OBMOČNI RAZVOJNI PROGRAM
OSREDNJE CELJSKO
2014-2020

Območno razvojno partnerstvo »Osrednje Celjsko«
Mestna občina Celje, Dobrna, Vojnik, Štore, Laško
Celje, september 2014

OBMOČNI RAZVOJNI PROGRAM OSREDNJE CELJSKO 2014-2020

IZVAJALCI:

SIMBIO, d. o. o.
OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO OSREDNJE CELJSKO
v sodelovanju z:
MESTNO OBČINO CELJE
OBČINO DOBRNA
OBČINO VOJNIK
OBČINO LAŠKO
OBČINO ŠTORE

LETO IZDELAVE: SEPTEMBER, 2014
Dokument dopolnjen in potrjen na 16. seji ORS Osrednje Celjsko dne 07. 05. 2015

2

KAZALO

I. UVOD
1.

NAMEN IN CILJI OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA ...................................................... 5

2. PRAVNE PODLAGE IN DRUGI PROGRAMSKI DOKUMENTI ZA PRIPRAVO OBMOČNEGA
RAZVOJNEGA PROGRAMA ............................................................................................................ 6
3.

METODOLOGIJA PRIPRAVE REGIONALNEGA/OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA ........... 8

II. ANALIZA STANJA IN RAZVOJNIH PROJEKTOV OSREDNJE CELJSKEGA
V OBDOBJU 2007-2013
1.

ANALIZA STANJA IN DOSEŽENA STOPNJA RAZVITOSTI OSREDNJE CELJSKEGA ........................ 11
1.1 Demografija ................................................................................................................................. 11
1.2 Delovno aktivno prebivalstvo ...................................................................................................... 12
1.3 Izobrazbena struktura ................................................................................................................. 14
1.4 Sociala in varstvo ......................................................................................................................... 15
1.5 Gospodarstvo .............................................................................................................................. 15
1.6 Energetika .................................................................................................................................... 17
1.7 Kmetijstvo in gozdarstvo ............................................................................................................. 17
1.8 Turizem ........................................................................................................................................ 18
1.9 Okolje in prostor .......................................................................................................................... 20
1.9.1 Narava in biotska raznovrstnost ........................................................................................... 20
1.9.2 Odpadne vode ...................................................................................................................... 33
1.9.3 Vodooskrba........................................................................................................................... 35
1.9.4 Upravljanje z vodami ............................................................................................................ 36
1.9.5 Ravnanje z odpadki............................................................................................................... 37
1.9.6 Cestna infrastruktura............................................................................................................ 38
1.9.7 Investicije v stanovanjsko infrastrukturo ............................................................................. 40

2.

ANALIZA ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV V OBDOBJU 2007-2013 ........................................ 41
2.1 Analiza črpanja EU sredstEV v obdobju 2007-2013 v okviru razpisa »Razvoj regij« ................... 41
3

2.2 Črpanje Evropskih sredstev – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ............................................. 42

III. STRATEŠKI DEL
1.

RAZVOJNA PRIORITETNA PODROČJA IN CILJI NA RAVNI EU, SLOVENIJE IN SAVINJSKE REGIJE 46
1.1 EU razvojna prioritetna področja in cilji ..................................................................................... 46
1.2 Nacionalna prioritetna področja in cilji ...................................................................................... 46
1.3 Regijska razvojna prioritetna področja in cilji ............................................................................. 49

2. RAZVOJNI POTENCIALI, PRIORITETNA PODROČJA IN CILJI OSREDNJE CELJSKEGA ...................... 52
2.1 Razvojni potenciali, izzivi in ovire Osrednje Celjskega ................................................................ 52
2.2 Prioritetna razvojna področja in cilji Osrednje Celjskega ........................................................... 56

IV. PROGRAMSKI DEL
1.

POSTOPEK PRIPRAVE ORP 2014-2020 .................................................................................. 59

2. PREDSTAVITEV PROJEKTOV ORP OSREDNJE CELJSKO 2014-2020 PO KLJUČNIH RAZVOJNIH
PRIORITETAH ............................................................................................................................. 60
3. PREDSTAVITEV PREDLOGOV REGIJSKIH IN SEKTORSKIH PROJEKTOV ZA DOGOVOR O RAZVOJU
REGIJE ............................................................................................................................................
4. SISTEM SPREMLJANJA, VREDNOTENJA IN ORGANIZIRANOSTI IZVAJANJA ORP
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
5. OPREDELITEV SISTEMA INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI O NAČRTOVANJU IN
IZVAJANJU OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA ..................................................................113

VIRI IN LITERATURA: ..................................................................................................................114

4

I.

UVOD

1. Namen in cilji območno razvojnega programa
Območni razvojni program Območno razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko 2014-2020 (v
nadaljevanju ORP) je temeljni strateški in programski dokument na subregionalni ravni in je skladen s
temeljnim programskim dokumentom na regionalni ravni - Regionalnim razvojnim programom
Savinjske regije 2014-2020 (v nadaljevanju RRP) ter strateškim in programskim dokumentom na
nacionalni ravni. ORP Osrednje Celjsko je hkrati sestavni del Regionalnega razvojnega programa
Savinjske regije 2014-2020.
Območje Območnega razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko vključuje 5 občin, in sicer: Celje,
Dobrna, Vojnik, Štore in Laško.
ORP opredeljuje razvojne prednosti območja območnega razvojnega partnerstva kot dela razvojne
regije, določa razvojne prioritete subregije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja
razvoja na območju subregije.
Podobno kot regionalni razvojni programi so tudi območni razvojni programi vsebinski dokumenti, ki
na podlagi ocene stanja v subregiji in identificiranih razvojnih potencialov opredeljujejo investicijska
področja, v katera se bo vlagalo v naslednjem programskem obdobju z namenom, da se dosežejo
specifični cilji, opredeljeni na subregionalni, regionalni in nacionalni ravni. Na ta način bo torej
zagotovljeno, da bodo ORP kot deli regionalnih razvojnih programov preko le-teh eden od stebrov za
doseganje skupnih ciljev. Poleg specifičnih ciljev, ki bodo določeni na nacionalni ravni in h katerim
bodo morale prispevati tudi regije z izvajanjem svojih regionalnih razvojnih programov, pa moramo
tudi regije in znotraj njih subregije, kjer je to mogoče, opredeliti tudi posebne cilje, ki izhajajo iz naših
specifičnih razvojnih potencialov.
ORP temelji na prepoznavanju razvojnih potencialov subregije Osrednje Celjsko, ki jih bomo
udejanjali skozi izvajanje kvalitetnih razvojnih projektov. Nosilci regijsko pomembnih razvojnih
projektov bodo skozi umestitev v RRP imeli možnost, da ob lastnih virih za izvedbo pridobijo
sofinanciranje tudi iz naslova evropskih in nacionalnih virov. Dosedanja spoznanja razvoja subregije
Osrednje Celjskega nas prednostno usmerjajo v prizadevanje za naložbe in vlaganje v področja, ki
predstavljajo gonilo gospodarskega in družbenega razvoja v prihodnosti. Menimo, da lahko s
pomočjo investicij na naslednjih področjih: investicije v infrastrukturo, razvoj podjetništva in
podeželja ter urbani trajnostni razvoj mesta Celje s krepitvijo in vitalnostjo podeželskega zaledja, in
specializacijo turizma vsekakor doprinesemo k dvigu kakovosti življenja v subregiji Osrednje Celjsko d
leti 2014-2020.
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2. Pravne podlage in drugi programski dokumenti za pripravo
območnega razvojnega programa
Območni razvojni program (ORP) Osrednje Celjskega se pripravlja v skladu z Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l. RS št. 20/2011) ter Uredbo o izvajanju ukrepov
endogene regionalne politike (Ur. l. RS št. 16/2013), ki opredeljuje pogoje, merila in postopke
sofinanciranja regijskih projektov v skladu z Dogovori za razvoj regije.
Območni razvojni program Osrednje Celjsko sledi ciljem strateških in programskih dokumentov
Evropske unije in Slovenije za obdobje 2014-2020, in sicer:
 Strategije EU 2020,
 Partnerski sporazum (PS),
 Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (SRS 2014-2020),
 Strategija pametne specializacije 2014-2020 (SPS),
 Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2017 (DRPI 20142017),
 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP) in v
tem okviru še štirje Operativni programi za Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020 (OP
ETS).
 Program razvoja podeželja 2014-2020
Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (v nadaljevanju SRS 2014-2020) opredeljuje gospodarsko rast
države do leta 2020, ki bo temeljila na petih razvojnih prioritetah:






podjetnosti,
znanju,
zelenem,
vključujoči družbi ter
učinkovitem javnem sektorju in pravni državi.

Partnerski sporazum (PS) utemeljuje izbrane strateške prioritete države. Slovenija je opredelila
izmed 11 tematskih ciljev tri, katerim bo dala v novem finančnem obdobju prednost, in sicer:
 krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
 izboljšanje konkurenčnosti MSP in
 podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo.
Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2017 (DRPI 20142017) je izvedbeni načrt za
izvajanje SRS 2014-2020. DRPI vsebuje prioritete, v katere bo država usmerjala sredstva v prihodnjem
programskem obdobju, terminski načrt izvedbe projektov.
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je osnovni
dokument za črpanje EU sredstev iz vseh petih (5) skladov EU: ESRR, ESS, KS, EKSRP in ESPR.

