S 
STRANI 

UPRAVIČENC
A 

REALIZIRA
N PRILIV IZ 

SVLR 
 

1 
JR 
RR
P 

Celjski 
včeraj in 
jutri: Stari 
grad 
 
 

MESTNA 
OBČINA 
CELJE 

- št. obiskovalcev: 47.959 

- št. prireditev: 30 
- št. obiskovalcev     

- prireditev: 1.090  

- izvedba 2 
sklopov operacije 

- projektiranje 3. 
sklopa operacije 

zahtevnost 
obnove 
kulturne 
dediščine  
 

izvedba sklopa 
Sanacija 
Friderikovega 
stolpa  

2.099.374,0
0 

900.000,00 352.166,71 381.366,84 

3 
JR 
RR
P 

Izgradnja 
Beţigrajske 
ceste v Celju  
od P40 do 
P59 
 

MESTNA 
OBČINA 
CELJE 

- št. km novih cest: 0,420 km - priprava 
dokumentacije 

- pridobitev  
sluţnosti oz. 
zemljišč 

Dolgotrajni 
postopki 
pridobivanja 
zemljišč in 
soglasij 

pridobitev 
sluţnosti oz. 
zemljišč, 
izvedbeni del 
operacije  

3.864.589,0
0 

2.436.185,00 85.025,85 8.075,00 

2 
JR 
RR
P 

Komunalna 
infrastruktur
a poslovne 
cone 
Gaberje Jug 

MESTNA 
OBČINA 
CELJE 

- komunalno zemljišče: 4,1 ha 
- urej. cestno omreţje: 540 m 
- zgrajen javni vodovod: 810 

m 

- kanalizacija za fekalne vode:   
858 m 

- plinovodno omreţje: 940 m 

- električna infrastruktura 
- telekomunikacijsko omreţje 

- izvedba 90 % 
zaključena 

 
 

Zaključek 
izvedbenih del 

2.994.998,0
0 

1.368.844,00 1.099.134,36 538.729,91 

3 
JR 
RR
P 

Odvajanje 
odpadnih 
voda 
Šmartinsko 
jezero - 
vzhod 

MESTNA 
OBČINA 
CELJE - št. preb. priključenih na       

kanalizacijski sistem : 130 
 
 

- projektiranje 
 

 
 

pridobitev 
sluţnosti oz. 
zemljišč, 
izvedbeni del 
operacije 

1.464.564,0
0 

698.466,00 60.215,00 29.185,00 

2 
JR 
RR
P 

Turistična 
pot Celje - 
Šmartinsko 
jezero 

MESTNA 
OBČINA 
CELJE 

- 1 delovno mesto 
 

- priprava 
dokumentacije 

- pridobitev  
sluţnosti oz. 

Dolgotrajni 
postopki 
pridobivanja 
zemljišč in 

Izvedbeni del 
operacije 

1.106.687,0
0 

578.212,00 16.368,47 30.442,84 
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zemljišč 
 

soglasij 

1 
JR 
RR
P 

Turistično 
območje 
Šmartinsko 
jezero - 
Izvedba 
tematskih 
poti okoli jez. 

MESTNA 
OBČINA 
CELJE 

- posredno delovna mesta: 3 
- dolţina pešpoti: 3.242 m 

- št. parkirnih mest: 120 
- št. obiskovalcev MOC: 

86.400 
- št. obiskovalcev regije:    

15.480 
- drugi turisti: 6.075 

- izvedba 90 % 
zaključena 

 Zaključek 
izvedbenih del 

2.258.852,0
0 

1.585.811,00 252.595,24 634.804,17 

1 
JR 
RR
P 

Infrastruktur
no urejanje 
za potrebe 
turizma - II. 
faza 

OBČINA 
LAŠKO 

- Površina urejanja: 329,6 m2 - Površina 
urejanja: 329,6 
m2 

Ni 
odstopanja 

Zaključen 
projekt  

1.057.848,5
7 

355.452,57 1.068.737,76 355.452,57 

3 
JR 
RR
P 

Ureditev 
kanalizacije 
Laško in 
Rimske 
Toplice 
 

OBČINA 
LAŠKO 

- Število komunalno 
opremljenih aglomeracij: 3 

- število prebivalcev, 
priključenih na kanalizacijski 
sistem: 605 

- dolţina zgrajenega 
kanalizacijskega omreţja: 
3.505 m 

- Število 
komunalno 
opremljenih 
aglomeracij: 2 

- število 
prebivalcev, 
priključenih na 
kanalizacijski 
sistem: 243 

- dolţina 
zgrajenega 
kanalizacijskega 
omreţja: 934 m 

  1.267.728,0
0 

882.825,00 687.293,44 70.103,75 

1 
JR 
RR
P 

Vodovod Vrh 
- Tevče, 
Reka, Trojno 

OBČINA 
LAŠKO 

- dolţina zgrajenega 
vodovoda: 21.516 m 

- število prebivalcev: 970 

- dolţina 
zgrajenega 
vodovoda: 
21.516 m 

- število 
prebivalcev: 780 

V rezultatu 
je prikazan 
tudi 
sekundar. 

 1.380.435,0
0 

900.459,00 809.479,36 579.469,49 

2 
JR 
RR
P 

Obrtno - 
poslovna 
cona Arclin, 
komunalno 
urejanje 
II.faza 

 

OBČINA 
VOJNIK 

- 2,71 ha novo komunalno 
opremljenih zemljišč 
namenjenih gospodarskemu 
razvoju 

- 0,88 km novo zgrajenih cest 
- pet (5) novo ustvarjenih 

delovnih mest 

- 2,71 ha novo 
komunalno 
opremljenih 
zemljišč 
namenjenih 
gospodarskemu 
razvoju 

Aneks št. 1: 
sprememba 
zneska  
(deleţ 
SVLR) 
337.406,83 
EUR 

Zaključen 
projekt 

835.603,00 337.406,83 497.520,00 311.274,24 
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- 0,88 km novo 
zgrajenih cest 

- pet (5) novo 
ustvarjenih 
delovnih mest 

1 
JR 
RR
P  

Posodobitev 
vodovodneg
a sistema 
Vojnik - 
Tomaţ, Male 
Dole 

 

OBČINA 
VOJNIK  

- posodobitev vodovodnega 
sistema Vojnik - Tomaţ, 
Male Dole v dolţini 9.193 m  

- oskrba 500 prebivalcev tega 
območja s kvalitetnejšim in 
varnejšim sistemom 

 

- posodobitev 
vodovodnega 
sistema Vojnik-
Tomaţ, Male 
Dole v dolţini 
9.193 m 

- oskrba 500 
prebivalcev tega 
območja s 
kvalitetnejšim in 
varnejšim 
sistemom 

Aneks št. 1: 
sprememba 
višine 
upravičenih 
stroškov 
Aneks št. 2: 
sprememba 
skrbnik 
pogodbe 
Aneks št. 3: 
sprememb. 
roki 
financiranja 
 Aneks št.4: 
sprememba 
roka 
dokončanja 
investicije 

Zaključen 
projekt 

 

1.370.619,0
0 

424.809,00 458.974,42 424.809,00 

3 
JR 
RR
P  

Rekonstrukci
ja vozišča 
Frankolovo - 
Črešnjice - 
Ţiče 

 

OBČINA 
VOJNIK 

- 2,1 km obnovljenih cest 
 

- 1,2 km 
obnovljenih cest 

/ 
 

V letu 2010 se 
planira 
izgradnja v 
izmeri  0,9 km              

937.202,00 
 

523.761,00 (do 31.8.09) 
261.329,82  
 
(do 15.9.09) 
skupaj 
447.743,03 

158.427,00 

2 
JR 
RR
P  
 

Posodobitev 
vodovodneg
a sistema 
Dobrna - 
Loka, 
Lokovina, 
Klanc, Paroţ 

OBČINA 
DOBRNA 

- št. prebivalcev s 
kvalitetnejšim in varnejšim 
vodovodnim sistemom: 692 
 

- 692 prebivalcev s 
kvalitetnejšim in 
varnejšim 
vodovodnim 
sistemom 

*Glej spodaj 
 

Uporabno 
dovoljenje 
pridobljeno: 
31. 8. 2009 
Rok za dosego 
ciljev: 30. 9. 
2011 

820.599,20 452.824,00 - 
pog. vrednost 
Opomba: 
80,44 % upr. 
stroškov je 
385.360,19 € 
 

770.352,15 344.992,40 

3 
JR 
RR
P 

Rekonstrukci
ja LC 
464161 
Dobrna - 

OBČINA 
DOBRNA 

- št. km obnovljenih cest: 
0,295 km 
 

/ Rekonstrukci
ja ceste se 
bo pričela 
predvidoma 

Zaključek 
operacije v 
avgustu 2010 

755.412,00 
 

404.566,00 66.029,41 35.734,00 
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 Hudičev 
Graben - 
Krištaje 

konec 
septembra 
2009 

 
*Opomba: Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna - Loka, Lokovina, Klanc, Paroţ 
Občina Dobrna se je s sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju zavezala, da bo ob zaključku operacije dosegla cilj, in sicer 692 prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim 
vodovodnim sistemom. Skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 105/2002) in skladno z Odlokom o oskrbi s 
pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju občine Dobrna (Url. L. RS, št. 26/2003) vodovodni priključki stavb niso objekti 
javnega vodovoda ter so last in strošek uporabnika (priključnika). Vezano na naveden odlok je na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod, za vse objekte obvezna 
priključitev in uporaba javnega vodovoda v skladu s soglasjem upravljavca ter obvezna priključitev obstoječih objektov na javni vodovod v šestih mesecih po izgradnji 
vodovoda. Nadzor nad priključevanjem na javni vodovod izvaja komunalno – cestni inšpektor. Glede na navedeno Občina Dobrna meni, da je občina z izgradnjo in 
posodobitvijo predmetnega vodovoda s pripadajočimi objekti zagotovila kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem 692 prebivalcem občine Dobrna, saj imajo prebivalci 
občine moţnost izvedbe priključka na javni vodovod in s tem moţnost oskrbe s pitno vodo; priključki pa so stvar (strošek in last) uporabnikov. 
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Opis stanja in doprinos učinkov izvedenih projektov na ravni subregije. 
 
Pripravili smo vsebinsko in finančno analizo izvedbe Izvedbenih načrtov RRP 2007-2009, 
in sicer realizacijo projektov preteklih javnih razpisov »Regionalni razvojni programi« (1JR, 
2JR, 3JR in 4 JR) v okviru OP Krepitve Regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007-2013, Razvojne prioritete »Razvoj regij«.  
Analiza 14 projektov na območju subregije Osrednje Celjsko vsebinsko obsega realizacijo 
planiranih aktivnosti z opredeljenimi kazalniki (po posameznem projektu), odstopanja, 
opombe in vzroke za le-te, ter predvidene ocene do zaključka posameznih operacij. Za 
vsak posamičen projekt so predstavljene: celotna vrednost projekta, pogodbene vrednosti 
s SVLR, realizirana plačila s strani upravičenca in realiziran priliv iz SVLR. 
Analiza izvedbe izvedbenih načrtov 2007-2009 za subregijo Osrednje Celjsko potrjuje 
strateške razvojne cilje regije in skladnost z Regionalnim razvojnim programom Savinjske 
regije 2007-2013, DRP-jem (prioritetami), Operativnim programom krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in NRP-ji občin. Štirinajst projektov IN 2007-
2009 subregije Osrednje Celjsko vsebinsko sledi prioritetam RRP Savinjske regije 2007-
2013.  
Natančneje 4 projekti sledijo in hkrati realizirajo kazalnike Prioritete 2: Regija inovativnega 
turizma, 8 projektov sledi in realizira kazalnike Prioritete 3: Okolju prijazne in dostopne 
regije, 2 projekta pa sledita in realizirata kazalnike Prioritete 1: Tehnološko napredne 
regije.  
Izvedba investicijskih operacij na nivoju subregije omogoča doseganje široko zastavljenih 
ciljev povezanih s kakovostjo bivanja, zaščite vodnih virov, učinkovitega varstva okolja, 
trajnostnega razvoja kar je temelj za nadaljnji gospodarski razvoj občin in obenem 
ustvarjanja novih delovnih mest.  
V večini učinki dosedanjih projektov (IN 2007-2009) subregije Osrednje Celjsko kaţejo 
doprinos k izboljšanju stanja okolja, predvsem površinskih in podzemnih voda, upravljanju 
z vodami ter ureditev komunalno opremljenih zemljišč namenjenih gospodarskemu 
razvoju. 
Z vidika druţbenih koristi, projekti prinašajo kvalitetnejše okolje, dodatne prihodke 
podjetjem (izvajalcem investicij, trgovskim in gostinskim podjetjem), nova delovna mesta in 
večje število obiskovalcev, prireditev 
Največje teţave, ki se pojavljajo pri izvajanju zgoraj omenjenih investicijskih projektov, se 
navezujejo na dolgotrajne postopke pridobivanja zemljišč in soglasij.  
Vsi zgoraj našteti učinki pri posameznih projektih pozitivno v celoti vplivajo na uravnoteţen 
razvoj posameznih lokalnih skupnosti ter subregije kot zaokroţenega, povezanega 
območja. 
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Tabela 4: Spremljanje realizacije projektov izvedbenega  načrta RRP Savinjske regije 2007- 2009 in 2008-2010 na območju 
Območnega razvojnega partnerstva Dravinjska dolina 

 
   ANALIZA DOSEGANJA CILJEV   FINANČNA  ANALIZA  

ŠT. 
JAV.  
RAZP
ISA 

NAZIV 
OPERACIJE 

UPRAVIČE
NEC 

PLAN AKTIVNOSTI 
PO IN-RRP/ 
KAZALNIK 

     (po pogodbi) 

AKTIVNOST/KAZAL
NIK 

REALIZIRAN DO 
27.8.2009 

ODSTOPANJA, 
OPOMBE, VZROKI 

PREDVIDENA 
OCENA 

ZAKLJUČKA 
OPERACIJE 

CELOTNA 
VREDNOST 
PROJEKTA 

POGODBE

NA 

VREDNOS

T S SVLR 

PLAČANO 

S STRANI 

UPRAVIČ

ENCA 

REALIZIR

AN PRILIV 

IZ SVLR 
 

1 JR 
RRP 

Omreţje 
sekundarne 
kanalizacije 
 
 

Občina 
Slovenske 
Konjice 

- 1 komunalno 
opremljeno 
aglomeracijo,kjer bo 
zgrajena fekalna 
kanalizacija v dolţini 
2.560 m,za odvod 
meteornih vod iz 
obstoječe povezave 
in krajevnih cest do 
naselja Škalce pa 
sekundarna meteorna 
kanalizacija v dolţini 
600 m 
- na sekundarno 
kanalizacijo  bo leta 
2010 priključenih 45 
objektov s 151 
prebivalci 

- 1 komunalno 
opremljena 
aglomeracija, kjer je 
zgrajena fekalna 
kanalizacija v dolţini 
2275 m 
-sekundarna 
meteorna kanalizacija 
v dolţini 780 m 
- z izgradnjo 
sekundarne fekalne 
kanalizacijo je dana 
moţnost za 
priključitev 45 
objektov na izgrajeno 
sekundarno 
kanalizacijo 

- Doţina fekalne 
kanalizacije je bila 
ob prijavi ocenjena. 
Projektirana dolţina 
na osnovi katere je 
bil izbran izvajalec 
del znaša 2275 m. 
- doţina meteorne 
kanalizacije je bila 
ob prijavi ocenjena. 
Projektirana dolţina 
na osnovi katere je 
bil izbran izvajalec 
del znaša 780 m. 
 

do 30.09.2011 837.042,00 592.904,00 713.051,51 501.196,68 

1 JR 
RRP 

Vodohran 
Škalce z 
razvodnim 
omreţjem 
 
 

Občina 
Slovenske 
Konjice 

- izgradnja vodohrana 
Škalce II velikosti 400 
m3 
- obnova dovodnega 
omreţja med 
vodohranom Škalce I 
in vodohranom 
Škalce II v dolţini 
1.362 m  in  obnovo 
odvodnega omreţja 
med vodohranom 
Škalce II in 
vodohranom Vešenik 

- izgradnja vodohrana 
Škalce  II velikosti 
400 m3 
- obnova dovodnega 
omreţja med 
vodohranom Škalce I 
in vodohranom 
Škalce II v dolţini 
1352 m 
- obnova odvodnega 
omreţja med 
vodohranom Škalce II 
in vodohranom 

- dolţina 
dovodnega omreţja 
je bila ob prijavi 
ocenjena. 
Projektirana dolţina 
na osnovi katere je 
bil izbran izvajalec 
del znaša 1352 m. 
- doţina odvodnega 
omreţja je bila ob 
prijavi ocenjena. 
Projektirana dolţina 
na osnovi katere je 

do 30.09.2009 876.000,47 620.500,00 559.967,02 389.501,78 



 

-32- 

v dolţini 2.579 m 
oskrbel leta 2010 
1.503 prebivalce 
(dodatno naseljenih 
178 gospodinjstev oz. 
534 prebivalcev) z 
kvalitetnejšim in 
varnejšim 
vodovodnim 
sistemom 

Vešenik v dolţini 
2361 m 
-1536 prebivalcev 
oskrbljenih z 
kvalitetnejšim in 
varnejšim 
vodovodnim 
sistemom 

bil izbran izvajalec 
del znaša 2361 m. 
-v naslednjem 
obdobju se bodo še 
izvajali novi 
priključki v naseljih 
Vešenik, Sp. 
Preloge  

1 JR 
RRP 

Rekonstrukcija 
LC 460040 
Vitanje-
Skomarje-
Lukanja 
 
 

Občina 
Vitanje 

- rekonstrukcija 3.000 
m dolgega cestnega 
odseka Vitanje-
Skomarje-Lukanja,ki 
bo bistveno povečala 
dostopnost do 
gospodarskih,turističn
ih in drugih objektov v 
občini Vitanje in v 
Občini Zreče 

- rekonstrukcija 3.000 
m dolgega cestnega 
odseka 

/ do 30.09.2009 600.000,00 425.000,00 538.888,01 373.875,50 

1 JR 
RRP 

Sanacija in 
dograditev 
kanalizacijskeg
a sistema v 
Občini Zreče 
 

Občina 
Zreče 

-eno komunalno 
opremljeno 
aglomeracijo,v kateri 
bo zgrajena in 
obnovljena 
kanalizacija v dolţini 
1,5 km,ki bo 
omogočala širitev 
potreb gospodarstva 
(gradnja novega 
hotela z 200 
posteljami) in 
prebivalstva (do l. 
2009 končana 
izgradnja 
stanovanjskih 
objektov z okoli 100 
stanovanji) 
- na kanalizacijski 
sistem priključenih 
okoli 500 prebivalcev 

- zgrajena in 
obnovljena 
kanalizacija v dolţini 
2041 m 
- na kanalizacijski 
sistem priključenih 
721 prebivalcev (od 
tega 115 
stanovanjskih hiš ter 
9 večstanovanjskih 
objektov) 

- odstopanja so 
zaradi delne 
spremembe 
projekta 
odobrenega s 
strani SVLR (dopis 
št. 400-
148/2007/12 z dne 
01.08.2008) 

do 30.09.2009 600.000,00 398.770,00 581.772,09 371.722,28 
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(vključno z 200 gosti 
hotela) 
 

3 JR 
RRP 

Rekonstrukcija 
vodovoda in 
kanalizacije 
Konjic 
 
 

Občina 
Slovenske 
Konjice 

-206 prebivalcev 
priključenih na 
kanalizacijski sistem v 
aglomeracijah 
- 617 prebivalcev s 
kvalitetnejšim in 
varnejšim 
vodovodnim 
sistemom 

-9 gospodinjstev 
priključenih na 
kanalizacijski sistem v 
aglomeracijah 
-62 gospodinjstev s 
kvalitetnejšim in 
varnejšim 
vodovodnim 
sistemom 

/ do 30.09.2012 1.319.687,00 934.777,00 572.675,16 296.337,07 

3 JR 
RRP 

Izgradnja 
kanalizacije 
Vitanje 
 
 

Občina 
Vitanje 

-150 prebivalcev 
priključenih na 
kanalizacijski sistem v 
aglomeracijah 

- 6 gospodinjstev 
priključenih na 
kanalizacijski sistem v 
aglomeracijah 
- 50 gospodinjstvom 
pa je dana moţnost 
za priključitev na 
kanalizacijski sistem 

/ do 30.09.2012 617.269,00 133.539,00 160.246,80 111.611,00 

3 JR 
RRP 

Sanacija 
sekundarne 
kanalizacije 
Nova Dobrava I 
 
 

Občina 
Zreče 

-644 prebivalcev, 
priključenih na 
kanalizacijski sistem v 
aglomeracijah 

- 35 gospodinjstev 
priključenih na 
kanalizacijski sistem v 
aglomeracijah 

/ 31.12.2010 600.000,00 415.456,00 306.804,50 227.527,00 
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Opis stanja in doprinos učinkov izvedenih projektov na ravni subregije. 

 
Izvedba investicijskih operacij na nivoju subregij omogoča doseganje široko zastavljenih 
ciljev povezanih s kakovostjo bivanja, zaščite vodnih virov, učinkovitega varstva okolja, 
trajnostnega razvoja ter je temelj za nadaljnji gospodarski razvoj občin. 
Učinkovitost izvedenih projektov se kaţe v faktorjih kot so moţnosti za nadaljnji 
gospodarski razvoj in posledično tudi za ustvarjanje novih delovnih mest (razvoj 
gospodarske dejavnosti v občinah) in povečanje socialne varnosti oz. ekonomske 
neodvisnosti prebivalcev.  
Še posebej pa je potrebno poudariti doprinos projektov k učinkovitemu varstvu okolja, k 
zniţevanju ravni onesnaţenosti okolja in s tem pozitivne učinke na zdravje ljudi, k 
izboljšanju stanja površinskih in podzemnih voda ter trajnostnemu ravnanju in upravljanju z 
vodami. Cilj izvedenih projektov je tudi nemotena oskrba s kvalitetno pitno vodo, odprava 
izgub vode in zmanjševanje okvar ter škod. 
Kot druţbeno korist lahko opredelimo tudi manjše stroške zdravljenja, zaradi 
kvalitetnejšega okolja, dodaten prihodek podjetjem, ki bodo izvajali investicijo, dodaten 
prihodek trgovskih in gostinskih podjetij, zaradi večjega priliva turistov in novih poselitev 
ipd. učinke, ki niso neposredno finančno merljivi. Ti učinki pozitivno vplivajo na razvoj 
lokalnih skupnosti ter celotne regije. 
Urejena komunalna in prometna infrastruktura zagotavljata pomemben cilj varovanja okolja 
in narave.  
 
Projekti so usklajeni s splošno usmeritvijo NSRO »Izboljšanje blaginje prebivalcev RS s 
spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest in krepitve človeškega kapitala 
ter zagotavljanja uravnoteţenega in skladnega razvoja, še posebej med regijami« in v 
okviru te s konkretnimi oz. specifičnimi cilji: zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem 
trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi; skladen razvoj 
regij. 
 
Projekti so skladni tudi s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije, Operativnim 
programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 , z Regionalnim 
razvojnim programom Savinjske regije 2007 –2013 ter z NRP-ji občin. 
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Tabela 5: Spremljanje realizacije projektov izvedbenega  načrta RRP Savinjske regije 2007- 2009 in 2008-2010 na območju 
Območnega razvojnega partnerstva  Sa-Ša  
 

 
  ANALIZA DOSEGANJA CILJEV   FINANČNA 

ANALIZA 
 

ŠT. 
JAV.  
RAZP
ISA 

NAZIV 
OPERACIJE 

UPRAVIČENE
C 

PLAN 
AKTIVNOSTI PO 
IN-RRP/ 
KAZALNIK 

(po pogodbi) 

AKTIVNOST/KAZALNI
K 
REALIZIRAN DO  

ODSTOPANJA, 
OPOMBE, VZROKI 

PREDVIDE
NA OCENA 
ZAKLJUČK

A 
OPERACIJE 

CELOTNA 
VREDNOST 
PROJEKTA 

POGODBENA 
VREDNOST S 

SVLR 

REALIZIRAN 
PRILIV IZ SVLR 

DO 27.8.2009 

1.JR 
RRP 

Industrijsko obrtna 
cona Prihova 

OBČINA 
NAZARJE 

Nakup zemljišča 
1,45 ha, projektna 
in investicijska 
dokumentacija, 
novo opremljena 
komunalna 
zemljišča 5 ha, 16 
podjetij, 100 
delovnih mest 

Nakup zemljišča 1,45 
ha, projektna in 
investicijska 
dokumentacija, novo 
opremljena komunalna 
zemljišča 5 ha (delno 
realizirano v skladu  s 
terminskim načrtom )  

Odobreno podaljšanje 
pogodbe do 
30.6.2010, časovni 
odmik pri realizaciji 
zaradi pridobivanja 
gradbenega 
dovoljenja 
(vodovarstveno 
območje) 

30.6.2010 2.355.434,00 667.976,00 
 

79.508,00 
 

1.JR 
RRP 

Industrijsko 
poslovna cona 
loke-komunalna 
ureditev 

OBČINA 
LJUBNO 

Komunalna 
ureditev zemljišč v 
IPC Loke v izmeri 
14.160 m

2
 ter 

ustvariti 12 novih 
delovnih mest 

Poteka komunalno 
opremljanje v skladu s 
terminskim načrtom 

Podaljšanje roka 
izvedbe operacije je 
predvideno zaradi 
izjemno teţkega 
pridobivanja sluţnosti 
oz. nakupa 
potrebnega zemljišča 
za izvedbo investicije 
s strani Agrarne 
skupnosti Ljubno s 
preko 100 solastniki.  
 

30.6.2010 1.337.286,31 381.807,00 
 

128.548,16 
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1.JR 
RRP 

Poslovna cona 
Rudarski dom - 
razvojno 
tehnološko središče  

MESTNA 
OBČINA 
VELENJE 

sanirano in 
prenovljeno 1.141 
m2 površin, 10 
bruto  delovnih 
mest  

Nakup objekta in 
pripadajočih zemljišč, 
projektna 
dokumentacija, 
pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, izbran 
izvajalec za gradbena 
dela, izbran strokovni 
nadzor, izvajanje 
gradnje v zaključni fazi,  
nabavljena IKT in 
pisarniška oprema 

Odobreno 
podaljšanje, ne gre 
samo za proizvodne 
ampak tudi za 
pisarniške prostore, 
podjetja ne 
omejujemo s 
kvadraturo, ne gre za 
nove proizvodne 
površine ampak za 
sanacijo obstoječih 
prostorov 

30.6.2010 1.018.440,00 790.500,00 
 

530.010,92 
 

1.JR 
RRP 

Revitalizacija 
zgodovinskega 
središča Šoštanj- 
Muzej usnjarstva I. 
faza 

OBČINA 
ŠOŠTANJ 

Prenova in sanacija 
degradiranega 
stavbenega 
kompleksa bivše 
TUŠ 1370 m

2
,
 
 4 

delovna mesta
 
 

Prenova in sanacija 
degradiranega 
stavbenega kompleksa 
bivše TUŠ 1370 m

2
 

Ni odstopanj 30.9.2009 1.411.823,00 513.943,00 
 

499.762,50 
 

 
2. JR 
RRP 

Center za mladinski 
turizem 

MLADINSKI 
CENTER 
ŠMARTNO OB 
PAKI 
 

Rekonstrukcija 
objekta in 
zagotovitev 454 m

2
 

novo urejenih 
površin, 3 delovna 
mesta 
 

Rekonstrukcija objekta 
in zagotovitev 454 m

2
 

novo urejenih površin ( 
delno realizirano v 
skladu  s terminskim 
načrtom) 

Ni bistvenih odstopanj 
-odobreno 
podaljšanje pogodbe 
do 15.10.2009 

15.10.2009 645.000,00 324.646,00 
 

26.778,39 
 

2. JR 
RRP 

Prenova in oţivitev 
mestnega jedra - 
Vila Bianca 
 

MESTNA 
OBČINA 
VELENJE 
 

Prenova objekta, 2 
novi bruto delovni 
mesti 

Nakup objekta in 
zemljišč, izdelana 
projektna in investicijska 
dokumentacija, 
pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, izbran 
izvajalec za gradnjo, 
izvedena pripravljalna 
dela za gradnjo, izbran 
strokovni nadzor, 
izvajanje gradnje v teku,  

Teţave pri izboru izv. 
revitalizacije 
zamude, odobreno 
podaljšanje 

30.6.2010 1.449.718,00 755.435,00 
 

330.779,72 
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2. JR 
RRP 

Prenova vile Mayer 
in vrta 
 

OBČINA 
ŠOŠTANJ 
 

  Odstop od pogodbe   207.470,00 
 

0,00 
 

2. JR 
RRP 

Rekonstrukcija 
lokalne ceste med 
turističnimi 
ponudniki 
 

OBČINA LUČE 7,55 km 
obnovljenih cest 

7,45 km asfaltiranih cest Ni odstopanj 20.9.2009 873.058,19 514.202,00 
 

302.196,00 

2. JR 
RRP 

Trško jedro Mozirje 
 

OBČINA 
MOZIRJE 

0,4 km ceste 
1 aglomeracija 
78 kan. priklj. 
78 vod. priklj. 
15 bruto del. m. 

da 
da 
da 
da 
da 

Spremenjene 
okoliščine, nujna 
dodatna dela 

30.12.2009 844.023,48 509.515,00 
 

331.144,07 

2. JR 
RRP 

Turistična 
infrastruktura 
Solčavsko"" 
 

OBČINA 
SOLČAVA 

Nakup 6.397 m
2
 

zemljišča, izgradnja 
prireditvenega 
prostora 1.400m

2
, 

135 parkirnih mest, 
1,5 km turistično 
sprehajalnih poti 

Nakup 6.397 m
2
 

zemljišča, izgradnja 
prireditvenega prostora 
1.400m

2
, 40-50 

parkirnih mest, 1,5 km 
turistično sprehajalnih 
poti 

Nepredvidene 
okoliščine (problem 
pri nakupu zemljišč in 
naravna nesreča) so 
privedle do odstopanj, 
tako, da bo moţno 
realizirati samo 50 
parkirnih mest 

30.9.2010 816.215,00 575.533,00 
 

221.968,32 

3. JR 
RRP 

Izvedba ureditve 
Centra Nazarje 
 

OBČINA 
NAZARJE 

Gradnja 200 m 
nove ceste, obnova 
1033 m ceste, 
gradnja 504 m 
vodovoda, gradnja 
1109 m 
kanalizacije 

Zgrajeno 200 m nove 
ceste, obnovljeno 460 m 
ceste, zgrajeno 491 m 
kanalizacije 

Zaradi poseganja v 
zemljišča, ki so last 
fizičnih oseb 
pričakujemo zamik pri 
začetku 
rekonstrukcije 
Lesarske ceste-II.faze 
v dolţini 573 m. 
Gradnja vodovoda in 
kanalizacije je 
predvidena v 
jesenskem času 

30.9.2010 909.790,- 185.940,00 
 

107.893,74 

3. JR 
RRP 

LC Rogačnik 
 

OBČINA LUČE 4,0 km obnovljenih 
cest 

September 2009 
pričetek gradbenih del 

Ni odstopanja junij 2010 638.549,00 336.110,00 
 

0,00 
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3. JR 
RRP 

Lokalna cesta 
Spodnja Rečica - 
Pobreţje - faza I. 
 

OBČINA 
REČICA OB 
SAVINJI 

Izdelava projektne 
in investicijske 
dokumentacije, 
izgradnja mostu v 
dolţini 45 m  

Ni realizacije 
 

OPN, ki pogojuje 
gradnjo, še ni sprejet, 
Zamik pri izdelavi 
projektne in 
investicijske 
dokumentacije,  
odobreno 
podaljšanje- Aneks 2 
k pogodbi 

30.06.2011 
 

804.447,00 
 

223.858,00 
 

0,00 

3. JR 
RRP 

Razširitev PC 
Rudarski dom 
 

MESTNA 
OBČINA 
VELENJE 

5 novih bruto 
delovnih mest in 
drugo. Površina 
adaptiranega in 
razširjena objekta 
je 1170 m2. 

Nakup objekta in 
pripadajočih zemljišč, 
projektan dokuemntacija 
v pridobivanju 

Zamude pri 
projektiranju zaradi 
nejasnosti 
dejanskega stanja 
objekta, objekt bo 
namenjen inkubiranim 
podjetjem, ki bodo 
prostore dobili z 
razpisom, za 
vsebinski del porabili 
veliko časa, razpisali 
poziv za mlada 
podjetja itd. 

30.9.2010  1.149.925,00 833.894,00 
 

374.673,95 

3. JR 
RRP 

Rekonstrukcija in 
modernizacija 
javnih vodovodov v 
občini Ljubno 
 

OBČINA 
LJUBNO 

Izgradnja 6.7 km 
vodovoda 

Izdelana projektna in 
investicijska 
dokumentacija,  
Izvedba odseka A v 
obsegu 3 km 

Podaljšanje roka 
izvedbe operacije je 
predvideno zaradi 
teţkega pridobivanja 
sluţnosti oz. nakupa 
potrebnega zemljišča 
za izvedbo investicije. 

30.6.2010 618.712,00 379.385,00 
 

106.925,86 

3. JR 
RRP 

Rekonstrukcija 
lokalne ceste 
Mozirje - Šmihel - 
Planinska ravna 
 

OBČINA 
MOZIRJE 

1,87 km ceste 
-ustroj 
-asfalt 
-oprema 

1,87 km 
-ustroj (da) 
-/ (do 1.11.09) 
-/ (do 30.9.10) 

Po terminskem planu 30.9.2010 933.260,00 661.059,00 
 

94.788,90 
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3. JR 
RRP 

Temelji 
trajnostnega 
razvoja (Vas 
Solčava) 

OBČINA 
SOLČAVA 

0,4 ha opremljenih 
komunalnih 
zemljišč, 10 
delovnih mest, 
nakup 0,25 ha 
zemljišč, izgradnja 
2 objektov 

Nakup 0,25 ha zemljišč Ni odstopanj 
28.06.2010 podpisan 
Aneks št. 2 k pogodbi 
 (podaljšanje roka in 
sprememba dinamike 
plačil po letih) zaradi 
neobičajno dolgih 
postopkov 
pridobivanja zemljišč, 
neobičajno dolgih 
postopkov 
pridobivanja dovoljenj 
in zaradi odstopa 
zasebnega 
investitorja od 
projekta 

30.9.2010 
30. 06. 2011 

646.863,00 373.020,00 
 

0,00 
 

3. JR 
RRP 

Vila Bianca, faza II. 
 

MESTNA 
OBČINA 
VELENJE 

Prenova objekta, 
3 nova bruto 
delovna mesta 

Nakup objekta in 
zemljišč, projektna in 
investicijska 
dokumentacija, 
pridobljeno grabeno 
dovoljenje, izbran 
izvajalec za gradnjo, 
izvedena pripravljalna 
dela za gradnjo, izbran 
strokovni nadzor, 
izvajanje gradnje v teku  

 30.9.2010 685.775,00 458.064,00 
 

19.751,06 
 

4.JR 
RRP 

 

Oaza mladosti 
 

MLADINSKI 
CENTER 
ŠMARTNO OB 
PAKI 

  Odstop od pogodbe   217.264,00 
 

0,00 
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Opis stanja in doprinos učinkov izvedenih projektov na ravni subregije. 
 
Občine SAŠA subregije so na prve 4 razpise SVLR kandidirale z 19 projekti. Večina 
projektov je v fazi izvajanja in poteka v skladu s predvidenimi aktivnostmi, 2 občini pa sta 
odstopili od 2 projektov, tako da bo izvedenih 17 projektov.  
 
Prijavljeni projekti so bili predvideni za različna vsebinska področja, in sicer za področje 
ekonomske in izobraţevalne infrastrukture 5 projektov, za področje prometne 
infrastrukture 4 projekti, za področje razvoja urbanih območij 3 projekti, za okoljsko 
infrastrukturo 1 projekt, za javno infrastrukturo v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi 
in v turističnih območjih pa 6 projektov.  
 
Vsi projekti so bili prijavljeni in se izvajajo v skladu z razpisnimi in drugimi pogoji SVLR, v 
skladu z OP regionalni razvojni potenciali in v skladu z RRP Savinjske regije ter ORP 
SAŠA subregije. Predvideni učinki projektov so prav tako v skladu s prej navedenimi 
dokumenti in pomenijo predvsem pomemben doprinos k razvoju v smislu zagotavljanja 
dodatnih površin za opravljanje gospodarske dejavnosti ter urejanje druge javne 
infrastrukture, ki pomeni osnovo za nova delovna mesta. 
 
Opis posameznih kazalnikov oz. učinkov je razviden iz realizacije posameznih projektov. 
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6. POROČILO O IZVEDENIH USKLAJEVALNIH IN POSVETOVALNIH 
AKTIVNOSTIH V REGIJI PRI IZDELAVI IZVEDBENEGA NAČRTA 2010-2012 

 

 

 
Izvedene usklajevalne in posvetovalne aktivnosti pri izdelavi izvedbenega načrta 
2010-2012 – ORP Spodnje Savinjske doline. 
 