6

EU

SLOVENIJA

SAVINJSKA REGIJA

SUBREGIJA OSREDNJE
CELJSKO

Strategija EU 2020
Partnerski sporazum – 11 tematskih ciljev
Strategija razvoja Slovenije 2014-2020
Program državnih razvojnih prioritet in investicij RS 2014-2020
Operativni program kohezijske politike 2014-2020
Strategija pametne specializacije 2014-2020
Program razvoja podeželja 2014-2020
Regionalni razvojni program Savinjske regije
2014-2020
Območni razvojni program Osrednje
Celjsko 2014-2020
Evropsko teritorialno sodelovanje – ETS
Med petimi programi Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) - Slovenija/Italija,
Slovenija/Avstrija, Slovenija/Madžarska, Slovenija/Hrvaška in Jadranski program sta za našo regijo
zanimiva dva: OP Slovenija-Avstrija in OP Slovenija-Hrvaška, Podonavje …

Slovenija – Italija
Slovenija – Avstrija
Slovenija – Madžarska
Slovenija – Hrvaška
Jadransko Jonski program
Program Podonavje

Transnacionalni programi

Alpski prostor
Srednja Evropa
Mediteran
INTERREG
INTERRACT
ESPON
URBACT

Medregionalni in mrežni programi

Operativni programi čezmejnega sodelovanja so šele v pripravi.

7

3. Metodologija priprave regionalnega/območnega razvojnega
programa
Priprava ORP je enako kot priprava RRP potekala v povezavi s programiranjem na nacionalni in
regionalni ravni. Hkrati s pripravo nacionalnih strateških dokumentov se je po enaki metodologiji
pripravljal tudi območni razvojni program Osrednje Celjskega.
Slika 1. Proces strateškega načrtovanja na nivoju Republike Slovenije, smiselno upoštevan v postopkih

priprave območnega razvojnega programa v sodelovanju z ostalimi razvojnimi institucijami v Savinjski regiji.

Koordinator priprave območnega razvojnega programa Osrednje Celjsko, Območno razvojno
partnerstvo (Simbio) je pozvalo vse občine in deležnike na območju Osrednje Celjskega, da
posredujejo projektne predloge, ki se naj bi vključili v programski del razvojnega programa, za novo
finančno perspektivo 2014-2020.
Zbiranje projektnih predlogov je potekalo vse od januarja do maja 2013, ko so se projektni predlogi
občin in ostalih deležnikov Osrednje Celjskega obravnavali tudi na ravni Savinjske regije in vključili v
Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014-2020. Z analizo nabora projektnih predlogov in
razvojnih potencialov, specializacij so se prepoznale in oblikovale razvojne prioritete območja.
V postopku priprave ORP smo tako kot v postopku priprave RRP sledili ključnim prioritetam in
načelom skladnega regionalnega razvoja, še zlasti pa:
- spodbujanju podjetništva in konkurenčnosti,
- spodbujanju razvoja, raziskav in inovativnih aktivnosti in investicij v podjetjih,
8

- zniževanju stopnje brezposelnosti in povečevanju zaposlenosti, usposabljanju in vseživljenjskemu
učenju,
- preprečevanju nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi,
- ohranjanju poseljenosti na celotnem območju subregije/regije ob upoštevanju policentričnega
sistema,
- poselitve z vlaganjem v infrastrukturo na področju prometa, energetike, prostora in informacijske
družbe,
- pospeševanju razvoja okolju prijaznega gospodarjenja z viri ter varovanju naravnih dobrin,
naravnih vrednot in kulturne dediščine ter drugega javnega dobra, ohranjanju in razvijanju
socialnega in zdravega okolja (vir: Program državnih razvojnih prioritet …, 2013).
Priprava programskega dokumenta je sledila naslednjemu zaporedju, v skladu z usmeritvami priprave
regijskih in območnih razvojnih programov v skladu z Zakonom o skladnem regionalnem razvoju in
Uredbi o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike.
1. Identifikacija razvojnih potencialov območja Osrednje Celjskega
2. Opredelitev ključnih razvojnih ovir območja
3. Opredelitev razvojnih ciljev in prioritet v novem programskem obdobju 2014-2020
4. Opredelitev programov znotraj posameznih prioritet za spodbujanje razvoja subregije na
posameznem področju z namenom doseganja razvojnih ciljev
5. Časovno in finančno ovrednotenje projektnih predlogov posameznih ključnih prioritetnih
področij
6. Predstavitev regijskih projektov za vključitev v Dogovor za razvoj regije
7. Predstavitev sektorskih projektov za vključitev v Dogovor za razvoj regije
8. Opredelitev pristopa spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja območnega
razvojnega programa
Območni razvojni program Osrednje Celjskega tako obsega analitični, strateški in programski del.
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II.

ANALIZA STOPNJE RAZVITOSTI OBMOČJA IN
Č RPANJA EU SREDSTEV V OBDOBJU 2007-2013

Osrednje Celjsko predstavlja eno izmed petih subregij Savinjske razvojne regije in vključuje pet občin:
Mestno občino Celje, Dobrno, Vojnik, Štore in Laško.

Središče območja predstavlja Mestna občina Celje, ki izrazito izstopa po številu prebivalcev, vendar
po velikosti sledi občini Laško, ki se razprostira na 197,5 km2 površine. V območju se nahajajo še tri
manjše občine, kjer prevladuje pretežno podeželsko prebivalstvo. Območje obsega dve upravni enoti,
in sicer Celje in Laško.
Celotno območje Osrednje Celjskega meri 427,5 m2, kar predstavlja 2,1 % površine Slovenije.
Tabela 1. Površina občin, število naselij in gostota poselitve (vir: SURS, 2014)

Občina
Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjsko

Površina (v km2)

Število naselij

Gostota poselitve

94,9
31,7
75,3
28,1
197,5
427,5

39
11
56
12
85
203

513,9
69,2
113,0
152,5
67,9
183,3
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1. Analiza stanja in dosežena stopnja razvitosti Osrednje Celjskega
1.1 Demografija
Na območju Osrednje Celjskega je leta 2013 živelo 77.176 prebivalcev, kar predstavlja 3,74 % vsega
slovenskega prebivalstva.
Subregija Osrednje Celjsko obsega eno mestno občino - Celje, ki ima po podatkih iz leta 2013 48.773
prebivalcev. Sledi ji občina Laško s 13.416 prebivalci.
Iz primerjave podatkov iz leta 2007 in 2013 je mogoče ugotoviti, da je na območju Osrednje Celjskega
v letu 2013 živelo 878 prebivalcev manj kot leta 2007.
Tabela 2. Število prebivalcev po občinah, primerjava med letoma 2007 in 2013 (vir: SURS, 2014)

Občina
2007
Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Skupaj Osrednje Celjsko
Savinjska regija
Slovenija

Število prebivalcev
2013

49.501
2.133
8.317
4.255
13.848
78.054
261.243
2.019.406

48.773
2.194
8.507
4.286
13.416
77.176
260.479
2.059.114

Razlika v številu
prebivalcev
(2013-2007)
-728
61
190
31
-432
-878
-521.722
764

Iz preglednice 3 je razvidno, da je povprečna starost ljudi v občinah Osrednje Celjskega, v primerjavi
s slovenskim povprečjem, v letu 2012 malo nad slovenskim povprečjem. V letu 2012 je bila v
povprečju povprečna starost v Osrednje Celjskem 42,5 let, medtem ko je bila istega leta na ravni
Slovenije 42 let.
Tabela 3. Povprečna starost in naravni prirastek, primerjava med letoma 2008 in 2013 (vir: SURS, 2014)

Občine/leto
Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjsko
Savinjska regija
Slovenija

Povprečna starost (leta)
2008
2012
42,1
43,0
39,9
40,6
40,6
42,0
41,0
43,7
41,7
43,1
41,1
42,5
40,7
41,7
41,2
42,0

Naravni prirast na 1000 prebivalcev
2008
2012
1,8
1,7
1,4
5,9
-1,3
-1,1
1,2
-11,4
-2,4
-2,8
1,6
0,8
1,7
1,3

Med občinami se pojavljajo razlike pri naravnem prirastu na 1000 prebivalcev. V treh občinah, ki so
imele v letu 2008 negativni naravni prirast, se je le ta v letu 2012 še povečal, in sicer v občinah Vojnik,
Štore in Laško. Največji negativni naravni prirast na 1000 prebivalcev ima občina Štore.
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Selitveno gibanje prebivalstva Osrednje Celjskega
Statistični podatki za selitveno gibanje prikazujejo stanje priseljenosti in izseljenosti v in iz
posameznih občin Osrednje Celjskega. Na območju Osrednje Celjskega se selitveno gibanje v manjši
meri negativno obrača v občinah Dobrna, Vojnik, Štore in Laško, kar pomeni, da se iz teh občin več
ljudi odseli kot priseli. Najvišje negativno selitveno gibanje je opazno v občini Laško. V primerjavi z
letom 2008 se opazno kaže tudi manjše selitveno gibanje v občini Celje, saj se je v obdobju 20082012 npr. v Mestno občino Celje priselilo za 15,5 manj ljudi na 1000 prebivalcev.
Tabela 4. Selitveno gibanje prebivalstva med občinami (vir: SURS, 2014)

Občine/leto

Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško

Selitveni prirast med
občinami na 1000
prebivalci
2008
2012
-11,0
-2,4
34,3
-3,2
3,7
9,5
19,7
10,5
1,2
-1,9

Selitveni prirast s tujino
na 1000 prebivalcev
2008
15,5
1,9
2,0
17,5
4,4

2012
1,2
-0,5
-0,1
-0,2
-2,7

Med izbranimi demografskimi kazalniki je smiselno izpostaviti kazalnik – indeks staranja. Najvišji
indeks staranja se kaže v občini Štore, ki je 147,2. V primerjavi s slovenskim povprečjem je koeficient
starostne odvisnosti višji v vseh občinah, razen v občini Dobrna. Najvišji je v občini Štore in Vojnik. V
obeh občinah se nahajata domova za starejše občane. V občini Štore tudi varovana stanovanja.
Tabela 5. Kazalniki staranja in starostne odvisnosti prebivalstva za leto 2013 (vir: SURS, 2014)

Kazalniki
Povprečna starost (leta)
Indeks staranja
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%)
Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%)
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več
(%)
Delež prebivalcev, starih 80 let ali več
(%)
Koeficient starostne odvisnosti
Koeficient starostne odvisnosti mladih
Koeficient starostne odvisnosti starih