Usklajevalne in posvetovalne aktivnosti, ki jih je Razvojna agencija Savinja kot subjekt 
spodbujanja razvoja na ravni Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske 
doline izvajala pri pripravi Izvedbenega načrta RRP 2010-2012 v letu 2009, lahko strnemo 
v tri tematske sklope oziroma faze: 
- faza evidentiranja, nabora projektov in evalvacije izvajanja IN 2007-2009 ter 2008-

2010 
- faza vrednotenja in postopnega eliminiranja projektov 
- faza izbora in priprave prioritetnih projektov za prijavo na 5. JR 
 
I. FAZA EVIDENTIRANJA, NABORA PROJEKTOV ZA PRIJAVO NA 5. JR OZ. 

PRIORITETNIH PROJEKTOV IN 2010-2012 (januar – marec 2009) 
 
Najširši nabor projektov je potekal ţe v času nastajanja RRP 2007-2013, zato RRP 
predstavlja osnovni razvojni okvir, na podlagi katerega smo se konec leta 2008 in v prvih 
mesecih leta 2009 najprej lotili: 

- ponovnega preverjanja vseh evidentiranih projektov RRP 2007-2013, ki še niso v 
izvajanju, z vidika njihove izvedljivosti in prioritetnih ciljev občin na območju SSD, 

- evidentiranja morebitnih novih prioritetnih skupnih projektov območja in 
evidentiranja/preverjanja potencialnih skupnih projektov regijskega pomena, 

- evalvacije izvajanja projektov, ki smo jih prijavili na 1., 2. in 3. JR za razvoj regij ter 
- preverjanja finančne sposobnosti občin na podlagi ocenjene kvote 5. JR in 

potrebne višine sofinanciranja občin. 
Postopek v tej fazi smo izvajali na več načinov: 

- z direktno pošto ţupanom in strokovnim delavcem občin ter odgovornim osebam v 
javnih zavodih (Javno komunalno podjetje, Zavod za kulturo, šport in turizem,…); 

- z organizacijo sestankov, delovnih srečanj v vsaki od šestih občin in na ravni 
subregije ( 6 sestankov; do 25. marca 2009 ORP sicer še ni bilo formalno 
vzpostavljeno, a smo ţe več let organizirali redne sestanke ţupanov, ki so bili 
predhodnica Območnega sveta ORP SSD in tudi sestanke z direktorji občinskih 
uprav ter strokovnimi delavci občin in javnih inštitucij); 

- z individualnimi razgovori z ţupani in drugimi odgovornimi nosilci na območju 
subregije Spodnja Savinjska dolina ter 

- z analitičnim delom (evalvacija izvajanja projektov iz prejšnjih razpisov). 
 
Rezultat dela v tej fazi je bil: 
      
 

- potrdili smo dejstvo, da veljavni RRP 2007-2013 ostaja ključna osnova za izbor 
prioritetnih skupnih razvojnih projektov;  

- med evidentiranimi projekti v RRP so za območje SSD prioritetnega pomena:  
. ekonomsko-poslovne cone (v Braslovčah, Ţalcu, Taboru, Preboldu in na 

Vranskem) 
. program »Deţela Celjska« - prenova štajerskih dvorcev in znotraj njega 

prenova dvorca Novo Celje in gradu Ţovnek 
. program »Pranger« in znotraj njega sanacija starega mestnega jedra (SMJ) 

Ţalec ter trga Braslovče 
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. program »Natura« in znotraj njega Krajinski park Ponikva (posega v območje 
dveh občin Polzela in Ţalec) ter »Svet ob Savinji«, v okviru katerega poteka 
preteţni del projekta »Pot ob Savinji«, ki vključuje pešpot in kolesarsko pot (del 
regijske kolesarske poti);  

- evidentirali smo tudi projekte: 
. izgradnja sekundarne kanalizacije in malih ČN (v vsaki od šestih občin – 

skupno 8 projektov), 
. Pot ob Savinji kot del projekta »Regijska kolesarska pot« (vseh šest občin) 
. izgradnja/obnova osnovne šole (Griţe v občini Ţalec in šola Tabor), 
. izgradnja/obnova vrtca vključno z zagotavljanjem energetske varčnosti (Griţe v 

občini Ţalec in vrtec v Taboru), 
. Onesnaţenost tal v občini Ţalec s predlogom sanacije (»mehki projekt«), 
. izgradnja vodovodov (Ţalec- Liboje, Prebold,…); 

- potrdili smo tudi pomen prioritetnih regijskih projektov (po sklepu XI. seje sveta 
regije z dne 25.11.08) za razvoj območja regije SSD znotraj regije, za katere bomo 
iskali različne vire financiranja in sicer:  
. izgradnja 3. razvojne osi (ob pogoju optimizacije in ponovne preveritve trase), 
. umestitev višjih, visokih šol ter fakultet in ustanovitev univerze v regiji, 
. modernizacija Splošne bolnišnice Celje s poudarkom na izgradnji urgentnega 

centra, 
. celovita ureditev vodotokov in porečij – protipolplavna varnost v regiji, 
. tehnološki centri kot razvojna perspektiva v regiji, 
. izgradnja poslovnih, stanovanjskih in turističnih con ter 
. oblikovanje in trţenje turistične regije;    

- izpostavili smo pričakovani problem financiranja oz. zagotavljanja lastnih sredstev 
občin v obdobju 2010-2012;  

- ugotovili smo, da se projekti, ki smo jih prijavili na dosedanje javne razpise 4. 
razvojne prioritete »Razvoj regij« tekoče izvajajo z izjemo projekta »Ekomuzej 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije«, pri katerem je ključno oviro predstavljalo 
dejstvo, da se je kar dve leti vlekel postopek prenosa lastništva objekta opuščene 
hmeljske sušilnice IHPS s strani drţave (MKGP) na občino Ţalec. Ker je bil 
postopek tik pred zaključkom, nismo odstopili od izvedbe projekta, ki je (podobno 
kot operacija »Mreţa lokalnih cest SSD I. in II. faza)« v interesu vseh občin SSD. 

 
II. FAZA VREDNOTENJA IN POSTOPNEGA ELIMINIRANJA PROJEKTOV (brez 

znanih pogojev razpisa; april – junij 2009) 
 
V obdobju april – junij 2009, ko še vedno niso bili natančneje znani pogoji oziroma kriteriji 
5. JR v okviru 4. razvojne prioritete »Razvoj regij«, smo v Spodnji Savinjski dolini seveda 
pozorno sledili vsem predstavitvam bodočega razpisa ter sočasno vrednotili evidentirane 
projekte: 

- z vidika njihovega pomena za kratkoročni in dolgoročni razvoj občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec, 

- z vidika primerjave teh projektov z izkušnjami, pridobljenimi pri realizaciji 
projektov, ki so sofinancirani iz dosedanjih razpisov (osnova: analiza, 
ocena realizacije projektov iz 1., 2. in 3. JR), 

- z vidika njihovega vpliva na doseganje rezultatov pri drugih projektih, ki so 
v teku, 

- z vidika finančnih moţnosti občin. 
 
Pri slednjem smo se opirali na informativne izračune razdelitve ocenjene kvote 5. JR po 
občinah (ocena) ter pripadajočega deleţa lastnih sredstev, ki jih morajo zagotoviti občine. 
Te izračune smo naredili na RA Savinja z namenom, da razpoloţljive kvote sofinanciranja 
primerjamo z ocenjeno skupno vrednostjo posameznih evidentiranih projektov. Pri tem je 
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zaradi pomanjkanja ocenjenih potrebnih lastnih sredstev občin prišlo do izločanja tistih 
projektov, pri katerih bi bil na podlagi delitve kvote po ključu B1 potrebni deleţ LS za 
posamezno občino previsok, zlasti zato, ker so v obdobju do vključno leta 2012 občine v 
naši dolini finančno obremenjene s projekti, ki so ţe v izvajanju (kohezijski projekt 
»Celostno odvajanje in čiščenje odpadnih voda…«, drugi projekti). 
V tej fazi kljub znanim potencialnim finančnim in nekaterim drugim oviram za izvedbo še 
nismo dokončno izločili nobenega od evidentiranih projektov – predvsem iz razloga, ker še 
nismo imeli znanih pogojev 5. JR! Smo pa na 2. seji novoformiranega Območnega sveta 
ORP SSD 4. maja 2009 obravnavali podrobno poročilo o realizaciji projektov, ki so v 
izvajanju in so sofinancirani iz Evropskih virov (kohezija, razvoj regij), razpravljali o kriterijh 
in vsebini evidentiranih projektov za prijavo na 5.JR ter sprejeli prej navedene zaključke 
oz. ugotovitve.      
 
III. FAZA IZBORA IN PRIPRAVE PRIORITETNIH PROJEKTOV ZA PRIJAVO NA 5. JR 

OZ. PRIORITETNIH PROJEKTOV IN 2010-2012 (julij – september 2009) 
 
Potem, ko je bil 12. junija 2009 objavljen JR za sofinanciranje razvojnih nalog subjektov 
spodbujanja razvoja na regionalni ravni 2009 in priprave izvedbenih načrtov regionalnih 
razvojnih programov za obdobje 2010-2012, smo pridobili prvo uradno osnovo za določitev 
prioritet, ki bodo podprte v okviru 5.JR. Ob znanih upravičenih namenih operacije in 
dodatnih informacijah, ki smo jih pridobivali na podlagi odgovorov SVLR na postavljena 
vprašanja, smo v obdobju julij – september 2009 na območju SSD v sodelovanju z 
območnimi partnerstvi in RRA v regiji izvajali postopek postopne eliminacije evidentiranih 
prioritet in s tem postopek dokončnega izbora projektov, ki jih bomo izvajali v okviru IN 
2010-2012. 
Metode dela, ki smo jih uporabljali, so bile tudi v tej fazi:   

- komunikacija z direktno pošto ţupanom in strokovnim delavcem občin ter 
odgovornim osebam v javnih zavodih (Javno komunalno podjetje, Zavod za kulturo, 
šport in turizem,…); 

- individualni razgovori z ţupani in drugimi odgovornimi nosilci na območju subregije 
Spodnja Savinjska dolina; 

- analitično, strokovno delo na sedeţu RA Savinja ter 
- organizacija sestankov, delovnih srečanj v vsaki od šestih občin in na ravni 

subregije ter regije ( skupno 9 sestankov oz. sej, od tega je ključna 3. seja OS ORP 
SSD, ki je bila 25. avgusta 2009 in na kateri smo dokončno potrdili seznam 
prioritetnih projektov območnega partnerstva »Spodnja Savinjska dolina«, ki gredo 
v izvajanje v obdobju 2010-2012).  

V tej fazi so bili dokončno izločeni projekti kot so: 
- izgradnja šol (ni moţno sofinanciranje iz 5. JR), 
- projekti izgradnje vodovodov (nedodelana projektna dokumentacija in s tem 

osnova za pridobitev GD, ki bo pogoj pri 5. JR), 
- investicija v ekološko sanacijo vrtcev (predstavlja premajhen del v celotni 

strukturi investicij v vrtce), 
- ureditev SMJ Ţalec (vključno z obnovo gospodarskega objekta pri Savinovi 

hiši) in starega trškega jedra Braslovče (vključno s preureditvijo objekta KZ 
za kulturne in javne namene) zaradi predvidoma premalo pogojev 5. JR za 
te namene, 

- poslovne cone (problem »green field« investicij), 
- regijska kolesarska pot, ki na območju SSD poteka v veliki meri po obreţju 

Savinje in po predvidenih suhih zadrţevalnikih; ker se bodo slednji kot 
drţavna investicija izvajali z velikim časovnim zamikom, smo tudi naš 
projekt časovno prestavili na kasnejše obdobje, 

- manjši »mehki« projekti kot je npr. Onesnaţenost tal v občini Ţalec s 
predlogom sanacije«, ker se občine ob pomanjkanju LS niso odločile za 
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drobitev kvote na več operacij. Iz podobnega razloga je bila tudi za 
nekatere predlagane regijske »mehke« projekte (Center kreativnih industrij, 
solarna energija,…)sprejeta odločitev, da jih bodo občine SSD podprle pri 
6. JR, v kolikor bodo ustrezno dodelani.  

 
Na seji OS ORP SSD dne 25. avgusta 2009 je bila potrjena naslednja lista osmih 
prioritetnih projektov: 

Zap. št. Nosilec Naziv projekta 
Skupna vrednost 
projekta (v EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
SKUPAJ (v 

EUR) 

1.  Občina Braslovče 
Izgradnja sekundarne 
kanalizacije v naseljih Pariţlje, 
Rakovlje in Grajska vas 

731.052 621.395 

2.  Občina Polzela Sekundarna kanalizacija Polzela 1.505.535 603.736 

3.  Občina Prebold 
Varovanje povodja v Občini 
Prebold 

1.121.229 565.078 

4.  Občina Tabor 
Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v Občini Tabor 

457.000 246.744 

5.  Občina Vransko 
Čiščenje odpadnih voda 
vzhodnega dela občine Vransko  

658.800 393.264 

6.  Občina Ţalec 
Sekundarna kanalizacija in 
obnova vodovoda v občini Ţalec, 
naselje Šempeter-Šolska ul. 

837.876 706.574 

7.  Občina Ţalec 
Sekundarna kanalizacija in 
obnova vodovoda v občini Ţalec, 
naselje Petrovče (vzhod) 

901.975 766.678 

8.  Občina Ţalec 
Sekundarna kanalizacija in  
vodovoda v občini Ţalec, mesto 
Ţalec-Zupančičeva, Ţalec zahod 

1.022.525 869.147 

SKUPAJ:   7.235.992 4.772.616 

 
Vsem navedenim projektom so skupna naslednja dejstva oziroma kriteriji, ki so tudi 
pogojevali njihov izbor: 

- predstavljajo logično nadgradnjo ključnega projekta, ki ga izvajajo vse občine na 
območju SSD in je sofinanciran iz kohezijskih sredstev, to je projekt »Celostno 
urejanje in čiščenje odpadnih voda na porečju Savinje«, 

- projekti bodo omogočili, da bodo doseţeni okoljevarstveni cilji osnovnega projekta, 
saj brez zgrajene sekundarne kanalizacije in malih ČN sama primarna kanalizacija 
in dograjena velika ČN v Kasazah ne moreta sluţiti svojemu namenu, 

- velikostni red teh projektov je znotraj obsega finančnih moţnosti občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec, 

- projekti, ki sicer neposredno ne odpirajo novih delovnih mest, skupaj s kohezijskim 
projektom tvorijo celoto, ki predstavlja ključno infrastrukturo za nadaljnji razvoj 
območja Spodnje Savinjske doline na vseh drugih področjih ţivljenja (gospodarski 
razvoj, razvoj stanovanjske gradnje, razvoj turistične infrastrukture).  

 
V obdobju po zaključenem izboru prioritetnih projektov od meseca avgusta 2009 dalje 
Razvojna agencija Savinja v sodelovanju s strokovnimi sluţbami občin in v sodelovanju z 
JKP Ţalec intenzivno dograjuje vsebino projektov, da bodo primerni za vključitev v 
izvedbeni načrt 2010-2012 in za nadaljnjo prijavo na 5. JR. 
 
V obdobju zadnjega meseca dopolnjujemo tudi analizo izvajanja RRP in izvedbenih 
projektov v obdobju do leta 2010 ter izvajamo druge strokovne naloge, potrebne za 
kvalitetno izdelan Izvedbeni načrt RRP 2010-2012 za območje Spodnje Savinjske doline. 
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Izvedene usklajevalne in posvetovalne aktivnosti pri izdelavi izvedbenega načrta 
2010-2012 – ORP Obsotelje in Kozjansko. 

 
Nosilec aktivnosti  Izvedba usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji pri pripravi 
izvedbenega načrta 2010-2012, za območje ORP Obsotelje in Kozjansko, je RA Sotla, 
Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah (v partnerstvu z RA Kozjansko).  
V ta namen smo izvedli sledeče aktivnosti za potrebe priprave Izvedbenega načrta  2010-
2012, in sicer: 
1. organizirali 3 sestanke Območnega sveta ORP Obsotelje in Kozjansko za pripravo in 

potrjevanje Izvedbenega načrta ORP Obsotelje in Kozjansko 2010-2012 (priprava 

vabil, gradiv, zapisnikov), 

2. organizirali 3 sestanke s predstavniki občin  ORP Obsotelje in Kozjansko za pripravo 

Izvedbenega načrta ORP Obsotelje in Kozjansko 2010-2012 (priprava vabil, gradiv, 

zapisnikov), 

3. se udeleţili dveh delovnih srečanj na SVLRL na temo priprave Izvedbenega načrta 

ORP Obsotelje in Kozjansko 2010-2012, 

4. se udeleţili treh usklajevalnih in posvetovalnih sestankov, ki jih je organizirala RRA 

Celje, za pripravo Izvedbenega načrta ORP Obsotelje in Kozjansko 2010-2012, 

5. predstavnike občin ustno in pisno informirali in jim svetovali glede priprave projektnih 

predlogov za Izvedbeni načrt ORP Obsotelje in Kozjansko 2010-2012, 

6. izdelali in uskladili: 

- Listo prioritetnih projektov iz Izvedbenega načrta ORP Obsotelje in Kozjansko 

za obdobje 2010-2012, 

-  Izvedbeni načrt ORP Obsotelje in Kozjansko 2010-2012 z opisom 11 

projektnih predlogov občin za 5. JR Regionalni razvojni programi in 23 

projektnih predlogov občin za 3. JR Razvoj obmejnih območij s Hrvaško, 

- Analizo projektov izvedbenega  načrta RRP Savinjske regije 2007- 2009 in 

2008-2010. 

 

Izvedene usklajevalne in posvetovalne aktivnosti pri izdelavi izvedbenega načrta 
2010-2012 – ORP Osrednje Celjsko 

 
Za pripravo Izvedbenega načrta 2010-2012 smo organizirali usklajevalne in posvetovalne 
aktivnosti, in sicer: usklajevalne in posvetovalne sestanke, seje članov OSO (Območno 
strokovni odbor) ORP Osrednje Celjsko in članov ORS (Območni razvojni svet) ORP 
Osrednje Celjsko, natančneje: 
- 2. 2. 2009: 1. Seja članov OSO ORP Osrednje Celjsko – predloţeni naslovi projektov 

treh občin za IN 2010-1012 
- 3. 4. 2009: 3. Seja članov OSO ORP Osrednje Celjsko – predstavitev ukrepov in 

usmeritev SVLR za 5. javni razpis »Razvoj regij« 
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- 19. 6. 2009: 4. Seja članov OSO ORP Osrednje Celjsko – informacije o pripravi 
projektov za prijavo na 5. JR »Razvoj regij« (podana vsebina 5. JR Razvoj regij, 
usmeritve za pripravo IN RRP 2010-2012, pregled formularjev in tabel) 

- 24. 7. 2009:  2. Seja območnega razvojnega sveta ORP Osrednje Celjsko – usmeritve 
za Izvedbeni načrt območja 2010-2012, podan terminski načrt oddaje Izvedbenega 
načrta 2010-2012 

- 14. 8. 2009: 5. Seja OSO ORP Osrednje Celjsko – Indikativna finančna razdelitev po 
projektih in priprava projektov za prijavo na 5. JR »Razvoj regij«, predstavitev in 
usmeritve za izpolnjevanje zahtevane dokumentacije za projektne predloge (Izvedbeni 
načrt 2010-2012)  

  
Poleg tega smo se udeleţili in sodelovali na usklajevalnih ter posvetovalnih sestankih, ki 
jih je organizirala RRA Celje – Oddelek za delo z občinami: 
- 4. 2. 2009 (Šentjur): delovni sestanek vodstev ORP-jev in Oddelka za delo z občinami 

– predstavitev evidentiranja projektov za IN 2010-2012 
- 14. 5. 2009: delovni sestanek vodstev ORP-jev in Oddelka za delo z občinami – 

informacije o pripravi IN 2010-2012 in podane nekatere novosti razpisa glede na 
prejšnja leta 

- 13. 8. 2009: usklajevalni sestanek vodstev ORP-jev in Oddelka za delo z občinami – 
priprava dokumentacije, pregled tabel za pripravo projektnih predlogov, priprava tabel 
za analizo izvedbe Izvedbenih načrtov 2007-2009  

- 8. 9. 2009: usklajevalni sestanek vodstev ORP-jev in Oddelka za delo z občinami – 
zadnje usklajevanje in skupna navodila za občine 

 
Za pripravo IN območja Osrednje Celjsko 2010-2012 smo s predstavniki občin 
vsakodnevno (delovni dnevi) vršili usklajevalne in posvetovalne aktivnosti preko 
elektronske pošte ter telefonskih razgovorov. 

 
1. Priprava indikativne finančne razdelitve po projektih in po letih glede na regijsko kvoto 

iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij« (v razpisni dokumentaciji) 
 
Pripravili smo Indikativno finančno razdelitev po projektih in po letih glede na subregijsko 
kvoto iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«. Za sedem projektov petih občin ORP 
Osrednje Celjsko znaša predvidena vrednost sofinanciranja skupaj 6.812.858 EUR 
(predvidena vrednost sofinanciranja po letih: 2010 – 2.933.943,59 EUR, 2011 – 
2.488.780,50 EUR in 2012 – 1.390.134,00 EUR).  
 
2. Priprava podatkov o posameznem prioritetnem projektu v zahtevani vsebini in obliki v 

skladu z razpisno dokumentacijo 
 

Za pripravo podatkov o posameznem prioritetnem projektu smo posredovali ustrezne 
obrazce (iz razpisne dokumentacije) predstavnikom naših občin: Celje, Laško, Štore, 
Vojnik in Dobrna. Ob pripravi podatkov za posamezni projektni predlog smo jim svetovali in 
pomagali pri izpolnjevanju predloţenih obrazcev (tabel), na koncu zbrali vse potrebne 
informacije in podatke ter jih pripravili in posredovali na RRA Celje – Oddelek za delo z 
občinami.  

 
3. Priprava Izvedbenega načrta RRP 2010-2012 

 
Pripravili smo Projektne predloge Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 
Območno razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko (kot del skupnega Izvedbenega načrta 
2010-2012), ki se s projektnimi predlogi ostalih subregij potrjuje na Svetu regije. Pri 
pripravi Projektnih predlogov RRP ORP Osrednje Celjsko smo sodelovali s člani 
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območnega strokovnega odbora (predstavniki občin) ter z RRA Celje – Oddelkom za delo 
z občinami.  
 
4. Priprava poročila o izvedenih aktivnostih skladno z navodili iz razpisne dokumentacije 

 
Pripravili smo poročilo o izvedenih aktivnostih, uredili časovni potek ter uredili vso potrebno 
dokumentacijo. 

 
Izvedene usklajevalne in posvetovalne aktivnosti pri izdelavi izvedbenega načrta 
2010-2012 – ORP Dravinjsko.  

 
Skupna občinska uprava občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče (Medobčinski urad) je 
koordinator za Dravinjsko regijo. 
 
V začetku julija 2009 smo pričeli z izvajanjem posvetovalnih in usklajevalnih aktivnosti 
glede priprave nabora prioritetnih projektov, ki se bodo prijavljali na 5. javni razpis iz 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru kvote za obdobje 2010-
2012, ki je bila regiji dodeljena. 
Vsem trem občinam smo posredovali ključne informacije za pripravo projektov z opisom 
upravičenih namenov operacij, ki jih nameravajo prijaviti na 5. javni razpis v okviru 
razvojne prioritete »razvoj regij«, prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«. 
Strokovni sodelavci oz. skrbniki proračunskih postavk so podajali na Medobčinski urad 
različne ideje ter predloge, katere je bilo potrebno analizirati in uskladiti z upravičenimi 
nameni operacij, ki bodo zajeti v 5. javnem razpisu. 
Kar dosti vprašanj oziroma dilem smo tudi naslovili na SVLR (mag. Igor Gabrenja), kateri 
nam je tudi v doglednem času podal povratne informacije na osnovi katerih smo se tudi 
laţje odločili za sedaj izbrane projekte. 
 
Pripravili smo tudi indikativno finančno razdelitev (po občinah, projektih in letih) 
razpoloţljive regijske kvote za Dravinjsko subregijo. Razpoloţljiva kvota Dravinjske 
subregije se razdeli po ţe vnaprej določenem ključu. 
Vse tri občine smo obvestili o višini dodeljenih sredstev iz kvote. 
Na osnovi izračuna se je Občina Vitanje odločila, da bo svojo kvoto v celoti odstopila 
Občini Zreče. Prav tako se je Občina Slov. Konjice odločila, da bo del svoje kvote 
odstopila Občini Zreče.  
Občine so v ta namen tudi podpisale Sporazum o razdelitvi sredstev. 
 
Do 24.8.2009 smo imeli pripravljeno listo prioritetnih projektov (nabor treh projektov z 
finančno razdelitvijo po letih), katero smo tudi ob roku posredovali na RRA Celje – Oddelek 
za delo z občinami. 
 
Medobčinski urad je skupaj s strokovnimi sodelavci v posamezni občini pripravil podatke o 
posameznem prioritetnem projektu v zahtevani vsebini in obliki (v skladu z razpisno 
dokumentacijo). 
Prav tako smo z skupnimi močmi naredili analizo izvedbe izvedbenih načrtov RRP 2007-
2009, katero tudi prilagamo.  
 
Izvedene usklajevalne in posvetovalne aktivnosti pri izdelavi izvedbenega načrta 
2010-2012 – ORP Savinjsko-šaleške regije. 
 

- analiza izvedbe IN RRP 2007-2009 subregije SAŠA 
Aktivno sodelovanje z občinami in njihovimi občinskimi upravami pri izvedbi posameznih 
projektov: spremljanje izvedbe projektov in ugotavljanje morebitnih odstopanj od 
zastavljenih aktivnosti – vsebinsko, finančno, časovno; svetovanje pri pripravi poročil, 
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svetovanje pri pripravi vlog za SVLR – pregledovanje aneksov k pogodbam, ugotavljanje 
odstopanj od pogodbe – časovni odmik, spremljanje prenosa sredstev SVLR po letih, 
spremljanje vsebinskih sprememb, spremljanje izvedbe postopkov izdelave investicijske 
dokumentacije, spremljanje izvedbe postopkov javnega naročanja, spremljanje izvedbe 
investicijskih del – ogledi na terenu, spremljanje upoštevanja določil informiranja in 
obveščanja javnosti.  
 

- izvedba usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji pri pripravi IN 2010-2012 
subregije SAŠA 

Aktivno sodelovanje s predstavniki SVLR, RRA Celje in občinami v subregiji v zvezi s 
pripravo IN za obdobje 2010-2012 in s tem na predviden 5. JR SVLR za Razvoj regij: 
udeleţba na vseslovenskem srečanju z ţupani, spremljanje sporočil SVLR, spremljanje 
razpisnih pogojev in navodil SVLR, priprava in izvedba sestankov za občinske uprave in 
ţupane, priprava gradiv za občine, udeleţba na sestankih z RRA Celje, priprava gradiv za 
RRA Celje, pregled črpanja EU sredstev in seznanitev s prihodnjimi aktivnostmi na 
področju kohezijske politike, upoštevanje ugotovitev pri izvajanju dosedanjih JR, 
seznanitev z izhodišči, aktivnostmi in drugimi določili v zvezi s pripravo izvedbenega načrta 
– dvofaznost procesa (poziv za predloţitev IN + vloge na 5. JR, pogoji 5. JR, obdobje upr. 
stroškov, pripravljenost projektov, vsebinska področja, roki za oddajo, terminski načrt za 
pripravo IN), posredovanje vseh pridobljenih znanj in informacij občinam.  
 

- priprava indikativne finančne razdelitve po projektih in po letih glede na regijsko 
kvota (razvojna prioriteta Razvoj regij) subregije SAŠA 

Na osnovi izračuna obsega sredstev za SAŠA subregijo (podatek dobimo od RRA Celje) 
steče postopek za indikativno razdelitev sredstev v subregiji – delitev sredstev se opravi 
glede na evidentirane projekte v subregiji, glede na predvideno vsebino razpisa in druge 
kriterije – z namenom, da se porabi celotna razpoloţljiva kvota. Pri pripravi razdelitve so 
poleg navedenih kriterijev upoštevane tudi usmeritve iz RRP ter interes in finančna 
sposobnost izvajalcev. Ob upoštevanju vseh potrebnih kriterijev potem celotna kvota 
finančno podpre tiste projekte, ki so jih potrdili ţupani na svetu subregije. 
 

- priprava podatkov o posameznem prioritetnem projektu subregije SAŠA 
- priprava IN RRP 2010-2012 subregije SAŠA 

Za vsak posamezen projekt v sodelovanju z občinami pripravimo dispozicijo projekta z 
naslednjimi obveznimi elementi: nosilci izvajanja, cilji projekta, aktivnosti, stroški, terminski 
načrt izvedbe, finančni načrt in viri, geografska lokacija. Temu sledi priprava celotnega IN 
na predpisanih obrazcih, ki vsebuje tabelo prioritetnih projektov ter opise vseh predvidenih 
projektov. 

- priprava poročila o izvedenih aktivnostih subregije SAŠA 
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7. IZVEDENE AKTIVNOSTI ZA DOPOLNITEV IZVEDBENEGA NAČRTA RRP 

SAVINJSKE REGIJE ZA OBDOBJE 2010-2012 
 
 

 
 
Na osnovi Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud ter na osnovi Poziva SVLR in 
priloţenih navodil  za dopolnitev IN RRP smo v regiji pristopili k pripravi zahtevanih 
dopolnitev za IN RRP za obdobje 2010-2012 v naslednjih sklopih: 
 

1. vključevanje partnerjev v postopek priprave IN RRP 
2. ustreznost kriterijev za izbor operacij, da bo zagotovljena skladnost s 

strateškimi cilji OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2009-2013 
3. realnost dinamike izvajanja glede na pripravljenost projektov. 
 

 
V regiji delujejo pri Regionalnem razvojnem svetu 4 odbori, in sicer: 
 

– Odbor za komunalo, infrastrukturo, okolje in prostor 
– Odbor za gospodarstvo 
– Odbor za turizem, podeželje in dediščino 
– Odbor za človeške vire. 

 
Postopek dopolnitve IN je potekal tako, da so območna razvojna partnerstva v sodelovanju z 
občinami projektne predloge posredovala članom odborov v preveritev, in sicer na osnovi naslednje 
dokumentacije: Dispozicija projektov, obrazec Preveritev regijskega projekta za doseganje ciljev O, 
obrazec Kriteriji za izbor - glede na skladnost s cilji RRP in obrazec Pregled stanja izdelane 
dokumentacije za posamezne projekte. 
 
Delo odborov: 
 
Najprej so se člani odborov seznanili z osnovnimi usmeritvami v zvezi s pripravo IN RRP za obdobje 
2010-2012 in s postopki, ki so bili že izvedeni, in sicer: 
 
Z aktivnostmi priprave projektnih predlogov je regija pričela po pozivu RRA Celje, ki je 
temeljil na JR za sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja na regionalni ravni 
2009 in priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010-
2012 – razpis SVLR 12.6.2009. V postopek so bili vključeni vsi nosilci oz. upravičenci – po 
pozivu. Samoupravne lokalne skupnosti (občine), RRA in ORP. 
 
Na osnovi preverjanja ustreznosti projektov glede na usmeritve OP regionalni razvojni 
programi in glede na usmeritve in kriterije RRP Savinjska regija 2007-2013. Oblikovana je 
bila lista prioritetnih projektov do razpoloţljive regijske kvote za obdobje 2010-2012 
(26.238.894 EUR). 
 
Predlog  Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa Savinjske razvojne regije 
2010-2012 je septembra 2009 potrdil Svet regije in posredovan je bil na SVLR. 
 
V skladu s pozivom k dopolnitvi Izvedbenega načrta za obdobje (2007-2012 (poziv SVLR 
18.12.2009) je potrebno predlog IN dopolniti z naslednjimi pojasnitvami: 
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 Preveritev projektov na Odborih RRS in potrditev na RRS, 

 Preveritev se izvede na osnovi določil SVLR, na osnovi Kriterijev za izbor operacije 
– kriteriji so bili opredeljeni ţe v Regionalnem razvojnem programu Savinjske regije 
2007-2013 in se ne spreminjajo ter so bili vseskozi v postopku upoštevani pri vseh 
predlaganih projektih ter na osnovi preveritve dinamike izvajanja glede na stanje 
projektne in  investicijske dokumentacije (vključno s pridobljenim gradbenim 
dovoljenjem ali drugo potrebno dokumentacijo). 

 
Člani odborov so bil seznanjeni z upravičeni nameni, ki so: 

 Ekonomska in izobraţevalna infrastruktura 

 Okoljska infrastruktura 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih 

 Razvoj urbanih naselij 

 Socialna infrastruktura. 
 
Seznanjeni so bili z upravičenci oz. vlagatelji: to so samoupravne lokalne skupnosti 
(občine), subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega 
ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost ali več njih (za določene operacije, potrjene 
s strani Sveta regije). 
 
In seznanjeni so bili z drugimi pogoji za izkazovanje ustreznosti operacije: 

 mora biti uvrščena v IN RRP 2010-2012 pripravljenega in potrjenega po postopku 
(Uredba o dodeljevanju reg. spodbud) 

 mora izkazovati regionalni pomen in vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali 
izboljšanje stanja okolja 

 mora izpolnjevati specifične kriterije PU »RRP« RP »Razvoj regij« OP krepitve 
RR Potencialov za obdobje 2007-2013  

 mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ima jasno opredeljene cilje in 
kazalnike 

 mora imeti v naprej določeno trajanje ter začetek in konec operacije, po zaključku 
operacije polno funkcionalna  

 pri investicijskih op. upravičene le investicije v infrastrukturo, ki bo ob zaključku 
operacije v javni lasti;  

 

 Min vrednost za investicije = 600.000 € z DDV 

 Min vrednost za neinvesticijske projekte = 150.000 € z DDV  

 Sofinanciranje ESRR = 85 %, Lastni viri/drugi javni viri = 15 % 

 mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo (izraţeno v tekočih cenah) 

 investicijskega značaja mora biti opredeljena v NRP občine, 

 neinvesticijska operacija v posebnem delu proračuna. 
 

V fazi dopolnjevanja IN RRP 2010-2012 je delo odborov potekalo v naslednjih korakih: 
 
Na osnovi predloženih projektnih predlogov (dispozicije), ki vsebinsko sodijo v odbor, se je odbor 
seznanili s projekti, s katerimi bodo občine kandidirale 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 2010-2012. 
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Na osnovi predloženih obrazcev za vsak posamezen projekt (obrazec Preveritev regijskega 
projekta za doseganje ciljev OP in obrazec Kriteriji za izbor) je odbor za predlagane projekte 
preveril ustreznost projektov glede na določila SVLR in glede na kriterije iz RRP Savinjska 
regija 2007-2013. 
 
Na osnovi obrazca Pregled stanja izdelane dokumentacije za posamezne projekte je odbor 
ugotovil, da je potrebna projektna in druga dokumentacija pripravljena tako, da omogoča 
predvideno časovno dinamiko izvedbe projektov.  
 
Odbori so na sejah sprejeli sklep, da so vsi predstavljeni projekti ustrezni za umestitev v 
Izvedbeni načrt RRP Savinjske regije za obdobje 2010-2012, zato so predlagali  
Regionalnemu razvojnemu svetu, da jih potrdi in posreduje v sprejem svetu regije. 

 
 

Odbori so o ustreznosti prioritetnih projektov, vključenih v IN 2010-2012 odločali na naslednjih 
sejah: 
 

a. Odbor za človeške vire RRS (predsednica Karmen Leskošek): 2.2.2010 ob 13. uri 
(zapisnik/odpravek sklepa je sestavni del dokumentacije RRS)  

 
b. Odbor za komunalo, infrastrukturo, okolje in prostor RRS (predsednik Bojan 

Šrot): 3.2.2010 ob 8.15. uri (zapisnik/odpravek sklepa je sestavni del dokumentacije 
RRS) 

 
c. Odbor za turizem, podeželje in dediščino RRS (predsednik Benedikt Podergajs): 

3.2.2010 ob 9.00 uri (zapisnik/odpravek sklepa je sestavni del dokumentacije RRS) 
in 

 
d. Odbor za gospodarstvo RRS (predsednik Zdravko Počivalšek): 4.2.2010 ob 11.00 

uri (zapisnik/odpravek sklepa je sestavni del dokumentacije RRS).  
 
Delo RRS: 
 
Delo RRS je temeljili na osnovi opravljenega dela odborov. Regionalni razvojni svet 
preveril in potrdil:  
 

 postopek priprave Izvedbenega načrta RRP Savinjske regije za obdobje 2010-2012, 
ki je potekala v obdobju januar – september 2009 in  

 postopek priprave dopolnitev izvedbenega načrta, ki jih je bilo potrebno opraviti na 
osnovi poziva SVLR k dopolnitvi izvedbenega načrta (poziv SVLR št. 4300-41/2009 z 
dne 18.12.2009 ter dopolnitev poziva št. 4300-41/2009/225 z dne 14.1.2010), 
temelječega na določilih Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur.l. RS št. 
113/2009 z dne 31.12.2009); postopek dopolnitev je potekal v januarju 2010 in se bo 
zaključil po sprejetem terminskem  programu v februarju 2010.  
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RRS je ugotovil, da je bilo ob koncu teh postopkov, ki so zajemali fazo evidentiranja oz. nabora, 
preverjanja, vrednotenja in izbora prioritetnih projektov, predloženih 39 popolnih projektnih 
predlogov, ki so vključeni v IN RRP 2010-2012 in ustrezajo pogojem za kandidiranje 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 2010-2012.   

 
Prav tako je RRS ugotovil, da so bili v času priprave izvedbenega načrta izvedeni vsi potrebni 
postopki za izbor projektov, kar med drugim pomeni, da so v postopku sodelovali tudi vsi 
pristojni odbori RRS.  
 
RRS Savinjske regije je na seji dne 4. 2. 2010 obravnaval in sprejel PREDLOG IZVEDBENEGA 
NAČRTA RRP Savinjske regije za obdobje 2010-2012 in ga posredoval v obravnavo Svetu regije s 
predlogom, da ga sprejme. 

 
Delo Sveta  Savinjske regije: 

 
Svet Savinjske regije je obravnaval in potrdil Predlog Izvedbenega načrta RRP Savinjske 
regije za obdobje 2010-2012 na naslednjih osnovah: 
 
Svet regije je prejel informacijo, da je RRS  preveril in potrdil: 

 postopek priprave Izvedbenega načrta RRP Savinjske regije za obdobje 2010-2012, 
ki je potekala v obdobju januar – september 2009 in  

 postopek priprave dopolnitev izvedbenega načrta, ki jih je bilo potrebno opraviti na 
osnovi poziva SVLR k dopolnitvi izvedbenega načrta (poziv SVLR št. 4300-41/2009 z 
dne 18.12.2009 ter dopolnitev poziva št. 4300-41/2009/225 z dne 14.1.2010), 
temelječega na določilih Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur.l. RS št. 
113/2009 z dne 31.12.2009); postopek dopolnitev je potekal v januarju 2010 in se bo 
zaključil po sprejetem terminskem  programu v februarju 2010.  

 
Svet regije je prejel informacijo RRS, ki ugotavlja, da je bilo ob koncu teh postopkov, ki so zajemali 
fazo evidentiranja oz. nabora, preverjanja, vrednotenja in izbora prioritetnih projektov, predloženih 
39 popolnih projektnih predlogov, ki so vključeni v IN RRP 2010-2012 in ustrezajo pogojem za 
kandidiranje 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 2010-2012.   

 
Svet regije je prejel informacijo RRS, ki ugotavlja, da so bili v času priprave izvedbenega načrta 
izvedeni vsi potrebni postopki za izbor projektov, kar med drugim pomeni, da so v postopku 
sodelovali tudi vsi pristojni odbori RRS, kar je razvidno iz zgoraj navedenih postopkov. 

 
Svet  Savinjske regije je prejel predlog sklepa RRS:  
RRS Savinjske regije je na seji dne 4. 2. 2010 obravnaval in sprejel PREDLOG IZVEDBENEGA 
NAČRTA RRP Savinjske regije za obdobje 2010-2012 in ga posreduje v obravnavo Svetu regije s 
predlogom, da ga sprejme. 

 
Svet Savinjske regije je na dopisni seji dne 5. 2. 2010 obravnaval in sprejel PREDLOG 
IZVEDBENEGA NAČRTA RRP Savinjske regije za obdobje 2010-2012 in ga posreduje  Službi 
vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, da poda svoje mnenje.  
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PRILOGE: 
 

 
OBRAZCI: za vseh 39 projektov, zloženo v mape po ORP-jih 
 
- Preveritev 
- Kriteriji  
- Stanje dokumentacije 
 
 
DRUGE PRILOGE: 
 
- Odpravek sklepov sej  odborov 
- Lista prisotnih 
 
- Odpravek sklepov seje RRS 
- Lista prisotnih 
 
- Odpravek sklepov sveta regije 
 
 
 
8. IZVEDENE USKLAJEVALNE AKTIVNOSTI ZA DOPOLNITEV IN RRP SAVINJSKE 
REGIJE 2010-2012 PO PRIDOBITVI MNENJA SVLR 
 
 
 
Območna razvojna partnerstva so v sodelovanju z RA Sotla preučila mnenje, ki ga je 
pripravila SVLR in v sodelovanju z občinami pristopila k dopolnitvi IN v skladu s priporočili 
in opozorili. 
 
Vse dopolnitve po posameznih projektih so bile narejene do 25. marca 2010, ko je bil 
dopolnjen izvedbeni načrt v celoti (z vsemi prilogami) ponovno posredovan v obravnavo 
Svetu Savinjske regije. 
 
Tako dopolnjen IN RRP Savinjske regije je Svet regije potrdil 25. marca 2010 na 
korespondenčni seji. 
 
 
PRILOGA: 
 

OBRAZCI: za vseh 39 projektov 

- Preveritev 
- Kriteriji  
- Stanje dokumentacije 
 
 

- Odpravek sklepov sveta regije 
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LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZ IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV  ZA OBDOBJE 2010-2012  
(0001/8-2010; oktober 2010) 

        Razvojna regija:  
      SAVINJSKA REGIJA        

   

        

        

Zap. 
št. 

Nosilec Naziv projekta 

Skupna  
vrednost  

projekta (v  
EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja  
SKUPAJ (v EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
2010 (v EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
2011 (v EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
2012 (v EUR) 

1. Občina Dobje Rekonstrukcija objekta "Stara šola" 655.469 453.066 31.636 421.430 0 

2. Občina Kozje Poslovno obrtna cona Kozje - 1. faza 863.467 581.129 223.191 357.938 0 

3. Občina Podčetrtek 
Izgradnja kolesarske steze v občini 

Podčetrtek, etapi  Pristava pri Mestinju  
- Vonarje  

685.400 456.759 51.282 405.477 0 

4. 
Občina Rogaška  

Slatina 
Kulturno-turistično središče Rogaška 

Slatina 
2.020.000 1.384.486 0 692.243 692.243 

5. Občina Rogatec 
Gospodarsko poslopje graščine Strmol  

- Pristava 
938.523 791.880 791.880 0 0 

6. Občina Šentjur Industrijska cona Šentjur - jug 2 1.198.200 848.725 0 848.725 0 

7. Občina Šentjur Dograditev kapacitet  JZ vrtec Šentjur 1.192.400 703.844 0 349.425 354.419 
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8. Občina Šentjur 
Dograditev kanalizacijskega omreţja na  

čistilno napravo Šentjur 
1.199.700 849.788 424.894 424.894 0 

9. Občina Šentjur 
        Sonaravna sanacija črnih odlagališč 

- ODPADE  
0 0 0 0 0 

10. 
Občina Šmarje pri  

Jelšah 
Izgradnja poslovne cone Mestinje - 

Bohor IV. Faza 
640.000 544.000 0 272.000 272.000 

11. 
Občina Šmarje pri  

Jelšah 
Izgradnja nizkoenergetskega otroškega 

 vrtca v Šmarju pri Jelšah 
1.597.370 936.581 0 936.581 0 

12. 
Občina Slov.  

Konjice 
Celovita ureditev Starega trga s parkom 1.348.836 884.283 270.594 343.094 270.595 

13. Občina Zreče Kanalizacija Nova Dobrava 2 1.357.624 708.333 247.916 318.750 141.667 

14. Občina Zreče Kanalizacija Nova Dobrava 3 1.021.480 450.209 148.750 247.917 53.542 

15. Občina Braslovče Sekundarna kanalizacija Braslovče  1.035.947 621.395 280.799 161.798 178.798 

16. Občina Polzela Sekundarna kanalizacija Polzela 2.516.489 603.736 205.791 200.967 196.978 

17. Občina Prebold Varovanje povodja v Občini Prebold 1.121.229 565.078 565.078 0 0 
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18. Občina Tabor 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 

Občini Tabor 
802.300 246.744 0 123.372 123.372 

19. Občina Vransko 
Čiščenje odpadnih voda vzhodnega 

 dela občine Vransko  
658.800 393.264 312.375 55.216 25.673 

20. Občina Ţalec 
Sekundarna kanalizacija in obnova 
vodovoda v občini Ţalec, naselje 

Šempeter II faza 
923.626 706.574 358.240 348.334 0 

21. Občina Ţalec 
Sekundarna kanalizacija in obnova 
vodovoda v občini Ţalec, naselje 

Petrovče  
1.031.993 766.678 0 216.678 550.000 

22. Občina Ţalec 
Prenova kompleksa Savinove hiše v 

Ţalcu 
2.037.730 869.147 0 490.000 379.147 

23. MO Velenje Urbani doţivljajski park 1.085.714 760.000 0 321.072 438.928,20 

24. Mo Velenje 
Izgradnja nizkoenergetskega vrtca  

Vrtiljak I  
1.295.484 526.779 526.779 0 0 

25. Občina Šoštanj Kanalizacija Lokovica z MČN 1.541.000 699.785 0 209.936 489.849 
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26. Občina Nazarje 
Industrijsko obrtna cona Prihova - 

 razširitev  
810.903 403.976 403.976 0 0 

27. Občina Mozirje 
Obnova sekundarne kanalizacije - 

Mozirje jug 
610.000 379.432 180.000 199.432 0 

28. 
Občina Rečica ob  

Savinji 
Dopolnilno kanalizacijsko omreţje 

Varpolje - Sp. Rečica 
1.466.500 308.521 139.000 122.500 47.021 

29. Občina Ljubno Kanalizacija naselja Radmirje 1.000.000 431.606 0 215.803 215.803 

30. Občina Luče Preko pet mostov 620.000 439.167 219.583 219.583 0 

31. Občina Solčava Harmonija treh dolin 182.100 127.500 68.000 59.500 0 

32. Občina Gornji grad Kanalizacija Bočna 1.364.570 955.239 140.000 368.200 447.039 

33.    MO Celje 
Obnova dela starega mestnega jedra v 

Celju 
3.020.756 2.525.143 0 600.100 1.925.043 

34.    Občina Dobrna Vrtec Dobrna 2.153.781 817.543 50.000 383.771 383.772 

35.    Občina Laško Obnova starega mestnega jedra Laško 835.000 594.443 255.000 339.443 0 

36.    Občina Laško Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko 1.050.527 700.000 560.000 140.000 0 
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37.    Občina Štore 
Rekonstrukcija in prizidek vrtca Lipa v 

Štorah 
1.301.305 1.085.672 66.581 1.019.091 0 

38.    Občina Vojnik 
Izgradnja nizkoenergetskega vrtca 

Vojnik 
1.731.865 807.491 0 400.000 407.491 

39.    Občina Vojnik 
Čistilna naprava in kanalizacija 

Frankolovo 
730.000 282.566 142.000 140.566 0 

SKUPAJ: 45.646.088 26.210.562 6.663.345 11.953.836 7.593.380 

        

Št.dokumenta: 0001/8-2010 (Sprememba VIII, oktober 2010) 
     Datum: 27.10.2010 

       

Datum: 1. 9. 2009, dopolnitve januar - 5. februar 2010, dopolnitve 25. marec 2010, dopolnitve marec 2010, I. sprememba (maj 2010), II. 

sprememba (junij 2010), III. sprememba (julij 2010), IV. sprememba (julij 2010), V. sprememba (avgust 2010), VI. sprememba (september 

2010), VII. sprememba (september 2010), VIII. sprememba in dopolnitve – čistopis (oktober 2010) 27.10.2010 

 

Ime in podpis predsednika Sveta regije: mag. Branko Kidrič 
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NABOR IN OPIS PRIORITETNIH PROJEKTNIH PREDLOGOV  IZVEDBENEGA 

NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA SAVINJSKE REGIJE ZA 

OBDOBJE 2010-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
V nadaljevanju so predstavljeni projektni predlogi v okviru Izvedbenega načrta regionalnega 
razvojnega  programa Savinjske regije 2010-2012, ki bodo kandidirali na Javni poziv za 
predloţitev 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 2010-2012.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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REKONSTRUKCIJA OBJEKTA »STARA ŠOLA« 
 

Zap. št. projekta: 1 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Dobje 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Rekonstrukcija objekta »Stara šola«  

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 2 -  REGIJA INOVATIVNEGA TURIZMA 

Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP 2.2.2  - Turistične cone regije  

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

X   (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z 
razvojem turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 



 

-61- 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

1. Večji izkoristek razvojnih potencialov območja, spodbujanje 
turističnega razvoja in oblikovanje nove generacije storitev še 
posebej na področju turizma 

2. Celovita prenova podeţelske (etnološke) stavbne dediščine in 
njeno programsko – ponudbeno usposabljanje in trţenje 

3. Izgradnja podeţelske ponudbene (produkti + storitve) turistične 
infrastrukture 

4. Vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo 
5. Spodbujati sodelovanje turističnih centrov v regiji, drţavi in tujini 

ter skrbeti za promocijo in trţenje turističnih kapacitet 
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

1. Povečati obseg turistične infrastrukture in njene kakovosti v 
občini Dobje ter povečati turistično privlačnost celotnega 
območja  

2. Zagotoviti prostorske in druge materialne pogoje za izvajanje 
turističnih dejavnosti in drugih spremljajočih storitev v občini 
Dobje 

3. Promocija turistične ponudbe lokalnega in regionalnega pomena 
ter povezovanje z drugimi subjekti s področja turizma 

4. Pridobiti prireditveni in razstavni prostor in zagotoviti kakovostno 
prireditveno infrastrukturo v občini Dobje  

5. Omogočiti izvajanje različnih kulturnih in turističnih vsebin ter 
povečati zanimanje prebivalcev in obiskovalcev za lokalne in 
regionalne znamenitosti 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

1. Obnovljena kulturna  infrastruktura za potrebe turizma in 
promocije (1) 

2. Urejeni novi prireditveni in razstavni prostori (400m2) 
3. Nova delovna mesta (2) 

Ciljna(-e) skupina(-e):  Izletniki, obiskovalci kulturnih in  razvedrilnih prireditev ter 
dogodkov, kot so: razstave, predstavitve, predavanja, 
svečane seje, seminarji, sprejemi, itd. 

 Domači in tuji turisti 
 Organizirane skupine otrok, šolarjev in dijakov 
 Drugi subjekti, ki delujejo na področju turizma, za potrebe 

povezovanja in mreţenja regionalne in nacionalne 
turistične ponudbe  
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

 
Občina Dobje v zadnjih letih daje velik poudarek in vlaga veliko truda v izboljšave in razvoj 
turističnih zmogljivosti in ponudbe. Načrtovana rekonstrukcija objekta Stara šola v Kulturno – 
turistični center je regionalnega pomena in izkazuje pozitiven vpliv na dodano vrednost 
gospodarstva, vpliva na razvoj druţbeno – zgodovinskih oziroma kulturnih potencialov 
območja in izboljšuje kakovost ţivljenja prebivalcev lokalne skupnosti in celotne širše regije. 
Za realizacijo navedenih usmeritev bo potrebno obnoviti in razširiti obstoječo turistično 
infrastrukturo ter zgraditi kakovostne prireditvene in razstavne prostore, ki bodo omogočili 
druţbeno - kulturno udejstvovanje in izboljšali kulturno ţivljenje vseh krajanov in prebivalcev 
iz širše okolice. Celoten projekt bo zajemal rekonstrukcijo, obnovo in ureditev objekta Stara 
šola, ki predstavlja kulturno dediščino širšega območja in ki bo po izvedbi projekta vseboval 
prireditvene in razstavne prostore (Kulturno – turistični center), z namenom animiranja 
obiskovalcev, povečanja turistične privlačnosti regije in bogatitve kulturnega ţivljenja 
prebivalcev celotnega območja ter ustvarjanja novih delovnih mest. Načrtovani projekt 
rekonstrukcije je smotrn saj bo investicija pred propadanjem zaščitila objekt kulturne 
dediščine in omogočila izgradnjo modernih notranjih prostorov, potrebnih za izvajanje 
kulturnih dejavnosti in turistično promocijo občine Dobje. Izvedba projekta bo prav tako 
prispevala k oţivitvi občine Dobje in bo preprečila nadaljnjo degradacijo samega objekta 
kulturne dediščine in njegove okolice. Investicijski projekt rekonstrukcije Stare šole v Kulturno 
– turistični center je usklajen z dokumentom RRP Savinjske regije 2007 - 2013 oziroma z 
razvojnimi prioritetami Savinjske regije, kot tudi z dokumentom SVLR oziroma Operativnim 
programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. 
 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Dobje Dobje 

 
 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Vodenje projekta 32.734,40 Apr. 2010 – Sep. 2011 

2. Priprava dokumentacije 38.610,00 Apr. 2010 – Maj 2010  

3. Rekonstrukcija objekta z zunanjo ureditvijo 459.459,00 Maj 2010 – Februar. 2010 

4. Strokovni nadzor 13.082,70 Maj 2010 - Maj 2011 

5. Nakup in montaţa opreme 105.019,20 Feb. 2011 – Maj 2011  

6. Informiranje in obveščanje javnosti 6.563,70 Apr. 2010 – Sep. 2011 

SKUPAJ stroški: 655.469,00  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 
 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) občina Dobje 

 13.409 188.994  202.403 29,60% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  31.636 421.430  453.066 70,40% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  45.045 418.455  655.469 100,0% 
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POSLOVNO OBRTNA CONA KOZJE – 1. FAZA 
 

Zap. št. projekta: 2 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA KOZJE 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: POSLOVNO OBRTNA CONA KOZJE – 1. FAZA 

 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 1 – TEHNOLOŠKO NAPREDNA REGIJA  

Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP 1.1.1. – EKONOMSKE POSLOVNE CONE 
REGIJE 

 

 
 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 
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potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina ţivljenja, promocijsko-
izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj odvisnega 
od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

 Oblikovati namenski prostor za razvoj gospodarskih 
dejavnosti, 

 ustvariti nova bruto delovna mesta, 
 doseči priliv novega kapitala na območje, 
 krepiti lokalno gospodarstvo, 
 ohraniti poseljenost, 
 preprečiti beg moţganov, 
 zmanjševanje neugodnih demografskih gibanj. 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

 Zagotoviti komunalno urejena zemljišča – cca. 1 ha zemljišč 
za namene razvoja gospodarskih dejavnosti v Poslovno 
obrtni coni Kozje (izgradnja vse potrebne komunalne 
infrastrukture), 

 Ohranjati (ustvariti) nova bruto delovna mesta. 

 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- Komunalno opremljena poslovna cona v 
velikosti cca. 1 ha v občini Kozje, 

- Število novih bruto delovnih mest (2) 

Ciljna(-e) skupina(-e): - Gospodarski subjekti Savinjske regije in širše. 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Območje Kozjanskega se srečuje s problemom omejenih površin za razvoj podjetništva, kar 
je velika ovira razvoju malih in srednjih podjetij na lokalnem in sub-regionalnem nivoju.  
Občina Kozje v danem trenutku nima na razpolago prostih površin, katere bi lahko ponudila 
zainteresiranim podjetnikom iz lokalnega in širšega območja. Zato se je Občina Kozje 
odločila komunalno opremiti cca. 1 ha zemljišč na degradiranem območju, ki je primerno 
zgolj za potrebe ureditve površin poslovne cone in jih ponuditi za prodajo zainteresiranim 
investitorjem v domačem in širšem okolju. V kolikor bo potrebno, zaradi gospodarskega oz. 
podjetniškega interesa,  je moţno poslovno cono v prihodnjih letih  na namenski lokaciji za 
opravljanje podjetniških ali trgovinskih dejavnosti, razširiti oz. povečati (2. FAZA). 
Občina Kozje je pristopila k ureditvi I. faze poslovne cone v občini Kozje ţe v letu 2008, saj je 
naročila izdelavo dela projektne dokumentacije in v letu 2009 pristopila k nakupu zemljišč za 
potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, ki je potrebna za opremljanje in ureditev cca. 1 
ha komunalno opremljenih stavbnih površin v predvideni coni. Prav tako je pristopila k 
nakupu zemljišča, ki ga bo prodala investitorjem za gradnjo. V maju 2010 je pridobila 
gradbeno dovoljenje. V obdobju od 2010-2011 se bo pristopilo k izvedbi investicijskih del v 
komunalno ureditev 1 ha površin za potrebe bodočih investitorjev (zgraditi del cestnega 
omreţja s priključkom na regionalno cesto in pločnik, del vodovodnega in hidrantnega 
omreţja, pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo z zbirnim bazenom za zadrţevanje 
meteornih voda, del elektro in telekom kanalizacije ter pripadajoče omreţje javne 
razsvetljave). Občina bo v teku izvedbe investicije poskrbela za strokovni nadzor in 
informiranje in obveščanje javnosti z namenom seznanjanja z investicijo potencialne 
investitorje in širšo javnost.   
 
Projekt je v skladu z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 
(PRIORITETA 1 – TEHNOLOŠKO NAPREDNA REGIJA; UKREP 1.1.1. – EKONOMSKE 
POSLOVNE CONE REGIJE) in izkazuje regionalni pomen, saj bo izvedena investicija v 
komunalno ureditev poslovne cone prispevala h gospodarskemu razvoju celotne Savinjske 
regije, ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih, dodatnih delovnih mest, kar je eden od 
razvojnih ciljev v Savinjski regiji. Prav tako bo oblikovan namenski prostor za razvoj 
gospodarskih dejavnosti prispeval ne samo k ohranjanju in ustvarjanju novih bruto delovnih 
mest, pač pa vplival na priliv novega kapitala na območje, okrepil lokalno gospodarstvo, 
ohranil poseljenost, preprečil beg moţganov, zmanjšal neugodne demografske trende na 
območju in regiji. Občina Kozje je za območje predvidene poslovno obrtne cone sprejela 
občinski podrobni prostorski načrt, s katerim je bodoče investitorje pri načrtovanju in gradnji 
objektov omejila tako, da predvideni objekti ne bodo povzročali dodatnega onesnaţenja 
zraka. Za potrebe po toplotni energiji pa naj se uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko 
nesporni viri. S tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni. 
 
Komunalno urejeno zemljišče za potrebe poslovne cone bo bistveno prispevalo k izboljšanju 
stanja okolja, saj bodo zgrajene namenske površine za razvoj podjetniških dejavnosti. S tem 
bomo preprečili razpršeno gradnjo objektov na območju, saj bo zagotovljen namenski prostor 
v občini. Poslovno obrtna cona v Kozjem bo zadostila sodobnim okoljskim standardom saj se 
na oz. v objektih predvideva uporaba obnovljivih virov energije. 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

KOZJE KOZJE 

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev 
gradbenega dovoljenja 
 
Investicijska dokumentacija 
 

44.946 
 
 

3.437 

Oktober 2009 do 
Maj 2010 
 
Maj 2010 

Odkup zemljišča za potrebe izgradnje cestne in 
komunalne infrastrukture 

212.880 Oktober 2009 – 
April 2010 

Objavo javnega naročila za izbor izvajalca, izbor 
najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z 
izvajalcem 

0,00 Junij  2010 – 
Avgust  2010 

Gradbena dela  in strokovni nadzor 590.747 Avgust  2010 – 
Avgust  2011 

Obveščanje in informiranje javnosti  11.457 Junij 2010 – 
September 2011 

SKUPAJ stroški: 863.467  

 
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (OBČINA 
KOZJE) 

 193.735 88.603  282.338 32,70 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  223.191 357.938  581.129 67,30 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  416.926 446.541  863.467 100,0% 
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IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE V OBČINI PODČETRTEK, ETAPA  
PRISTAVA PRI MESTINJU –VONARJE  
 
 

Zap. št. projekta: 3 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA PODČETRTEK 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE V OBČINI PODČETRTEK, ETAPA 
PRISTAVA PRI MESTINJU –VONARJE 

 
 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 
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X   (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih  
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 
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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

 Povečanje turistične atraktivnosti regije (dopolnitev turistične 
ponudbe regije), 

 Ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest, 
 izboljšanje bivalnih pogojev za ljudi na območju, 
 promocija kolesarjenja kot zdravega načina ţivljenja in okolju 

prijaznega načina prevoza.  
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

 Izgradnja dvosmernih kolesarskih stez v občini Podčetrtek v 
skupni dolţini 3,5 km  in s tem omogočiti kolesarjem varno 
kolesarjenje, turistom pa popestritev turistične ponudbe 
(ogled krajine s kolesom). 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- 3,5 km na novo zgrajene dvosmerne kolesarske 
steze od Pristave pri Mestinju do Vonarja   

Ciljna(-e) skupina(-e): - Otroci, športniki, rekreativni športniki, 
-  turisti, obiskovalci območja, 
- lokalno prebivalstvo za prevoz na delo in 

rekreacijo.  
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Občina Podčetrtek pristopa k izgradnji dvosmerne kolesarske steze od Pristave pri 
Mestinju v smeri proti Vonarju. Kolesarska steza bo povečala atraktivnost turističnega 
območja Obsotelja in razširila mreţo kolesarskih poti na  sosednje občine, saj se bo novo 
zgrajena kolesarska steza v Pristavi pri Mestinju navezala  na kolesarsko stezo iz Šmarja 
pri Jelšah, v Vonarju pa na kolesarsko pot iz Rogaške Slatine. Takšna kolesarska 
povezava bo omogočala turistom Term Olimia in obiskovalcem območja varno 
kolesarjenje in spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti širšega območja Obsotelja; 
lokalnemu prebivalstvu pa prevoz na delo in moţnost dodatne rekreacije.  
Predmet investicije je izgradnja dvosmerne kolesarske steze na odseku Pristava pri 
Mestinju – Vonarje v dolţini 3,5 km. Predvidena kolesarska steza bo potekala preteţno ob 
ţeleznici v min. odseku 6m in ni vključena v omreţje drţavnih kolesarskih poti. Občina 
Podčetrtek  bo v letu 2010 pridobila projektno in investicijsko dokumentacijo (DIIP 
september 2009; IP april 2010) , ki bo natančno opredelila traso kolesarske steze tako, da 
bo moţno pristopiti k odkupu potrebnih zemljišč in pridobiti gradbeno dovoljenje. Izvedba 
gradbenih del oz. izgradnja kolesarske steze je predvidena v  letu 2011. V času izvedbe 
investicije bo občina poskrbela za strokovni nadzor in ustrezno informiranje ter obveščanje 
javnosti. Z izgradnjo kolesarske poti bo občina povezala in razširila mreţo kolesarskih poti 
na območju, zagotovila varnost kolesarjem oz. koristnikom steze ter promovirala 
kolesarjenje kot zdrav način ţivljenja. 
 
Z izgradnjo kolesarske steze na območju občine Podčetrtek  se bo zagotovila dodatna 
ponudba na območju, ki bo dopolnitev turistične ponudbe Term Olimia, posredno bo 
omogočala ohranjanje obstoječih delovnih mest in ustvarjala nova delovna mesta ter 
hitrejši gospodarski razvoj občine.  Projekt je v skladu 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. Kolesarka steza na območju občine Podčetrtek  bo 
razširila in povezala mreţo kolesarskih poti na območju Obsotelja in Kozjanskega ter v 
Savinjski regiji. 
 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Podčetrtek Pristava pri Mestinju , Vonarje 

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Nakup zemljišča 30.000  2010 

2. Pridobivanje projektne in investicijske (DIIP in IP) 
dokumentacije 

47.000 DIIP sept. 2009, 
IP april 2010,  

projektna dok. 
2009,2010 

3. Gradbena dela 600.000   2011 

4. Strokovni nadzor 5.400   2011 

5. Informiranje in obveščanje javnosti 3.000 2011 

SKUPAJ stroški: 685.400  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) OBČINA 
PODČETRTEK 

12.000 13.718 202.923  228.641 33,4% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR) 0 51.282 405.477  456.759 66,6% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih 12.000 65.000 608.400  685.400 100,0% 
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KULTURNO-TURISTIČNO SREDIŠČE ROGAŠKA SLATINA  
 

Zap. št. projekta: 4 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA ROGAŠKA SLATINA 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 

Naziv projekta: KULTURNO-TURISTIČNO SREDIŠČE ROGAŠKA SLATINA 

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

X (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem 
turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  
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 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih 
mest 
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Število novih večnamenskih centrov kulture in turizma: 1, 
Število novih površin za dejavnosti kulture in turizma: ca. 1033 m2, 
Število neposrednih novih zaposlitev: 1. 
Število posrednih novih zaposlitev: 1. 
 
Prvi kazalnik razumeti tudi kot: 

- število novih turističnih produktov, 
- število novih centrov za predstavitev regijske zgodovine in 

tradicije ter promocijo, 
- število centrov odličnosti za kreativnost, 
- število inovacij v umetnosti. 

 
Ker KTS Rogaška Slatina temelji na povezovanju različnih 
(multi)kulturnih praks s turizmom, je opredeljeni kazalnik nemogoče 
pripisati zgolj eni od naštetih vsebin. 
 
Drugi kazalnik predstavlja natančnejšo opredelitev prvega. 
 
Tretji kazalnik se nanaša na neposredno novo zaposlitev, ki je v letu 
2012 predvidena pod okriljem bodočega najemnika objekta (Javni 
zavod za turizem Rogaška Slatina) - glej tudi opombe na koncu tega 
obrazca. 
 
Četrti kazalnik se nanaša ne posredno novo zaposlitev, saj v tem 
trenutku še ni znan gospodarski subjekt, ki naj bi to novo delovno 
mesto ustvaril. V okviru KTS Rogaška Slatina je namreč predvidena 
kavarna, ki jo bo najemnik-zavod oddal v nadaljnji najem 
gospodarskemu subjektu, ki je registriran za tovrstno dejavnost, 
prijavitelj operacije pa pričakuje, da bo s tega naslova v obdobju 
najkasneje 5 let po zaključku operacije ustvarjeno še 1 delovno 
mesto. 
Drugi - nemerljivi kratkoročni cilji projekta: 

- zagotoviti prostore za postavitev začasnih in stalnih zbirk na 
enem mestu, predvsem povezanih z dediščino Rogaške 
Slatine (kristalno steklo, mineralne vode, itd.); 

- zagotoviti primeren prostor za gostovanje festivala Pranger 
in organizacijo podobnih dogodkov ter delavnic; 
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- zagotoviti primeren prostor za začetno točko različnih 
tematskih poti v okolici (vodna, steklarska, kolesarska, itd.) 

- zagotoviti primerne prostore za delovanje aktivnih društev s 
področja kulture in turizma; 

- zagotoviti dodatno turistično informacijsko točko s prodajo 
spominkov. 

  
 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Število novih večnamenskih centrov kulture in turizma: 1, 
Število novih površin za dejavnosti kulture in turizma: ca. 1033 
m2, 
Število neposrednih novih zaposlitev (ob zaključku operacije): 
1. 
Število posrednih novih zaposlitev (v roku 5 let po zaključku 
operacije): 1. 
 

Ciljna(-e) skupina(-e): Kulturno - turistično središče Rogaška Slatina bo 
zadovoljevalo potrebe dveh poglavitnih ciljnih skupin, in sicer: 

- turistično gospodarstvo regije: nuditi nov turistični 
produkt, s ciljem povečati atraktivnost regije in širše 
(vključitev v obstoječo turistično ponudbo); 

- prebivalci regije: z novimi kulturnimi vsebinami 
prispevati k dvigu kakovosti ţivljenja prebivalcev regije 
in širše. 

 
Načrtovana je čezmejna naravnanost projekta v času 
obratovanja, zato je pričakovati vpliv, ki bo v veliki meri 
presegal ne le območje neke posamezne občine, pač pa tudi 
območje celotne regije. Najizrazitejša primera čezmejne 
naravnanosti in novih kulturnih vsebin znotraj KTS Rogaška 
Slatina sta Ljudski muzej Rogaška Slatina in Muzej 
steklarstva Rogaška Slatina, ki bosta v objektu pridobila svoje 
stalne prostore. T.i. "Ljudski muzej Rogaška Slatina" je 
koncept, oz. vseţivljenjski projekt t.i. ljudskega ustvarjalca 
Nanija Poljanca, ki v zadnjih treh desetletjih deluje na 
najrazličnejših področjih kulture in tudi širše, v različnih 
drţavah, z izvedbo operacije pa bo prvič pridobil svoj stalni 
prostor za postavitev najrazličnejših zbirk in izvedbo svojih 
bodočih projektov (širša predstavitev preko različnih strani 
dostopna na spletu, podana pa bo tudi v investicijski 
dokumentaciji / vlogi na razpis). Muzej steklarstva Rogaška 
Slatina razvijamo v sodelovanju s Steklarno Rogaška d.d., ta 
pa je ţe danes priljubljena destinacija gostov. 
 
Druge ciljne skupine so društva (najem prireditvenega 
prostora v objektu), organizirane skupine (šole, upokojenci, 
sindikalni gostje, itd.) gospodarske druţbe (najem 
promocijskega prostora v objektu), itd. 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Namen projekta je zagotoviti nove površine za izvajanje kulturnih in turističnih dejavnosti, v 
pribliţno enakovrednem razmerju. Analiza deficitarnih vsebin izrazito turističnega mesta 
Rogaška Slatina je pokazala, da je ob učinkovitem razvoju potrebne prometne infrastrukture 
v zadnjih letih nujno storiti nov korak tudi na področju kulturne in tudi turističnih dejavnosti, ki 
bodo v podporo ponovno  rastočemu turističnemu gospodarstvu regije. Srečujemo se z 
velikim številom majhnih in dislociranih, a zelo pomembnih zbirk, ki so povezane z 
zgodovinskim razvojem območja, s pomanjkanjem prostorov, primernih za organizacijo 
različnih delavnic in prireditev velikosti do ca. 210 ljudi (npr. festival Pranger), z iskanjem 
primerne točke za začetek načrtovanih tematskih poti v okolici (vodna, steklarska, 
kolesarska, itd.), s pomanjkanjem prostorov za promocijo bogate vinogradniške dejavnosti 
območja, itd. 
 
Z izvedbo projekta pa ne bi zagotovili le novih fizičnih površin, pač pa tudi potreben dodatni 
zagon in povezovanje najrazličnejših akterjev kulturnega in turističnega ţivljenja območja, 
tudi tistih, katerih aktivnosti so bile doslej omejene zaradi pomanjkanja ustrezne 
infrastrukture ali pa so večkrat bile prisiljene gostovati tudi zunaj regijskih meja (npr. t.i. 
"Ljudski muzej Rogaška Slatina"). 
 
Predvidene so naslednje površine objekta, ki so namenjene kulturi in katerih namen je 
povečanje turistične atraktivnosti regije ter ustvarjanje novih delovnih mest: 

- osrednji prireditveni prostor: ca. 340 m2 (izvajanje prireditev pod okriljem najemnika-
zavoda), 

- Muzej steklarstva Rogaška Slatina: ca. 114 m2, 
- Ljudski muzej Rogaška Slatina: ca. 114 m2, 
- Razstavni prostor izmenjujočih se grafičnih zbirk: ca. 106 m2, 

SKUPAJ: ca. 674 m2. 
 
Preostalih ca. 359 m2 bo predvidoma namenjenih: 

- kavarni s skladiščnim prostorom, 
- info točki s prodajo spominkov, 
- pisarni in priročnemu arhivu, 
- garderobam, 
- sanitarijam, 
- kurilnici, 
- vhodni avli, 
- servisno-skladiščnemu prostoru. 

 
Deleţ načrtovanih kulturno-turističnih površin tako bistveno presega deleţ vseh ostalih, tudi 
servisnih in podpornih površin. 
 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Rogaška Slatina Rogaška Slatina 

 
 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

nakup zemljišč in objektov / 1,2010-6,2010 

izdelava in revizija projektne dokumentacije 
(IDZ/IDP, PGZ/PZI, PID, varnostni načrt, projekt 
obdelave interiera in opreme, stroški 

 
84.919,83 

 
3,2010-11,2010 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

projektantskega, geomehanskega in tehničnega 
nadzora in stroški varnostnega načrta in geodetskih 
posnetkov) 

pridobitev upravnih dovoljenj / 8,2010-10,2010 

izdelava investicijske dok. + vloga za sofinanc. 7.035,97 1,2010-12,2010 

gradnja (GOI dela) z zunanjo ureditvijo 1.685.710,62 5,2011-6,2012 

izvajanje strokovnega nadzora gradnje 19.385,67 5,2011-6,2012 

Nakup, dobava in vgradnja opreme 172.254,22 6,2012-8,2012 

informiranje in obveščanje javnosti 2.569,97 1,2010-9,2012 

razne za sofinanciranje neupravičene aktivnosti 48.123,72 1,2010-9,2012 

SKUPAJ stroški: 2.020.000,00 1,2010-9,2012 

 
 
Opombe: 
- Obdobje, določeno za izdelavo investicijske dokumentacije, pokriva izdelavo DIIP in tudi IP, zato 
se skrajni rok nanaša izključno na IP, pa tudi ta bo glede na potek aktivnosti skoraj zagotovo izdelan 
ţe prej, za oddajo vloge na oktobrskem roku poziva. Prvi DIIP pa je ţe bil potrjen! 
 