MOC
43,0
132,2
13,8
67,9

Dobrna
40,6
101,9
14,6
70,6

Vojnik
42,0
117,3
15,3
66,7

Štore
43,7
147,2
13,5
66,7

Laško
43,1
133,1
14,1
67,1

SLO
42,2
118,9
14,5
68,2

18,3

14,9

18,0

19,9

18,8

17,3

4,8

4,3

4,5

6,2

5,1

4,6

47,2
20,3
26,9

41,7
20,7
21,1

50,0
23,0
27,0

50,0
20,2
29,8

49,0
21,0
28,0

46,7
21,3
25,3

1.2 Delovno aktivno prebivalstvo
Delovno aktivno prebivalstvo se je v vseh občinah, v primerjavi z letom 2008, znižalo. Na območju
Osrednje Celjskega je število delovno aktivnih prebivalcev v letu 2013, v primerjavi z letom 2008,
nižje za 4.126 oseb, kar znaša 11,65 % zmanjšanje.
Najmanj delovno aktivnega prebivalstva ima občina Dobrna (vseh prebivalcev skupaj 2.194) in največ
občina Celje, 18.267 prebivalcev (vseh skupaj 48.773 prebivalcev).
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Glede na število zaposlenih se kaže zmanjšanje za 4.556 oseb, kar pomeni 12,42 % zmanjšanje.
Stopnja registrirane brezposelnosti se je v obdobju 2008-2012 izrazito povečala v vseh občinah
Osrednje Celjskega, in sicer se je povečala skoraj za polovico.
Tabela 6. Podatki o delovno aktivnem prebivalstvu, številu zaposlenih in stopnji registrirane brezposelnosti
(vir: SURS, 2014)

Občina

Število delovno
aktivnih prebivalcev
(po prebivališču)

Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjsko
Slovenija

2008
21.321
957
3.565
1.949
5.802
33.594
880.205

2012
18.267
876
3.406
1.599
5.320
29.468
792.948

Število zaposlenih
oseb

Stopnja
registrirane
brezposelnosti

2008
29.440
388
1.252
1.816
3.780
36.676
776.689

2008
9,4
6,6
6,6
6,8
7,6
7,4
7,3

2012
25.452
451
1.372
1.599
3.246
32.120
694.370

2012
17,0
9,7
12,1
12,8
14,1
13,1
13,5

Število
registrirano
brezposelnih
oseb
2008
2012
2.177
3.750
66
94
246
464
138
237
470
869
3.097
5.414
68.411 124.015

Na območju Osrednje Celjskega se je povečalo v letu 2013, v primerjavi z letom 2007, število
samozaposlenih oseb, in sicer v skupnem seštevku (kmetijski in nekmetijski sektor) za približno 400
oseb. Število samozaposlenih kmetov se v primerjalnem obdobju ni bistveno spremenilo. V letu 2013
je bilo 1.251 samozaposlenih kmetov. V nekmetijskem sektorju pa je bilo samozaposlenih v letu 2013
2.366 oseb. Izhajajoč iz te analize je razbrati, da se je v primerjalnem obdobju največ povečalo število
samozaposlenih oseb izven kmetijskega sektorja.
Tabela 7. Samozaposlene osebe v občinah Osrednje Celjskega (nekmetijski in kmetijski sektor) (vir: SURS,
2014)

Občina

Samozaposlene
Samozaposlene osebe Samozaposlene osebe
osebe – skupaj
brez kmetov
– kmetje
2007
2013
2007
2013
2007
2013
Mestna občina Celje
1.726
1.904
1.417
1.640
309
264
Dobrna
120
130
35
47
85
83
Vojnik
474
475
186
234
288
241
Štore
174
168
84
96
90
72
Laško
747
940
273
349
474
591
Osrednje Celjsko
3.241
3.617
1.995
2.366
1.246
1.251
Slovenija
87.672
96.953
54.193
63.269
33.479
33.684
V primerjavi z letom 2008 so se v vseh občinah bruto in neto plače dvignile. V povprečju se je bruto
plača v Osrednje Celjskem povečala za 8,2 %. Največ se je povečala v občini Štore.
Tabela 8. Povprečne mesečne bruto in neto plače na zaposlenega na območju Osrednje Celjskega (vir: SURS,
2014)

Občina

Mestna občina Celje
Dobrna

Bruto plača na zaposlenega
(v EUR)
2008
2013
1.368,38
1.471,20
1.197,05
1.295,30

Neto plača na zaposlenega (v EUR)
2008
886,65
804,06

2013
969,30
876,34
13

Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjsko
Savinjska regija
Slovenija

1.228,12
1.353,58
1.266,43
1.282,712
1.255,70
1.391,43

1.328,49
1.494,99
1.352,30
1.388,456
1.396,90
1.523,18

813,06
892,38
837,76
846,782
825,55
899,80

890,95
990,55
900,65
925,558
927,71
997,01

1.3 Izobrazbena struktura
Znanje, veščine in kompetence so pomembne gonilne sile gospodarske rasti in pomemben dejavnik,
ki lahko omogoča povečanje produktivnosti in inovativnosti.

Na območju Osrednje Celjskega je 33 vrtcev in 30 osnovnih šol. V predšolsko vzgojo in izobraževanje
je bilo v šolskem letu 2011/2012 vpisanih 3.204 otrok in v osnovnošolsko izobraževanje 6.071
učencev. Leta 2012 je na območju Osrednje Celjskega bilo 41,2 dijakov na 1000 prebivalcev ter
diplomiralo 752 diplomantov, kar je 3,6 % vseh diplomantov v Sloveniji.
Tabela 9. Podatki o vzgoji in izobraževanju na območju Osrednje Celjskega, v primerjavi s Savinjsko regijo in
Slovenijo (2012) (vir: SURS, 2014)

Število vrtcev
Število OŠ
Število otrok
vključenih v vrtce
Število
osnovnošolcev
Število dijakov na
1000 prebivalcev
Število
diplomantov

Osrednje Celjsko
33
30
3.204

Savinjska regija
125
125
10.651

Slovenija
938
839
83.090

6.071

21.486

165.036

41,2

41

37

752

2679

20.596

V Mestni občini Celje se nahajajo visokošolske institucije – Fakulteta za logistiko (Univerza v
Mariboru), samostojni visokošolski zavod Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Mednarodna
fakulteta za družbene in poslovne študije ter v okviru Javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje
– Visoka gospodarska šola, Visoka zdravstvena šola in Visoka šola za varstvo okolja.
V Osrednje Celjskem so tri javne višje strokovne šole, in sicer Šolski center Celje – VSŠ, Poslovnokomercialna šola Celje – VSŠ in Šola za hortikulturo in vizualno umetnost Celje – VSŠ ter zasebna
strokovna šola ARBITURA d. o. o. Celje.
V okviru Ljudske univerze Celje se izvajajo še izredni študiji višješolskih in visokošolskih zavodov.
Ljudska univerza Celje na območju Osrednje Celjskega hkrati skrbi tudi za izobraževanje odraslih. V
letu 2012 se je v izobraževanje odraslih na območju Osrednje Celjskega vključilo 500 odraslih, kar je v
primerjavi z letom 2008, 285 (43 %) odraslih oseb manj.
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Tabela 10. Odrasli v izobraževanju (vir: SURS, 2014)

Občina
Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjsko
Slovenija

Število oseb vpisanih v izobraževanje odraslih
2008
2012
578
338
19
19
47
53
48
18
93
72
785
500
14.312
14.790

1.4 Sociala in varstvo
V Celju se nahaja glavna regijska bolnišnica - Splošna bolnišnica Celje, 5 zdravstvenih domov (Celje,
Laško, Vojnik, Dobrna, Štore) ter v Vojniku psihiatrična bolnica.
Osrednje Celjsko pomembno prispeva k zdravstvenim storitvam v sklopu zdravilišč, in sicer se
zdravstvene storitve nudijo v Termah Dobrna d. d., Termalnem zdravilišču Laško z novim zdraviliškim
kompleksom Thermano park Laško ter Rimskimi termami.
Na območju je en Center za socialno delo (CSD) Celje, 5 domov za starejše občane (Dom ob Savinji,
Dom Sv. Jožef, Dom Lipa Štore, Thermana Laško, Špesov dom v Vojniku), pomemben socialno
varstveni zavod Center za usposabljanje, delo in varstvo otrok Dobrna, ena varna in ena materinska
hiša s sedežem v Celju.

1.5 Gospodarstvo
V Sloveniji je bilo leta 2008 registriranih 152.541 podjetij, leta 2012 pa 161.636 podjetij, kar je 6 %
več. V Vzhodni Kohezijski regiji je bilo v letu 2012 registriranih 69.983 podjetij, od tega v Savinjski
regiji 17.683. Na območju Osrednje Celjskega je bilo v letu 2008 registriranih 5.624 podjetij, v letu
2012 6.044, kar je 7 % več.
Podjetja na območju Osrednje Celjskega so leta 2008 ustvarila prihodek v vrednosti 4.303.465.000,
leta 2012 pa 3.930.963.000 EUR, kar je 9 % manj. Podjetja v Vzhodni Kohezijski regiji so imela 34.389
mio EUR prihodkov, od tega Savinjska regija 9.208 mio EUR.
Mestna občina Celje kot osrednja občina območja subregije z zaledjem predstavlja staro industrijsko
središče, kjer prevladujejo predelovalne dejavnosti in stare tradicionalne dejavnosti, kot so živilska
kemijska in kovinska industrija ter vrsto storitvenih dejavnosti.
Po zaposlenosti so najpomembnejše dejavnosti v subregiji proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov,
sledijo ji avtomobilska industrija, gradbeništvo, trgovina itd. Priložnost razvoja novih dejavnosti se
kaže v nanotehnologiji, fotovoltaiki, LED-tehnologiji, oblikovanju novih materialov iz kovine in
plastike (Regionalni razvojni program Savinjske regije ..., 2013).
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Med večja podjetja v subregiji spadajo: Cinkarna Celje, Kovintrade Celje, Štore Steel, Engrotuš Celje,
Zlatarna Celje, Elektro Celje itd.
Na območju se je vzpostavila mreža poslovnih in obrtnih con, ki nudijo pomembno infrastrukturno
podporno okolje za razvoj podjetništva v subregiji. In sicer se na območju nahajajo: Obrtno-poslovna
cona Arclin (Vojnik), Obrtna cona Celje-Vzhod, Obrtna cona Štore ... Veliki potencial pa se kaže še v
razvoju logistične dejavnosti.
V subregiji deluje ena podporna institucija za razvoj podjetništva – Podjetniški inkubator Celje, ki daje
strokovno podporo malim in srednje velikim podjetjem za vzpostavitev in rast. V Celju ima sedež tudi
samostojna regionalna zbornica - Regionalna gospodarska zbornica Celje - RGZC.
Rast števila podjetij po občinah v obdobju 2007-2012
Tabela 11. Število podjetij v občinah Osrednje Celjskega, število oseb, ki delajo v podjetjih ter prihodek
podjetij (v 1000 EUR) (Vir: SURS, 2014)

Občine
Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjsko
Slovenija

Število podjetij
2007
2012
2.922
4.455
57
90
297
501
158
238
465
760
3.899
6.044
105.272 161.636

Število oseb, ki delajo
2007
2012
24.188
29.989
262
490
899
1594
1592
1707
2944
3635
29.885
37.415
649.744
881.598

Prihodek (1000 EUR)
2007
2012
295.602
3.290.732
13.880
19.289
69.889
107.443
212.400
228.604
287.717
284.895
879.488
935.833
79.763.668 90739422

V obdobju 2007-2012 je prišlo na območju Osrednje Celjskega do velikega povečanja števila podjetij v
posameznih občinah. Največ podjetij se je ustanovilo, v primerjavi z letom 2007, v občini Dobrna in
Vojnik, kjer se je število podjetij več kot podvojilo.
Povečanje števila zaposlenih v podjetjih je prav tako naraščalo vzporedno s povečanjem števila
podjetij. Tako kot je bilo največje povečanje v številu podjetij v občini Dobrna in Vojniku, je bilo v teh
dveh občinah tudi največje povečanje števila zaposlenih.
Tabela 12. Primerjava v številu podjetij med leti 2007 in 2013 (vir: SURS in AJPES, 2014)

Občina
Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjsko

Leto
2007
2.922
57
297
158
465
3.898

2013
5.346
126
629
286
911
7.298

Razlika
(2013-2007)
2.424
69
332
128
446
3.399

%
82 %
121 %
112 %
81 %
96 %
87 %

V podjetjih v občinah Osrednje Celjskega je zaposlenih v povprečju 5,5 ljudi. Največ zaposlenih na
podjetje je v občini Štore in Celje, najmanj pa v občini Vojnik.

16

Tabela 13. Število zaposlenih, ki delajo na podjetje v občini (vir: SURS in AJPES, 2014)

Občina
Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjsko
Slovenija

Število podjetij
2012
4.455
90
501
238
760
6.044
161.636

Število zaposlenih na podjetje
2012
6,7
5,4
3,2
7,2
4,8
5,5
5,1

1.6 Energetika
Na območju Osrednje Celjskega izvaja oskrbo z energijo Energetika Celje, javno podjetje, d. o. o.
Energetika Celje izvaja oskrbo z zemeljskim plinom kot sistemski operater distribucijskega omrežja za
zemeljski plin in kot dobavitelj plina, zagotavlja daljinsko ogrevanje kot proizvajalec in distributer
toplote, ter opravlja storitev termične obdelave komunalnih odpadkov v Toplarni Celje.
Oskrba s toploto je bila v letu 2012 preko sistema daljinskega ogrevanja nemotena. Za potrebe
ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode je bil osnovni energent zemeljski plin, del toplote je bil
proizveden v Toplarni Celje v procesu termične obdelave komunalnih odpadkov, del toplote pa je bil
nabavljen iz parnega procesa v podjetju Merkscha furnirnica, kjer kot gorivo uporabljajo biomaso.
Energetika Celje skrbi za nemoteno in zanesljivo distribucijo zemeljskega plina tudi za občino Vojnik
in Štore. Za oskrbo z zemeljskim plinom za ogrevanje in gospodinjstvo skrbi na območju občine Vojnik
in Štore tudi Adriaplin d. d.
Vse občine imajo potrjene Lokalne energetske koncepte, s katerim so opredelili prioritetne ukrepe za
učinkovitejšo rabo energije in spodbujanje obnovljivih virov energije.

1.7 Kmetijstvo in gozdarstvo
Gozdarstvo
Za območje Osrednje Celjsko je značilna izredna razgibanost terena in razpršena poselitev. Več kot
polovico območja pokrivajo gozdovi. 22.788 ha površja Osrednje Celjskega predstavljajo gozdovi.
Največji delež gozda ima občina Dobrna. Velika večina gozdov je v zasebni lasti. Po ocenah Zavoda za
gozdove in Gozdarskega inštituta je v občinah Osrednje Celjskega največji možen posek 97.558
m3/leto.
Tabela 14. Kazalniki potenciala gozda na območju Osrednje Celjskega (vir: Zavod za gozdove, Gozdarski inštitut, 2013).

Kazalniki
Površina gozdov (v ha)
Površina gozda na prebivalca
(ha/preb.)
Delež gozda v občini (v %)
Delež zasebnih gozdov (v %)
Največji možni poseg (v m3/leto)

MOC
3.558

Dobrna
1.937

Laško
11.829

Štore
1.563

Vojnik
3.901

0,1

0,9

0,9

0,4

0,5

37,5
79,3
11.694

61,2
79,1
8.697

59,9
73,4
51.397

55,5
93,0
5.707

51,8
83,7
20.063
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Žagarstvo in lesno predelovalna industrija sta pomanjkljivo razvita in večina lesa se izvozi v obliki
surovega lesa.
Kmetijstvo
Na območju Osrednje Celjskega več kot dve tretjine površine pokrivajo travniki in pašniki. Z vidika
kmetijske dejavnosti tako prevladujejo kmetije z rejo prežvekovalcev oziroma ki se ukvarjajo s
pridelavo mleka in mesa. Večina kmetij je usmerjena v govedorejo. Tržne pridelave žit in vrtnin je
malo, čeprav je delež njiv in vrtov razmeroma visok, 21,61 %.
Tabela 15. Kazalniki rabe kmetijskih zemljišč za leto 2010 (vir: SURS, 2014)

Kazalniki
Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na
kmetijsko gospodarstvo (v ha)
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi, glede
na celotno površino občine (v %)
Delež površine njiv glede na kmetijsko
zemljišče v uporabi (v %)
Delež površine trajnih travnikov in
pašnikov glede na kmetijsko zemljišče v
uporabi (v %)
Delež površine trajnih nasadov glede na
kmetijsko zemljišče v uporabi (v %)
Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na
1.000 prebivalcev (v ha)
Površina njiv na 1.000 prebivalcev (v ha)
Površina žit na 1.000 prebivalcev (v ha)
Delež kmetijskih gospodarstev z 10 ali več
hektarov kmetijskih zemljišč v uporabi (v
%)
Število kmetijskih gospodarstev

MOC

Dobrna

Laško

Štore

Vojnik

5,3

5,3

5,3

4,5

4,3

25,7

28,0

27,6

26,3

30,2

30,9

7,5

9,5

15,4

19,2

66,3

88,9

88,9

82,2

76,5

2,8

3,6

1,7

2,4

4,3

50

402

401

171

271

15
6

30
5

26
11

52
17

52
17

12,1

10,2

7,3

7,3

7,3

462

166

1025

164

524

1.8 Turizem
Na območju Osrednje Celjskega se nahajajo tri pomembna naravna termalna zdravilišča – Terme
Dobrna d.d. kot najstarejše slovensko termalno zdravilišče, Thermana Laško d. d. in Rimske Terme, ki
predstavljajo pomembno vlogo pri razvoju turistične ponudbe območja. Velik prispevek k turizmu
daje tudi mesto Celje, kot pomembno zgodovinsko in kulturno središče subregije. Občine so
vključene v skupen projekt »Regijske turistične destinacije«, ki pomembno prispeva k razvoju
turističnih blagovnih znamk »Dežela Celjska« in »Mavrica doživetij«.
Na območju se nahaja tudi največje akumulacijsko jezero – Šmartinsko jezero, ki predstavlja pogoje
za razvoj jezerskega turizma, v smeri športno-rekreacijskega (ribolov), družinskega in naravoslovnega
turizma ter manjše zimsko smučišče RTC Celjska koča, ki že vrsto let pridobiva priznanja za uspešno
smučišče v kategoriji malih smučišč. Pomembna žila in potencial za razvoj turizma se kaže tudi reka
Savinja, v smeri rečnega turizma.
V zadnjem obdobju se izrazito širi ponudba t. i. doživljajskega turizma, oziroma ponudbe aktivnega
preživljanja prostega časa na podeželju. Temu sledijo občine Dobrna, Vojnik, Laško in Štore z
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vzpostavitvijo pohodnih in kolesarskih poti, učnih tematskih poti (Gozdna učna pot Celjska koča) in
raznovrstnih prireditev. Med prireditvami izpostavimo tradicionalno prireditev Pivo in cvetje v
Laškem, Pravljično Celje in Dežela Celjska vabi – srednjeveška prireditev na Starem gradu, Noč pod
kostanji v Dobrni, Grajska nedelja na gradu Lemberg, Barbarin pohod v občini Štore, itd. Med
priljubljenimi izletniškimi postojankami so še Miklavški hrib (Celje), Svetina s gotsko cerkvijo (Štore),
Hum, Šmihel, Šmohor (Laško), Paški Kozjak (Dobrna) itd.
Kulturna dediščina
Med kulturnimi turističnimi znamenitostmi izpostavimo Knežji dvorec v Celju, Celjski grad, Grad
Tabor nad Laškim, Kartuzijo Jurklošterm, Kačji grad na Dobrni, Grad Lemberg …
Tabela 16. Kulturni spomeniki lokalnega pomena (vir: Kulturni spomeniki lokalnega pomena (vir: Register
nepremične kulturne dediščine 2013 2014)