- Trajanje projekta ni opredeljeno 2011-2012, saj projekt ţe traja - v letu 2010 se izvajajo 
pripravljalne aktivnosti (projektiranje, gradbeno dovoljenje, itd.), izvedbeni del in koriščenje 
sofinanciranja pa res sledita šele v letih 2011-2012. 
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Rogaška Sl.  100.000 127.757 407.757 635.514 31,46 

sredstva EU (ESRR)  0 692.243 692.243 1.384.486 68,54 

SKUPAJ po letih  100.000 820.000 1.100.000 2.020.000 100,00% 

 

Opombe - nujno za razumevanje finančnega načrta: 

 

- Investitor namerava zgrajen objekt v celoti oddati v odplačni najem (predvidoma 1 EUR na M2 

mesečno), in sicer Javnemu zavodu za turizem Rogaška Slatina, zato bo predvidoma v celoti 

uveljavljal odbitek DDV, ki tako ni načrtovan med stroški operacije. 

 

- Preliminarni izračun finančne vrzeli (obrazec št. 8 RD) kaže 85% sofinanciranje upravičenih 

stroškov, oz. do največ 1.384.486 EUR. Upoštevali smo: 

- 20 let ekonomske dobe objekta, 

- 12.000 EUR prihodkov letno z naslova zaračunanih najemnin zavodu, medtem ko le-ta v 

celoti nosi odgovornost za nadaljnje trženje in tudi rezultate le-tega (npr. zaračunane 

vstopnine zaradi tega ne prikazujemo med prihodki operacije), 

- pri odhodkih izključno investicijsko vzdrževanje in davek na premoženje, medtem ko so 

stroški načrtovane zaposlitve obveznost bodočega najemnika objekta. 

- Takšen koncept delovanja Kulturno-turističnega središča Rogaška Slatina smo dne 26.2.2010 po e-

pošti predstavili SVLR in dne 1.3.2010 tudi prejeli načelno potrditev. 
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GOSPODARSKO POSLOPJE GRAŠČINE STRMOL-PRISTAVA 

 

Zap. št. projekta: 5 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA ROGATEC 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: GOSPODARSKO POSLOPJE GRAŠČINE STRMOL-PRISTAVA 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 2 - REGIJA INOVATIVNEGA TURIZMA 

Ukrep RRP (št. in naziv): 2.1.1. DEŢELA 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 programi 

 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z 
razvojem turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 



 

-78- 

obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 
 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

 Povečanje turistične atraktivnosti regije, 
 ustvarjanje novih delovnih mest. 

 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

 Obnova objekta kulturne dediščine, razglašenega za kulturni 
spomenik lokalnega pomena. 

 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 Obnovljen objekt – kulturni spomenik (1), 

 Nova delovna mesta (1) 

Ciljna(-e) skupina(-e): Obnova objekta kulturne dediščine bo dopolnila turistično 
ponudbo lokalnega in s tem širšega območja. Občina Rogatec 
je lastnik gospodarskega poslopja graščine Strmol–pristave. 
Objekt je dvoetaţna stavba. V pritličju bo večnamenska 
dvorana, kjer bodo med letom organizirane različne razstave, 
proslave in javne prireditve, ki jih organizirajo društva, javni 
zavodi iz lokalnega območja in Občina Rogatec. Dvorana bo 
brezplačno dana v uporabo koristnikom. 
Nadstropje in podstrešje bosta namenjeni pisarnam in 
spremljajočim prostorom občinske uprave Občine Rogatec in 
Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, ki je bil 
ustanovljen s strani Občine Rogatec za upravljanje s 
spomeniki kulturne dediščine lokalnega območja- drţavnega 
muzeja na prostem Rogatec, za oblikovanje celovite turistične 
ponudbe območja, za promocijo, trţenje naravnih, kulturnih 
danosti območja, v sodelovanju z ostalo turistično zanimivo 
ponudbo območja. 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Graščina Strmol, skupno s pripadajočim parkom in gospodarskim poslopjem, je vpisana v 
register kulturne dediščine. Gospodarsko poslopje graščine Strmol je vpisano v Register 
kulturne dediščine Slovenije pod EŠD #14136, razglašeno za kulturni spomenik na osnovi 
Odloka o razglasitvi gospodarskega poslopja graščine Strmol za kulturni spomenik (Ur. l. RS, 
13/2001). Gospodarsko poslopje je locirano severovzhodno od graščine Strmol, na naslovu 
Pot k ribniku 4 in je del nekoč velikega grajskega kompleksa. Stilne značilnosti kletnega 
portala in obokov ga postavljata v začetek 17. stoletja, torej v čas, ko je graščina Strmol 
dobila današnjo zasnovo in zunanjo podobo. Stavba ima zaradi svoje historične vsebine in 
likovno-arhitekturnih elementov značaj kulturnega spomenika lokalnega pomena. 
Na osnovi konservatorskega programa Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Celje, katerega cilj je varovanje njegove prvotne substance in zasnove z dvema obokanima 
prostoroma, nadalje varovanje vseh ohranjenih primarnih likovno-arhitekturnih elementov, 
kot so renesančni portal in kletna okna, je v teku postopna obnova objekta. 
Obnova objekta se je pričela v letu 2004. V letih 2006-2008 so bila izvedena dela s 
pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo, vendar je za dokončanje del potrebno izvesti še 
veliko aktivnosti. 
Aktivnosti obnove gospodarskega poslopja graščine Strmol v letu 2010, ki 
predstavljajo prijavo na 5. javni razpis »Razvoj regij - Regionalni razvojni programi«: 

 gradbena dela (pripravljalna, rušitvena, zidarska dela, geodetski posnetek…) 
 obrtniška dela (krovsko-kleparska dela, zunanja okna in vrata, ključavničarska dela, 

notranja vrata in stene, keramičarska dela, tlakarska dela, fasada, slikopleskarska 
dela…) 

 strojne instalacije (ogrevanje, prezračevanje, plinske instalacije, poţarna oprema, 
kotlovnica…) 

 elektro instalacije (pripravljalna dela, instalacijska dela, razdelilniki, finomontaţna 
dela, telefonske in računalniške instalacije…) 

 zunanja ureditev (zemeljska dela, odvodnjavanje, zgornji ustroj…) 
 geodetski posnetek  
 projektantski nadzor 
 PID dokumentacija 
 nakup, dobava in vgradnja opreme 
 investicijski nadzor 
 informiranje in obveščanje, varnostni načrt in koordinator za varnost, vodenje projekta 

Izvedba projekta je smotrna tako z vidika varovanja kulturne dediščine, saj bo obnovljeno 
gospodarsko poslopje graščine Strmol dobilo stalno vsebino, zagotovljeno bo redno 
vzdrţevanje, kot tudi s turističnega vidika, kajti kulturno-zgodovinski objekt predstavlja 
dopolnjujočo turistično ponudbo lokalnega in regijskega območja. 

 
 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Rogatec Rogatec 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto stroški 

(v EUR) 
Terminski načrt 

(od-do) 

investicijska dokumentacija (izbor izvajalca, podpis 
pogodbe, izvedba del) 

1.200,00 Januar 2010 – 
februar 2010 

gradbena dela, obrtniška, strojne in elektro instalacije, 
zunanja ureditev, projektantski nadzor, geodetski posnetek, 
PID (izbor izvajalca, podpis pogodbe, izvedba del) 

766.110,58    Januar 2010 – 
avgust 2010 

nakup, dobava in vgradnja opreme (izbor izvajalca, podpis 
pogodbe, izvedba del) 

124.712,42    April 2010 – avgust 
2010 

vodenje investicije (izbor izvajalca, podpis pogodbe, 
izvedba del) 

             7.200,00    April 2010 – 
september 2010 

informiranje in obveščanje (izbor izvajalca, podpis pogodbe, 
izvedba del) 

             4.800,00    April 2010 – avgust 
2010 

strokovni nadzor (izbor izvajalca, podpis pogodbe, izvedba 
del) 

24.000,00    April 2010 – avgust 
2010 

varnostni načrt in koordinator za varnost (izbor izvajalca, 
podpis pogodbe, izvedba del) 

3.600,00    April 2010 – 
september 2010 

projektna dokumentacija – popravek PZI (izbor izvajalca, 
podpis pogodbe, izvedba del) 

             6.900,00    Februar 2009-april 
2009 

SKUPAJ stroški: 938.523,00     

Pričetek del predstavlja pričetek postopkov glede na Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06 in 16/08). 

  
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

OBČINA ROGATEC 6.900,00 139.743   146.643,00 
        

15,62    

sredstva EU (ESRR)  791.880   791.880 84,38    

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     
 

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     
 

SKUPAJ po letih 6.900,00 931.623   938.523,00 100,00 
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INDUSTRIJSKA CONA ŠENTJUR – JUG 2 
 

 

Zap. Št. projekta: 6 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Šentjur 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 

Naziv projekta: Industrijska  cona Šentjur – Jug 2 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 1  TEHNOLOŠKO NAPREDNA REGIJA 
 

Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP  1.1.1  Ekonomske poslovne cone regije 
 

 

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 (označi le eno alineo): 
 

X   (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 
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obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

1. Zgraditi komunalno opremljeno in urejeno zemljišče 
namenjeno razvoju gospodarskih dejavnosti 

2. Pridobitev novih investicij za vlaganje v modernizacijo 
obstoječe proizvodne in storitvene dejavnosti  

3. Spodbujanje podjetništva in večji izkoristek podjetniških 
potencialov 

4. Doseči priliv novega investicijskega kapitala na območje  
5. Sanacija velikih degradiranih površin znotraj občinskih površin  
6. Ustvarjanje pogojev za vračanje ljudi v regijo in zmanjševanje 

neugodnih demografskih gibanj 
7. Pomemben prispevek k celostnemu urbanističnemu urejanju 

občine in širšega okolja 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

1. Zagotoviti komunalno urejena zemljišča za namene razvoja 
gospodarskih dejavnosti in podjetništva v Industrijski coni 
Šentjur – Jug 2  

2. Vzpostavitev primerne podjetniško/razvojne infrastrukture, ki 
bo za podjetja tudi ekonomsko sprejemljiva 

3. Pritegniti investitorje, ko bodo odkupili komunalno opremljeno 
zemljišče, ohranili ter odprli nova delovna mesta ter vlagali na 
območju občine Šentjur 

4. Spodbujanje zaposlovanja in s tem preprečevanje odliva 
prebivalcev (obrniti negativen demografski trend) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- Komunalno urejena zemljišča 6,5 ha 
- Število novih delovnih mest    15 

Ciljna(-e) skupina(-e):  Gospodarski subjekti v občini, regiji in širše 
 Podjetniki v regiji 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Na območju Obsotelja in Kozjanskega je v letu 2006 delovalo 1496 samostojnih 
podjetnikov z 1890 zaposlenimi. Pri samostojnih podjetnikih je delo našla pribliţno petina 
zaposlenih in so zato zelo pomemben segment zaposlovanja kot tudi razvoja subregije in 
regije.  
Izračun gospodarskih kazalnikov kaţejo na teţave v razvoju (velike izgube, 
nadpovprečna stopnja brezposelnosti, negospodarnost, neustrezna izobrazbena 
struktura …). Obsotelje in Kozjansko zato potrebuje vzpodbude ter pomoč pri zagonu 
predvsem manjših, novih podjetij, ki bi jih ustvarili ljudje z dobrimi poslovnimi idejami.  
Projekt zagotavlja večjo dinamiko gospodarstva, večjo gospodarsko aktivnost v celotni 
regiji in s tem podpira hitrejšo gospodarsko rast s spodbujanjem podjetništva in 
povečevanjem konkurenčnosti. 
Investitor Občina Šentjur ţeli razviti na območju občine zaokroţeno področje, ki bi nudilo 
pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini in regiji. Uporabniki industrijske cone 
(proizvodna podjetja, obrtne delavnice, trgovine, storitvena podjetja, izobraţevalno – 
raziskovalne inštitucije, javni in zasebni zavodi, itd) bi z razvojem in rastjo omogočili nova 
delovna mesta, uporabo visoko kvalitetne tehnologije ter bi pri svojem delu upoštevala 
najvišje naravovarstvene standarde in posvečala primerno pozornost skrbi za okolje in 
trajnostni razvoj celotne regije. Večja gospodarska aktivnost in razvoj podjetništva bo 
prispevala k izboljšanju gospodarskih kazalcev tako na regionalni kot tudi nacionalni 
ravni ter dolgoročno vplivala na ekonomsko, socialno, izobraţevalno in kulturno razvitost 
občine. Izgradnja Industrijske cone Šentjur – Jug 2 tako predstavlja potreben pogoj, ne 
samo za razvoj občine, temveč tudi za razvoj celotne regije. 
 Načrtovana komunalno urejena Industrijska cona Šentjur – Jug 2 bo namenjena tako  
obstoječim kot tudi novonastalim podjetjem, samostojnim podjetnikom in obrtnikom iz 
okolice, ki bi ţeleli svoje delovanje preselili v spodbudno podjetniško okolje. Prav tako je 
načrtovano, da bi v obrtno cono prišli gospodarski subjekti iz drugih slovenskih regij in iz 
tujine, saj je lega cone zelo privlačna. Predvsem, pa bodo površine v industrijski coni 
namenjene novo nastajajočim podjetjem, ki za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo 
komunalno opremljeno zemljišče po sprejemljivi ceni. 
Investicija Industrijska cona Šentjur – Jug 2 je smotrna z več vidikov. Njena ekonomska 
upravičenost je najbolj utemeljena na področju spodbujanja gospodarskih dejavnosti in 
zagotavljanja temeljnih pogojev za večanje gospodarske aktivnosti in razvoj podjetništva 
na lokalnem in posledično regionalnem območju. Ena od največjih ovir za razvoj malih in 
srednjih podjetij je omejena ponudba primernih površin za razvoj podjetništva. Na širšem 
območju Kozjanskega je relativno malo komunalno urejenih površin, ki bi omogočale 
malim in srednjim podjetnikom razvoj ali širitev njihove dejavnosti. Komunalno urejene 
površine v Industrijski coni Šentjur – Jug 2 bodo omogočale razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti in spodbujale razvoj podjetništva v občini, zagotovile bodo odpiranje novih 
delovnih mest in ohranjanje obstoječih ter prispevale k razvoju gospodarstva v občini in 
regiji, ki se srečuje s problemom demografske ogroţenosti in visoko stopnjo 
brezposelnosti.    
Projekt izgradnje Industrijske cone Šentjur – Jug 2 podpira strateško ureditev poslovno - 
industrijskih con regionalnega pomena ter predvideva vzpostavitev moderne 
gospodarsko razvojne infrastrukture ter komunalno opremljanje gospodarsko razvojnih 
con regionalnega in nacionalnega pomena.   
Investicijski projekt Industrijska cona Šentjur - Jug 2 je usklajen z dokumentom RRP 
Savinjske regije 2007 - 2013 oziroma z razvojnimi prioritetami Savinjske regije kot tudi z 
dokumentom SVLR oziroma Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013 in njegovimi razvojnimi prioritetami. 
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

 

 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Šentjur Šentjur 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

1. Izdelava projektne in investicijske 
dokumentacije 

51.240 september 2010 - 
september 2011 

2. Gradbena dela in nadzor 1.146.960 September 2010 - 
september 2011 

   

   

   

SKUPAJ stroški: 1.198.200  

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) Občina 
Šentjur 

  349.475 - 349.475 29,2% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR) -  - 848.725 - 848.725 70,8% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih - - 1.198.200 - 1.198.200 100,0% 
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DOGRADITEV KAPACITET JZ VRTEC ŠENTJUR 
 

Zap. št. projekta: 7 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Šentjur 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Dograditev kapacitet JZ Vrtec Šentjur 

 

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

Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP  3.2.1  Energetska sanacija in trajnostna gradnja 
stavb 

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in 



 

-86- 

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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

X    (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

 Izboljšati socialno infrastrukturo območja in regije 

 Izboljšanje kakovosti bivanja predšolskih otrok  

 Razvijati pozitivno naravnanost posameznika do okolja v 
katerem ţivi 

 Osveščanje, učenje in pridobivanje izkušenj, kako ljudje 
vplivajo na naravo in kako lahko vsak posameznik dejavno 
prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja 

 Zagotovitev boljših zaposlitvenih pogojev za mlade druţine  

 Zmanjševanje neugodnih demografskih gibanj 
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

 Dograditev in povečanje kapacitet za varstvo predšolskih 
otrok   

 Prispevek k izboljšanju prostorskih pogojev kot 
najpomembnejšemu segmentu v vzgojno – varstvenem 
procesu  

 Zgraditi objekt z nizko energetsko uporabo v skladu z 
najsodobnejšimi EKO standardi pri graditvi objektov  
(nizkoenergetska in pasivna gradnja objektov) 

 Prispevek k zmanjšanju onesnaţenosti okolja in emisij 
toplogrednih plinov ter poučenosti prebivalcev občine Šentjur 
kako je mogoče zgraditi objekt z zmanjšanimi vplivi na 
okolje.   

 
 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

1. postavitev dodatnih 6 oddelkov varstva otrok  
 

Ciljna(-e) skupina(-e):  Druţine s predšolskimi otroki 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Vstop v vrtec predstavlja za otroka prelomnico v ţivljenju in velik korak v samostojnost.  
Pri vključevanju v novo okolje otrok potrebuje veliko pomoči in razumevanja ter skupnega  
sodelovanja druţine z vrtcem. Po mnenju mnogih strokovnjakov s tega področja so 
prostorski pogoji en izmed najpomembnejših dejavnikov kakovosti vzgojno – varstvenega 
procesa. Ţe samo zgoraj navedena predpostavka podaja zadostne razloge za upravičenost 
investicije (dograditev kapacitet otroškega vrtca). 
 Kot je bilo predhodno ugotovljeno, je potrebno v občini Šentjur urediti predšolsko vzgojo v 
skladu s prostorskimi standardi. Na podlagi predstavljenih dejstev je ugotovljeno, da sedanji 
objekti zaradi funkcionalnosti in dotrajanosti ne sluţi več za potrebe otrok v predšolski 
dejavnosti skladno s predpisanimi standardi ter potrebami. Zaradi dotrajanosti objektov se 
povečujejo stroški tekočega vzdrţevanja, kar posledično povečuje stroške  storitev za 
opravljanje predšolske dejavnosti. Nove kapacitete bodo tako omogočale in zagotavljale 
najvišje prostorske in okoljevarstvene standarde, varnost otrok in kvalitetno bivanje v vrtcu. 
Projekt celostno pristopa k problemu varstva predšolskih otrok kot tudi h gradnji 
nizkoenergetskih objektov v občini Šentjur, investicija se bo izvajala skladno s Pravilnikom o 
učinkoviti rabi energije v stavbah. Dograditev novih kapacitet vrtca bo poleg ţe omenjenih 
neposrednih koristi otrok in njihovih staršev, posredno prinesla tudi druge koristi prebivalcem 
občine Šentjur in širšega območja (niţji stroški vzdrţevanja, manjša onesnaţenost okolja, 
več vpisnih mest, kakovostnejši varstveno-vzgojni proces, itd). 
Upravičenost investicije je torej utemeljena ţe v samih ciljih investicijskega projekta in 
pomeni za občino Šentjur projekt dolgoročnega strateškega značaja. Kot je ţe bilo 
ugotovljeno ima investicija nesporno veliko pozitivnih učinkov za celotno občino, objekt s 
svojo dejavnostjo ne bo povzročal negativnih vplivov na okolje, nasprotno. 
Investicijski projekt Dograditev kapacitet JZ Vrtec Šentjur, ki bo zadostil pogojem energetsko 
učinkovitega objekta, je usklajen z dokumentom RRP Savinjske regije 2007 - 2013 oziroma z 
razvojnimi prioritetami Savinjske regije (PRI 3  Okolju prijazna in dostopna regija in 
programom, PR 3.2  Učinkovita energetska oskrba), kot tudi z dokumentom SVLR oziroma 
Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in 
njegovimi razvojnimi prioritetami (4. Razvojna prioriteta: Razvoj regij). 

  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Šentjur  Šentjur 

  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava investicijske in projektne  
dokumentacije 

37.920,00 avgust  2010 -
februar  2011 

2. Gradnja (gradbena, obrtniška, instalacijska dela, 
zunanja ureditev in oprema 

1.134.480,00 marec  2011 -
september 2012 

3. Gradbeni nadzor 18.000,00 marec  2011-
september 2012 

4. Informiranje 2.000,00 avgust  2010 -
september 2012 

SKUPAJ stroški: 1.192.400,00  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) občina Šentjur 

 - 168.878 319.678 488.556 40,97% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  - 349.425 354.419 703.844 59,03% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  - 518.303 674.097 1.192.400 100,0% 
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DOGRADITEV KANALIZACIJSKEGA OMREŢJA NA ČISTILNO NAPRAVO 
ŠENTJUR 
 

Zap. št. projekta: 8 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Šentjur 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Dograditev kanalizacijskega omreţja na čistilno napravo 
Šentjur 

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

X   (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše  čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 
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 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

1. Celovito zbiranje in čiščenje odpadnih voda 
2. Zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaţevanja 
3. Varovati in zaščititi vodne vire 
4. Spodbujanje gospodarjenja in učinkovitega ravnanja z odpadki 
5. Trajnostni razvoj  
6. Osveščanje, izobraţevanje in spodbujanje odgovornosti pri 

drţavljanih 
7. Vzpostavitev sistemov in naprav za zbiranje, odvajanje in 

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

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

1. Urejena kanalizacijska problematika in s tem izboljšana 
kvaliteta ţivljenja 

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 omreţje v dolţini 3.135 m, 
priključeno na ČN Šentjur 
Nov tlačni vod v dolţini 1.500 m 
Nov  gravit(acijski) kanal 1.635 m 

Ciljna(-e) skupina(-e):  Prebivalci občine, regije in širše 
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 Gospodarski subjekti 
 Gospodinjstva  

 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

S projektom ţeli Občina Šentjur zaščititi podtalnico na celotnem območju in dograditi 
dotrajano in neprimerno kanalizacijsko omreţje v občini. Ob izgradnji kanalizacijskega 
omreţja bo potekala tudi celovita ureditev območij v katerih bo potekala investicija.  

Projekt dograditev kanalizacijskega omreţja bo v občini Šentjur zaokroţil investicijski ciklus 
projektov povezanih s celovitim zbiranjem in čiščenjem odpadnih voda v občini. Projekt bo po 
izgradnji kanalizacijskega omreţja in njegove navezave na čistilno napravo Šentjur 
zaokroţen kot celota. Z realizacijo projekta se zaokroţuje 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 drţavljani 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 teţavami zaradi 
neprimernega kanalizacijskega omreţja.  
 
Investicija v dograditev kanalizacijskega omreţja in njegova priključitev na ČN Šentjur, bo na 
mnogih področjih olajšala in izboljšala delo in učinkovitost celotnega komunalnega sistema, 
čistilnih naprav, kot tudi redno vzdrţevanje, ki zajema: 

 redno kontrolo omreţja 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 Šentjur  
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Vodenje projekta in koordinacija 59.880 Marec 2010 -
september 2011 

2. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 144.000 Marec 2010-april 
2010 

3. Gradbena dela in nadzor 987.060 julij 2010 –
september 2011 

4. Obveščanje in informiranje javnosti 8.760 Marec 2010 -
september 2011 

SKUPAJ stroški: 1.199.700  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) Občina Šentjur 

 174.956 174.956 - 349.912 29,17% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  424.894 424.894 - 849.788 70,83% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  599.850 599.850 - 1.199.700 100,0% 
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SONARAVNA SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ - ODPADE 
 

Zap. št. projekta: 9 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Šentjur  

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Sonaravna sanacija črnih odlagališč 

 

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

Ukrep RRP (št. in naziv): UK 3.1.3  Celovito ravnanje z odpadki 

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

X   (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje 
in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 
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 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

1. Spodbujanje gospodarjenja in učinkovitega ravnanja z odpadki 
2. Primerno odlaganje in deponiranje odpadkov  
3. Trajnostni razvoj  
4. Osveščanje, izobraţevanje in spodbujanje odgovornosti pri 

drţavljanih 
5. Izraba odpadkov kot vir energije  
6. Ekološko uničevanje odpadkov  

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

1. Popisati vsa črna odlagališča na območju občine Šentjur in jih 
evidentirati 

2. Vzpostaviti »register«  črnih odlagališč v občini, ki bo 
opredeljeval posamezno mesto z naslednjimi podatki:  velikost, 
vrsta odpadkov  in lokacijo, lastništvo lokacije  

3. Izdelati predlog sanacije za posamezno lokacijo  
4. Dvigniti zavest o skrbi za okolje ter vzpodbuditi mišljenje pri 

ljudeh, da je potrebno proizvesti čim manjšo količino odpadkov in 
s pravilnim ločevanjem, odlaganjem in recikliranjem prispevati k  
zmanjšanju količine odpadkov 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

1. Register črnih odlagališč (1x) 
2. Analiza onesnaţenosti tal na območju občine (1x) 
3. Izdelan predlog sonaravne sanacije črnih odlagališč (1x) 

Ciljna(-e) skupina(-e):  Prebivalci regije 
 Gospodarski subjekti 
 Učenci osnovnih šol, dijaki 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim s trenutnimi ţivljenjskimi navadami teţko 
izognemo. Z rastjo populacije raste tudi količina odpadkov, prostor pa je omejen z velikostjo 
našega planeta. To pomeni, da je za uspešno obvladovanje količin odpadkov potrebno 
izvajati ustrezne procese oziroma dejavnosti. 

Izvedba projekta ima tudi širši vpliv, to je vpliv na območje sosednjih občin občine Šentjur. S 
sanacijo črnih odlagališč ter osveščanjem, ki bo potekalo na regijskem nivoju bomo vplivali 
na več kot 10% območja regije, prav tako bomo s tako izboljšanjem stanja okolja vplivali na 
pospešen razvoj ostalih prioritet RRP na področju razvoja turizma in razvoja podeţelja. 

V 6.1. točki 3. člena ZVO-1 je opredeljena čezmerna obremenitev okolja kot obremenitev, ki 
presega mejne vrednosti emisije, standarde kakovosti okolja, pravila ravnanja ali dovoljeno 
rabo naravne dobrine. V primeru nastanka črnih odlagališč odpadkov gre torej za čezmerno 
obremenjevanje okolja zaradi ravnanja, ki ni skladno s pravili ravnanja pri ravnanju z 
odpadki. Ker pa je gospodarska javna sluţba ravnanja z odpadki, skladno z določbo 149. 
člena ZVO-1, lokalna gospodarska javna sluţba, nosi breme subsidiarnega ukrepanja, v 
primerih neznanih povzročiteljev črnih odlagališč odpadkov, lokalna skupnost. 

Z dvigom osveščenosti prebivalcev območja o pomembnosti skrbnega ravnanja z okoljem, 
ločenega zbiranja odpadkov, in zbiranja odpadkov v okviru organiziranega sistema zbiranja 
in odvoza odpadkov, bomo prispevali k reševanju problematike črnih odlagališč na območju 
občine Šentjur dolgoročno. Z izdelanim katastrom črnih odlagališč, bomo postavili osnovo za 
usmerjen in dolgoročen  pristop k sanaciji stanja na območju, kar se bo odrazilo v kakovosti 
okolja, trajnostnem razvoju in zniţanju onesnaţenosti posameznih območij, varovanju 
vodovarstvenih območij ter območij posebnega pomena. 
Ravnanje z odpadki je del celovitega področja ravnanja z okoljem, ki je bistvenega pomena 
za kakovost ţivljenja vsakega posameznika in druţbe kot celote. Odgovorno ravnanje z 
odpadki posega v vse sfere človekovega ţivljenja - zasebno, gospodarsko in druţbeno.  
Sistem odgovornega ravnanja z odpadki, za katerega se zavzemata tako Evropska unija kot 
Slovenija, spodbuja odgovorno potrošništvo in ločevanje odpadkov na izvoru. Tako 
predstavlja ravnanje z odpadki vitalen del kakovosti ţivljenja vsakega posameznika.  
V Sloveniji je zakonodaja, ki ureja področje ravnanja z odpadki, v celoti usklajena z 
evropskimi predpisi. S tem smo prevzeli zelo stroge kriterije in pogoje za ravnanje z odpadki. 
 
Pričujoči projekt je zasnovan skladno s programi: 
- RRP Savinjske regije 2007-2013 
- OP RR 2007 - 2013 
- Drţavni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (skladnost s ciljem 2. 
povečati učinkovitost v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti ţivljenja in trajnostne 
rabe naravnih virov),  
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012, 
- Operativni program upravljanja območij Natura 2000, 2007-2013. 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Šentjur Krajevne skupnosti: Blagovna, 
Dolga Gora, Dramlje, Grobelno, 
Kalobje, Loka pri Ţusmu, Planina 
pri Sevnici, Ponikva, Prevorje, 
Slivnica pri Celju, Šentjur mesto, 
Šentjur – Rifnik, Vrbno - Podgrad 

 
 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Vodenje in koordinacija 39.000 Sep. 2010 - Mar. 2012 

2. Evidentiranje onesnaţevalcev in črnih 
odlagališč 

24.300 Okt. 2010 – Maj 2011 

3. Analiza onesnaţenosti tal v občini Šentjur 65.600 Maj. 2011 – Sep. 2011 

4. Oblikovanje programa sanacije in  
      monitoring  odlagališč 

25.800 Sep. 2011 – Mar. 2012 

5. Osveščanje in informiranje 8.300 Sep. 2010 - Mar. 2012 

SKUPAJ stroški: 163.000  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 
 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) Občina Šentjur 

 - 18.337 6.113 24.450 15% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  - 103.913 34.637 138.550 85% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih   122.250 40.750 163.000 100,0% 
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IZGRADNJA POSLOVNE CONE MESTINJE-BOHOR - IV. FAZA 
 

Zap. št. projekta: 10 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Šmarje pri Jelšah 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: IZGRADNJA POSLOVNE CONE MESTINJE-BOHOR -IV. faza 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 1 – TEHNOLOŠKO NAPREDNA REGIJA 

Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP 1.1.1. – EKONOMSKE POSLOVNE CONE REGIJE 

 

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 (označi le eno alineo): 
 

 X  (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  
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 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 
 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- Pridobiti namenski prostor za razvoj gospodarskih dejavnosti 
in odpiranje novih delovnih mest, 

- Doseči priliv novega kapitala na območje, 
- Okrepiti lokalno gospodarstvo, 
- Izboljšanje pogojev za ţivljenje na demografsko ogroţenem in 

gospodarsko šibkem območju. 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- Izgradnja logističnih povezav (3 ceste) z zagotovitvijo vse 
potrebne komunalne infrastrukture za dokončno  
komunalno ureditev poslovne cone Mestinje – Bohor. 

S IV. fazo izgradnje poslovne cone Mestinje - Bohor ţelimo 
zaključiti izgradnjo vse potrebne logistične in komunalne 
infrastrukture, ki bo gospodarskim subjektom omogočala 
nemoteno opravljanje gospodarske dejavnosti in s tem zagotoviti 
pogoje za njihov dolgoročni razvoj. 

 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- Zagotovljene logistične povezave na območju 6,5ha 
površin poslovne cone Mestinje – Bohor,  

- 8-16 dodatnih  delovnih mest 

Ciljna(-e) skupina(-e): - Podjetniki, gospodarski subjekti, lokalni, regionalni in 
drugi investitorji. 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Območje subregije je gospodarsko zelo šibko. Prisotna je velika stopnja brezposelnosti. 
Zaradi pomanjkanja urejenih območij, ki bi domačim podjetnikom nudila ustrezne pogoje za 
njihovo delovanje, se le ti selijo iz območja, kar še poslabšuje ekonomsko in demografsko 
situacijo. Zato se občine Obsotelja in Kozjanskega načrtno usmerjamo v zagotavljanje 
pogojev za razvoj manjših podjetniških in obrtnih con, ki bodo nudile prostor domačim 
podjetnikom in bodo obenem lahko pritegnile tudi podjetnike od drugod. To pa pomeni tudi 
laţjo ohranitev obstoječih delovnih mest in zagotovitev odpiranja novih delovnih mest. 
Občine bomo lahko z vzpostavitvijo con tudi laţje reševale problematiko okolja in njegovega 
onesnaţevanja. Investicija v poslovno cono Mestinje - Bohor bo pripomogla k razvoju 
podjetništva in hkrati hitrejšemu razvoju celotnega območja Obsotelja in Kozjanskega. 
Občina Šmarje pri Jelšah je sistematično – po fazah pristopila k pridobivanju površin 
namenjenih za poslovno cono na lokaciji Mestinje – Bohor, saj bo do 30.6.2010 v poslovni 
coni zaključila ţe 3 faze izgradnje (OPPN je bil sprejet v letu 2009). V obdobju 2011 do 2012 
namerava še izvesti zaključno 4. fazo ureditve poslovne cone. V letošnjem letu bomo 
pristopili k izdelavi DIIP in IP. Za dokončno predajo 6,5 ha velikih zemljišč, namenjenih za 
opravljanje gospodarskih dejavnosti je potrebno s 4. fazo zaključiti izgradnjo vse načrtovane 
logistične in komunalne infrastrukture in s tem zagotoviti celotnemu območju cone enake 
pogoje za opravljanje dejavnosti. V 4. fazi se bo nadaljevalo z: 

 izgradnjo povezovalne ceste z mostom preko Lemberškega potoka in navezavo 
na cesto proti Lembergu s komunalno ureditvijo, 

 izgradnjo priključne ceste vzdolţ poslovne cone z komunalno ureditvijo in 

 priključne ceste znotraj območja poslovne cone s komunalno ureditvijo.  
V sklopu komunalne ureditve poslovne cone v 4. fazi izgradnje bomo zagotovili naslednje: 

 izvedli bomo elektro kabliranje z zaščitno kanalizacijo – prevezavo in izgradnjo 
novega elektro omreţja, ki bo primerno za izvajanje gospodarskih dejavnosti v 
poslovni coni; 

 javna razsvetljava ob vseh dovoznih cestah in povezovalnih cestah; 

 izgradili bomo sekundarni vodovod, ki bo potekal ob cestiščih za potrebe komunalne 
ureditve posameznih parcel; 

 izgradnja meteorne kanalizacije za odvodnjavanje parcel in cestišč. Vsa meteorna 
kanalizacija bo priključena na zadrţevalni bazen; 

 vzporedno ob voziščih se bo zgradila tudi fekalna kanalizacija za potrebe  
posameznih parcele; 

 uredili bomo kanalizacijo za telekomunikacijsko omreţje.  
 
 
Z izvedbo 4. Faze izgradnje poslovne cone Mestinje – Bohor bo investicija v ureditev 
omenjene cone zaključena in bo moţno komunalno urejene površine predati njihovemu 
namenu – razvoju podjetništva. V tej fazi bomo zagotovili laţje dostope do cone, povezave 
vseh cest in dostope do predvidenih poslovnih  objektov. 
Projekt je v skladu Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 
(PRIORITETA 1 – TEHNOLOŠKO NAPREDNA REGIJA; UKREP 1.1.1. – EKONOMSKE 
POSLOVNE CONE REGIJE) in izkazuje regionalni pomen, saj bo izvedena investicija v 
komunalno ureditev poslovne cone prispevala h gospodarskemu razvoju celotne Savinjske 
regije, ustvarjanju novih, dodatnih delovnih mest, kar je eden od razvojnih ciljev v Savinjski 
regiji. 
 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Šmarje pri Jelšah Mestinje 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Pridobivanje inv. in projektne dokumentacije 40.000 2010 

2. Nakup zemljišč 60.000 2011 

3. Gradbena dela- izvedba 527.000 2011-2012 

4. Strokovni nadzor 10.000 2011-2012 

5. Informiranje in obveščanje javnosti 3.000 2011-2012 

SKUPAJ stroški: 640.000  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) Občina Šmarje 
pri Jelšah  

 40.000 28.000 28.000 96.000 15% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)   272.000 272.000 544.000 85% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  40.000 300.000 300.000 640.000 100,0% 
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IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA OTROŠKEGA VRTCA V ŠMARJU 
PRI JELŠAH 

 

Zap. št. projekta: 11 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA ŠMARJE  PRI JELŠAH  

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA OTROŠKEGA VRTCA V 
ŠMARJU PRI JELŠAH 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 3 – EKOLOŠKO NARAVNANA IN 
DOSTOPNA REGIJA 

Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP 3.2.1. – ENERGETSKA SANACIJA IN 
TRAJNOSTNA GRADNJA STAVB  

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in 
opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in 
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opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje 
obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

X    (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizko energetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 
 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

 
- Zmanjšanje rabe energije oz. povečanje nizko-energetske 

učinkovitosti objektov, 
- zagotovitev ustreznih  prostorskih pogojev za predšolsko 

vzgojo, 
- ustvarjanje novih delovnih mest, 
- izboljšati kvaliteto bivanja na območju oz. prispevati k boljši 

kakovost ţivljenja ljudi na območju. 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- Izgradnja novega 6-oddelčnega vrtca v Šmarju pri Jelšah za 
zagotovitev ustreznih  prostorskih pogojev za predšolsko 
vzgojo in pokrivanje potreb po vpisu otrok v vrtce na 
območju občine, 

- izgradnja novega vrtca po kriterijih učinkovite (nizko-
energetske) rabe energije.  

 

 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- Prihranek pri energiji, 
- izgrajene nove površine v nizko energetskem vrtcu 

(1.173 m2), 
- število vpisanih predšolskih otrok v vrtec, 
- število oddelkov v vrtcu (6), 
- število delovnih mest: ohranitev 12 delovnih mest in 5 

novih delovnih mest   

Ciljna(-e) skupina(-e): - Predšolski otroci iz občine Šmarje pri Jelšah in širše.  
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Zaradi bistveno povečanega vpisa predšolskih otrok v programe predšolske vzgoje mora 
občina na podlagi Zakona o vrtcih  zagotoviti dodatne prostorske kapacitete za izvajanje 
programov in staršem zagotoviti vpis vseh otrok v programe predšolske vzgoje. Statistika o 
vpisu otrok v predšolsko vzgojo na območju občine Šmarje pri Jelšah izkazuje porast od leta 
2003 do leta 2009 za 86%. V zadnjih letih so  potrebe po vpisu otrok v vrtce večje od 
razpoloţljivih prostorskih moţnosti, saj se dosega 74% vključenost predšolskih otrok v 
programe predšolske vzgoje. Z namenom, da se ugodi potrebam vseh staršev po vpisu 
njihovih otrok v vrtec, se je občina Šmarje pri Jelšah odločila za investicijo v izgradnjo še ene 
enote vrtca. Izgradnja vrtca bo potekala v skladu s standardi nizko-energetskega objekta, ki 
bo omogočal večje prihranke energije in uporabo obnovljivih virov energije.  
Občina Šmarje pri Jelšah bo v letu 2010  pridobila ustrezno projektno in investicijsko  
dokumentacijo in gradbeno dovoljenje (predvidoma v letu 2010) , zato bo v letu 2011 ţe 
pristopila k izvedbi projekta. Klasični vrtci so energijsko zelo potratni, zato bo novi objekt v 
celoti nizko energijske zasnove, kar pomeni bistven prihranek pri obratovanju in vzdrţevanju 
objekta. Objekt bo izkoriščal obnovljive vire energije (toplotna črpalka, sončna energija, foto 
voltaika…). Bivanje v vrtcu bo, zaradi uporabe naravnih materialov in sodobne arhitekture, 
zelo prijetno za otroke in zaposlene v vrtcu. V času izvedbe investicije bo občina poskrbela 
za strokovni nadzor in ustrezno informiranje ter obveščanje javnosti. Zgrajen nizko- 
energetski vrtec v Šmarju bo prispeval k prihranku energije v regiji in posredno k dvigu 
konkurenčnosti regije. Projektiranje in delovanje (funkcioniranje) vrtca bo v skladu s 
Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. 
Projekt je v skladu Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 
(PRIORITETA 3 – EKOLOŠKO NARAVNANA IN DOSTOPNA REGIJA; UKREP 3.2.1. – 
ENERGETSKA SANACIJA IN TRAJNOSTNA GRADNJA STAVB) in izkazuje regionalni 
pomen, saj bo izvedena investicija v izgradnjo nizko-energetskega vrtca prispevala k  
zmanjševanju rabe energije v javnih stavbah ter uporabi obnovljivih virov energije, kar je 
eden od razvojnih ciljev v Savinjski regiji. 

  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah 

 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Projektna in investicijska dokumentacija 42.000 2010  

2. Gradbeno obrtniška dela  820.350 2011 

3. Elektro instalacije 103.720 2011 

4. Strojne instalacije  268.300 2011 

5. Notranja oprema vrtca   171.000 2011, 2012 

6. Nadzor  22.500 2011, 2012 

7. Zunanja ureditev  164.500 2011, 2012 

8. Informiranje in ostalo 5.000 2011, 2012 

SKUPAJ stroški: 1.597.370  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) Občina Šmarje 
pri Jelšah 

 
 

 
42.000 

 
375.019 

 
243.770 

 
660.789 

 
41,4 % 

partner 1       

partner 2       

sredstva EU (ESRR)   936.581  936.581 58.6% 

drugi javni viri (navedite): 
_________občinski 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  42.000 1.311.600 243.770 1.597.370 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE Savinjske 
 
 

Zap. št. projekta: 12 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Slov. Konjice 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Celovita ureditev Starega trga s parkom 

 

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

Ukrep RRP (št. in naziv): UK 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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 
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obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 
mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

 celovita prenova mestnega jedra 
 večja atraktivnost in prepoznavnost mesta, naravne in 

kulturne dediščine ter tudi širše regije 
 sprememba vizualnega izgleda starega mestnega jedra 
 pridobitev ustrezne infrastrukture in kvaliteten urbani 

prostor 
 ureditev parkovnih površin bo prispevala k večji urejenosti 

in privlačnosti mesta ter prebivalcem in obiskovalcem 
omogočila prijetno preţivljanje prostega časa v okolju, 
prijaznem za vse generacije 

 zaokroţitev starega mestnega jedra 
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

 povečanje atraktivnosti starega mestnega jedra za lokalno 
prebivalstvo in obiskovalce  

 povečanje števila obiskovalcev 
 povečanje turistične prepoznavnosti 
 izboljšanje kvalitete ţivljenja 
 ureditev tlakovanih površin, meteornega odvodnjavanja, 

struge potoka in prehodov preko vode 
 zamenjava urbane opreme 
 ureditev razsvetljave 
 obnova mestnega parka – urbanistična ureditev parka 

(poti), obnova ribnika 
 obnova igral 

  
 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 obnova in ureditev  javnih površin starega mestnega jedra 
  obnova parka, ribnika in igral 

Ciljna(-e) skupina(-e):  občani (stanujoči, zaposleni) 
 turisti 
 stranke 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Obstoječi Stari trg od dvorca Trebnik preko mestnega parka s potočkom Ribnica, ki se vije 
preko trga do iztoka v reko Dravinjo predstavlja urbane javne površine namenjene peš coni, 
delno tudi namenjene parkiranju osebnih avtomobilov ter interventnim in dostavnim 
komunikacijam. Niveleta obstoječega trga je nagnjena v smeri proti reki Dravinji na izteku 
trga, prečno pa od objektov proti sredini, kjer poteka potoček Ribnica. Vzdolţ trga v zgornji 
polovici, po katerem poteka odprta struga potočka Ribnica je na zahodni strani vzpostavljen 
enosmerni  promet z moţnostjo parkiranja, na vzhodni strani potočka pa so proste površine, 
katere delno zasedajo gostinski letni vrtovi. 
 
Trg je v zgornjem delu asfaltiran, v spodnji polovici proti reki Dravinji pa so površine 
tlakovane z dotrajanimi betonskimi tlakovci, potoček pa je v tem delu kanaliziran do reke 
Dravinje. Celoten trg je opremljen s pomanjkljivo urbano opremo (ulične svetilke, koški za 
smeti, klopi, stojala za kolesa, …) in s dotrajanimi lesenimi ograjami preko potočka ter 
podnicami dvignjene struge. Na trgu je situiran preko potočka spomenik kuţnega znamenja, 
ob potočku so zasajeni steblasti gabri, na sredini trga lipa in v spodnjem delu, na izteku trga 
pred mostom preko reke Dravinje, pa nekaj okroglastih javorjev. 
Tlakovanje z betonskimi tlakovci, ki je bilo izvedeno v 80. letih je potrebno višinsko preveriti.  
Tlakovanje bi se naj predvidelo z naravnimi obstojnimi materiali oz. umetnimi ekvivalentne 
obstojnosti. Tlakovanje se naj izvaja v nagibu stran od objektov, zaţeljeno z utopljenimi 
pločniki v enaki nivo z ostalimi površinami. V primeru ohranitve voznih površin se rešitve 
prilagodijo prometnim zahtevam v vsakem primeru pa mora biti zagotovljena nosilnost tlakov 
za interventna vozila. V zgornjem delu, kjer potoček poteka skozi park je poleg siceršnje 
zamenjave urbane opreme, tlakovanih površin in struge predvidena še obnova sprehajalnih 
poti, zamenjava dotrajanih igral in obnova ribnika.  
Urediti je potrebno odvodnjavanje meteornih vod s strešin in tlakovanih površin v novo 
ločeno meteorno kanalizacijo ob obstoječem potočku, ki vsled spremenjenih klimatskih 
razmer ob večjih nalivih ne zagotavlja več potrebne varnosti. Za nadomestitev obstoječe 
javne razsvetljave je potrebno predvideti zamenjavo skladno s uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaţevanja okolja. 
 
Celovita prenova ulice starega trga, ki je del starega mestnega jedra Slov. Konjic zajema: 

 del podzemne ureditve (odvajanje viška meteornih voda), 
 parterna ureditev, 
 nadparterna ureditev. 

 
 
Ob zamenjavi komunalno infrastrukturnih vodov je smiselno sočasno urejanje dotrajane talne 
ureditve ulice starega trga ter tudi funkcionalne ulične opreme. 
 
Obstoječe stanje trga, ki je predmet tega projekta, je zaradi neustrezne izkoriščenosti, delno 
neprimerne rabe in delne degradiranosti v skladu z ţeljami investitorja potrebno temeljite 
prenove. Obravnavano območje zahteva celovito prenovo v smislu nove gradnje vključno z 
vsemi instalacijami. 
 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Slov. Konjice Ulica starega trga 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Projektna dokumentacija  40.320 julij 2009 -
december 2009 

Investicijska dokumentacija 4.800 marec 2010 

Gradnja 1.291.196 april 2010-
september 2012 

Nadzor gradnje 11.520 april 2010-julij 
2012 

Informiranje 1.000 januar 2010 -
september 2012 

SKUPAJ stroški: 1.348.836  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih % 

Proračun Občine Slov. Konjice / 111.422 177.384 175.747 464.553 34,44 

sredstva EU (ESRR) / 270.594 343.094 270.595 884.283 65,56 

SKUPAJ po letih / 382.016 520.478 446.342 1.348.836 100,00% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE Savinjske 

 
 

Zap. št. projekta: 13 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Zreče 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Kanalizacija Nova Dobrava 2 

 

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

Ukrep RRP (št. in naziv): UK 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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 
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 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 
 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

 učinkovito varstvo okolja, 
 omogočiti gospodarski razvoj občine, 
 zagotoviti pogoje za rast z izboljšanjem    

      kakovosti okolja 
 zaščita vodnih virov 
 prispevati k visoki ravni kakovosti ţivljenja in socialni blaginji 

občanov z zagotavljanjem okolja, v katerem raven 
onesnaţenosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolje, in 
z vzpodbujanjem trajnostnega razvoja 

 zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega   
      stanja površinskih in podzemnih voda ter za    
      trajnostno ravnanje in upravljanje z vodami,    
      ki vključuje skrb za vodne bilance in za    
      smotrno uporabo vode kot naravnega vira. 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

 povečanje števila komunalno opremljenih aglomeracij  
 povečanje števila prebivalcev, ki bodo priključeni na meteorno 

kanalizacijo. 

 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 povečanje števila komunalno opremljenih aglomeracij 
 povečanje števila prebivalcev, ki bodo priključeni na 

meteorno kanalizacijo (77 hišnih priključkov) 

Ciljna(-e) skupina(-e):  prebivalci mesta Zreče, 
 gospodarski subjekti, 
 vsi ostali uporabniki (turisti,..) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

-111- 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 
Obstoječi kanalizacijski sistem, ki sluţi za odvodnjavanje mesta Zreče je star in dotrajan in za 
potrebe odvodnjavanja neustrezen. 
Občina kot tudi mesto Zreče kaţeta porast prebivalstva. Zaradi zapolnitve in širitve poselitvenih 
območij je nujno potrebno učinkovito odvajanje odpadnih voda. Zato je potrebno izvesti sistem 
odvajanja padavinskih voda. 
Izvedba operacije bo omogočala in spodbujala gospodarski razvoj v širšem lokalnem in 
regionalnem pomenu. 
Dne 11.09.2009 je Občina pridobila pisno mnenje SVLR, ki pravi, če se meteorna kanalizacija ne 
priključuje na obstoječo ČN, in bi bilo to samostojno omreţje, bi bil projekt prav tako upravičen, v 
nasprotnem primeru pa ne.  
 
Operacija predstavlja upravičeni namen pot točko 5.2.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
(2.a.), upravičeni namen pod točko 2. »brez gradnje lastne čistilne naprave« – gre za samostojno 
omreţje meteorne kanalizacije, ki se ne priključuje na čistilno napravo (Meteorna kanalizacija se 
zaključi v skupnem novozgrajenem jašku na kanalu mešanega sistema. Ker sočasno gradimo 
ločeno fekalno kanalizacijo, ki se bo zaključila na novem kolektorju, se lahko meteorna zaključi na 
tak način, saj bo mešani sistem sluţil le meteornim vodam in bo povsem ločen od fekalnega 
kanala); 
 
Učinkovitost projekta se kaţe v faktorjih kot so moţnosti za nadaljnji gospodarski razvoj in 
posledično tudi za ustvarjanje novih delovnih mest (razvoj gospodarske dejavnosti v občini sami 
in v sosednjih občinah) in povečanje socialne varnosti oz. ekonomske neodvisnosti prebivalcev. 
Kot druţbeno korist lahko opredelimo tudi manjše stroške zdravljenja, zaradi kvalitetnejšega 
okolja, dodaten prihodek podjetjem, ki bodo izvajali investicijo, dodaten prihodek trgovskih in 
gostinskih podjetij, zaradi večjega priliva turistov in novih poselitev, zmanjšanje poplavne 
nevarnosti ipd. učinke, ki niso neposredno finančno merljivi. Ti učinki pozitivno vplivajo na razvoj 
lokalne skupnosti, regije in tudi drţave in upravičujejo izvedbo projekta. 
 
Za vzdrţevanje sistema bo potrebno zaposliti novo delovno silo. 
Z izvedeno investicijo bomo zagotovili pogoje za rast z izboljšanjem kakovosti okolja, 
prispevali k visoki ravni kakovosti ţivljenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem okolja, v 
katerem raven onesnaţenosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolje, in z vzpodbujanjem 
trajnostnega razvoja, zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega stanja površinskih in podzemnih 
voda,omogočiti gospodarski razvoj občine.  
S projektom bomo celovito zaščitili kakovost površinskih in podzemnih voda na območju občine. 
 
Pri izvedbi projekta bo zasledovan cilj okoljske učinkovitosti, pri čemer bodo uporabljene 
najprimernejše tehnike izvedbe in upoštevana veljavna zakonodaja in standardi. 
Izvedba tega projekta omogoča doseganje široko zastavljenih ciljev povezanih s kakovostjo 
bivanja, zaščite vodnih virov, učinkovitega varstva okolja, trajnostnega razvoja ter je temelj za 
nadaljnji gospodarski razvoj občine. 
 
Realizacija investicije je nujno potrebna, saj obravnava sanacijo meteorne kanalizacije na 
območju mesta Zreče, natančneje v naselju Nova Dobrava 2 in omogoča doseganje 
načrtovanega razvoja občine. V primeru, da investicijski projekt sanacije meteornega sistema ne 
bo izveden, pomeni to velik nadaljnji problem pri reševanju problematike odvoda padavinskih 
odpadnih voda v mestu Zreče, ki pa ga je v vsakem primeru potrebno rešiti. 
Rezultat projekta bo izvedba in sanacija meteorne kanalizacije v dolţini 1.515 m kanalizacijskega 
omreţja ter 77 pripravljenih hišnih priključkov. In s tem 542 prebivalcev priključenih na novo 
kanalizacijo. 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Zreče Nova Dobrava 2 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Projektna dokumentacija(PGD, PZI) 34.800,00 marec/2009-
februar/2010 

Investicijska dokumentacija 4.320,00 februar/2010 

Izvedbena dela - gradnja 1.297.414,50 april/2010 
september/2012 

Nadzor in obveščanje javnosti 21.089,43 april/2010 
september/2012 

   

   

   

   

SKUPAJ stroški: 1.357.623,93  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 
2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 

SKUPAJ 
po virih % 

Proračun Občine Zreče / 102.084,00 335.876,52 211.330,41 649.290,93 47,8255% 

sredstva EU (ESRR) / 247.916,00 318.750,00 141.667,00 708.333,00 52,1745% 

SKUPAJ po letih / 350.000,00 654.626,52 352.997,41 1.357.623,93 100,00% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE Savinjske 
 
 

Zap. št. projekta: 14 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Zreče 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Kanalizacija Nova Dobrava 3 

 

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

Ukrep RRP (št. in naziv): UK 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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

  (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 
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obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 
 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

 zagotoviti pogoje za rast z izboljšanjem    
      kakovosti okolja, 

 prispevati k visoki ravni kakovosti ţivljenja in socialni blaginji 
občanov z zagotavljanjem okolja, v katerem raven 
onesnaţenosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolje, in 
z vzpodbujanjem trajnostnega razvoja, 

 zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega   
      stanja površinskih in podzemnih voda, 

 omogočiti gospodarski razvoj občine. 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

 povečanje števila komunalno opremljenih aglomeracij, 
 povečanje števila prebivalcev, ki bodo priključeni na meteorno 

kanalizacijo. 

  
 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 povečanje števila komunalno opremljenih aglomeracij, 
 povečanje števila prebivalcev, ki bodo priključeni na 

meteorno kanalizacijo (34 hišnih priključkov) 

Ciljna(-e) skupina(-e):  prebivalci mesta Zreče, 
 gospodarski subjekti, 
 vsi ostali uporabniki (turisti,..) 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 
Obstoječi kanalizacijski sistem, ki sluţi za odvodnjavanje mesta Zreče je star in dotrajan in za 
potrebe odvodnjavanja neustrezen. 
Občina kot tudi mesto Zreče kaţeta porast prebivalstva. Zaradi zapolnitve in širitve poselitvenih 
območij je nujno potrebno učinkovito odvajanje odpadnih voda. Zato je potrebno izvesti sistem 
odvajanja padavinskih voda. 
Izvedba operacije bo omogočala in spodbujala gospodarski razvoj v širšem lokalnem in 
regionalnem pomenu. 
 
Dne 11.09.2009 je Občina pridobila pisno mnenje SVLR, pravi, če se meteorna kanalizacija ne 
priključuje na obstoječo ČN, in bi bilo to samostojno omreţje, bi bil projekt prav tako upravičen, v 
nasprotnem primeru pa ne.  
 
Operacija predstavlja upravičeni namen pot točko 5.2.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda (2.a.), 
upravičeni namen pod točko 2. »brez gradnje lastne čistilne naprave« – gre za samostojno omreţje 
meteorne kanalizacije, ki se ne priključuje na čistilno napravo (Meteorna kanalizacija se zaključi v 
skupnem novozgrajenem jašku na kanalu mešanega sistema. Ker sočasno gradimo ločeno fekalno 
kanalizacijo, ki se bo zaključila na novem kolektorju, se lahko meteorna zaključi na tak način, saj bo 
mešani sistem sluţil le meteornim vodam in bo povsem ločen od fekalnega kanala. ); 
 
Učinkovitost projekta se kaţe v faktorjih kot so moţnosti za nadaljnji gospodarski razvoj in 
posledično tudi za ustvarjanje novih delovnih mest (razvoj gospodarske dejavnosti v občini sami in v 
sosednjih občinah) in povečanje socialne varnosti oz. ekonomske neodvisnosti prebivalcev. Kot 
druţbeno korist lahko opredelimo tudi manjše stroške zdravljenja, zaradi kvalitetnejšega okolja, 
dodaten prihodek podjetjem, ki bodo izvajali investicijo, dodaten prihodek trgovskih in gostinskih 
podjetij, zaradi večjega priliva turistov in novih poselitev, zmanjšanje poplavne nevarnosti ipd. 
učinke, ki niso neposredno finančno merljivi. Ti učinki pozitivno vplivajo na razvoj lokalne skupnosti, 
regije in tudi drţave in upravičujejo izvedbo projekta. 
 
Za vzdrţevanje sistema bo potrebno zaposliti novo delovno silo. 
Obstoječe odvodnjavanje na tem območju je urejeno v mešanem sistemu s kanali iz betonskih cevi. 
Starost omreţja je od 30 do 40 let, izvedba pa je zelo nekvalitetna. Betonski jaški iz cevi in kanalske 
cevi so nevodotesne, razpokane, okrušene, tako da se na posameznih odsekih ţe zdaj pojavljajo 
porušitve. Tudi niveleta je sumljiva, saj občasno prihaja do poplavljanja niţje leţečih prostorov v 
posameznih objektih. Na posameznih odsekih potek trase kanalizacije ni znan; ali poteka pod 
objekti ali pa po parcelah lastnikov stanovanjskih objektov. Z ozirom na vse navedbe je dejstvo, da 
je upravljanje in vzdrţevanje kanalizacijskega sistema v takšnem stanju zelo oteţeno. 
 
Občina kot tudi mesto Zreče kaţeta porast prebivalstva. Zaradi zapolnitve in širitve poselitvenih 
območij je nujno potrebno učinkovito odvajanje odpadnih voda. Zato je potrebno izvesti sistem 
odvajanja padavinskih voda. 
Izvedba operacije bo omogočala in spodbujala gospodarski razvoj v širšem lokalnem in 
regionalnem pomenu. 
Ta investicija je nujno potrebna, saj obravnava sanacijo meteorne kanalizacije na območju mesta 
Zreče, natančneje v naselju Nova Dobrava 3 in omogoča doseganje načrtovanega razvoja občine. 
V primeru, da investicijski projekt sanacije meteornega sistema ne bo izveden, pomeni to velik 
nadaljnji problem pri reševanju problematike odvoda padavinskih odpadnih voda v mestu Zreče, ki 
pa ga je v vsakem primeru potrebno rešiti. 
Rezultat projekta bo izvedba in sanacija meteorne kanalizacije v dolţini 1.717 m kanalizacijskega 
omreţja ter 34 pripravljenih hišnih priključkov. In s tem 1240 prebivalcev priključenih na novo 
kanalizacijo. 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Zreče Nova Dobrava 3 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Projektna dokumentacija(PGD, PZI) 37.200,00 oktober/2009-
december 2009 

Investicijska dokumentacija 4.320,00 Januar/2010-
februar/2010 

Izvedbena dela - gradnja 957.242,34 junij/2010 -
julij/2012 

Nadzor in obveščanje javnosti 22.717,39 junij/2010 -
julij/2012 

SKUPAJ stroški: 1.021.479,73  

 
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih % 

Proračun Občine Zreče / 61.250,00 332.406,28 177.614,45 571.270,73 55,9258% 

sredstva EU (ESRR) / 148.750,00 247.917,00 53.542,00 450.209,00 44,0742% 

SKUPAJ po letih / 210.000,00 580.323,28 231.156,45 1.021.479,73 100,00% 
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Priloga pogodbe št. 3 

 
 
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA SAVINJSKE REGIJE 2007-2013 ZA OBDOBJE 2010-2012 
 
 

Zap. št. projekta: 15 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA BRASLOVČE 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Sekundarna kanalizacija Braslovče 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 3.1. Okoljska in prometna infrastruktura 

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

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in 
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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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Splošni cilj investicije je urediti odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v Občini Braslovče v skladu z 
nacionalnimi in evropskimi programi in s tem zagotoviti boljše 
ţivljenjske in sanitarne pogoje za bivanje.  
 
Najpomembnejši cilj je varovanje okolja in zmanjšanje 
negativnega vpliva odpadnih voda na podtalnico. 
 
Izgradnja sekundarne kanalizacije je načrtovana v skladu s cilji 
in nalogami Regionalnega razvojnega programa in drugih 
strateških dokumentov ter operativnih programov s področja 
regionalnega razvoja. (Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda – RS, 2004; Operativni program 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v 
Občini Braslovče, JKP Ţalec, maj 2005). 
 
Z načrtovanim kanalizacijskim sistemom se bo povečalo število 
priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem, kar je 
dolgoročni cilj drţavnega Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013. 

 
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Cilj projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega 
sistema za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih 
voda na območju naselja Pariţlje in Rakovlje v Občini 
Braslovče. Investicija predstavlja dograditev delno ţe 
izvedenega sistema odvajanja odpadne vode v občini in se bo 
izvajala v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki veljajo 
za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.  
 

Cilj projekta je priključitev prebivalcev naselij Pariţlje in Rakovlje 
v Občini Braslovče na kanalizacijski sistem ter zagotavljanje 
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storitev rednega odvajanja in čiščenja odpadne vode.  
 
Z izvedbo kanalizacijskega sistema bodo ukinjene vse pretočne 
greznice in drugi načini odvajanja fekalnih in drugih odpadnih 
voda v okolje.  

 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Zgradijo se sekundarni kanali v skupni dolţini: 849 m 
 
Z izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema bo 
zagotovljena preskrba s komunalno infrastrukturo za 
uporabnike, ki še niso priključeni na sistem (priključitev 
obstoječih hišnih objektov). Predvidenih je cca 80 priključkov 
novih priključkov v naselju Rakovlje in Pariţlje, s čimer se 
zagotovi odvajanje odpadne vode za cca 350 novo 
priključenih prebivalcev.   

Ciljna(-e) skupina(-e): Ciljna skupina projekta so prebivalci naselja Pariţlje in 
Rakovlje v Občini Braslovče.  
 
Naselji imata skupaj pribliţno 1.100 prebivalcev (Pariţlje 725 
prebivalcev, Rakovlje 366 prebivalcev), ki še niso priključeni 
na kanalizacijski sistem, ki se navezuje na primarno omreţje 
in na ČN Kasaze.  

 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Predmet investicije je novogradnja dodatnega sekundarnega kanalizacijskega omreţja v 
naselju Rakovlje in Pariţlje na območju Občine Braslovče.  Z izvedbo investicije se bo 
zagotovila storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode na obravnavanem območju.  
 
Investicija ima značaj izvedbe javne komunalne infrastrukture. 
 
Projekt predvideva izgradnjo sekundarne kanalizacije v naseljih Pariţlje (725 prebivalcev), 
Rakovlje (366 prebivalcev). Trenutno je v teh naseljih odvajanje odpadnih voda urejeno z 
internimi kanali in pretočnimi greznicami v bliţnje vodotoke. 
 
Sočasno z gradnjo kanalizacijskega sistema je predvidena tudi obnova dotrajanih oz. 
poškodovanih vodovodnih cevi, ki potekajo neposredno po trasi kanalizacije, ki je predmet 
operacije. 
 
Komunalne odpadne vode iz objektov se 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 bliţnjih travnih površinah in 
v odvodne jarke. 
 
Izgradnja sekundarne kanalizacije je vezana na priključitev na obstoječe primarno 
kanalizacijsko omreţje, izvedeno 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.  
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Braslovče Pariţlje, Rakovlje 

 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Gradnja kanalizacije – gradbena dela 1.012.362,00 EUR 2010-2012 

Nadzor nad gradnjo 15.185,00 EUR 2010-2012 

Izdelava investicijske dokumentacije 6.000,00 EUR 2010 

Informiranje in obveščanje javnosti 2.400,00 EUR  

   

SKUPAJ stroški: 1.035.947,00 EUR  

  
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) Občina 
Braslovče 

 178.612 108.239 127.702 414.552 36,25 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  280.799 161.798 178.798 621.395 63,75 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  459.411 270.037 306.500 1.035.947 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE RRP SAVINJSKE REGIJE 2007-2013 
 
 

Zap. št. projekta: 16 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Polzela 

Sodelujoči partnerji v projektu: - 

 
  

Naziv projekta: Sekundarna kanalizacija Polzela 

 

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 potenciali 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in 
opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in 
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opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje 
obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Splošni cilj investicije je urediti odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v Občini Polzela v skladu z 
nacionalnimi in evropskimi programi in s tem zagotoviti boljše 
ţivljenjske in sanitarne pogoje za bivanje. Najpomembnejši cilj je 
varovanje okolja in zmanjšanje negativnega vpliva odpadnih voda 
na podtalnico. 
 
Izgradnja sekundarne kanalizacije je načrtovana v skladu s cilji in 
nalogami Regionalnega razvojnega programa in drugih strateških 
dokumentov ter operativnih programov s področja regionalnega 
razvoja. (Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda – RS, 2004; Program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Polzela, JKP 
Ţalec, november 2008). 
 
Z načrtovanim kanalizacijskim sistemom se bo povečalo število 
priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem, kar je dolgoročni 
cilj drţavnega Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013. 
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Cilj projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega 
sistema za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih 
voda na območju naselja Polzela v Občini Polzela. Investicija 
predstavlja dograditev delno ţe izvedenega sistema odvajanja 
odpadne vode v občini in se bo izvajala v skladu s tehničnimi in 
okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode.  
 

Cilj projekta je priključitev vseh prebivalcev naselja Polzela na 
kanalizacijski sistem ter zagotavljanje storitev rednega odvajanja 
in čiščenja odpadne vode. Z izvedbo kanalizacijskega sistema 
bodo ukinjene vse pretočne greznice in drugi načini odvajanja 
fekalnih in drugih odpadnih voda v okolje. 
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Pričakovani 
merljivi(!) rezultati 
projekta: 

Zgradijo se sekundarni kanali v skupni dolţini: 4.393 m, ter 
izvedejo se elektroinštalacije črpališč Č3 in Č4. 
 
Z izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema bo 
zagotovljena preskrba s komunalno infrastrukturo za uporabnike, 
ki še niso priključeni na sistem (priključitev obstoječih hišnih 
objektov). Predvidenih je 173 priključkov novih priključkov v 
naselju Polzela, s čimer se zagotovi odvajanje odpadne vode za 
cca 1500 novo priključenih prebivalcev.  
 

Ciljna(-e) skupina(-
e): 

Ciljna skupina projekta so prebivalci naselja Polzela v Občini 
Polzela.  
Naselje ima 2.375 prebivalcev ter več javnih objektov, ki so delno 
ţe priključeni na kanalizacijski sistem, ki se navezuje na primarno 
omreţje in na ČN Kasaze. 
 

 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

 
Obstoječe primarno kanalizacijsko omreţje ţe povezuje naselja v Občini Polzela s ČN 
Kasaze v Občini Ţalec. Predmet investicije je izgradnja dodatnega sekundarnega 
kanalizacijskega omreţja v samem naselju Polzela.   
 
Komunalne odpadne vode iz objektov se 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 bliţnjih travnih površinah in v 
odvodne jarke. 
 
Občina izvaja investicijo v izgradnjo sekundarne kanalizacije v dveh fazah, ki vključujeta 
skupno dolţino 4.949 m, od tega je prva faza ţe v izvajanju (in bo zaključena v letu 2009) v 
dolţini 556 m. Druga faza investicije bo predmet prijave na razpis za EU sredstva in vključuje 
sekundarne kanale v skupni dolţini 4.393 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. 
 
Kanali, ki se izvajajo in so predmet druge faze, so sledeči: kanal 1.2.1.1., 1.2.1.2., 2.1., 
2.3.1., 2.3.2., 2.3.2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.9.1., 2.9.2., 2.9.3., 2.10., 2.11., 2.12., 
2.12a., 2.13., 2.13.1., 2.13.1.1., 2.13.2., 2.0a., 2.12b. 
   
Izgradnja sekundarne kanalizacije je vezana na priključitev na obstoječe primarno 
kanalizacijsko omreţje, izvedeno 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. 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Polzela  Naselje Polzela 

 
  

Aktivnosti projekta  
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Gradnja – izvedba gradbenih del 2.457.331 2010-2012 

projektantski nadzor 4.936 2010-2012 

nadzor gradnje 1,5 % 36.860 2010-2012 

projektna dokumentacija (PID, POV) 10.153 2010-2012 

informiranje in obveščanje javnosti 1.209 2010-2012 

Investicijska dokumentacija 6.000 2010 

   

   

   

SKUPAJ stroški: 2.516.489  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 
 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

 423.735 739.230 749.788 1.912.753 76 % 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  205.791 200.967 196.978 603.736 24 % 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  629.526 940.197 946.766 2.516.489 100 % 
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Priloga pogodbe št. 3 

 
 
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE RRP SAVINJSKE REGIJE 2007-2013 
 
 

Zap. št. projekta: 17 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Prebold 

Sodelujoči partnerji v projektu: - 

 
  

Naziv projekta: Varovanje povodja v Občini Prebold 

 

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 program 

 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
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regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Cilj investicije je ureditev odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v občini Prebold v skladu z nacionalnimi in 
evropskimi programi (Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda – RS, 2004; Razvojni program izgradnje 
kanalizacijskega sistema v občini Prebold, 2005; Operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini 
Prebold). 
 
Sistem je načrtovan skladno z dolgoročnim planom razvoja 
komunalne infrastrukture občine Prebold. 
 
Z izgradnjo kanalizacijskega omreţja se poveča število 
priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem, kar je tudi cilj 
drţavnega Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013.  
 
Zagotavljanje čiščenja odpadne komunalne vode  prispeva tudi k 
varovanju podtalnice in okolja.  

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Cilj investicije je izgradnja sistema za odvajanje odpadnih 
komunalnih voda (sekundarni sistem) na območju dela naselij 
Latkova vas in Sv. Lovrenc v Preboldu v skladu s tehničnimi in 
okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode.  
Cilj je priključitev prebivalcev ob trasi na kanalizacijski sistem ter 
zagotavljanje storitev rednega odvajanja in čiščenja odpadne vode v 
omenjenih naseljih in s tem zagotovitev boljših ţivljenjskih in 
sanitarnih pogojev za bivanje.  
Cilj investicije je tudi ukinitev starih in preteţno pretočnih greznic, ki 

sedaj onesnaţujejo podtalnico. 
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Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Zgradijo se sekundarni kanali v skupni dolţini 4.612,37 m; 
in sicer v delu naselja Sv. Lovrenc v dolţini 2.913,0; v delu 
naselja Latkova vas v dolţini 1.699,37 m ter 1 črpališče v 
naselju Sv. Lovrenc. 
Z izgradnjo sistema bo zagotovljena preskrba s komunalno 
infrastrukturo za uporabnike, ki še niso priklopljeni na sistem 
(priključitev obstoječih stanovanjskih objektov). Predvidenih je 
138 priključkov, s čimer se zagotovi odvajanje odpadne 
vode za cca 552 prebivalcev.  
 
Predvideno število novih priključkov: 

 naselje Sv. Lovrenc: 61 priključkov – 244 prebivalcev, 

 naselje Latkova vas: 77 priključkov – 308 prebivalcev. 
 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci v delu naselja Sv. Lovrenc: 244 prebivalcev in 
prebivalci v delu naselja Latkova vas: 308 prebivalcev; skupaj 
552 prebivalcev. 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Občina Prebold je v preteklem obdobju izvedla nekaj investicij za razširitev kanalizacijskega 
omreţja, vendar večina naselij še nima rešenega odvajanja odpadnih voda. Občina ima v 
načrtu v obdobju do leta 2015 zgraditi potrebno manjkajoče kanalizacijsko omreţje. 
 
Predmet investicije je novogradnja kanalizacijskega sistema in s tem ureditev odvajanja 
odpadne vode v delu naselja Latkova vas in v delu naselja Sv. Lovrenc v občini Prebold. 
Investicija ima značaj izvedbe javne komunalne infrastrukture. Sočasno z gradnjo 
kanalizacijskega sistema je predvidena tudi obnova dotrajanih oz. poškodovanih vodovodnih 
cevi, ki potekajo neposredno po trasi kanalizacije, ki je predmet operacije.  
 
V naseljih 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 Sv. Lovrenc: gradnja kanalizacije v skupni dolţini 2.913,0 m in izgradnja 
črpališča: 

 kanal 1.0     1.090,0 m, 

 kanal 2.0     1.481,0 m, 

 kanal 3.0        260,0 m, 

 kanal 4.1          82,0 m, 

 črpališče            1 kom. 
 
Del naselja Latkova vas: gradnja kanalizacije v skupni dolţini 1.699,37 m: 

 kanal 2.0-2. del     574,75 m, 

 kanal 2.4               520,67 m, 

 kanal 2.5               603,95 m. 
 
Skupaj se zgradi 4.612,37 m sekundarne kanalizacije in 1 črpališče v naselju Sv. Lovrenc. 
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. 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Prebold Latkova vas – del,  
Sv. Lovrenc – del  

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Gradnja kanalizacije – gradbena dela 1.096.383 2010 

Nadzor nad gradnjo 16.446 2010 

Izdelava investicijske dokumentacije 6.000 2010 

Informiranje in obveščanje javnosti 2.400 2010 

SKUPAJ stroški: 1.121.229  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) Občina Prebold 

 556.151   556.151 49,6% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  565.078   565.078 50,4 % 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  1.121.229   1.121.229 100 % 

 
 

 



 

-129- 

Priloga pogodbe št. 3 

 
 
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA SAVINJSKE REGIJE 2007-2013 ZA OBDOBJE 2010-2012 
 

Zap. št. projekta: 18 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Tabor 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 3.1. Okoljska in prometna infrastruktura 

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

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in 
opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in 
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opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje 
obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Splošni cilj projekta celovito zaščititi kakovost površinskih in 
podzemnih voda na območju občine Tabor (naselja Tabor, 
Ojstriška vas, Kapla in Pondor), kar je v skladu z nacionalnimi in 
evropskimi programi ter s tem prebivalcem zagotoviti boljše 
ţivljenjske in sanitarne pogoje za bivanje.  
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Konkretni cilj projekta je izgradnja ločenega sistema  
odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselja Tabor, 
Ojstriška vas, Kapla in Pondor, t.j. za vsa naselja, za katere 
sprejeta okoljska zakonodaja predvideva obvezno čiščenje 
odpadnih voda.  
 