Število kulturnih
spomenikov
lokalnega
pomena

Mestna občina
Celje

Dobrna

Vojnik

Štore

Laško

Osrednje
Celjsko

50

36

50

15

50

201

Na območju Osrednje Celjskega je bilo leta 2012 po podatkih statističnega urada registriranih 2.550
ležišč, kar je 586 več kot leta 2008, torej 30 % več . Največje povečanje števila ležišč ima občina Laško,
in sicer za 21 %. Število ležišč se je povečalo tudi v občini Celje, medtem ko se je v občini Dobrna,
Vojnik in Štore pojavilo zmanjševanje števila ležišč. V primerjavi s Slovenijo, območje Osrednje
Celjskega nudi dobrih 2 % vseh ležišč oziroma na ravni Savinjske regije dobrih 8 %.
Tabela 17. Prenočitvene zmogljivosti - nastanitve po občinah - ležišča (vir: SURS, 2014)

Občina

Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjsko
Savinjska regija
Slovenija

Prenočitvene zmogljivosti - ležišča SKUPAJ
2008
2012
491
682
414
399
43
29
72
11
944
1.429
1.964
2.550
12.191
13.208
110.248
121.541

Razlika
2012-2008
191
-15
-14
-61
485
586
1.017
11.293

Na območju Osrednje Celjskega je v letu 2008 prišlo 64.724 domačih in tujih turistov, medtem ko je
bilo v letu 2012 zabeleženih 104.621 domačih in tujih turistov, kar pomeni 61 % povečanje. Največje
povečanje prihodov turistov v letu 2012, v primerjavi z letom 2007, se kaže v občini Laško (140 %
povečanje) in občini Dobrna (30 % povečanje).
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Tabela 18. Prihodi turistov (domači in tuji) na območju Osrednje Celjskega v letih 2008 in 2013 (vir: SURS,
2014)

Občine

Prihod turistov
2008
Domači
Tuji
Skupaj

Prihod turistov
2013
Domači
Tuji
Skupaj

Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje
Celjsko

7743
12.433
104
14.012

14215
3.947
200
12.070

21.958
16.380
304
26.082

5824
16.380
30.609

14731
5.034
32.043

20.555
21.414
62.652

Razlike
(domači
in tuji)
20132008
-1.403
5.034
-304
0
36.570

34.292

30.432

64.724

52.813

51.808

104.621

39.897

Slovenija

1.126.022

1.957.691

3.083.713

1.125.921

2.258.570

3.384.491

Na območju Osrednje Celjskega je v letu 2008 prenočilo 187.860 domačih in 84.305 tujih turistov,
medtem ko je bilo v letu 2012 zabeleženih 104.621 domačih in tujih turistov.
Tabela 19. Prenočitve turistov – domačih in tujih na območju Osrednje Celjskega (vir: SURS, 2014)

Območje

Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje
Celjsko
Slovenija

1.9

Prenočitve turistov
2008
Domači
Tuji
15.274
30.721
71.358
13.830
841
562
0
0
100.387
39.192

Skupaj
45.995
85.188
1.403
0
139.579

Prenočitve turistov
2013
Domači
Tuji
11.029
31.202
72.219
20.329
0
0
126.464
99.723

Razlike
Skupaj
Skupaj
42.231
92.548
0
226.187

187.860

84.305

272.165

209.712

151.254

360.966

3.962.756

5.351.282

9.314.038

3.616.782

5.962.251

9.579.033

- 3.764
7.360
0
-86.608
88.801

Okolje in prostor

1.9.1 Narava in biotska raznovrstnost
Območje Osrednje Celjskega je izjemno bogato po številu naravnih vrednot in območjih pomembnih
za ohranjanje biotske in krajinske raznolikosti. Slabih 9 % območja ima status posebnih varstvenih
območij (območij Natura 2000), z namenom varovanja redkih in ogroženih evropsko pomembnih
vrst.
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Tabela 20. Delež Natura 2000 območij v občinah Osrednje Celjskega (vir: MKO, ARSO, 2007)

Občina

Površina občine (ha)

Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjsko

9.490,49
3.166,09
7.526,48
2.814,76
19.746,03
42.743,85

Površina Natura 2000
(ha)
131,27
55,69
20,03
11,34
995,82
1.214,15

Delež Natura 2000
območij v občini (v %)
1,38
1,76
0,03
0,47
5,04
2,84

Na območju Osrednje Celjskega je evidentiranih 10 območij Natura 2000:
Tabela 21. Posebna varstvena območja (Natura 2000) na območju Osrednje Celjskega (vir: Naravovarstveni
atlas, 2014)

Občina
Mestna
občina
Celje,
Laško

Ime območja
Posavsko
hribovje

Mestna
občina Celje

Voglajna
pregrada
Tratna –
izliv v
Savinjo

Vodotok južno od Šentjurja od
pregrade pri Gorici pri Slivnici do izliva
v Savinjo pri Celju, življenjski prostor
ogroženih vrst rib in školjke.

Celje

Dobje
(Cerovec)

Celje

Volčeke

Mokrotni travniki ob potoku Dobje
vzhodno od Ljubečne pri Celju,
življenjski prostor ogroženih vrst
metuljev.
Mokrotno območje vzhodno od Celja z
vlažnimi travniškimi habitatnimi tipi,
življenjski prostor ogroženih vrst
metuljev mravljiščarjev in močvirskega
cekinčka. V Ložnici živijo piškurji.

Celje

Ocvirkova
jama
Savinja –
Celje-Zidani
Most

Celje,
Laško

Kratka oznaka
Ostenja posavskega hribovja dajejo
zatočišče ogroženim vrstam ptic
skalnih sten.

Jama, ki ni odprta za javnost
vodotok, življenjski prostor evropsko
pomembnih vrst rib: zvezdogled,

beloplavuti globoček, platnica,
velika nežica

Vrste in habitatni tipi
planinski orel
sokol selec
belovrati muhar
črna štorklja
velika uharica
bolen
blistavec
pezdirk
zlata nežica
navadni škržek
strašnični mravljiščar
temni mravljiščar

potočni piškurji
strašnični mravljiščar
močvirski cekinček
temni mravljiščar
navadni škržek
Nižinski ekstenzivno gojeni
travniki (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Travniki s prevladujo stožko
(Molinia spp.) na
karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh
(Molinion caeruleae)
podzemna jama
zvezdogled
beloplavuti globoček
platnica
velika nežica
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Občina
Laško

Laško

Ime območja
Kopitnik

Veliko Kozje

Kratka oznaka

vrh, ki je del Posavskega hribovja,
območje pomembno z značilnima
habitatnima tipoma:Ilirsko bukovi
gozdovi (Fagus sylvatica (AremonioFagion)) in Karbonatna skalnata
pobočja z vegetacijo skalnih razpok
vrh del Zasavsko-Posavskega hribovja
z značilnimi habitatnimi tipi:
-

Laško

Gračnica

Laško

Reka pri
Laškem

Dobrna

Huda luknja

Ilirski bukovi gozdovi (Fagus
sylvatica (Aremonio-Fagion))
Karbonatna skalnata pobočja z
vegetacijo skalnih razpok
Skalna travišča na bazičnih
tleh (Alysso-Sedion albi)

levi pritok reke Savinje (ca 20 km),
zeloslikovit in med bolj ohranjenimi
vodotoki vzhodne Slovenije. Ob
potoku so rastišča ogroženih in
endemičnih rastlinskih vrst.
Pomembne Natura 2000 vrste so:
navadni koščak, potočni piškurji,
blistavec, pohra, kapelj in mali
podkovnjak.
potok, ki predstavlja značilen habitat
evropsko pomembnega raka
navadnega koščaka.
reliefno razgibano območje na
karbonatni podlagi ob reki Paki med
Mislinjo in Paškim Kozjakom, s
poudarjenim kraškim značajem in
številnimi površinskimi in
podzemeljskimi kraškimi pojavi. Za
celotno območje so značilni termofilni
gozdni habitatni tipi na karbonatih
(dinarski gozdovi rdečega bora na
dolomitih, ilirski bukovi gozdovi),
vrstno bogati suhi travniki na pobočjih
in vlažni travniki v dolinah in kraških
poljih. Mokrotni travniki s
prevladujočo stožko se pojavljajo
predvsem v severnem delu območja. V
povirju Movžanke in v okolici Gornjega
Doliča še uspeva redka barjanska
kukavičevka Loeselova grezovka.
Ohranjena povirja in manjši naravno
ohranjenih potoki so habitat raka
koščaka. Mokrotna ekstenzivna
travišča so pomemben habitat

Vrste in habitatni tipi
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus
sylvatica (Aremonio-Fagion))
Karbonatna skalnata
pobočja z vegetacijo skalnih
razpok
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus
sylvatica (Aremonio-Fagion))
Karbonatna skalnata
pobočja z vegetacijo skalnih
razpok
Skalna travišča na bazičnih
tleh (Alysso-Sedion albi)
navadni koščak
potočni piškurji
blistavec
pohra
kapelj
mali podkovnjak

navadni koščak

gozdni postavnež
močvirski cekinček
travniški postavnež
mali podkovnjak
veliki podkovnjak
dolgokrili netopir
navadni koščak
širokouhi/mulasti netopir
Loeselijeva grezovka
dinarski gozdovi rdečega
bora na dolomitni podlagi
(Genisto januensis-Pinetum)
ilirski bukovi gozdovi (Fagus
sylvatica (Aremonio-Fagion))
Jame, ki niso odprte za
javnost
travniki s prevladujo stožko
(Molinia spp.) na
karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh
(Molinion caeruleae)
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metuljev travniškega postavneža in
močvirskega cekinčka, v dolinah
Kozjaka, kjer uspeva veliki jesen, pa je
pogost gozdni postavnež. Pomembni
so tudi podzemni kraški habitati. V
številnih jamah so zatočišča in kotišča
netopirjev, med katerimi se pojavljajo
mulasti netopir, dolgokrili netopir ter
veliki in mali podkovnjak.