Kanalizacijski sistem je deloma ţe v zgrajen in sicer po naselju 
Tabor do naselja Ojstriška vas, t.j. cca 1300 m. Izgradnja se je 
pričela v letu 2000 in je potekala v več manjših fazah, odvisno od 
razpoloţljivih finančnih sredstev.  Do sedaj je financiranje potekalo 
s sredstvi iz naslova vrnjenih okoljskih dajatev, ki so osnovni vir 
financiranja in deleţem občine. Ker teh sredstev ni veliko na 
razpolago, tudi izgradnja poteka zelo počasi.  
 
Naš kratkoročni cilj je nadaljevanje - dokončanje izgradnje 
osnovnega kanalizacijskega sistema po projektu z delovnim 
naslovom: »Kanalizacija Ojstriška vas – II. faza« v skupni dolţini 
1.241 m in  izgradnja I. faze čistilne naprave. 
 
V nadaljevanju predvidevamo izgradnjo kanalizacijskega omreţja 
v naselju Pondor in Kapla, Tabor-jug in priključitev teh naselij na 
ČN ter izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Tabor in 
Ojstriška vas. 
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Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- izgradnja 1241 m kanalizacijskega omreţja 

- zagotovitev do 200 priključkov za gospodinjstva in 
druge uporabnike 

- izgradnja čistilne naprave I. faza; 800 PE 

Ciljna(-e) skupina(-e):       -     prebivalci naselij Tabor, Ojstriška vas, Kapla in Pondor 

 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Tabor, vključno z izgradnjo in 
zagonom čistilne naprave predvideva celovito rešitev te problematike na območju občine.  
 
Projekt je v širšem smislu vključen v projekt sosednjih občin, t.j. v »Celostno rešitev 
odvajanja in čiščenja voda v porečju Savinje«, v okviru katerega se izgrajuje primarna 
kanalizacija, vendar za območje Občine Tabor, zaradi premajhne gostote prebivalcev na 
ha, ne more biti financiran 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 2. faza čiščenja in sušenja blata 
predvidoma izvajala na centralni čistilni napravi v Kasazah, dograjeni iz kohezijskih 
sredstev. Predpogoj, da bodo se občani občine Tabor lahko vključili v čiščenje v okviru 
centralne čistilne naprave v Ţalcu, pa je, da zgradimo sekundarno kanalizacijsko omreţje v 
navedenih naseljih in zgradimo malo ČN, torej realiziramo projekt »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v Občini Tabor«. 
 
Projekt, ki ga prijavljamo, predstavlja najbolj smotrno rešitev odvajanja in čiščenja voda, 
kar so potrdile vse dosedanje študije. 

 
 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Tabor Tabor, Ojstriška vas, Kapla, 
Pondor 

 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni stroški (v 

EUR brez DDV)* 
Terminski 

načrt (od-do) 

      1.   projektna in investicijska dokumentacija 36.411,00 januar  do 
avgust 2010 

      2.   izdelava investicijskega programa 4.250,00 januar  do 
avgust 2010 

      3.    strošek pridobitve sluţnostnih pravic in   
nakup zemljišča za ČN 

                 42.734,00 avgust 2009 
do julij 2010  

4. izgradnja kanalizacijskega omreţja Ojstriška 
vas II. faza  

271.167,00 
 

februar 2011 
do september  
2012 

      5.  izgradnja ČN ;  gospodinjski, gospodarski in 
javni (šola, vrtec, kulturni dom…) priključkI s 
pripadajočo komunalno infrastrukturo 
(dovozna cesta, elektrika, vodovod) in 
brezţična komunikacijska povezava za 
nadzor delovanja – I. faza, 800 PE 

421.323,00 februar 2011 
do september  
2012 

     6.    stroški nadzora 10.387,00 februar 2011 
do september  
2012 

     7.    stroški vodenja in koordinacije projekta 13.528,00 avgust 2009 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni stroški (v 

EUR brez DDV)* 
Terminski 

načrt (od-do) 

do september  
2012 

     8.    strošek obveščanja javnosti 2.500,00 januar 2011 
do september  
2012 

SKUPAJ stroški: 802.300,00  

* na podlagi dodatnih navodil SVLR so v obrazcu prikazani neto stroški aktivnosti in neto vrednost 
operacije 
 
 
Finančni načrt (v EUR, brez DDV)*: 

Viri sredstev 
 

leto 2009 
 

leto 2010 
 

leto 2011 
 

leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec 
(nosilec projekta) 

 
 

0,00 

 
83.395,00 18.148,00 274.013,00 375.556,00 46,81 

partner 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

partner 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

sredstva EU 
(ESRR) 

 
0,00 

 
0,00 

 
123.372,00 

 
123.372,00 

 
246.744,00 

 
30,75 

drugi javni viri: 
(okoljske dajatve 
na onesnaţ. 
voda): 
_________ 

0,00 

 
 

0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 22,44 

zasebna sredstva 
: komunalna 
taksa 
(priključnina) 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

SKUPAJ po letih 0,00 83.395 141.520,00 577.385,00 802.300,00 100,00 

 
* na podlagi dodatnih navodil SVLR so v obrazcu prikazani neto stroški aktivnosti in neto vrednost 
operacije 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA SAVINJSKE REGIJE 2007-2013 ZA OBDOBJE 2010-2012 

 

Zap. št. projekta: 19 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Vransko 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 3.1. Okoljska in prometna infrastruktura 

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

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 
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obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 
 
 
 
 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Splošni cilj projekta je urediti odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode v občini Vransko v skladu z nacionalnimi in 
evropskimi programi ter s tem zagotoviti prebivalcem v vključenih 
naseljih boljše ţivljenjske in sanitarne pogoje za bivanje. 
Najpomembnejši cilj je varovanje okolja in zmanjšanje 
negativnega vpliva odpadnih voda na podtalnico. 
 
Cilj projekta je tudi nadaljevanje in nadgradnja ter s tem doseganje 
ciljev skupnega projekta Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje, 
katerega 1. fazo (izgradnja primarne kanalizacije in CČN v Ţalcu) s 
pomočjo kohezijskih sredstev izvaja šest občin na območju Spodnje 
Savinjske doline oz. 12 občin celotnega povodja Savinje v okviru 
Savinjske regije. Izgradnja kanalizacije v vsaki od vključenih občin, 
torej tudi v občini Vransko, ter izgradnja male ČN v občini Vransko 
(čiščenje, sušenje blata se bo izvajalo na CČN v Ţalcu, neposredna 
priključitev na CČN pa ni moţna), je hkrati pogoj za doseganje 
končnih ciljev skupnega projekta. 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Specifični cilj projekta je zgraditi čistilno napravo za naselja – 
Čeplje, Prekopa in Stopnik. 
 
V tej fazi se bo zgradila čistilna naprava za dve naselji, velikosti do 
800 PE. V prvi fazi se bo zgradila čistilna naprava in primarni vod, 
na katerega se bodo priključevali posamezni porabniki. 
Čistilna naprava bo zgrajena za naselja Čeplje, Prekopa in Stopnik. 
Lokacija čistilne naprave bo v kraju Prekopa, na zemljišču ki ga 
občina Vransko namerava odkupiti za ta namen. 
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Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Priključitev 163 gospodinjstev v naselju Čeplje, 216 
gospodinjstev v naselju Prekopa ter v naslednji fazi 127 
gospodinjstev v naselju Stopnik (skupno 506 gospodinjstev). 

Ciljna(-e) skupina(-e): Vse individualne hiše, kmetijska gospodarstva, stanovanjski 
bloki, gostinski objekti in industrijski obrat. 

 
 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Ob reki Bolski bomo zgradili čistilno napravo na delu parc. št. 1690, k.o. Ojstriška vas, kamor 
bomo pripeljali kanalizacijo iz naselij Čeplje in Prekopa ter v naslednji fazi tudi za naselje 
Stopnik. Zaradi konfiguracije terena bodo potrebna prečrpališča  iz Čepelj in Stopnika. 
V vseh teh 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 obstojajo projekti 
primarne kanalizacije in čistilne naprave. Za naselje Prekopa je predvidenih 1770 m 
gravitacijskih vodov ter čistilna naprava. 
V naselju Čeplje pa je predvidenih 1200 m gravitacijskih vodov, 827 m tlačnih vodov in dve 
črpališči. 
Smotrnost projekta je v tem, da se nudi moţnost priključka na čistilno napravo vsem 
gospodinjstvom v okviru zazidalnih površin teh naselij in da se namesto treh čistilnih naprav 
zgradi ena centralna čistilna naprava, kar pomeni laţje, cenejše in boljše upravljanje. 
 
Investicija vsebuje izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije. V prvem letu-letu 2010  je 
predvidena izgradnja čistilne naprave, kar predstavlja večji del finančnih sredstev. V letu 
2011 in 2012 pa je predvidena izgradnja hišnih priključkov ter preostanek kanalizacije.  
 
 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Vransko Čeplje, Prekopa, kasneje Stopnik 

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Priprava projekta z izdelavo dokumentacije in 
soglasij 

61.220,00 avg. 2009 – 
jul. 2010 

Kanalizacija in priključitev blokov in gospodinjstev v 
Čepljah, povezava s čistilno napravo Prekopa in 
izgradnja čistilne naprave Prekopa 

463.780,00 Mar. 2010 – 
Sept. 2010 

Nadzor in spremljanje investicije  12.000,00 Mar. 2010 – 
apr. 2011 

Izgradnja kanalizacije in priključkov gospodinjstev v 
naselju Prekopa 

80.800,00 mar. 2011 – 
avg. 2012 

Nadzor in spremljanje investicije  5.000,00 mar. 2012 – 
avg. 2012 

Priključki gospodinjstev v Prekopi in Čepljah 36.000,00 mar. 2012 – 
avg. 2012 

SKUPAJ stroški: 658.800,00  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 
2009 

leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Vransko  212.625 37.584 15.327 265.536 40 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  312.375 55.216 25.673 393.264 60 

drugi javni viri 
(navedite): _________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih 0 525.000 92.800 41.000 658.800 100,00% 
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Priloga pogodbe št. 3 

 
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA SAVINJSKE REGIJE  
 

Zap. št. projekta: 20 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA ŢALEC, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Ţalec 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

 
  

Naziv projekta: Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v občini Ţalec, 
naselje Šempeter, 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 
Ukrep 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): 4. Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP 
(naziv): 

4.1. Regionalni razvojni potenciali 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
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regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Cilj investicije je ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v občini Ţalec, v skladu z nacionalnimi in evropskimi programi  
(Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda - RS, 2004; Razvojni program izgradnje kanalizacijskega 
sistema v občini Ţalec, 2005; Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ţalec). 
 
Cilj projekta je tudi nadaljevanje in nadgradnja ter s tem doseganje 
ciljev skupnega projekta Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje, 
katerega 1. fazo (izgradnja primarne kanalizacije in CČN v Ţalcu) s 
pomočjo kohezijskih sredstev izvaja šest občin na območju Spodnje 
Savinjske doline oz. 12 občin celotnega povodja Savinje v okviru 
Savinjske regije. Izgradnja sekundarne kanalizacije v vsaki od 
vključenih občin, torej tudi v naselju Šempeter v občini Ţalec, je 
hkrati pogoj za doseganje končnih ciljev skupnega projekta. 
 
Z izgradnjo kanalizacijskega omreţja se poveča število priključenih 
prebivalcev na kanalizacijski sistem in zagotavlja čiščenje odpadne 
komunalne vode, varovanje podtalnice in okolja, kar je tudi cilj   
drţavnega operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za  obdobje 2007-2013.      
 
Cilj obnove dotrajanega vodovoda pa je zagotoviti kvalitetno in 
konstantno oskrbo z zdravo pitno vodo. 
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Cilj izgradnje sekundarne kanalizacije je odvajanje odplak v delu 
naselja Šempeter v obstoječi kolektor Polzela-Kasaze, ki se priključi 
na Čistilno napravo v Kasazah. S tem se prebivalcem v naselju 
Šempeter zagotovijo boljši ţivljenjski in sanitarni pogoji za bivanje. 
Sočasno se obnovi dotrajan vodovod, kjer pogosto prihaja do 
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poškodb in izlitja vode ter s tem do motenj v oskrbi s pitno vodo. 
 
Cilj je tudi ukinitev starih in preteţno pretočnih greznic, ki sedaj 
onesnaţujejo podtalnico.  
 

 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

V delu naselja se zgradi sekundarna kanalizacija v skupni 
dolţini 1.165  m. 
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema bo zagotovljena 
preskrba s komunalno infrastrukturo za uporabnike, ki še niso 
priklopljeni na javno kanalizacijo.  
Na novozgrajeno kanalizacijo se bo lahko priključilo 65 
stanovanjskih objektov oziroma 195 prebivalcev. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci v občini Ţalec, del naselja v Šempetru:  
195 prebivalcev.  
 

 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Predmet investicije je novogradnja kanalizacijskega sistema in s tem ureditev odvajanja 
odpadne vode v delu naselja Šempeter v občini Ţalec. Investicija ima značaj izvedbe javne 
komunalne infrastrukture. V naselju Šempeter je le delno zgrajena sekundarna kanalizacija. 
Dokončna izgradnja je predvidena fazno v naslednjih letih. 
V tej fazi izgradnje kanalizacije je predvidena izgradnja v naslednjih ulicah: 

- Šolska ulica; dolţine 755 m, 
- Savinjska ulica; dolţine 162 m, 
- Tovarniška ulica; dolţine 58 m,   
- Soseska: dolţine 105 m in 
- Na travniku: dolţine 85 m 

Skupna dolţina kanalizacije znaša 1.165 m. Kanalizacija bo priključena na čistilno napravo v 
Kasazah. Trasa predvidenega kanala poteka po  prometnih površinah 
Ob trasi kanalizacije je predvidena obnova vodovoda v Šolski ulici v skupni dolţini  660 m, v 
Savinjski ulici v dolţini 100 m in v ulici Na travniku v dolţini 85 m.. 
Skupna dolţina obnovljenega vodovoda znaša 845 m in bo priključen na obstoječi vodovodni 
sistem. 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

ŢALEC  ŠEMPETER 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 

stroški (v 
EUR)* 

Terminski načrt (od-
do) 

1. Izdelava investicijskega programa 3.100 januar do april  2010 

2. Izdelava projekta IP, PGD, PZI, PZR                         9.109 januar do april 2010 

3. Izvajanje gradbenih, obrtnih in instalacijskih 
del 

 

866.007 julij 2010 do 
september 2011 

4. Strokovni nadzor nad gradnjo 13.001 julij 2010 do 
september 2011 

5. Vodenje investicije, promocija in 
obveščanje javnosti  

32.409 januar 2010 do 
september 2011 

6.    

7.    

8.    

9.    

SKUPAJ stroški: 923.626  

* na zahtevo SVLR z dne 16.07.2010 (e-pošta) smo vpisali v obrazec neto stroške aktivnosti in neto 
vrednost operacije  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

 110.048 107.004 0 217.052 23,50 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  358.240 348.334 0 706.574 76,50 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  468.288* 455.338* 0 923.626* 100,00% 

* na zahtevo SVLR z dne 16.07.2010 (e-pošta) smo vpisali v obrazec neto stroške aktivnosti in neto 
vrednost operacije  
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA SAVINJSKE REGIJE 
 

Zap. št. projekta: 21 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Ţalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Ţalec 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

 
  

Naziv projekta: Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v občini Ţalec,  
naselje Petrovče  

 

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 
Ukrep 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): 4. Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP 
(naziv): 

4.1. Regionalni razvojni potenciali 

 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in 
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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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Cilj investicije je ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v občini Ţalec, v skladu z nacionalnimi in evropskimi programi  
(Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda - RS, 2004; Razvojni program izgradnje kanalizacijskega 
sistema v občini Ţalec , 2005; Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ţalec). 
 
Cilj projekta je tudi nadaljevanje in nadgradnja ter s tem doseganje 
ciljev skupnega projekta Celostno urejanje odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje, 
katerega 1. fazo (izgradnja primarne kanalizacije in CČN v Ţalcu) s 
pomočjo kohezijskih sredstev izvaja šest občin na območju Spodnje 
Savinjske doline oz. 12 občin celotnega povodja Savinje v okviru 
Savinjske regije. Izgradnja sekundarne kanalizacije v vsaki od 
vključenih občin, torej tudi v naseljih KS Petrovče, v občini Ţalec, je 
hkrati pogoj za doseganje končnih ciljev skupnega projekta. 
 
Z izgradnjo kanalizacijskega omreţja se poveča število priključenih 
prebivalcev na kanalizacijski sistem in zagotavlja čiščenje odpadne 
komunalne vode, varovanje podtalnice in okolja, kar je tudi cilj   
drţavnega operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za  obdobje 2007-2013.      
 
Cilj obnove dotrajanega vodovoda pa je zagotoviti kvalitetno in 
konstantno oskrbo z zdravo pitno vodo.  
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Cilj izgradnje sekundarne kanalizacije je odvajanje odplak v naseljih 
KS Petrovče v obstoječi kolektor Arja vas-Kasaze, ki se priključi na 
Čistilno napravo v Kasazah. S tem se prebivalcem v naseljih KS 
Petrovče zagotovijo boljši ţivljenjski in sanitarni pogoji za bivanje. 
Sočasno se obnovi dotrajan vodovod, kjer pogosto prihaja do 
poškodb in izlitja vode ter s tem do motenj v oskrbi s pitno vodo. 
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Cilj je tudi ukinitev starih in preteţno pretočnih greznic, ki sedaj 
onesnaţujejo podtalnico.   
 

 

 Pričakovani 
merljivi(!) rezultati 
projekta: 

V delu naselja se zgradi sekundarna kanalizacija v skupni 
dolţini 3.916 m. 
 
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema bo zagotovljena 
preskrba s komunalno infrastrukturo za uporabnike, ki še niso 
priklopljeni na javno kanalizacijo.  
 
Na novozgrajeno kanalizacijo se bo lahko priključilo 166 
stanovanjskih objektov oziroma 664 prebivalcev. 
 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci v občini Ţalec, del naselij v KS Petrovče, 664 
prebivalcev. 

 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Predmet investicije je novogradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema in s tem 
ureditev odvajanja odpadne vode v KS Petrovče - v delu naselja Petrovče, Arji vasi in 
Drešinji vasi v občini Ţalec. Investicija ima značaj izvedbe javne komunalne infrastrukture. 
V naseljih v KS Petrovče je le delno zgrajena sekundarna kanalizacija, zato je  predvidena 
gradnja sekundarne kanalizacije in obnovitev obstoječega vodovoda.  
 
Skupna dolţina celotne kanalizacije znaša 3.916 m (naselje Arja vas 477 m, Drešinja vas 
1.887, Petrovče 1.552 m). Predmet izgradnje kanalizacijskega omreţja je  tudi izvedba 
dveh črpališč za prečrpavanje komunalne odpadne vode. Kanalizacija bo priključena na 
čistilno napravo v Kasazah. Trasa predvidenega kanala poteka po  obstoječih prometnih 
površinah. 
 
Ob trasi kanalizacije je predvidena obnova vodovoda v skupni dolţini 1.425 m. Obnovljeni 
vodovod bo priključen na obstoječi vodovodni sistem. 
 

 

 Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Ţalec Petrovče, Arja vas, Drešinja vas 

 
                                                                              

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni stroški (v 

EUR brez DDV)* 
Terminski načrt 

(od-do) 

1. Izdelava investicijskega programa 3.451,00 januar do avgust 
2010 

2. Izdelava projekta IP, PGD, PZI, PZR 6.903,00 februar do 
avgust 2010 

3. Izvajanje gradbenih, obrtnih in instalacijskih del 940.132,00 februar 2011 do 
september  2012 

4. Strokovni nadzor nad gradnjo 14.102,00 februar 2011 do 
september  2012 

5. vodenje investicije, promocija, informiranje  67.405,00 januar 2010 do 
september  2012 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni stroški (v 

EUR brez DDV)* 
Terminski načrt 

(od-do) 

6.    

7.    

8.    

9.    

SKUPAJ stroški: 1.031.993,00  

* na podlagi dodatnih navodil SVLR so v obrazcu prikazani neto stroški aktivnosti in neto vrednost 
operacije  
 
 
Finančni načrt (v EUR, brez DDV)*: 

Viri sredstev 
leto 
2009 

leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 

po virih 
% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

 10.354,00 111.726,00 143.235,00  25,71 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  0,00 216.678,00 550.000,00 766.678,00 74,29 

drugi javni viri 
(navedite): _________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  10.534,00 328.404,00 693.235,00 1.031.993,00 100,0% 

* na podlagi dodatnih navodil SVLR so v obrazcu prikazani neto stroški aktivnosti in neto vrednost 
operacije  
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Priloga pogodbe št. 3 

 
 
PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA SAVINJSKE REGIJE  
 
 

Zap. št. projekta: * 

* zamenjava projekta št. 22 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Ţalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Ţalec 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

 
  

Naziv projekta: PRENOVA KOMPLEKSA SAVINOVE HIŠE V ŢALCU 

 

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): 

d) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

e) OP Razvoj človeških virov 
f) 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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z 
razvojem turizma in promocije regije,  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
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regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- dopolnitev, nadgradnja kulturno-turistične ponudbe in s 
tem vpliv projekta na gospodarsko rast, posebej na razvoj 
turizma 

- ohranjanje kulturne dediščine (kulturni spomenik v starem 
mestnem jedru) 

- ustvarjanje novih delovnih mest   

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Specifični cilj projekta je s prenovo in ohranitvijo celotnega 
kompleksa Savinove hiše kot kulturnega spomenika znotraj 
starega mestnega jedra Ţalca (prenova stare trške Savinove hiše, 
prenove in sprememba namembnosti dotrajanega gospodarskega 
poslopja - hmeljske sušilnice in ureditev okolice) uporabiti doslej 
neizkoriščene prostore za razširitev ponudbe vsebin, ki so sedaj 
prostorsko omejene v poslopju same trške hiše. 
 
Prenovljen kompleks bo izboljšal infrastrukturne pogoje za razvoj 
kulturno-umetniške ustvarjalnosti, saj  bo z izboljšano 
funkcionalnostjo omogočal vsebinsko zapolnitev Savinove hiše, 
povečanje števila obiskovalcev v mestu Ţalec, občini in širši regiji 
ter s tem omogočil  najmanj dve neposredni in več posrednih 
novih zaposlitev.    

 
 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Prenova kompleksa Savinove hiše v večnamenski kulturni in 
prireditveni prostor (za namen celovite kulturno-turistične 
ponudbe), ki zajema: 

- delno prenovo Savinove hiše, spomenika kulturne 
dediščine, grajene leta 1669,  bruto tlorisne površine 
281 m2 , neto tlorisne površine pritličje in etaţa znaša 
375 m2 

- rekonstrukcijo in sanacijo gospodarskega poslopja – 
nekdanje sušilnice ob Savinovi hiši, grajene v 2. 



 

-147- 

polovici 19. stoletja, bruto tlorisne površine 306 m2 in 
780 m2 neto površine objekta (dvonadstropna z 
visokim podstrešjem) v muzejsko-galerijski center ter  

- ureditev dvorišča (atrij pri Savinovi hiši  210 m2  in 
dvorišče za gospodarskim poslopjem  1.151 m2),  

- bruto tlorisna površina  objektov za rušenje 385 m2.  

Ciljna(-e) skupina(-e): - mladi (osnovnošolska, srednješolska populacija – kulturno-
izobraţevalne vsebine)  
- druţine 
- kulturni, izletniški turizem (vse generacije) 
- občani 

  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Kompleks Savinove hiše se nahaja v starem delu mesta Ţalec, natančneje v sklopu niza 
starejših hiš na severni strani nekdanje osrednje prometnice skozi naselje. Kompleks 
sestavljajo: Savinova hiša, dvorišče - atrij, gospodarsko poslopje - nekdanja sušilnica, 
skladiščni objekt, dvorišče za gospodarskim objektom. Zasnova projekta je sledeča: 
 

Objekt Savinove hiše, grajen leta 1669, zavarovan kot spomenik kulturne dediščine, ostane 
galerijsko muzejski objekt . V pritličju se ohranijo prostori za galerijo kot sedaj, TIC  v 
nadstropju se dopolni in razširi obstoječa Savinova soba z dodatno pridobljenimi eksponati,  
razstava Savinjskih likovnikov in galerija se predvidi v novih prostorih.  
 

V objektu nekdanje sušilnice, grajene v 2. polovici 19. stoletja (dvonadstropna, z visokim 
podstrešjem),  se uredijo prostori za shranjevanje predmetov, povezanih z dejavnostjo 
(predmeti za potrebe spodnje galerije, za shranjevanje materialov iz TIC-a), prostor za 
priloţnostne pogostitve za najmanj 50 ljudi, sanitarije za obiskovalce,  prostori za stalne 
zbirke iz Savinove hiše:Savinjskih likovnikov,  in ostalih umetnikov idr., galerijski prostor za 
občasne večje postavitve razstav, muzej mesta Ţalec, depoji, prostori za vzdrţevalca 
celotnega kompleksa, druge zaposlene , … 
 

DVORIŠČE – ATRIJ, KI SE NAHAJA MED SAVINOVO HIŠO IN GOSPODARSKIM OBJEKTOM, BO KOT DO 

SEDAJ SLUŢILO ZA PRIREDITVE NA PROSTEM (GLASBENE, LITERARNE, ODPRTJA RAZSTAV …, 
PROJEKCIJE, DELAVNICE ), UREDILA PA SE BO POVEZAVA MED OBEMA OBJEKTOMA.  
 

Dvorišče, nastalo na območju porušenega novejšega pokritega skladiščnega objekta in 
območju med porušenim objektom ter  dovozno cesto na severni strani, ki zamejuje 
kompleks, se uredi  za servisni dovoz in dostop do objektov s severne strani, parkirna mesta 
za usluţbence in obiskovalce, nekaj zelenih površin znotraj dvorišča in prostor za zbiranje 
odpadkov. 
 
Celoten kompleks Savinove hiše z gospodarskim poslopjem je v dokaj slabem fizičnem 
stanju, predvsem sušilnica, ki je sedaj funkcionalno popolnoma neizkoriščena in ne prinaša 
nobenih niti kulturnih niti gospodarskih koristi.  
Prostori, ki so sedaj neizkoriščeni bodo prinašali koristi tako v kulturnem kot v ekonomskem 
smislu.  
Obnova bo prispevala k ohranitvi objekta kot spomenika slovenske kulturne dediščine. Z 
izboljšano funkcionalnostjo bo mogoča vsebinska zapolnitev hiše, kar bo prispevalo k 
povečanju števila obiskovalcev razstav, delavnic in prireditev, ki se bodo odvijale v objektu, 
poleg tega bosta realizirani dve novi zaposlitvi. 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Ţalec Mesto Ţalec 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Priprava investicijske dokumentacije 
10.800 

Junij- november  
2010 

2. Projektiranje 
123.120 

Junij-december 
2010 

3. Izvedba gradnje/obnove 
1.798.140 

Marec 2011-
september 2012 

4. Nadzor 
28.820 

Marec 2011-
september 2012 

5. Promocija, informiranje 
30.000 

Marec 2011-
september 2012 

6. Upravljanje, vodenje 
46.850 

Junij 2010-
september 2012 

7.    

8.    

9.    

SKUPAJ stroški: 2.037.730  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

 87.000 609.763 471.820 1.168.583 57,3 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  0 490.000 379.147 869.147 42,7 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  87.000 1.099.763 850.967 2.037.730 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE ________SAVINJSKE____________ 
 
 

Zap. št. projekta: 23 

  

Nosilec projekta (upravičenec): Mestna občina Velenje 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

 
  

Naziv projekta: Urbani doţivljajski park 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 2. REGIJA INOVATIVNEGA TURIZMA 

Ukrep RRP (št. in naziv): 2.2.2: Turistične cone regije  
 

 

Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

g) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

h) OP Razvoj človeških virov 
i) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP 
(naziv): 

Regionalni razvojni programi 

 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične 
infrastrukture, priprava in opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, 
didaktična oprema učnih točk, priprava in opremljanje kolesarskih poti, zasnova 



 

-150- 

pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje obstoječih potencialov kraja v 
ponudbo na prostem, promocija zdravega načina ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne 
aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 
 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- Utrditi status atraktivne turistične destinacije za specifične 
ciljne skupine 

- Prispevati k večji prepoznavnosti mesta in regije 
- Prispevati k povečanju privatnega interesa za vlaganje v 

turistično infrastrukturo 
- Prispevati k povečanju števila zaposlitev v turistični 

dejavnosti 
- Prispevati k dvigu kvalitete urbane kulture v regiji 

 
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- Izdelava načrta gradnje in pridobitev PGD 
- Izbor izvajalcev  
- Rušenje in odstranitev obstoječe infrastrukture 
- Gradnja večnamenskega urbanega doţivljajskega parka 

 

 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Zgrajen in opremljen nov Urbani doţivljajski park, 
2 novi delovni mesti 

Ciljna(-e) skupina(-e): Glavne ciljne skupine so:  
- mladi – mladinski kulturni in športni turizem 
- mlade druţine  
- športni turizem 
- dnevni obiskovalci in turisti iz ostalih ciljnih skupin 

 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 
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Eden izmed strateških turističnih ciljev, zapisanih v RRP Savinjske regije je,  da le ta postane 
regija inovativnega turizma. V okviru novo nastalih turističnih con, ki zasledujejo ta strateški 
cilj je turistična cona Velenje, ki ima veliko neizkoriščenih potencialov na področju 
mladinskega turizma, ciljne skupine mladih druţin in športnega turizma. Omenjene ciljne 
skupine v Velenju in v regiji ţe dosegajo pomemben deleţ obiskovalcev, ki pa v kraju oz. 
regiji ne ostajajo dlje časa. Naš cilj je zagotoviti dodatne vsebine in storitve, s katerimi bomo 
v regijo privabili še več turistov iz omenjenih ciljnih skupin ter jih v regiji zadrţali dlje časa. V 
Velenju in regiji pospešeno vlagamo v turistično infrastrukturo. V letu 2010 je bil otvorjen nov 
Mladinski hotel. Urbani doţivljajski park pomeni strateško pomembno vsebinsko dopolnitev 
Mladinskemu hotelu in številnim festivalskim aktivnostim v regiji. 
Urbani doţivljajski park bo tako tudi eno od prizorišč, kjer se bodo odvijale prireditve v okviru 
Evropske prestolnice kulture 2012, v kateri sodeluje mesto Velenje kot partnersko mesto. 
Vsako leto se bo park uporabljal tudi kot eno od prizorišč tradicionalnega Pikinega festivala. 
Skozi promocijo vseh dogodkov, ki se bodo tukaj odvijali, bo promovirana tudi regija kot 
celota. 
 
Zaradi vse večjega povpraševanja po doţivljajskem oddihu imamo v Savinjski regiji enkratno 
priloţnost za razvoj projektov, ki bodo poţivile turistično ponudbo, privabile več turistov in 

dvignile kakovost Savinjske regije kot turistične destinacije. 

 
Moţnost povezave naravnih znamenitosti, kulturno zgodovinskih objektov s celovito ponudbo 
prostočasnih in doţivljajskih aktivnosti v urbanem okolju, predstavlja potencialno zaključeno 
celoto kakovostne turistične ponudbe.  
 
Z izgradnjo Urbanega doţivljajskega parka bi v Velenju tako dobili nov turistični produkt. 
Namen same investicije je obstoječi kompleks starega letnega bazena (ki ni več v funkciji) 

prostorsko in programsko revitalizirati z namenom izgradnje večnamenskega prostora, ki bo 

namenjen urbanim prostočasnim, doţivljajskim ter tudi promocijsko izobraţevalnim 
aktivnostim. Z izvedbo investicije se torej zagotovi tudi dodatna aktivnost za mlade v 
povezavi s povečano skrbjo za zdravje ter zmanjšanjem moţnosti pojava mladinskega 
kriminala. 
 
Urbani doţivljajski park se bo razprostiral na celotnem območju nekdanjega letnega bazena, 
ki se nahaja v osrednjem delu Velenja. S tem se bo torej povečala turistična ponudba v 
samem centru mesta. 
 
Z izgradnjo Urbanega doţivljajskega parka bi na enem mestu ponudili kakovostne objekte in 
naprave za aktivno preţivljanje prostega časa. 
V Urbanem doţivljajskem parku bo poleg ''adrenalinskih'' objektov oz. naprav tudi zunanji in 
notranji prireditveni prostor na katerem se bodo izvajale kulturne in zabavne vsebine in 
spremljevalni dogodki ob prireditvah. Pomemben del projekta predstavlja infrastruktura za 
izvajanje popularnih, urbanih prostočasnih in doţivljajskih aktivnosti, »team building« 
dejavnosti itd.  
 
V okviru predlagane rešitve bo pridobljen PGD za novo infrastrukturo, izbrani bodo izvajalci 
in opremljevalci. Sledila bodo rušitvena in gradbena dela, opremljanje objektov s športno in 
tehnološko opremo ter izvedba zunanje ureditve. 
 
Po opravljenem tehničnem pregledu bo objekt predan uporabi predvidoma v septembru 
2012. 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Mestna občina Velenje Levi breg - zahod 

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava investicijske dokumentacije 5.300,00 Jul. 2010 – Jan. 
2011 

2.Izdelava projektne dokumentacije 35.200,00 Avg. 2010 – Jan. 
2011 

3.Izbor izvajalca, izgradnja in oprema 1.012.314,29 Feb. 2011 – 
Avg. 2012 

4.Strokovni in varnostni nadzor 27.900,00 Feb. 2011 – 
Avg. 2012 

5.Promocija 5.000,00 Maj 2012 – 
Sept. 2012 

6.Predaja v uporabo  Sept. 2012 

7.   

8.   

9.   

SKUPAJ stroški: 1.085.714,29  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

  137.602.20 188.112,09 325.714,29 30% 

sredstva EU (ESRR)   321.071,80 438.928,20 760.000,00 70% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih   458.674,00 627.040,29 1.085.714,29 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE _______SAVINJSKE_____________ 
 
 

Zap. št. projekta: 24 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Mestna občina Velenje 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I. 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): 3. Okolju prijazna in dostopna regija  
4. Regija ustvarjalnega razreda 

Ukrep RRP (št. in naziv): 3.2.1. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb  
4.1.4. Podporne strukture 
4.3.3. Kakovost ţivljenja 

 

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): 4.5.4. Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): 4.5.4.1. Regionalni razvojni programi 

 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in 
opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in 
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opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje 
obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 
 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Dopolnitev in nadgradnja obstoječe ponudbe na področju varstva 
predšolskih otrok  

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

 Izgradnja novega, nizkoenergetskega vrtca, na Cesti 
talcev 20 v Velenju (parcelne številke 2710/1, 2710/2 in 
2702/2 k.o.Velenje) 

 Zagotovitev novih, prostih mest za vključitev otrok v  
proces predšolske vzgoje 

 Uporabnikom zagotoviti kakovostno bivanje in prispevati 
k boljši kakovost ţivljenja ljudi na območju. 

 zmanjšanje rabe energije oz. povečanje nizkoenergetske 
učinkovitosti objektov, 

 ustvarjanje novih delovnih mest. 

 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 Izgradnja novih, nizkoenergetskih prostorov, v skupni 
izmeri 840 m² 

 Vključitev cca. 60 otrok  

 4 nova delovna mesta 
 

Ciljna(-e) skupina(-e): Predšolski otroci 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

V Mestni občini Velenje se ţe dlje časa nakazuje potreba po izgradnji novega vrtca. Po letu 
2006 se je vsako leto število otrok vključenih v Vrtec Velenje precej povečalo, povečal se je 
tudi odstotek vključenosti. Vpis v letu 2009 je presegel vsa pričakovanja. Po vpisu v mesecu 
maju je bilo za 1. september vpisanih kar 1176 otrok. Mestna občina Velenje je zagotovila 
Vrtcu Velenje odprtje dodatnih oddelkov v Vili Mojca, v mobilni igralnici pri enoti Tinkara in v 
KS Šentilj. Ţe četrto leto se kaţe precejšen porast vključenosti otrok v vrtec. Kljub relativno 
konstantnemu številu rojstev se v zadnjih treh letih povečuje odstotek vključenosti najmlajših 
otrok. K temu je dodatno prispevala tudi Uredba Ministrstva za šolstvo in šport RS, po kateri 
pokrije prispevek za drugega otroka namesto staršev drţava. Vedno večji odstotek 
vključenosti predšolskih otrok izhaja iz socialni korektiv (za otroka je v celoti poskrbljeno, 
starši z nizkim ekonomskim statusom pa praviloma plačajo nizke prispevke k ekonomski 
ceni) na drugi strani pa visoka vključenost kaţe, da se starši vedno bolj zavedajo pomena 
vrtca za otrokov nadaljnji razvoj.  
V Mestni občini Velenje sledimo porastu rojstev ţe od leta 2007 dalje. V letu 2009 je bilo kar 
za 16% več rojstev kot v letu 2008.  Podatki o novorojencih v Mestni občini Velenje za 
obdobje od leta 2006 do 2009:  (vir: Centralni register prebivalstva RS): leto 2006: 321 
rojstev, leto 2007: 316 rojstev, leto 2008: 322 rojstev, leto 2009: 372 rojstev. 
Če ţelimo zagotoviti ustrezne prostore, ki bodo v skladu s »Pravilnikom o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca« (Uradni list RS št. 73/2000, 
75/2005) moramo nujno pristopiti k zagotavljanju novih prostorskih kapacitet. Občina je 
reševala problematiko tega področja z nekimi začasnimi rešitvami, kot je povečanje velikosti 
skupin do z normativi  dovoljene vrednosti. Teh ni več moţno povečevati. Zato se je občina 
odločila, za rešitev problematike na trajen in kakovosten način, ki je v skladu s cilji zapisanim 
v RRP Savinjske, kot v OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov. Projekt je torej v 
skladu z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 (PRIORITETA 3 – 
OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA REGIJA; UKREP 3.2.1.-ENERGETSKA  SANACIJA IN 
TRAJNOSTNA GRADNJA STAVB) in izkazuje regionalni pomen, saj bo izvedena investicija 
v izgradnjo nizko-energetskega vrtca prispevala k zmanjševanju rabe energije v javnih 
stavbah, kar je eden od razvojnih ciljev v Savinjski regiji. 
V sklopu projekta se bo pridobilo PGD, izbralo izvajalca za izdelavo PGD in izvajalca 
gradbenih del. Sledila bo izgradnja novega objekta, opravljen bo tehnični pregled. 
Predvidoma v septembru 2010 bo objekt predan v uporabo in v njem se bo nastanilo 
uporabnike. Z nameravano investicijo bomo pridobili 4 nove oddelke, v katere bomo lahko 
ključili cca. 60 otrok. V ta namen smo v letu 2009 pristopili k izdelavi projektne  
dokumentacije. Projekt je pripravljen v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v 
stavbah (Uradni list RS, št. 93/08 in 47/09), v nadaljevanju PURES, kar zagotavlja, da bo po 
zaključku investicije objekt funkcioniral kot energetsko učinkovit.  
Predvidena je uporaba obnovljivih virov energije - za pripravo tople sanitarne vode sistem 
sončnih kolektorjev, stavbno mizarstvo (okna in vrata) bo ustrezalo navedenim tehničnim 
opisom pravilnika PURES, uporabljeno bo talno gretje, toplotna prehodnost posameznih 
konstrukcij bo po standardih. Ravna streha objekta bo imela izvedeno zeleno streho, katere 
padavinska voda (deţevnica) se bo zbirala v sistem zbiranja in dovod za namakalni sistem 
trate in otroškega igrišča za zalivanje le tega in uporabo deţevnice preko zbiralnika čistilne 
naprave za sanitarno vodo, čiščenje, …  Vsaki igralnici pripada ločena zunanja pokrita 
terasa, ki omogoča delno zasenčenje. 
Znotraj vrtca se bodo zagotovili za izvajanje ponudbe na področju predšolske vzgoje 
naslednji prostori: štirje oddelki igralnic za otroke niţje starostne stopnje, s pripadajočimi 
sanitarijami, dva vhoda z vetrolovi in garderobo za po dve skupini, skupni prostor, dodatni 
prostor, prostor za rekvizite in igrala ter sanitarije za vzgojiteljice. Predvidena je tudi pokrita 
terasa za potrebe vseh otrok niţje stopnje. 
Predvidena bruto površina objekta z veznim hodnikom in pokritimi terasami je 840,00 m2. 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Mestna občina Velenje Desni breg 

 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni 

bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

1.Izdelava IP 4500,00 02.2010 – 03.2010 

2.Pridobitev idejne zasnove, PGD, PZI 30.000,00 09.2009 - 03.2010 

3.Izbor izvajalca, izgradnja in oprema vrtca 1.234.584,00 04.– 09.2010 

4.Strokovni in varnostni nadzor 25.200,00 04.2010 – 09.2010 

5. Promocija 1.200,00 08.-09.2010 

   

   

   

   

SKUPAJ stroški: 1.295.484,00  

 
 
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

 768.705,00   768.705,00 59,3% 

sredstva EU (ESRR)  526.779,00   526.779,00 40,7% 

SKUPAJ po letih  1.295.484,00   1.295.484,00 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE ____________________ 
 
 

Zap. št. projekta: 25 
 
 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA ŠOŠTANJ,  
Trg svobode 12, 3320 ŠOŠTANJ 

Sodelujoči partnerji v projektu: - 
 
  

Naziv projekta: KANALIZACIJA  LOKOVICA Z MČN 
 

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): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP (naziv): Okoljska infrastruktura 
 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše  čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 
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 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 
 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- Izboljšati komunalno infrastrukturo, izboljšati standard 
prebivalstva, ohranjanje poseljenosti podeţelja in zmanjšanje 
negativnih vplivov na okolje pri odvajanju odpadnih voda 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- Izvedba fekalne kanalizacije v naselju Lokovica, tako da bodo 
zadovoljene zahteve danes veljavnih kriterijev tehnične in 
okoljevarstvene regulative, 

- Zagotoviti cca 330 priključenih prebivalcev na kanalizacijski 
sistem ob izvedbi celotnega projekta,  

- opremljanje aglomeracij poselitve, določenih po Nacionalnem in 
Lokalnih operativnih programih, 

- preprečitev odtekanja neprečiščene komunalne odpadne vode v 
Lokoviški potok, reko Pako in posledično v reko Savinjo, 

- na, zaradi plazov, ţe elementarno ogroţenih območjih, 
zmanjšanje moţnosti nastanka novih plazov. 

 
 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Število predvidenih prebivalcev, ki bodo priključeni na 
kanalizacijski sistem, je cca 330. 
 

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

naselja Lokovica, obrtnikom, manjšim podjetjem, 
kmetijam; 

- posredno: izletnikom, turistom, obiskovalcem… 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

 SPLOŠNO 

Z izgradnjo predlagane fekalne kanalizacije z dvema MČN, ter priključitvijo hišnih fekalnih priključkov, ki se 
sedaj prosto izlivajo v podtalje in v vodotok, se postopno pristopa k doseganju ciljev varstva okolja pred 
obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.  Občina Šoštanj bo s predlaganim projektom 
celovito uredila odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naselju Lokovica. 
 

 OBSTOJEČE STANJE 

Območje obstoječe poselitve ob plazovitem delu in centru Lokovice ima urejeno odvajanje komunalne 
odpadne vode preko pretočnih greznic, katerih iztoki se prosto izlivajo v podtalje in v obstoječe površinske 
odvodnike.  
 
Del naselja Lokovice je zaradi svojih geografskih karakteristik ter geološko- geotehničnih lastnosti zemljin, kar 
se plazenja tiče zelo ogroţeno območje. Vsako nekontrolirano spuščanje odpadnih vod po stabilnostno 
neugodnem pobočju, nevarnost nastanka novih plazov samo še povečuje. 
 
Gradnja obstoječih zbirnih kanalizacijskih vodov za odvod padavinske vode je bila predvsem lokalne narave v 
sklopu urbanizacije posameznih prostorskih sklopov. Na te kanale, z izpustom v tamkajšnji odprti odvodnik – 
Lokoviški potok, dalje v reki Pako in Savinjo, so priključeni odtoki komunalne odpadne vode iz gospodinjstev 
(hišni fekalni priključki iz greznic) levo in desno ob cesti. Le ti danes ne ustrezajo več okoljevarstvenim 
predpisom in standardom. Tako na tem območju Lokovice  prihaja do onesnaţenja okolja, podtalja in 
vodotokov. 
 

Prvo območje individualnih hiš Lokovica se nahaja na plazovitem področju, ob cesti. Na tem območju je 
lociranih 35 objektov, katerih odpadna voda iz gospodinjstev ni priključena na javno kanalizacijo. 
Drugo območje individualnih hiš Lokovica se nahaja v centru Lokovice, ob cesti. Na tem območju pa je 
lociranih 75 objektov, katerih odpadna voda iz gospodinjstev prav tako ni priključena na javno kanalizacijo. 
Fekalna voda je iz objektov odvedena preko greznic z izpustom v Lokoviški potok oziroma razpršeno po teren, 
kar povzroča erozijo tal in onesnaţenje podtalja. Medtem, ko je meteorna voda delno speljana v ponikalnice, 
delno  se odvaja razpršeno po terenu, delno pa je vodena v vodotok.  
 
Za rešitev problema je potrebno zgraditi kanale, na katere so bodo priključevali sekundarni kanali in 
kanalizacijski priključki.  
 
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 in padavinske odpadne vode, s tem da padavinske odpadne vode (strehe, hišna 
dvorišča itd.) stranke same odvajajo – speljejo  v najbliţji naravni odvodnik po kanalu.  

 

Fekalni kanalizacijski sistem, ki bo zgrajen v vodotesni izvedbi. Vsi elementi kanala, razen pokrovov 
in jaškov, bodo vkopani in zasuti. Fekalni kanal je inţenirski objekt, ki se nahaja na določeni globini 
in nima vplivov na varnost pri uporabi.  
 
Trasa predvidene kanalizacije bo potekala preteţno po utrjenih površinah, zelenicah, vrtovih in njivah. Kriţala 
bo asfaltne in makadamske površine cestnih priključkov. Predvideva se, da se bo kanalizacija priključila na dve 
mali čistilni napravi, ki sta predvideni na parceli št. 830/1 in 768/4 k.o. Lokovica. Zasnovana bo tako, da 
odpade gradnja dolgih kanalizacijskih hišnih priključkov. Potek projektirane kanalizacije je razviden iz priloţene 
situacije. Mala čistilna naprava bo v celoti vkopana v zemljo. Nadzemni deli bodo le elekro omarica, omarica 
za krmiljenje, servisni objekt, ograja okoli objekta višine 1,8 m in pokrovi za dostop v MČN in praznjenje. 
 
Za območje plazovitega dela je predvidena izgradnja kanalov za 35 kanalizacijskih priključkov. Na območju 
centra Lokovice pa je predvidena izgradnja kanalov za 75 kanalizacijskih priključkov. 

 

 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. 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

ŠOŠTANJ Lokovica 

 
 
 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava investicijske dokumentacije  4.000,00 Sep. 2010- jan 2011 

2. Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije, vključno s 
pridobitvijo upravnih dovoljenj in vodenje projekta  

65.000,00 Sep. 2010- jan 2011  

3. Izvedba gradbenih del  1.450.000,00     2011 - 2012 

      Fekalna kanal. Lokovica – plazoviti del 493.000,00 Jun 2011-Feb 2011 

      Fekalna kanal. Lokovica - center 739.500,00 Jan 2012-Jun 2012 

      Fekalna kanal. Lokovica -  Hišni priključki 217.500,00 Jun 2011-Jun 2012 

4.Gradbeni nadzor – ocena 1,2 % od predr.vred. 20.000,00 Jun 2011- jun 2012 

5. Informiranje in obveščanje (obvestilna tabla) 2.000,00 2011- 2012 

   

SKUPAJ stroški v EUR: 1.541.000,00  
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta OBČINA 
ŠOŠTANJ) 

 252.365 588.850 841.215 54,6% 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU (ESRR)  209.936 489.849 699.785 45,4% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih  462.301 1.078.699 1.541.000 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  Savinjska  
 

Zap. št. projekta: 26 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA NAZARJE 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

 
  

Naziv projekta: INDUSTRIJSKO OBRTNA CONA PRIHOVA – RAZŠIRITEV 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRI 1 – Tehnološko napredna regija 

Ukrep RRP (št. in naziv): PR 1.1 – Ekonomska in tehnološka infrastruktura regije 
UKR – Ekonomske cone regije 

 

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): RRP – Ekonomska in izobraţevalna infrastruktura 

 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje 
onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM 
za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in 
promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 
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obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj 
odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest 
(objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Povečati obseg javnih naloţb v infrastrukturo, ki je namenjena 
razvoju poslovnih con 
Spodbuditi nastajanje novih podjetij v lokalnem okolju 
Vzpostaviti pogoje za sodelovanje med podjetji regije in regionalnimi 
podpornimi strukturami  
Povečati konkurenčnost podjetij  
Ustvariti pogoje za povečanje delovnih mest na regionalni ravni 

Ustvariti pogoje za povečanja domačih in tujih naloţb.  
Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Zagotoviti ustrezne lokacije in ustrezno površino zemljišč za 
opravljanje gospodarske dejavnosti  
Zagotoviti komunalno opremljeno zemljišče za opravljanje 
gospodarske dejavnosti 

 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

6,25 ha bruto komunalno urejenih zemljišč, 30 bruto delovnih 
mest 

Ciljna(-e) skupina(-e): Gospodarske druţbe in podjetniki v regiji 
Gospodarske druţbe in podjetniki izven regije 
Potencialni podjetniki oz. investitorji 

 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Občina Nazarje zaključuje projekt ureditev poslovne cone v obsegu 5 ha na območju 
Prihova. Sedaj pa je zaradi zaokroţitve in zagotovitve celovitosti območja potrebno prvotni 
projekt razširiti, nadgraditi in širše območje Prihove zaokroţiti v zaključeno prostorsko celoto. 
Izvajanje predlaganega projekta zato predvideva naslednja dela: izgradnja tistega dela 
infrastrukturnega omreţja, ki so v OPPN predvidena in dajejo zaključek ter funkcionalno 
celoto industrijske cone. V ta sklop spada dograditev cestnega in kanalizacijskega omreţja, 
povezava toplotne mreţe preko energetskega mostu na strani GLIN-a ter ureditev potokov 
št. 2 in 1. Izvedbo teh del narekujejo tudi spremenjeni ekonomsko prodajni pogoji, ki 
zahtevajo maksimalno izkoriščenost zgrajene infrastrukture. 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

NAZARJE PRIHOVA 

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Izdelava dokumentacije (projektna in IP) 16.836,00 01.-02. 2010 

Izvedba komunalne ureditve zemljišča 780.387,24 05.-09.2010 

-  dokončanje cestnega omreţja 637.526,54  

-  dokončanje meteorne kanalizacije 47.107,90  

-  ureditev potokov 95.752,80  

 Obveščanje in informiranje 360,00 03.-09. 2010 

Nadzor nad projektom 13.320,00 05.-09. 2010 

   

   

   

SKUPAJ stroški: 810.903,24  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

 406.927,24   406.927,24 50,2 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  403.976,00   403.976,00 49,8 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  810.903,24   810.903,24 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE __SAVINJSKE__________________ 
 

Zap. št. projekta: 27 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Mozirje 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta:  Obnova sekundarne meteorne kanalizacije in vodovoda - Mozirje jug 

 

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, oskrba z 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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, večnamensko 
upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje onesnaţene zemlje in 
sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM za javne turistične objekte, 
sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi 
vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – trţenje 
in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – obnova 
kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča na 
obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj odvisnega od 
avtomobila 
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 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest (objekti, 
ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Cilj projekta je : 
1. zmanjšati onesnaţenost podtalnice v povodju Savinje, 

razbremenitev čistilne naprave z meteorno kanalizacijo, 
izvedba dodatnih kanalizacijskih priključkov. 

2. Zmanjšati izgube pitne vode v vodovodnem sistemu, 
zmanjšati število posegov zaradi okvar, preprečiti zamakanje 
hiš 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

1. Priključitev stanovanjskih hiš na ločen fekalni in meteorni 
kanalizacijski sistem. 

2. Preprečiti izgube vode, preprečiti zamakanje objektov zaradi 
izgube vode 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

700 m kanalizacije 
1000 m vodovoda 
20 priključkov 

Ciljna(-e) skupina(-e): stanovanjsko naselje 

 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Projekt vsebuje: 
- izdelavo potrebne dokumentacije (PGD, PZI, revizija projektov, soglasja, sluţnosti) 
- proces javnega naročanja (za izvedbo, nadzor, …) 
- izvedbo 
- predaja v uporabo 

Opis: 
Novi prostorski plan predvideva širitev naselja Mozirja na jugu za individualno in blokovno 
gradnjo za namen stanovanj. Prostorski plan bo predvidoma sprejet v decembru 2010. 
Gradnja objektov pa se predvideva od 2010 naprej. 
Glede na dinamiko posega v prostor, je smiselno sekundarno mreţo vodovoda in meteorne 
kanalizacije zgraditi pred gradnjo objektov in sočasno priključiti še nekaj obstoječih objektov. 
Omreţje se priklaplja na CČN Mozirje. 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Mozirje Mozirje 

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni 

bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

1. izdelava projektne dokumentacije 30.000 dec. 2009 - apr.2010 

2. izdelava investicijske dokumentacije 15.000 Apr. 2010 

3. vodenje projekta 5.000 Jun. 2010-sept 2011 

4. izvedba investicije 485.000 Jun. 2010- sept 2011 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni 

bruto stroški 
(v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

5. nadzor 25.000 Jun. 2010- sept 2011 

6. dodatna nepredvidena dela, korekcije 50.000 Maj 2011– sept 2011 

7.    

8.    

9.    

SKUPAJ stroški: 610.000 dec. 09-sept. 11 

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

 110.000 120.568  230.568 37,8 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  180.000 199.432  379.432 62,2 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  290.000 320.000  610.000 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE ______SAVINJSKE______________ 
 

Zap. št. projekta: 28 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Rečica ob Savinji 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: Dopolnilno kanalizacijsko omreţje Varpolje-Sp.Rečica 

 

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): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Okoljska infrastruktura 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

X  (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na    vodovodnih sistemih, 
izgradnja rezervnih vodnih virov, 

    (2a) okoljska infrastruktura–ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, večnamensko 
upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje onesnaţene zemlje in 
sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM za javne turistične objekte, 
sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami 
…),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – trţenje 
in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – obnova 
kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih – 
izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-
regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  
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 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča na 
obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, manj odvisnega od 
avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest (objekti, 
ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- zagotovitev okoljskih  standardov na področju odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda. 

- zmanjšanje dejavnikov tveganja za zdravje ljudi. 
- zavarovanje vodnih virov in zagotavljanje varne oskrbe z 

vodo. 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih fekalnih 
odpadnih voda. 

- odvajanje meteorne vode na področju novejšega dela 
strnjenega naselja Varpolje. 

- zaščita vodnih virov, izboljšanje in ohranjanje kvalitete 
vodnih virov. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Dolţina dopolnilne  fekalne kanalizacije je pribliţno 6400 m, 
dolţina meteorne kanalizacije 1500 m. 
Skupno število priključkov je 250, na sekundarnem vodu bodo 
3 črpališča. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Stanovanjska in kmečka gospodarstva,  turistično rekreacijske 
in storitvene dejavnosti 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe:  

 
Obravnavano območje leţi na severnem, levem bregu Savinje in zajema področje naselij 
Spodnja Rečica, Nizka in Varpolje. Na tem območju sedaj kanalizacija ni urejena, fekalne 
odplake vodijo v pretočne greznice, z izpustom neposredno v okolje, meteorne vode pa se 
razlivajo po okoliškem terenu. Posebej se je v bliţnji preteklosti intenzivno urbaniziralo 
naselje Varpolje, kjer je v gručastem naselju skoncentriranih nad sto gospodinjstev. 
V obdobju od  novembra 2008 do oktobra 2009 poteka izgradnja kolektorskega kanala, tako 
imenovanega primarnega dela kanalizacije, ki poteka  vzdolţ gmajn v Spodnji Rečici, Nizki in 
Varpolju do črpališča v Spodnji Rečici, nato pa ob regionalni cesti, kjer se na skrajnem 
vzhodnem delu priključi na obstoječo kanalizacijo, ki poteka iz trga Rečica ob Savinji. 
Gospodinjstva se na ta kanal ne morejo direktno priključiti, saj je za vsa  tri naselja značilno, 
da ni izrazitega jedra, imamo pa območja strnjenih zaselkov in razpršene gradnje. 
Projekt bo povezal vsa gospodinjstva na navedenih treh naseljih. V urbanem delu naselja 
Varpolje, kjer je deleţ asfaltiranih in tlakovanih površin izrazito velik, obstaja  velik problem 
razlivanja meteornih voda po cestiščih, dvoriščih in celo pritličnih prostorih posameznih 
projektov. Vzporedno z izgradnjo fekalne kanalizacije pristopamo v urbanem naselju Varpolje 
tudi k izgradnji meteorne kanalizacije. 
Kanalizacijsko omreţje se priključuje na centralno ČN v Mozirju. 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Rečica ob Savinji Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje  

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Izdelava projektno/investicijske dokumentacije 47.311,80 dec.09 - apr. 12 

Izvedba kanalizacije Sp.Rečica – Nizka  454.866,83 maj .11 – febr. 12 

 Izdelava in povezava kanal. omreţja 
Sp.Rečica 

 maj .11 – febr. 12 

 Izdelava in povezava kanal. omreţja Nizka  maj .11 – febr. 12 

Izvedba kanalizacije Varpolje 560.467,68 avg.10 – maj.11 

 Izdelava in povezava kanal. omreţja Varpolje  avg.10 – maj.11 

 Izdelava meteorne kanalizacije Varpolje  avg.10 – maj.11 

Strokovni nadzor 15.838,28 avg.10 – febr.12 

Informiranje in obveščanje 2.118,91 maj.10 - maj 12 

SKUPAJ stroški:                
1.080.603,50      

 

 

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 
Občina Rečica ob Savinji 

 341.910,65 308.105,31 122.066,54 772.082,50 71,45 

…       

sredstva EU (ESRR)  139.000,00 122.500,00 47.021,00 308.521,00 28,55 

       

SKUPAJ po letih  480.910,65 430.605,31 169.087,54 1.080.603,50      100,00 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  Savinjska  
 

Zap. št. projekta: 29 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Ljubno ob Savinji 

Sodelujoči partnerji v projektu:    / 

 
  

Naziv projekta: Kanalizacija naselja Radmirje 

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše 
čistilne naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije 
potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih 
odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem 
turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 
priprava in opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, didaktična oprema učnih 
točk, priprava in opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, 
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povezovanje obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega 
načina ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, 
manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 
mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, 
- razvoj turizma na lokalnem in regijskem območju, 
- izboljšanje kakovosti bivalnih pogojev na območju. 

 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- izboljšati komunalno infrastrukturo, 
- izboljšanje standarda prebivalstva, 
- ohranjanje poseljenosti podeţelja, 
- 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 naselja Radmirje v dolţini 1806 m, je 
predvidena priključitev 57 hišnih priključkov. Kanalizacija se 
nato preko kanala v dolţini 68m in tlačnega voda v skupni 
dolţini 1438 m navezuje na obstoječo ČN Ljubno, ki jo je 
potrebno ustrezno rekonstruirati. 
 

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

naselja Radmirje, obrtnikom, manjšim podjetjem, 
kmetijam; 

- posredno: izletnikom, turistom, obiskovalcem 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Lokacija izgradnje fekalne kanalizacije je naselje Radmirje, v občini Ljubno ob Savinji. 
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 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. 
Za čistilno napravo Ljubno je potrebna rekonstrukcija. 
 
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 ob Savinji Radmirje 

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Izdelava projektne dokumentacije - PZI 15.000 junij 2010 

Izdelava IP 7.080 avgust 2010 

Izvedba investicije   

- kanalizacija Radmirje  300.000 2010 

- črpališče in tlačni vod do čistilne naprave 300.000 2011 

- rekonstrukcija čistilne naprave 100.000 2010-2011 

Vodenje projekta (1,8%) 12.600 2010-2011 

Nadzor (1,5%) 10.500 2010-2011 

SKUPAJ stroški: 745.180  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

  
         

156.787      
 

156.787      

             
            

313.574      
 
 

42,1 

partner 1       

partner 2       

sredstva EU (ESRR)   215.803 215.803 
            

431.606      
 

57,9 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih   372.590 372.590 745.180 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE ___Savinjska _________________ 
 
 

Zap. št. projekta: 30 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

 
  

Naziv projekta: Preko pet mostov 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRI 2 -  REGIJA INOVATIVNEGA TURIZMA  
PRO 2.2 - SAVINJSKA REGIJA – TURISTIČNA 
DESTINACIJA V EVROPI REGIJ 

Ukrep RRP (št. in naziv): 2.2.2 Turistične cone  

. 

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 posebnimi 
varstvenimi reţimi in v turističnih območjih 

 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije 
potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih 
odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem 
turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v 
turističnih območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in 
turistično-razvojnih projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot 
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del turistične infrastrukture, 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 ţivljenja, 
promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, 
manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 
mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

 Zagotavljanje pogojev za bolj konkurenčno delovanje 
turističnih ponudnikov 

 Zagotavljanje pogojev za povezovanje nosilcev turistične 
dejavnosti in njihov bolj celovit nastop 

 Dvig kakovosti javne turistične infrastrukture 

 Zagotavljanje bolj projaznih pogojev za turiste 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

 izboljšan izgled kraja, boljše informiranje turistov,  

 zapolnitev prostih turističnih kapacitet, predstavitev domače 
obrti in izdelkov, ki se izdelajo v občini, ureditev prostora za 
trţenje domačih izdelkov, ureditev parkirnih prostorov za 
obiskovalce 

 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 trţnica in turistično informacijski  center ter 
 kroţna pot preko pet mostov - urejena sprehajalo 

razgledna kroţna pot okrog Luč v dolţini cca 3,5 km,  
 postavljena obvestilna signalizacija na občinskih 

cestah za označitev turističnih objektov, kulturnih, 
etnoloških in naravnih znamenitosti ter označitev 
dostopov do teh objektov, dodatno izvedenih in 
urejenih 60 parkirnih prostorov 

Ciljna(-e) skupina(-e):  Obstoječi ponudniki – podjetniki, kmetije, društva,  
 Potencialni ponudniki  
 Občani 
 Turisti 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Projekt vključuje celovito ureditev javne infrastrukture za potrebe razvoja turizma. Skupna 
tema projekta je ureditev tematske sprehajalno razgledne poti okrog Luč, ki je osnova 
celotnega projekta. Na to pot se navezujejo vse ostale aktivnosti: ureditev javnih parkirišč, 
trţnice, turistično informacijskega centra, obvestilna signalizacija, učna pot. 
 
Pri presoji o smotrnosti izvedbe je potrebno upoštevati, da je za povečanje privlačnosti kraja 
potrebno izvesti določene aktivnosti, kajti le na ta način je moţno v prihodnje pričakovati večji 
obisk turistov. V primeru, da občina navedene investicije ne izvede, ostane stanje takšno kot 
je sedaj, kar pomeni nazadovanje, saj s sedanjo infrastrukturo ne moremo več konkurirati 
krajem, ki so se turistično razvili. Sama investicija v višini 620.000,00 EUR je minimalni 
vloţek, ki ga lahko občina doprinese k ponovnemu zagonu turizma.  
 
Projekt predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto, ne glede na to, da je sestavljen iz več 
različnih elementov. Gradbeno dovoljenje se ne nanaša na celotno naloţbo, ampak na njene 
posamezne dele (GD ni potrebno za nekatere dele operacije). 
 
 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Luče Luče, Podvolovljek, Podveţa, 
Raduha, Strmec, Konjski Vrh, 
Krnica 

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

ureditev tematske poti (gradbena dela) 40.000,00 april 2011 do 
september 2011 

zasaditev in označitev dreves 12.500,00 marec 2010 do 
september  2011 

postavitev obvestilne signalizacije 102.000,00 april 2011 do julij 
2011 

javna razsvetljava ob tematski poti 25.500,00 maj 2011 do 
junij 2011 

postavitev trţnice 80.000,00 maj 2010 do 
avgust 2010 

ureditev parkirnih prostorov 360.000,00 April 2009 do 
junij 2011 

SKUPAJ stroški: 620.000,00  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

 90.401,86 90.431,47  180.833,33 29,17% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  219.583,34 219.583,33  439.166,67 70,83% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  310.000 310.000  620.000 100 

 

 



 

-178- 

 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  Savinjska   
 
 

Zap. št. projekta: 31 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Solčava 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Harmonija treh dolin 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRI 2 -  REGIJA INOVATIVNEGA TURIZMA  

PRO 2.2 - SAVINJSKA REGIJA – TURISTIČNA 
DESTINACIJA V EVROPI REGIJ 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 2.2.4: Destinacijski management 

 

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 posebnimi 
naravovarstvenimi reţimi 

 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije 
potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih 
odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v 
turističnih območjih – trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski 
raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem 
turizma in promocije regije, 
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 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 
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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, 
manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 
mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

 zagotoviti ključne, vzdrţne in kontinuirane pogoje za 
pospešen razvoj turizma in trajnostnega razvoja 
Solčavskega 

 zagotoviti sinergijo povezovanja v turizmu 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

 okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem 
načrtovanju, oblikovanju in trţenju celovite ponudbe turizma 
in vzpostaviti povezave z ostalimi dejavnostmi na vseh 
ravneh - od posameznega nosilca do lokalne, regionalne in 
nacionalne ravni  

 

 okrepiti kakovost in skrb za stalno inovativnost izdelkov in 
storitev povezanih s celovito ponudbo Solčavskega 

 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 Nova strategija trţenja  
 Zasnova novih produktov 
 Blagovna znamka  
 Intenzivna promocija in prodaja novih produktov 

Ciljna(-e) skupina(-e):  Obstoječi ponudniki – podjetniki, kmetije, društva,  
 Potencialni ponudniki  
 Občani 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Solčava je v obdobju intenzivnega izvajanja projektov za izgradnjo turistične in druge 
javne infrastrukture (3). Postavlja se vprašanje, kako zagotoviti ustrezno delovanje in 
upravljanje te infrastrukture za domačine in obiskovalce. Poleg tega pa tudi vprašanje, 
kako oblikovati in trţiti skupno ponudbo  (obstoječa ponudba+nadgradnja) z vidika  
trajnostnega razvoja Solčavskega. 

 
Poleg tega je potrebno zagotoviti še naslednje: 

 zagotoviti ključne, vzdrţne in kontinuirane pogoje za pospešen razvoj turizma in 
trajnostnega razvoja Solčavskega:  trajnostno Solčavsko 

 okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trţenju 
celovite ponudbe turizma in vzpostaviti povezave z ostalimi dejavnostmi po načelih 
javno-zasebnega partnerstva na vseh ravneh od posameznega nosilca do lokalne, 
regionalne in nacionalne ravni: sinergija povezovanja v turizmu 

 okrepiti kakovost in skrb za stalno inovativnost izdelkov in storitev povezanih s 
celovito ponudbo Solčavskega: originalnost in kakovost 

 Spodbujanje in motiviranje mladih in ostalih domačinov: energija generacij 
Solčavskega 

 
Projekt se bo izvajal v območju Natura 2000 in bo prispeval k razvoju, trţenju in promociji 
izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti in uporabi avtohtonih materialov: 
les, volna, kamen) – moţnost za trţenje domačih produktov. 
 
Projekt predvideva krepitev kakovosti izdelkov in skrbeti za inovativnost izdelkov in storitev 
ter njihovo vključevanje v celovito ponudbo Savinjske regije in Slovenije. Poleg tega 
predvideva izdelavo oz. uvajanje posameznih blagovnih znamk in krovne blagovnih znamk, 
kar je pomembno za promocijo. Potem pa je predvidena tudi intenzivna promocija in trţenje 
izdelkov. Projekt je usklajen z razvojnimi usmeritvami širšega okolja in pomeni pomembno 
dopolnitev ţe obstoječe turistične ponudbe, zato bo prispeval k razvoju turizma v regiji. Cilj 
projekta je zagotoviti ključne, vzdrţne in kontinuirane pogoje za pospešen razvoj turizma in 
trajnostnega razvoja ter zagotoviti sinergijo povezovanja v turizmu. 
V RRP Savinjske regije je zapisano, da ţeli postati regija inovativnega turizma. Za doseganje 
tega je med drugim potrebno v vseh delih regije zagotoviti inovativne turistične produkte – ta 
projekt je po svoji vsebini inovativen in bo pomembno vplival na izboljšanje skupne turistične 
ponudbe in promocije lokalno-regionalnega pomena. 
 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Solčava  

 
                                                                              

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Izdelava razvojnih strategij 8.125 apr 10 – sep 10 

Oblikovanje blagovnih znamk 20.250 apr 10 – jun 11 

Oblikovanje standardov 22.100 Apr 10 – jun 11 

Trţenjske aktivnosti 65.875 Apr 10 – sep 11 

Vodenje in upravljanje operacije 30.375 apr 10 – sep 11 

Informiranje in obveščanje 2.025 apr 10 – sept 11 

Izdelava kombiniranega projekta 3.000 Dec 09 – feb 10 

DDV 30.350  
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

SKUPAJ stroški: 182.100  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

 28.000 26.600 0 54.600 29,98% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  68.000 59.500 0 127.500 70,02% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  96.000 86.100 0 182.100 100,0% 
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Obrazec št. 1 

 

PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  SAVINJSKA   
 

Zap. št. projekta: 32 

 
 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA GORNJI GRAD,  
Attemsov trg 3, GORNJI GRAD 

Sodelujoči partnerji v projektu: - 

 
  

Naziv projekta:                           KANALIZACIJA  BOČNA 

 

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): 

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): Okoljska infrastruktura 

 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše  
čistilne naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije 
potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih 
odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem 
turizma in promocije regije, 
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 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 
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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, 
manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 
mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 
 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Dolgoročni cilj projekta je izboljšati komunalno infrastrukturo, 
izboljšanje standarda prebivalstva ohranjanje poseljenosti podeţelja 
in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje pri odvajanju odpadnih 
voda 
 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Izvedba fekalne kanalizacije v naselju Bočna, tako da bodo 
zadovoljene zahteve danes veljavnih kriterijev tehnične in 
okoljevarstvene regulative. 
 

 
 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Predvidena dolţina fekalnih kanalov znaša 2.318 m. Meteorne 
vode niso predmet tega projekta. Število predvidenih 
prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem je 402. 
 

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

naselja Bočna, obrtnikom, manjšim podjetjem, 
kmetijam; 

- posredno: izletnikom, turistom, obiskovalcem… 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

 

Lokacija izgradnje fekalne kanalizacije je naselje BOČNA, v občini Gornji Grad. Značilnost 
Bočne je izrazito razgiban teren z zelo razvejano komunalno infrastrukturo in prometnimi 
potmi. 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 Bočna 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. Večina 
objektov ima zgrajeno greznico z iztokom v najbližji vodotok ali odprti jarek. 
Razlog temu je, da je potrebno naselje Bočna ustrezno komunalno urediti, pri čemer bo 
rešeno zbiranje fekalnih vod.  
 
Povezovalni tlačni fekalni kanal Bočna je sistem, ki bo zgrajen v vodotesni izvedbi. 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 Bočna – Gornji Grad (centralna ČN). 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). 
 
Odpadne vode naselja Bočna se stekajo v zbirni gravitacijski kanal K-1 ter od tam v črpališče 
ČRP 1. ČRP 1 črpa odpadne vode preko tlačnega kanala 1 do ČRP2. Pred ČRP 2 je zbirni 
jašek, na katerega je možno kasneje priključiti odpadne vode naselij Kropa, Čeplje, Otok. Iz 
zbirnega jaška je speljan kratek gravitacijski kanal K-2 v črpališče ČRP 2. Iz ČRP 2 se fekalna 
odpadna voda črpa preko tlačnega kanala 2 do gravitacijskega kanala K-3. Po 
gravitacijskemu kanalu K-3 odpadna voda teče do obstoječega jaška pred čistilno napravo 
Gornji Grad. 
 
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): 

GORNJI GRAD BOČNA 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava PZI dokumentacije za I. in II. fazo 4.000,00 2010 

2. Izdelava investicijskega programa (izvajalec ORA) 7.080,00 2010 

3. Izvedba gradbenih del  1.331.547,51 2010 - 2012 

      Fekalna kanal. Bočna -  I. faza (ob region. cesti) 140.020,94 jan.-sept. 2010 

      Fekalna kanal. Bočna -  II. in III. faza 401.119,61 jan.-sept. 2011 

      Fekalna kanal. Bočna -  Hišni priključki 142.635,30 jan.-sept. 2012 

      Povezovalni fek. kanal Bočna - K-1, K-2, K-3 36.955,43 jan.-sept. 2010 

      Povezovalni fek. kanal Bočna – Črpališče 1, 2 120.180,27 jan.-sept. 2011 

      Povezovalni fek. kanal Bočna – Tlačni kanal 1,2 490.635,95 jan.-sept. 2012 

4.Gradbeni nadzor – ocena 1,5 % od predr.vred. 20.000,00 2010- 2012 

5. Informiranje in obveščanje (obvestilna tabla) 2.000,00 2010- 2012 

6. Vodenje projekta  9.213,00 2010 - 2012 

   

SKUPAJ stroški v EUR: 1.364.570  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta OBČINA 
GORNJI GRAD) 

 60.000 158.100 191.231 409.389 30,0% 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR)  140.000 368.200 447.039 955.239 70,0% 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih  200.000 526.300 638.270 1.364.570 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  SAVINJSKE -  ORP OSREDNJE CELJSKO 
 

Zap. št. projekta: 33. 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Mestna občina Celje 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: OBNOVA DELA STAREGA MESTNEGA JEDRA 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): 

j) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

k) OP Razvoj človeških virov 
l) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije 
potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih 
odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem 
turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 
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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 
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 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, 
manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in 
zgodovinskih mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in 
opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- ustvarjanje pogojev, da staro mestno jedro po atraktivnosti 
postane ponovno center mesta  

- vnos novih vsebin na javne površine 
- uveljavljanje območja kot kulturnega središča regije 
- ohranjanje kulturne dediščine 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- obnova dela mestnega središča in obnova dotrajane komunalne 
infrastrukture (delno) 

- povečanje atraktivnosti starega mestnega jedra za lokalno 
prebivalstvo in obiskovalce ter s tem povečanje števila 
obiskovalcev 

- povečanje turistične prepoznavnosti  
- pridobitev osnovne infrastrukture (napeljave) za prireditve 
- povečanje interesa ponudnikov različnih storitev za umestitev 

dejavnosti znotraj območja ali v njegovi neposredni bliţini 
- izboljšanje kvalitete ţivljenja 

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- ureditev dela javnih površin starega mestnega jedra: 
pretlakovanje in urbana oprema 

Ciljna(-e) skupina(-e): - lokalno prebivalstvo 
- investitorji in podjetja 
- domači in tuji obiskovalci 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

 
Mestna občina Celje ţeli celovito prenoviti del odprtih javnih površin mestnega jedra na 
območju t.i. »mestnega kriţa« Prešernove in Stanetove ulice z mestnimi trgi. 
 