Slika 2. Posebna varstvena območja – območja Natura 2000 v občini Celje, Laško, Vojnik in Štore (vir: Atlas
okolja, 2014)
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S statusom ekološko pomembnih območij se lahko izpostavijo območja, kot so:
Tabela 22. Ekološko pomembna območja (Vir: Zavod RS za varstvo narave, 2008)

Občina
Celje

IME
Dobje

Celje

Grmada pri
Pečovniku
Košnica pri Celju

Celje

Celje

Voglajna in
Slivniško jezero

Celje

Volčeke

Vojnik

VelenjskoKonjiško
hribovje

Štore

Voglajna

Laško

Zasavsko hribovje

Laško

Šmihel nad
Laškim

Dobrna

Velenjsko Konjiško hribovje

KRATKA OZNAKA
Mokrotni travniki ob potoku Dobje vzhodno od Ljubečne pri Celju,
življenjski prostor ogroženih vrst metuljev.
Z bukovim gozdom poraščen hrib južno od Celja, življenjski prostor
ogrožene vrste ptic.
Kraški svet pod Slamnikom zahodno od Košnice pri Celju, z
ekstenzivnimi travišči in visokodebelnimi sadovnjaki, življenjski
prostor redkih in ogroženih ptic in metuljev.
Vodotok južno od Šentjurja od pregrade pri Gorici pri Slivnici do
izliva v Savinjo pri Celju, življenjski prostor ogroženih vrst rib ter
umetna akumulacija s trstišči, življenjski prostor ptic in dvoživk.
Mokrotno območje vzhodno od Celja, življenjski prostor ogroženih
vrst metuljev, dvoživk, ptic in vodnih vretenčarjev.
hribovje med Velenjsko kotlino in Dravinjsko dolino z veliko
raznolikostjo habitatnih tipov (gozdovi, travišča, jame, skalne stene,
jezera), življenjski prostor redkih in ogroženih vrst, predvsem rastlin,
metuljev, ptic in netopirjev.
vodotok, življenjski prostor ogroženih vrst rib ter umetna
akumulacija s trstišči, življenjski prostor ptic in dvoživk
osrednji del Posavskega hribovja ob Savi z obsežnimi karbonatnimi
skalnimi pobočji in pečinami ter bukovimi gozdovi, življenjski prostor
ujed in drugih ogroženih živalskih in rastlinskih vrst
suha travišča in senožetni sadovnjaki v Šmihelu nad Laškim,
življenjski prostor redkih vrst metuljev
Med Velenjsko kotlino in Dravinjsko dolino poteka v smeri vzhod –
zahod 50 km dolgo hribovje, ki ga prekinjajo soteske vodotokov in
delijo v več naravovarstveno pomembnih enot, ki se močno
razlikujejo po habitatnih tipih in vrstah. Rudniška jezera:
severozahodno od Velenja sta Velenjsko in Škalsko jezero, ki sta
nastali zaradi rudniškega delovanja. Med njima je aktiven pas
zemeljskih usadov in ugreznin, ki so se zarasle s trstišči in visokim
steblikovjem. Tu je bilo evidentiranih preko 150 vrst ptic in nekaj vrst
dvoživk. V okolici so ohranjeni tudi senožetni sadovnjaki. Huda
luknja: ozka soteska reke Pake med Velenjem in Mislinjo je zaradi
posebne mikroklime življenjski prostor alpskih rastlin medtem ko je
na pobočjih Tisnika ilirska termofilna flora. V najožjem delu soteske
so vhodi v tri jame, življenjski prostor treh vrst netopirjev. Na
pobočjih rastejo ilirski bukovi gozdovi in dinarski gozdovi rdečega
bora. Položnejša območja so izkrčena in jih poraščajo različna
travišča. Suhi ekstenzivno gojeni travniki so življenjski prostor treh
ogroženih vrst metuljev. Paški Kozjak: hribovje na zahodu omejeno s
Pako, na vzhodu s Hudinjo, je poraščeno z bukovimi gozdovi, ki so na
južnih pobočjih v veliki meri izkrčeni. Ta del poraščajo različna
travišča (srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo
vrsto Bromus erectus, alpinska in subalpinska travišča s
prevladujočim volkom, evrosibirska suha in polsuha sekundarna
travišča, pretežno na karbonatih, oligotrofni mokrotni travniki z
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modro stožko in sorodne združbe), življenjski prostor 90 vrst dnevnih
metuljev. Stenica in Konjiška Gora, ki ju loči potok Tesnica, sta v
pretežni meri poraščeni z bukovimi oz. bukovo-jelovimi gozdovi,
življenjski prostor ogroženih vrst ptic in hroščev. Na južnih skalnatih
pobočjih in v kamnolomu pri Žičah je rastišče endemne rastlinske
podvrste žički grobeljnik (Alyssum montanum var. pluscanescens).
Na območju Mestne občine Celje so še tri predlagana območja, za katera se prizadeva, da bi pridobile
status ekološko pomembnih območij, in sicer:
- Medlog (mokrotno območje ob spodnjem toku potoka Pirešica z ohranjenimi fragmenti
ekstenzivnih vlažnih travnikov z modro stožko in travniki z zdravilno strašnico, na katerega
sta vezani zavarovani vrsti metuljev, strašnični in temni mravljinčar. V osrednjem delu
območja je ohranjen del nižinskih gozdov z navadnim gabrom in dobom)
- Ostrožno (Ob spodnjem toku potoka Koprivnica je območje z ohranjenimi ekstenzivnimi
mokrotnimi travniki, na katerih je pogosta zdravilna strašnica. Območje je pomembno za
ohranjanje populacij temnega in strašničinega mravljiščarja v širšem območju) in
- Volčeke (Razširitev obstoječega EPO Volčeke in predlog EPO Trnovlje obsegata območje
ekstenzivno mokrotnih travnikov, pomembnih za ohranjanje populacij vlagoljubnih vrst
mravljiščarjev in močvirskega cekinčka).

Slika 3. Ekološko pomembna območja (vir: Atlas okolja, 2014)
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Slika 4. Naravne vrednote - območja občin Osrednje Celjskega (vir: Atlas okolja, 2014)

Naravne vrednote Mestne občine Celje
Zavod za varstvo narave, OE Celje je evidentiral v Mestni občini Celje 24 naravnih vrednot, od katerih
jih je 17 mestnih drevesnih vrst z Odlokom o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega
pomena v Mestni občini Celje (Ur. l. RS št. 12/2007) pridobilo tudi status naravnega spomenika.
Kot naravni spomenik so zavarovane naslednje drevesne vrste: Plevčakov hrast, Platana pri hotelu
Štorman, Platana pri Zgornjem Lanovžu, Duglazija v Pečovniku I, Duglazija v Pečovniku II, Hrast v Novi
vasi I, Hrast v Novi vasi II, Boštjanov hrast I, Boštjanov hrast II, Martunova hruška, Platana pri
železniški postaji v Celju, Intiharjeva lipa, Hrast pri Mlinarjevem Janezu I, Hrast pri Mlinarjevem
Janezu II, Beli gaber pri Mlinarjevem Janezu, Bukev na Anskem vrhu, Bukev pod Grmado. Z Odlokom
pa je pridobil status naravnega spomenika tudi Hudičev graben.
Hudičev graben je ime manjšega potoka, ki izvira pod Tolstim vrhom, južno od Celja.
Naravne vrednote Občine Vojnik
Med naravnimi vrednotami v občini Vojnik je zagotovo najbolj prepoznavna za obiskovalce termalni
izvir v Verpetah. Med izjemna drevesa v slovenskem merilu se uvrščata najdebelejša medvedja
(turška) leska in črni gaber pri Sv. Tomažu. Prepadne stene Zavrha in Kozjeka predstavljajo
pomembno geološko zvrst naravne vrednote, imenovano tudi soteški skladi.
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Tabela 23. Naravne vrednote v občini Vojnik (vir: Naravovarstveni atlas, 2014)

Ime naravne vrednote
Socka – soteska Hudinja

Hudinjski slap

Beli potok

Tesnica - slap

Lindeški slap

Lindek – lipa
Verpete – termalni izvir

Huda luknja pri Sv.
Tomažu
Tomaž na Vojnikom –
lipa
Tomaž nad Vojnikom –
črni gaber
Slemenškova lipa

Kratek opis
Južno od Vitanja do naselja Socka je Hudinja čez
dvignjeno, z več prelomi in narivi deformirano gubo
paleozoiskih in triasnih kamnin oblikovala značilno
prebojno sotesko.
Južno od Vitanja v naselju Brezen je vodotok Hudinja
svojo strugo vrezal v odporen temno siv, skoraj črn
apnenčev greben. Reka je gorvodno od slapu ujeta v
ozko in globoko korito (8 m), nato pada preko okoli
štiri metrske stopnje. Pod slapom se, sredi struge,
nahaja ogromen skalni odlom, ki ga Hudinja obliva.
Beli potok je desni pritok Tesnice v Belem potoku pri
Frankolovem. Vanj se stekajo vode s širšega območja
Lindeka.
Jugovzhodno od naselja Beli potok pri Frankolovem
in južno od vhoda v kamnolom v bližini križišča s
cesto Zreče - Frankolovo, se na potoku Tesnica
nahaja slap, ki pada preko 6 m triadne apnenčaste
stopnje z naklonom 60 stopinj.
Jugovzhodno od naselja Lindek, približno 250 m
zahodno od Lindeškega gradu, se v soteski Belega
potoka nahaja 12 m visok dvopramenski slap, od
katerega en vodni pramen prosto pada preko triadne
apnenčaste stopnje. Slednja je najverjetneje nastala
ob prelomu.
drevesna vrsta
Na zahodni strani vznožja Konjiške gore, je na
začetku soteske na levem bregu potoka Tesnice,
termalni izvir. Med domačini je izvir splošno poznan
saj so ga v preteklosti uporabljali tudi kot perišče.
slikovita soteska

Zvrst
geomf.,
geol.

Pomen
državni

hidr.,
geomorf

lokalni

hidr.,
geomorf
, ekos.
hidr.,
geomorf
.

lokalni

hidr.,
geomorf

lokalni

drev
hidr.,
geol.

lokalni
lokalni

geomfp.

državni

lipa

drev

lokalni

črni gaber

drev

državni

lipa

drev

lokalni

lokalni

Tabela 24. Jame in brezna – naravne vrednote (vir: Atlas okolja, 2014)

Naravna vrednota – jama
Lemberško brezno
Jama v Socki
Jama na Grebenu
Lindeška jama
Bizlova zijalka
Mavherjevo brezno

Pomen
državni
državni
državni
državni
državni
državni

Režim
3
3
3
3
3
3
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Naravne vrednote občine Štore
Občina Štore ima med svojimi naravnimi vrednotami najbolj prepoznavno izjemno drevesno naravno
vrednoto – bodiko v Šentjanžu, ki je z obsegom debla in svojo višino ena največjih bodik v srednji
Evropi.
Tabela 25. Naravne vrednote – območja in točke (vir: Atlas okolja, 2014)

Naravna vrednota
Voglajna – dolina
Pečovje - izviri

Svetina – lipe
Šentjanž nad
Štorami – jama pri
cerkvi Sv. Janeza
Krstnika
Šentjanž nad
Štorami – bodika

Kratek opis
Dolina reke Voglajne z značilnim obvodnim svetom in
vrsto pomembni vrst.
V Pečovju, jugozahodno od Štor, je v vznožju severnega
pobočja Srebotnika zgrajenega iz mlajših karbonatnih
kamnin, pod okoli 15 m visoko navpično in krušljivo
skalno steno, ki zaokroža okoli 40 m dolgo zatrepno
dolino en večji izvir ter 10 m dolvodno na robovih dna
struge več manjših vodnih izvirkov. Iz vode, ki se izliva v
Hudičev graben, se na izvirnem delu izloča lehnjak.
lipe
jama v naselju Šentjanž nad Štorami

Zvrst
hidr.
ekos.
hidr.

Pomen
lokalni

drev
geomfp.

lokalni
državni

bodika

drev

državni

lokalni

Tabela 26. Jame in brezna v občini Štore (vir: Atlas okolja, 2014)

Naravna vrednota – jama
Luknja Gojač
Fantovska luknja 1
Fantovska luknja 2
Volčja jama

Pomen
državni
državni
državni
državni

Režim
3
3
3
3

Naravne vrednote občine Laško
V občini Laško je evidentiranih 69 naravnih vrednot, med katerimi je kar 26 bodik. Območje je
značilno tudi po geomorfoloških značilnostih kot so Hum nad Laškim, Kopitnik, Lisca in Veliko Kozje.
Na severni strani Velikega Kozjega je tudi reka Gračnica, ki predstavlja eno izmed najbolj slikovitih in
ohranjenih vodotokov na tem območju. Zagotovo pa je med najpomembnejšimi naravnimi
vrednotami izvir termalne vode.
Tabela 27. Naravne vrednote v občini Laško (vir: Atlas okolja, 2014)

Naravna vrednota
Hum nad Laškim

Kratek opis
Na levem bregu Savinje se nad naseljem Laško dviga
izrazit 583 m visok stožčast hrib, imenovan Hum. Na tem
delu je Savinja z erozijsko močjo prebila posavsko
antiklinalo ter oblikovala ozko dolino s strmimi pobočji.
Zaradi specifične klime se območje odlikuje s termofilno
floro (npr. Cotynus coggygria) in alpskimi vrstami
(Rhododendron hirsutum, Primula auricula, Gentiana
clusii). Sekundarno nahajališče je Rhus radicans. Bogata
termofilna favna s submediteranskimi vrstami. Hum je

Zvrst
geomof.,
ekos.

Pomen
lokalni
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Savinja s pritoki

Strmca – gnezdišče
sivih čapelj
Pekelski potok

Povčeno - stene

Lože – stene
Gračnica – vodotok

Gračnica – dolina

Gračnica –
gnezdišče sivih
čapelj

Lisca

Veliko Kozje

ena izmed najbolj zanimivih in bogatih botaničnih in
zooloških lokalitet v spodnji Savinjski dolini.
Savinja je v zgornjem toku alpska, hudourniška reka z
velikim in neuravnoteženim padcem, dolvodno pa se tok
reke umiri. Pri Zidanem mostu se izliva v reko Savo. Odraz
pestre morfologije Savinje in vodnih razmer je tudi pestra
združba obvodnih in vodnih rastlinskih in živalskih vrst.
gnezdišče sivih čapelj
V gozdu nad vasjo Modrič izvira pod cesto potok,
katerega voda izloča vzdolž celotnega toka, do izliva v
Savinjo, manjše količine lehnjaka.
Nad vasjo Povčeno, južno od Laškega, se je v ozkem pasu
litotamnijskega apnenca (tortonijska stopnja) v smeri
vzhod – zahod oblikovala več kot en kilometer dolga in do
60 m visoka skalna stena. V ostanku previsa, ki se je
odlomil od stene okoli leta 1980, je mogoče najti
posamezne fosilne ostanke školjk.
Znimiva geomorofološka stena
Gračnica je levi pritok Savinje v Okonini. V ozkem koritu
se hitremu vodnemu toku ob prelivanju preko kaskad,
skalnih stopenj, skal in brzic, močno poveča tudi
dinamika.
Gračnica je levi pritok Savinje. Teče po dnu trboveljske
sinklinale, vendar je na dnu odstranila že vse terciarne
sedimente, tako da sedaj teče po samem triasnem
apnencu in dolomitu. Zato se je ob reki izoblikovala
slikovita in tesna skalnata deber z nekaj razširitvami, vse
od miocenskega povirja pod Planino pri Sevnici do sotočja
s Savinjo v dolžini 18 km. V soteski Gračnice je bogato
nahajališče montanske flore, npr.: Daphne blagayana,
Primula auricula, Daphne cneorum, Daphne alpina,
Waldsteinia ternata subsp. trifolia.
Nad ovinkom ceste Laško - Zidani Most je na desnem
bregu Savinje, nasproti lesnopredelovalnega obrata v
Gračnici, v bukovem gozdu že nekaj let (verjetno od
1995) gnezdišče sivih čapelj (Ardea cinerea). Gnezdeča
kolonija šteje med 12 in 15 gnezd.
Območje severno od Sevnice, kjer se Posavsko hribovje
na območju Lisce vzpne 948 m visoko, v pretežni meri
gradita triasni apnenec in dolomit. Kot posledica
mehaničnega preperevanja kamnine se je ob vznožju
južnega strmega pobočja, razbrazdano s skalnimi
pečinami in osamelci, izoblikoval obsežen pas s pobočnim
gruščem.
Posavsko hribovje, ki se vzhodno od izliva Savinje v Savo
najvišje vzpne z 986 m visokim Velikim Kozjem, v pretežni
meri gradi triasni debelozrnat pretežno masiven dolomit
ter na južnem delu miocenski litotamnijski apnenec.
Značilna je pestrost gozdov z različnimi gozdnimi
združbami, vegetacija skalnih razpok in območja suhih
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ekos.
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lokalni

hidr.

lokalni

geomorf.

lokalni
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lokalni

ekos.,
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Kopitnik
Škratova glava

Kozarica – soteska

Osečje – rastišče
Blagajevega
volčina

travnikov v ekstenzivni rabi na manj strmih južnih
pobočjih.
Vrh Posavsko-Zasavskega hribovja
Na južnem pobočju Kopitnika, ki pada proti Savinji, dokaj
enoten strm relief nad vasjo Veliko Širje razčlenjujejo
posamezne ali skupine prepadnih skalnih pečin in
osamelcev.
V triadnih apnencih in dolomitih, ki se dvigujejo v
posavski antiklinali Resevne je zarezana tudi večinoma
dolina Kozarice, pritoka Voglajne (levega)- v svojem
osrednjem toku je Kozarica v karbonatne kamnine
zarezala 500 m dolgo sotesko s strmimi, ponekod
navpičnimi bregovi visokimi do 80 m. Soteska je zelo
slikovita, še večjo vrednost pa ji daje rogljasti vrh
Grohotije, ki se dviga 120 m nad sotesko.
Blagajev volčin raste raztreseno v podrasti. Močna
vegetativna rast, cvetenje v letu 1981 ni bilo preveč
izrazito. Omejeno na greben. V glavnem v bukovem
gozdu, deloma tudi na jasi, kjer prevladujeta Erica carnea
in Polygala chamaebuxus. Popis v bukovem gozdu
(spodnji del), E -NW, 25- 40 st.: Fagus sylvatica, Ostrya
carpinifolia, Acer pseudoplatanus, Picea excelsa, Quercus
ceris, Betula pendula, Sambucus nigra, Cornus Spodnje,
Epimedium - posebnost rastišča, Hacquetia, Asarum,
Convalaria, Erythronium, Lilium martagon, Anemone
nemorosa, Mercurialis, Aristolochia palida, Asperula
odorata, Hedera helix.

geomorf.
geomorf.

lokalni
lokalni

geomorf.

lokalni

bot,
ekos.

lokalni

Tabela 28. Naravne vrednote – točke (vir: Atlas okolja, 2014)

Naravna vrednota
Veliko Širje – lehnjakove stene
Zidani Most – skalni možje 1
Zidani Most – skalni možje 2
Polana – kostanj
Polana – bodika
Fenedikova bodika
Cesarjeva bodika
Šmentov divji kostanj
Gračinski slap
Večno žrelo
Koritjekova bodika
Šentrupert – bodika
Starčeve bodike
Starčeve bodike
Ojstro - bodika
Strmca – lipovec
Laškova bukev
Klezinovi bodiki
Skorjeva bodika
Slivno bodika

Zvrst
geomorf., geol.
geomorf
geomorf
drev
drev
drev
drev
drev
geomorf., hidr.
geomorfp.
drev
drev
drev
drev
drev
drev
drev
drev
drev
drev