Mestnemu središču Celja je potrebno vrniti njegovo pomensko vrednost s preoblikovanjem 
odprtih javnih površin mestnega jedra v mestni prostor, ki bo ţarišče različnih aktivnosti 
(socialno, kulturno ter politično prizorišče), skratka urejen skupni ţivljenjski prostor namenjen 
srečevanju. 
 
S prenovo trgov in ulic ter urbane opreme v stavbno kvalitetnem historičnem fondu mestnega 
jedra ţelimo poudariti identiteto mesta ter ustvariti oz. omogočiti prizorišča za občasne 
dogodke. 
 
Tako ţelimo z zasnovo mestotvornih elementov in opreme ustvariti prepoznaven red v 
prostoru, z novimi idejami pa mestno jedro nadgraditi in središču vrniti njegovo estetsko in 
funkcionalno vrednost. V mestu ţelimo vzpostaviti harmoničen preplet med grajeno strukturo, 
vegetacijo in prometom na način, da bo celota bolj uporabna in privlačna za vsakogar. 
 
Neprimerno urejen, vendar ambientalno kvaliteten prostor, ţelimo očistiti slabega in 
nepotrebnega ter ga nadgraditi s primerno opremo ter z elementi urejanja omogočiti 
odvijanje različnih dejavnosti na trgu in ulicah. Za te potrebe bo potrebno prilagoditi zastarelo 
in ponekod neprimerno infrastrukturo ter novim namembnostim prilagoditi interiere in zunanjo 
podobo javnih površin. S projektom ţelimo pričeti revitalizacijo mestnega jedra in ponuditi 
alternativo nakupovalnim središčem. 
 
Prenovljeno mestno jedro bo prispevalo k privlačnosti in prepoznavnosti mestnega središča 
tako za dnevne obiskovalce, enodnevne izletnike kot goste iz bliţnjih turističnih središč in bo 
eden izmed nosilcev bodočega turističnega razvoja Celja. 
 
Investicija v mestnem jedru bo tako obsegala: 

 območje delov Prešernove in Stanetove ulice z mestnimi trgi,  

 prenovo trgov in ulic v stavbno kvalitetnem historičnem fondu mestnega jedra,  

 zamenjavo uničene in pogosto neosebne mestne opreme,  

 izvedbo osnovne infrastrukture (napeljave) za prireditve  

 preveritev obstoječega prometnega reţima,  

 arheološka izkopavanja (po potrebi in v obsegu skladno z zahtevami ZVKD) 

 ohranitev območja varovane kulturne dediščine,    

 obnovo dotrajane komunalne opreme (delno, skladno z zahtevami ZVKD)  
 

Operacija bo imela po zaključku delno vpliv na povečanje čistih transportnih sistemov (npr. 
kolesa), potovalne navade in izbiro načina prevoza v mesto. 
 

 
 
 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Celje Celje 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

10. Investicijska dokumentacija 10.000 januar 10 - december 10 

2. Projektna dokumentacija  260.000 januar 10 - december 10 

3. Izvedba del 
(z gradbenim nadzorom) 

2.750.756 februar 11 – maj 12  

4. Administrativni zaključek operacije  junij 12 – september 12 

5.    

SKUPAJ stroški: 3.020.756  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Mestna občina Celje  116.000 39.900 339.713 495.613 16,4 
Sredstva EU (ESRR)  0 600.100 1.925.043 2.525.143 83,6 
SKUPAJ po letih  116.000 640.000 2.264.756 3.020.756 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  SAVINJSKE -  ORP OSREDNJE CELJSKO 
 

Zap. št. projekta: 34. 
 

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

Naziv projekta: VRTEC DOBRNA 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 3 – Okolju prijazna in dostopna regija 
Ukrep RRP (št. in naziv): Ukrep 3.2.1. – Energetska sanacija in trajnostna gradnja 

stavb 
 

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 (označi le eno alinejo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije 
potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih 
odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem 
turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 
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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  
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 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, 
manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 
mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- zagotavljanje ustreznih prostorov in s tem pogojev za predšolsko 
vzgojo 

- zmanjšanje rabe energije oz. povečanje nizko-energetske 
učinkovitosti objekta 

- ustvarjanje novih delovnih mest 
- razvijanje kraja 
- izboljšanje kvalitete bivanja na območju oz. prispevanje k boljši 

kakovosti ţivljenja ljudi na območju 
Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- zgraditi nov 5 – oddelčni vrtec v Občini Dobrna za zagotovitev 
ustreznih prostorov in s tem pogojev za predšolsko vzgojo 

- zgraditi nov vrtec po kriterijih učinkovite, nizko-energetske, rabe 
energije, v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v 
stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08 in 47/09) 

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- prihranek pri energiji 
- izgrajene nove površine v nizkoenergetskem vrtcu  

Ciljna(-e) skupina(-e): - predšolski otroci 
 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 
Zaradi potreb po povečanju kapacitet vrtca, prostorske stiske in tehnološke zastarelosti 
obstoječega vrtca namerava Občina Dobrna na mestu obstoječega vrtca zgraditi nov vrtec s 
petimi oddelki. Investicija je projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v 
stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08 in 47/09). 
Po zaključku investicije bo objekt funkcioniral kot energetsko učinkovit objekt. Vrtec bo 
zgrajen po kriterijih učinkovite, nizkoenergetske, rabe energije. Z izgradnjo vrtca bo občina 
tako zagotovila dodatne prostorske kapacitete za izvajanje predšolskih programov in s tem 
staršem omogočila ter zagotovila vpis vseh otrok v programe predšolske vzgoje.  
Projekt je v skladu Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 
(PRIORITETA 3 – OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA REGIJA; UKREP 3.2.1. – 
ENERGETSKA SANACIJA IN TRAJNOSTNA GRADNJA STAVB) in izkazuje regionalni 
pomen, saj bo izvedena investicija v izgradnjo nizkoenergetskega vrtca prispevala k  
zmanjševanju rabe energije v javnih stavbah ter uporabi obnovljivih virov energije, kar je 
eden od razvojnih ciljev v Savinjski regiji. 
 
 

Geografska Občina(-e): Naselje(-a): 
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lokacija projekta:  Dobrna Dobrna 

 
 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Projektna dokumentacija (IDZ, PGD-
novogradnja, PGD-rušitev, PZI-
novogradnja, PZI-rušitev, PID in POV) 

83.997 jul. 09 – jul. 12 

2. Revizija projektne dokumentacije 5.520 mar. 10 – apr. 10 

3. Pridobitev pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja 

0 mar. 10 – apr. 10 

4. Investicijska dokumentacija (DIIP, IP, 
novelacija IP) 

7.236 jan. 10 – okt. 10 

5. Prijava na razpis za sofinanciranje; 
podpis sofinancerske pogodbe 

0 apr. 10 – jun. 10 

6. Izvedba JN za gradnjo in JNMV za 
nadzor; podpis izvajalske pogodbe 

0 avg. 10 – nov. 10  

7. Rušenje obstoječega vrtca 49.200 mar. 11 – mar. 11 

8. Gradnja vrtca – GOI dela, vključno z 
infrastrukturo, priključki, vrtino, 
komunalno ureditvijo, prometno 
ureditvijo, igrali, podlogo in zunanjo 
ureditvijo 

1.678.865 mar. 11 – jul. 12 

9. Nadzor in inţeniring (projektantski in 
strokovni) 

62.557 mar. 11 – jul. 12 

10. Oprema, kuhinjska tehnologija 249.780 mar. 12 – jul. 12 

11. Informiranje in obveščanje 6.525 jul. 09 – sept. 12 

12. Koordinator za VZD na gradbišču, 
izdelava varnostnega načrta 

8.210 mar. 11 – jul. 12 

13. Tehnični pregled in uporabno 
dovoljenje 

1.891 jun. 12 – jul. 12 

SKUPAJ stroški: 2.153.781  
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) – Občina 
Dobrna 

9.333 27.160 532.545 767.200 1.336.238 62,04 

sredstva EU (ESRR) 0 50.000 383.771 383.772 817.543 37,96 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

0 0 0 0 0 0 

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ po letih 9.333 77.160 916.316 1.150.972 2.153.781 100,00% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  SAVINJSKE -  ORP OSREDNJE CELJSKO 
 

Zap. št. projekta: 35. 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: OBNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO 

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije 
potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih 
odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem 
turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 
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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 
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 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, 
manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in 
zgodovinskih mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in 
opuščenih  urbanih območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- z obnovo starega mestnega jedra povečati atraktivnost mesta 
Laško 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Cilj investicije je: 
- obnova fasade, strehe in oken na večnamenskem objektu na 

Valvazorjevem trgu ter ureditev okolice,  
- obnova in ureditev poti na grad Tabor ter  
- ureditev graščinskega dvorišča.   

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- število obnovljenih javnih objektov - 1 objekt in površin – 
1.370 m2. 

Ciljna(-e) skupina(-e): - občani in tu ţiveči ljudje, 
- turisti 
- obiskovalci mesta 
- otroci, mladina, šolarji in študenti 
- invalidi 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Analiza obstoječega stanja je pokazala, da zunanja podoba večnamenskega 
objekta na Valvazorjevem trgu zelo kazi izg led samega mestnega jedra Laško, 
streha je dotrajana in pušča, ravno tako okna in vhodna vrata. Podobno je 
okolica objekta neurejena. Pot, ki vodi na grad Tabor je potrebno urediti tako, da 
bo hoja varna za vse obiskovalce gradu. Granitne kocke in plošče na občinskem 
dvorišču so zaradi številnih dejavnosti in prireditev močno poškodovane, zato je 
potrebna obnova in ureditev tudi s ciljem bodoče zaščite uporabe dvorišča za 
različne prireditve. Vse to trenutno kazi izgled samega turističnega kraja Laško.  
Vse tri lokacije obnove so med seboj zelo tesno programsko povezane (operacija 
izkazuje celovitost, predstavlja funkcionalno celoto) saj povezujejo tri najbolj 
obiskane kulturne znamenitosti v starem mestnem jedru. To so graščinsko 
dvorišče z vodnjakom, nadţupnijska cerkev sv. Martina in Grad Tabor. Pot 
obiskovalca vodi od graščinskega dvorišča, mimo objekta na Valvazorjevem trgu 
in se nadaljuje proti cerkvi in naprej do gradu Tabor.  
 
- Zaradi investicije se bo povečala atraktivnosti starega mestnega jedra Laško  
- Investicija pomeni fazo k izboljšanju bivalnih, razvojno – ponudbenih in ekoloških razmer 

v strukturi kulturnih vrednot 
- Investicija bo imela pozitiven vpliv tudi na razvoj starega mestnega jedra Laško, saj bodo 

dani pogoji in moţnosti za razvoj turizma, podjetništva in ostalih dejavnosti (obrt, malo 
gospodarstvo, ...), na priseljevanje, na razvoj območja 

Lahko zaključimo, da je obravnavana investicija »OBNOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA 
LAŠKO« sprejemljiva za realizacijo! 

 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Laško Laško 

 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Obnova in ureditev večnamenskega objekta na 
Valvazorjevem trgu 

300.000 April'10-Sep'10 

2. Obnova in ureditev poti na grad Tabor 300.000 Jan'11- Sep'11 

3. Obnova občinskega dvorišča 200.000 Jan'11-Avg'11 

4. Projektna in investicijska dokumentacija 15.000 Jan'10 

5. Strokovni nadzor in obvešanje javnosti 20.000 April'10-Sep'11 

SKUPAJ stroški: 835.000  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 
2009 

leto 2010 leto 2011 
leto 
2012 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Laško  45.000 195.557   240.557 28,8% 

sredstva EU 
(ESRR) 

 255.000 339.443   594.443 71,2% 

drugi javni viri 
(navedite): 
_________ 

          

zasebna sredstva 
(navedite): 
________- 

          

SKUPAJ po letih  300.000 535.000 0 835.000 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  SAVINJSKE -  ORP OSREDNJE CELJSKO 

 
Zap. št. projekta: 36. 

 

Nosilec projekta (upravičenec): OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: VODOVOD VRH-RADOBLJE-GLOBOKO 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 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): Regionalni razvojni programi 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na 
vodovodnih sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije 
potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih 
odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem 
turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 
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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 

 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  
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 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, 
manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 
mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Z izgradnjo vodovoda doseči boljšo vodooskrbo s pitno vodo 
prebivalcev v KS Rimske Toplice, KS Vrh nad Laškim in KS Marija 
Gradec ter s tem izboljšati kvaliteto bivanja občanov, tako v smislu 
dostopnosti do naravnih virov ter poţarne varnosti. Namen 
investicije je tudi omogočiti nadaljnje širjenje vodovodnega omreţja 
ter zagotavljati zadostne količine neoporečne pitne vode tudi za 
druga območja.  

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Cilj investicije je oskrbeti s pitno vodo prebivalce območja naselij 
Zabreţ, Povčeno, Globoko in zgornje Strensko, Radoblje 
vključno z zaselkom "Pod Kolarnico", Laţiše, Vrh, 
Konc,Stopce, Kladje, Dol pri Laškem, Selo pri Laškem in 
Brodnice.  
Omenjena naselja so na levem bregu reke Savinje širšega območja 
KS Rimskih Toplic, KS Vrh nad Laškim in KS Marija Gradec. 

 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- Dolţina zgrajenega vodovoda 39,268 Km 
- Število priključenih prebivalcev na vodovod 416 

Ciljna(-e) skupina(-e): - Krajani območja naselij Zabreţ, Povčeno, Globoko in 
zgornje Strensko, Radoblje vključno z zaselkom "Pod 
Kolarnico", Laţiše, Vrh, Konc,Stopce, Kladje, Dol pri 
Laškem, Selo pri Laškem in Brodnice .  

- mladi in otroci 
- starejši krajani 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Analiza obstoječega stanja je pokazala, da območje nima urejenega javnega 
vodovodnega omreţja in je izgradnja javnega vodovoda s priključitvijo na obstoječ 
vodovod in tako nadomestiti oporečne in nezadostne vodne vire z zdravo in zadostno pitno 
vodo; zagotoviti tudi poţarno varnost in pri tem upoštevati izhodišča s področja varstva 
okolje (učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna dostopnost, 
zmanjševanje vplivov na okolje).  
 
Opustitev investici je lahko pomeni poslabšanje okoljskih in poţarnih razmer, 
slabšo dostopnost  do vodnih virov, pa tudi slabše bivalne pogoje lokalnega 
prebivalstva. 
 
Korist i projekta se odraţajo tudi v trajni dostopnosti ter posredno v izboljšanju 
bivalnih razmer prebivalcev. Posredno koristi projekt tudi razvoju podeţelja in 
turizma, saj omogoča dostopnost do kakovostnih vodnih virov, ki ne leţijo ob glavnih 
prometnicah. 
 
Investicija pomeni nadomestitev oporečnih vodnih virov iz vodovoda Trije studenci in rešuje 
problem oporečnosti vodnih virov.  
 
- Zaradi investicije se bo izboljšala oskrba prebivalstva s pitno vodo, tako v kvaliteti 

neoporečna pitna voda kot v kvantiteti – zadostnost.  
- Investicija zagotavlja oz. pomeni poţarno varnost.  
- Investicija pomeni fazo k izboljšanju bivalnih, razvojno – ponudbenih in ekoloških razmer 

v strukturi naravnih in kulturnih vrednot 
- Investicija pomeni bistveno izboljšanje bivanjskega in okoljskega standarda znotraj 

območij obravnave in širše 
- Investicija bo imela pozitiven vpliv tudi na razvoj ţivinoreje tega območja, kot tudi na 

trajnostni razvoj podeţelja, na zmanjšanje razseljevanja 
- Razvoj ţivinoreje tega območje bo imel vpliv tudi na zmanjšano oz. onemogočeno 

razraščanje gozda 
- Urejena vodooskrba bo vplivala tudi na nadaljnji razvoj tega območja z okolico, saj bodo 

dani pogoji in moţnosti tudi za razvoj turizma, lova, rekreacije, kar bo vplivalo na povečan 
obisk gostov, turistov in posredno tudi razvoj ostalih dejavnosti (obrt, malo gospodarstvo, 
..), na priseljevanje, skratka na razvoj območja. 

- Investicija predstavlja tako kratkoročno kot dolgoročno rešitev za izboljšanje oskrbe s 
pitno vodo in poţarne varnosti. 

 
Lahko zaključimo, da je obravnavana investicija »VODOVOD VRH, RADOBLJE, 
GLOBOKO« sprejemljiva za realizacijo! 
 
Projekt je umeščen v Regionalnem razvojnem programu v Prioriteto 3 – Okolju prijazna in 
dostopna regija, Program 3.1: Okoljska in prometna infrastruktura 3.1.2. – Oskrba s pitno 
vodo in je tako usklajen z razvojnimi cilji Savinjske regije. 
 
Prednostni razvojni cilj regije na področju oskrbe s pitno vodo je zagotovitev zadostnih količin 
in zdravstveno ustrezno pitno vodo za vse prebivalce Savinjske regije.  
 
Projekt sledi regijskemu cilju ukrepa: 
- gradnja javnih vodovodov. 
 
Projekt sledi regijskim kazalnikom rezultatov ukrepa:                                  
- deleţ gospodinjstev priključenih na javno vodovodno omreţje 
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Občina Laško ima najslabše razvito vodovodno omreţje v celotni savinjski statistični regiji. 
Slednje pomeni, da gre za neskladen razvoj oskrbe s pitno vodo v regiji, posledično pa na 
zaostanek razvoja pomembnega dela savinjske regije. Projekt bo pomembno vplival na 
enakomeren razvoj oskrbe s pitno vodo v celotni regiji ter izboljšal deleţ pokritosti z 
vodovodnim sistemom savinjske regije v primerjavi z ostalimi regijami.  
 
Z izboljšanjem stanja vodovodnega omreţja ter sprostitvijo dodatnih virov (občini ne bo 
potrebno več koristiti vodnega vira izpod Lisce), bo občina Laško lahko zagotovila oskrbo s 
pitno vodo tudi izven svojih meja. To pomeni, da se bo lahko iz vodnega vira Lisca 
zagotovila oskrba s pitno vodo za Turistično-rekreacijsko območje Lisca (TRO Lisca), ki leţi 
na območju Občine Sevnica (Posavska regija), od koder je zagotavljanje vodnih virov za 
to območje zelo oteţeno. Občina Laško sodeluje kot partner v projektu ureditve TRO Lisca 
in kot je bilo ugotovljeno, je najlaţje zagotoviti vodo za to območje iz območja občine Laško, 
vendar pa trenutno zelo slabo razvit vodovodni sistem naše občine onemogoča zagotovitev 
dodatnih vodnih virov za območje Lisce. 
 
Veliko prebivalcev Zasavske regije (Občine Hrastnik, Občine Trbovlje, Občine Zagorje) 
ima stalno prebivališče v teh občinah, njihovi predniki pa so ţiveli na območju, kjer bo 
zgrajeno novo vodovodno omreţje. Omenjeni ljudje ohranjajo na tem območju kmetije in 
potrebujejo za normalno delovanje kvalitetno vodo. Na obravnavanem območju pridelujejo 
kmetijske pridelke, ki jih koristjo v svoje namen, posamezniki pa tudi za namen prodaje na 
trţnicah, oskrbe vrtcev in hotelskih komplekse v svojih občinah. Kvalitetna vodooskrba jim 
bo omogočila, da ohranijo in nadaljujejo s svojim delom. 
 
Z zagotovitvijo neoporečne pitne vode pa se bo preprečil nastanek kuţnih bolezni, ki lahko 
nastanejo ob pomanjkanju vode. Prebivalci tega območja so zaposleni tudi v drugih 
občinah, pri čemer se zaradi bolezni poveča izostanek od dela in s tem izpad prihodkov 
Savinjske regije, prav tako tudi drugih regij. Ker je to območje tudi turistično zelo obiskano 
lahko pojav kuţnih bolezni pomeni ogroţenost celotne regije. Izvedba projekta pa bo 
preprečila nastanek bolezni in nudila prebivalcem in obiskovalcem kvalitetnejšo ţivljenje, kar 
se bo pozitivno odraţalo na zdravju in delu ljudi. 
 
Urejena vodooskrba bo vplivala na nadaljnji razvoj tega območja z okolico, saj bodo dani 
pogoji in moţnosti tudi za razvoj turizma, lova, rekreacije, kar bo vplivalo na povečan obisk 
gostov, turistov tudi iz drugih občin ter posredno tudi razvoj ostalih dejavnosti (obrt, malo 
gospodarstvo, razvoj ţivinoreje, ipd.), na priseljevanje, na nadaljnji razvoj območja; kar 
zagotavlja regionalni vpliv. 
 
Z vidika trajnostnega in sonaravnega razvoja bo projekt prispeval k ohranjanju obstoječe 
poselitve in zmanjševanju teţnje po preseljevanju mladih druţin na obrobja večjih mest ter 
po opuščanju kmetijske dejavnosti. 
 
Projekt izboljšuje tudi: 

- Poţarno varnost območja. 
- Ohranja poseljenost in razvoj podeţelja. 
- Ohranja in zagotavlja neoporečno pitno vodo, kar pozitivno vpliva na zdravje in 

ţivljenje ljudi 
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Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Laško Zabreţ, Povčeno, Globoko in 
zgornje Strensko, Radoblje 
vključno z zaselkom "Pod 
Kolarnico", Laţiše, Vrh, 
Konc,Stopce, Kladje, Dol pri 
Laškem, Selo pri Laškem in 
Brodnice 

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava proj. in inv. dokumentacije 22.059,60 okt. 2009 - jul. 
2010 

2. Izvedba postopka javnega naročanja 0,00 jul. 2010 - avg. 
2010 

3. Izvedba II etapa in Trije studenci 713.498,67 avg. 2010 - sep. 
2011 

4. Izvedba III etapa 223.201,42 avg. 2010 - sep. 
2011 

5. Izvedba povezovalnega vodovoda 59.625,25 avg. 2010 - sep. 
2011 

6. Nadzor nad investicijo 32.142,53 avg. 2010 - sep. 
2011 

7.Odprava pomanjkljivosti 0 Sep 2011 – sep. 
2011 

8.Zaključek investicije 0 Sep 2011 – sep. 
2011 

SKUPAJ stroški: 1.050.527,47  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 
2009 

leto 2010 leto 2011 
leto 
2012 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Laško  250.687,41 99.840,06  350.527,47 33,4% 

       

       

…       

sredstva EU 
(ESRR) 

 560.000,00 140.000,00  700.000,00 66,6% 

drugi javni viri 
(navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): 
________- 

      

SKUPAJ po letih  810.687,41 239.840,06  1.050.527,47 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  SAVINJSKE -  ORP OSREDNJE CELJSKO 
 

Zap. št. projekta: 37. 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Štore  

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDEK VRTCA LIPA V ŠTORAH 

 

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

Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP 3.2.1. – Energetska sanacija in trajnostna gradnja 
stavb  

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije 
potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih 
odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem 
turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 
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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 
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 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, 
manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 
mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizko energetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- zmanjšanje rabe energije oz. povečanje nizkoenergetske 
učinkovitosti objektov, 

- zagotovitev ustreznih  prostorskih pogojev za predšolsko vzgojo, 
- ustvarjanje novih delovnih mest (predvidoma 1), 
- izboljšati kvaliteto bivanja na območju oz. prispevati k boljši 

kakovost ţivljenja ljudi na območju. 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- povečati 6 obstoječih igralnic, izgradnja 3 novih igralnic, povečati 
kuhinjo, izgradnja sanitarjev, izgradnja skupnega igralnega 
prostora in prostora za potrebe uprave vrtca Lipa v Štorah za 
zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za predšolsko vzgojo 
in pokrivanje potreb po vpisu otrok v vrtce na območju občine, 

- notranja oprema (igralnice, kuhinja, kopalnice, prostori uprave) 
- rekonstrukcija in gradnja prizidka k vrtcu po kriterijih učinkovite 

(nizko-energetske) rabe energije.  

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- prihranek pri energiji 
- izgrajene nove površine v nizkoenergetskem vrtcu 

Ciljna(-e) skupina(-e): - predšolski otroci  
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

V občini Štore je obstoječ vrtec Lipa s 6 igralnicami ki je bil zgrajen leta 1967. Zaradi novih 
normativov, velikost igralnic ni več primerna, prav tako pa vrtec tudi nima prostora za 
zaposlene. Vrtec je bil zgrajen še po starih merilih, kar predstavlja veliko izgubo energije. 
Zaradi bistveno povečanega vpisa predšolskih otrok v programe predšolske vzgoje mora 
občina na podlagi Zakona o vrtcih zagotoviti dodatne prostorske kapacitete za izvajanje 
programov in staršem zagotoviti vpis vseh otrok v programe predšolske vzgoje.  
Občina Štore bo v letu 2009 pridobila ustrezno projektno dokumentacijo in gradbeno 
dovoljenje, zato bo v letu 2010/2011 pristopila k izvedbi projekta. Projekt bo leta 2011 tudi 
zaključila. V času izvedbe investicije bo občina poskrbela za strokovni nadzor in ustrezno 
informiranje ter obveščanje javnosti.  
Projekt je v skladu Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 
(PRIORITETA 3 – OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA REGIJA; UKREP 3.2.1. – 
ENERGETSKA SANACIJA IN TRAJNOSTNA GRADNJA STAVB) in izkazuje regionalni 
pomen, saj bo izvedena investicija v izgradnjo nizko-energetskega vrtca prispevala k  
zmanjševanju rabe energije v javnih stavbah ter uporabi obnovljivih virov energije, kar je 
eden od razvojnih ciljev v Savinjski regiji. 
Investicija je projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. 
RS, št. 93/08 in 47/09). Po zaključku investicije bo objekt funkcioniral kot energetsko 
učinkovit objekt. 

 

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Štore   Štore   

 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Projektna dokumentacija   45.805 2009  

2. Geološke raziskave 4.000 2010 

3. Priprava dokumentacije za prijavo (investicijska 
dokumentacija) 

5.000 2010 

4. Revizija projekta 5.000 2010 

5. Nakupi zemljišč 20.000 2010 

6. Gradbeno obrtniška dela  983.000 2011 

7. Notranja oprema vrtca   148.000 2011 

8. Nadzor  12.000 2011  

9. Zunanja ureditev   70.000 2011 

10. Obveščanje javnosti in pridobitev dovoljenj 1.500 2011 

11. Ostala dokumentacija (varnostni načrti,…) 2.000 2011 

12. Vodenje projekta, računovodsko svetovanje in 
koordinacija 

5.000 2011 

SKUPAJ stroški: 1.301.305,00  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 
2009 

leto 2010 leto 2011 
leto 
2012 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Štore 
 
 13.224,10 202.408,90 

 
215.633,00 16,6% 

sredstva EU 
(ESRR) 

 
 66.580,90 1.019.091,10 

 
1.085.672,00 83,4% 

drugi javni viri (navedite):        
zasebna sredstva 
(navedite):  

      

SKUPAJ po letih 0 79.805,00 1.221.500,00 0 1.301.305,00 100,00% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  SAVINJSKE -  ORP OSREDNJE CELJSKO 
 

Zap. št. projekta: 38. 
 

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

Naziv projekta: IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA  VRTCA VOJNIK 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 3 – Okolju prijazna in dostopna regija  
Ukrep RRP (št. in naziv): UKREP 3.2.1.- Energetska sanacija in trajnostna 

gradnja stavb 
 

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 razvoj 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

 (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne 
naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije 
potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih 
odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem 
turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 
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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 
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 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, 
manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 
mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

  (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- zmanjšanje rabe energije oz. povečanje nizko-energetskega 
učinkovitosti objektov 

- zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za predšolsko vzgojo 
in zdruţitev oddelkov na eni lokaciji 

- okolju prijaznejša izgradnja objekta 
- izboljšati kvaliteto bivanja na območju in prispevati k boljši 

kakovosti ţivljenja ljudi na območju 
- ustvarjati nova delovna mesta 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

Prvotni cilj projekta je izgradnja novega objekta po merilih nizko 
energetske gradnje. 
Zagotoviti ustrezne prostorske pogoje na enotni lokaciji za izvajanje 
predšolske vzgoje. 
Izboljšanje kvalitete bivanja na območju. 

 
 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- prihranek pri energiji (25%) 
- izgradnja novih površin za namene vrtca  
- delovno mesto: predvidoma 1 

Ciljna(-e) skupina(-e): - predšolski otroci 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 
Občina Vojnik se  kot ustanoviteljica vrtca ves čas sooča s prostorsko stisko Vrtca Mavrica 

Vojnik. Del vrtca je montaţne izvedbe in popolnoma dotrajan, poleg tega pa se predšolska 

vzgoja občasno vrši v začasnih prostorih OŠ Vojnik in ţupnišča Vojnik. Projekt, ki je predmet 

prijave, obsega izvedbo I. faze izgradnje nizko energetskega vrtca Vojnik. 

 

Faznost izgradnje vrtca Vojnik zajema: 

- rušenje dotrajanega dela obstoječega vrtca, ohrani se le novejši del 

- izgradnja novega vrtca v dveh etaţah, 1367,5 m2. 

Obstoječi vrtec: 

Novejši del obstoječega vrtca se ohrani, dotrajani del pa v celoti poruši in nadomesti z 

nizkoenergetsko gradnjo. Del obstoječe stavbe vrtca, ki se bo ohranil, bo vseboval: 

- v pritličju 3 igralnice, del sanitarij, garderobo, kotiček za starše, vhodni vetrolov 

- v nadstropju prostore ravnatelja, administracije, računovodstva, arhiva, vodje enote ter 

kabinet za vzgojne pripomočke 

 

Novo načrtovani objekt (nov vrtec) bo sestavljen iz delno vkopanega pritličja in nadstropja.  

Zajemal bo: 

- v pritličju 4 igralnice, dodatne prostore, sanitarije, spremne prostore, večnamenski prostor 

/ športno igralnico, kuhinjo, gospodarske in komunikacijske prostore.  

- v nadstropju 7 igralnic, dodatne prostore, terase, sanitarije, zbornico ter komunikacijski 

del etaţe 

Obe etaţi bosta povezani s stopniščem ter dvigalom. Igralnice v obeh etaţah bodo imele 

dostop na teraso in zazelenjene površine.  

Objekt bo klasične gradnje z delno zazelenjeno streho.  

 

Projekt je v skladu z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 

(PRIORITETA 3 – OKOLJU PRIJAZNA IN DOSTOPNA REGIJA; UKREP 3.2.1.-

ENERGETSKA  SANACIJA IN TRAJNOSTNA GRADNJA STAVB) in izkazuje regionalni 

pomen, saj bo izvedena investicija v izgradnjo nizko-energetskega vrtca prispevala k 

zmanjševanju rabe energije v javnih stavbah ter uporabi obnovljenih virov energije, kar je 

eden od razvojnih ciljev v Savinjski regiji. 

Po zaključku investicije bo objekt funkcioniral kot energetsko učinkovit. 

Investicija je projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. 

RS, št. 93/08 in 47/09). Po zaključku investicije bo objekt funkcioniral kot energetsko 

učinkovit objekt. 

Po izvedbi investicije bo v vrtcu moţnost izvajanja dodatnih dejavnosti: učenje tujega jezika, 

moţnost popoldanskega varstva, ipd. 

 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Vojnik Vojnik trg 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. priprava projektne dokumentacije 50.000 2009 

2. priprava dokumentacije za prijavo 
(investicijska dokumentacija) 

5.000 2009/2010 

3. izgradnja objekta 1.531.865 2011-2012 

4. nadzor 15.000 2011-2012 

5. oprema 100.000 2011 

6. ureditev okolice in servisni uvozi 25.000 2012 

7. obveščanje javnosti in pridobitev uporabnega 
dovoljenja 

3.000 2012 

8. ostala dokumentacija (varnostni načrti, 
koordinacija..) 

2.000 2011-2012 

SKUPAJ stroški: 1.731.865  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

OBČINA VOJNIK 20.000 166.865 372.500 365.009 924.374 53 

sredstva EU (ESRR) /  400.000 407.491 807.491 47 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih 20.000 166.865 772.500 772.500 1.731.865 100,0% 
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PROJEKTNI PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA REGIJE  SAVINJSKE -  ORP OSREDNJE CELJSKO 
 

Zap. št. projekta: 39. 
 

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

Naziv projekta: ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA FRANKOLOVO 

 

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 (označi le eno alineo): 
 
 (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,  

 (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, 

 (1a) izobraţevalna infrastruktura - višješolska regijska izobraţevalna središča 

   (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše 
čistilne naprave,  

 (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov, 

  (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, 
večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, 
čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije 
potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih 
odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami …),  

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem 
turizma in promocije regije, 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, 
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 ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, 
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 (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih 
načrtov,  

 (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,  

 (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, 
parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje ţivljenjskega sloga, 
manj odvisnega od avtomobila 

 (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

 (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih 
mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih 
območij,  

 (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 

 (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti, 

 (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- izboljšati komunalno infrastrukturo 
- zgraditi čistilno napravo in odvajanje komunalnih odplak naselja 

Frankolovo 
- zmanjšati onesnaţevanje okolja in s tem 
- omogočiti pogoje, ki jih zahtevajo danes veljavni kriteriji 

- tehnične in okoljevarstvene regulative 
- varovanje okolja 

Specifični cilji 
projekta (kratkoročni): 

- osnovni namen projekta je izgradnja ČN Frankolovo in izgradnja 
glavnega zbirnega kanala in s doseči specifični cilj zbiranja 
odplak in čiščenje le-teh. 

- izboljšanje kvalitete potoka Jesenica 

- izboljšanje kvalitete bivanja prebivalce 
 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- izgradnja čistilne naprave 

- izgradnja kanala v dolţini 1500 m 
Ciljna(-e) skupina(-e): - prebivalci Frankolovega 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 
Območje Frankolovega na obravnavanem območju nima urejenega odvodnjavanja fekalnih 
odplak. Te se odvodnjavajo po obstoječih mešanih kanalih in lokalnih meteornih jarkih v 
površinske vodotoke. 
ČN Frankolovo, kapacitete 800 PE in zbirni kanal zajema komleptno območje odvodnjava 
preko zbirnega kanala na predvideno ČN. Zbirni fekalni kanal poteka na severu v lokalni 
cesti ob potoku Jesenica, skozi center Frankolovega, prečka cesto Vojnik-Stranice ter poteka 
po območju obrtne cone (Mercator) ob vzhodnem robu ceste Vojnik-Stranice. 
Kanalizacija obravnavanega območja je predvidena v ločenem sistemu s čiščenjem na 
lokalni ČN Frankolovo. Na predvideno fekalno kanalizacijo se vodijo samo fekalne in 
tehnološke odplake. Poleg območji   Frankolovega, Verpet, Straţice projekt  predvideva 
širitev urbaniziranih naselij in moţnosti nadaljnje gradnje kanala.  
Kompletno območje se odvodnjava preko zbirnega kanala na predvideno ČN. Zbirni fekalni 
kanal poteka na severu v lokalni cesti ob potoku Jesenica, skozi center Frankolovega, 
prečka cesto Vojnik-Stranice ter poteka po območju obrtne cone (Mercator) ob vzhodnem 
robu ceste Vojnik-Stranice. 

 
 
 
  

Geografska 
lokacija projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Vojnik Frankolovo 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. priprava projektne dokumentacije 18.000 2009 

2. priprava dokumentacije za prijavo (investicijska 
dokumentacije) 

5.000 2009 

3. nakup zemljišča za ČN 55.000 2009 

4. izgradnja objekta ČN + kanal 640.000 2010-2012 

5. nadzor 8.000 2012 

6. obveščanje javnosti in pridobitev uporabnega 
dovoljenja 

2.000 2012 

7. ostala dokumentacija (varnostni načrti, 
koordinacija…) 

2.000 2012 

SKUPAJ stroški: 730.000  
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

OBČINA VOJNIK 65.000 123.000 259.434 / 447.434 61 

partner 1       

partner 2       

…       

sredstva EU (ESRR) / 142.000 140.566 / 282.566 39 

drugi javni viri (navedite): 
_________ 

      

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

      

SKUPAJ po letih 65.000 265.000 400.000  730.000 100 

 
 

 

 