Pomen
državni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
državni
državni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
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Kodrov kostanj
Napretova bodika
Šmohor – lipe
Šmohor – lipa
Lekažiničeva bodika
Šentjrčeva bodika
Kumrova bodika
Francinove bodike

drev
drev
drev
drev
drev
drev
drev
drev

lokalni
lokalni
državni
lokalni
državni
lokalni
lokalni
lokalni

Tabela 29. Naravne vrednote – jame (vir: Atlas okolja, 2014)

Naravna vrednota – jama
Bunker pri Zidanem Mostu
Kapelarjevo brezno
Jama v Grmadi
Ulčnikova jama
Jama Škalce
Jama Polane
Guzejeva jama
Divji farovž
Žnidarjeva jama
Brezno v Sevcah
Naravna vrednota – jama
Bunker pri Zidanem Mostu

Pomen
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
Pomen
državni

Pomen
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Naravne vrednote občine Dobrna
Območje Dobrne na severnem delu pokriva Paški Kozjak. Celotno območje Paškega Kozjaka, za
katero je značilna velika gostota kulturne dediščine in številne medsebojne, pogosto zgodovinsko
odvisne povezave, je pomembne del narodove identitete, ki tvori prepoznavno kulturno krajino
visoke doživljajske vrednosti. Na tem območju se varuje zlasti krajinsko zgradbo (naravne kot
kulturne prvine), ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini, tipologijo krajinskih
prvin in povezavo s stavbno naselbinsko dediščino.
Tabela 30. Naravne vrednote v občini Dobrna (vir: Atlas okolja, 2014)

Naravna vrednota
Dobrnica – soteska pri
Hudičevem mlinu
Hudičev graben – skalni mož
Kačnik – skalni mož
Dobrna – beli topol
Kačnik – slap
Koroška ura
Mrčičevi slapovi
Strmec – skalni možje
Šumečnikov slap
Žeblarjeva peč
Brezno belih pajkov
Zvonica

Zvrst
geol. , hidr., ekos.

Pomen
lokalni

Geomorf.
Geomorf.
Drev.
geomor., hidr.
geomorf.
geomorf., hidr.
geomorf.
geomorf., hidr.
geomorf.
Jama, podzem. geomorf.
jama, podzem. geomorf.

lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
državni
državni
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Varovani gozdovi
Na območju so identificirani tudi varovalni gozdovi. Gozdovi s posebnim namenom z izjemno
poudarjeno raziskovalno funkcijo so gozdni rezervati. Na območju ni evidentiranega gozdnega
rezervata, s strogim varstvenim režimom, kjer so prepovedane vse gospodarske, rekreacijske,
raziskovalne in druge dejavnosti, ki bi lahko kakorkoli spremenile obstoječe naravno stanje in vplivale
na nemoten naravni razvoj v prihodnosti.
Poseben status pa imajo tudi mestni in primestni gozdovi na območju občine Celje, ki so zaradi
izjemno poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij (varovanje pred erozijo tal, biotopska, rekreacijska,
estetska itd.) zavarovani kot gozdovi s posebnim namenom (Uradni list RS št. 37/1997 in 12/2007).
Skupna površina zavarovanih gozdov je 700 hektarov. Mestu najbližji so gozdovi na južnem mestnem
obrobju (območje Petrička, Anskega vrha, Miklavškega, Grajskega in Jožefovega hriba ter Osence). V
ravninskem delu Celjske kotline so zavarovani gozdni ostanki na območju Medloga, Ostrožnega, Nove
vasi in Trnovelj, največje strnjene površine zavarovanih gozdov pa se nahajajo severno od mesta, na
območju med avtocesto in Šmartinskim jezerom (Lokrovec, Lahovna, Dobrova, Prekorje, Runtole,
Loče).

Slika 5. Varovalni gozdovi na območju umestitve tras kolesarskih poti (vir: Atlas okolja, 2013)
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1.9.2 Odpadne vode
Na območju Osrednje Celjskega za ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda skrbita dve javni
službi, in sicer Vodovod-Kanalizacija d. o. o., ki pokriva občine Dobrna, Vojnik, Štore in Celje ter Javno
komunalno podjetje Laško (upravljavec čistilne naprave Laško - WTE PROJEKTNA DRUŽBA BLED
D.O.O.), ki skrbi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občine Laško.
Na območju Osrednje Celjskega so že zgrajeni primarni vodi kanalizacijskega omrežja ter delno tudi
sekundarno omrežje, ki ga bo potrebno v naslednji finančni perspektivi še dopolnjevati.
Na območju občin Celje, Vojnik, Štore in Dobrna je približno 243 km kanalizacijskih vodov.
Izgradnja kanalizacijskega omrežja je v preteklem programskem obdobju potekala v okviru projekta
»Celovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda na povodju reke Savinje«. Program odvajanja in
čiščenja odpadnih voda je potrebno nadaljevati z zaokrožitvijo in dograditvijo obstoječih, relativno
obsežnih kanalizacijskih sistemov z že zgrajenimi čistilnimi napravami Celje, Škofja vas, Nova Cerkev,
Dobrna in Laško.
Na območju je 5 komunalnih čistilnih naprav v skupni zmogljivosti 132.600 PE. Na območju je skupaj
77.176 prebivalcev in 6.044 gospodarskih družb.
Čistilna naprava Celje je mehansko-biološka naprava za čiščenje odpadne vode mesta Celje in
obrobnih naselij. Čistilna naprava na Dobrni čisti odpadno vodo iz naselja Dobrna ter dela naselij
Klanc, Zavrh nad Dobrno, Vinska Gorica, Lokovina in Pristova. Čistilna naprava v Škofji vasi čisti
odpadno vodo naselij Vojnik, Škofja vas in Ljubečna, čistilna naprava Nova Cerkev čisti odpadno vodo
naselja Nova Cerkev, Polže in del Višnje vasi ter čistilna naprava Obrtna cona Opoka čisti odpadno
vodo obrtne cone ter naselja Kompole in Draga.
Tabela 31. Komunalne čistilne naprave na območju Osrednje Celjskega (vir: VO-KA, d. o. o. in Atlas okolja 2014)

Ime
čistilne
naprave

Stopnja
čiščenja

Zmogljivos
t čistilne
naprave
(PE)

Dejanska
obremenite
v za leto
2012

terciarno
terciarno
sekundar
no
terciarno
terciarno

85.000
4.000
1.200

74039
4071
1126

Količina čiščene
odpadne vode za
leto
2012(1000m3/let
o)
7668
503
116

Celje
Škofja vas
Nova
Cerkev
Dobrna
Laško
(Strensko)
Osrednje
Celjsko

4.000
38.400

2236
7088

-

132.600

-

Odvod

Izdano
okoljevarstv
eno
dovoljenje

Savinja
Hudinja
Hudinja

da
ne
ne

242
603,518

Dobrnica
Savinja

da
da

-

-

-

Na javno kanalizacijo mesta Celje je priključeno približno 95 % vse odpadne vode, za celotno Mestno
občino Celje pa velja podatek, da je na kanalizacijsko omrežje priključeno približno 87 % vse odpadne
vode. Ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda bo potrebno urediti še na območju Gorice pri
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Šmartnem, Slatina v Rožni dolini, Košnica, delno Šmiklavž in Začret, na območju Vrhe, ZagradaPečovnik ter del Osenca in Zvodnega.
Tabela 32. Seznam aglomeracij na območju občine Celje (vir: Atlas okolja in OP odvajanja in čiščenja odpadnih voda ...,
2007)

Občina
Mestna
občina
Celje

Aglomeracija

ID
20543
20533
20535
20535
20542
9416
9410
20549
20553
20544
30406
9518

Celje
Šmartno v Rožni dolini
Slatina v Rožni dolini
Slatina v Rožni dolini
Gorica pri Slivnici
Spodnja Košnica
Pečovnik
Slanice -Vrhe
Vrhe
Lahovna
Šmarjeta pri Celju
Lokrovec

Velikost
55.096,60
201,5
146,89
119,59
232,69
634,40
67,59
91
128,69
101,40
52
63,70

V občini Dobrna je 22 % prebivalcev priključenih na javno kanalizacijsko omrežje, to je približno 480
prebivalcev naselja Dobrna, kjer se nahaja tudi čistilna naprava v kapaciteti 4.000 PE.
Tabela 33. Aglomeraciji na območju občine Dobrna (vir: Atlas okolja in OP odvajanja in čiščenja odpadnih voda ..., 2007)

Občina
Občina
Dobrna

Aglomeracija
Dobrna
Klanc
Zavrh Gutenek
Vinska Gorica

ID
20513
20509
20512

Velikost
773,59
172,0
250,90

Občina Dobrna že ima pripravljeno projektno dokumentacijo in pridobljeno gradbeno dovoljenje za
nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja (v dolžini ca 22 km). V letu 2014 je bila zgrajena
kanalizacija za del naselij Klanc in Zavrh nad Dobrno (faza 3). V letu 2015 se gradi fekalna kanalizacija
za naselja Dobrna, Klanc, Vinska Gorica in Vrba (faze 1, 2, 4 in 8). V nadaljevanju se planira izgradnja
sekundarnih kanalizacijskih vodov za naselji Lokovina in Zavrh (fazi 6 in 8).
Na občinski ravni je vzspotavljen tudi sistem praznjenja greznic.
Na območju občine Štore je zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki zagotavlja odvajanje in čiščenje
odpadnih voda iz osrednjega dela občine Štore z obrtno cono Štore II, območje Lipa, Draga in
Kompole.
Na območju občine Štore je potrebno dograditi kanalizacijsko omrežje v naseljih Laška vas, Moste,
Prožinska vas in v naselju Svetina.
Tabela 34. Aglomeraciji na območju občine Štore (vir: Atlas okolja in OP odvajanja in čiščenja odpadnih voda ..., 2007)

Občina
Občina
Štore

Aglomeracija
Štore
Kompole
Prožinska vas
Prožinska vas
Moste

ID
8824
20527
20529
20588
20531

Velikost
2490,80
490,10
81,90
171,60
132,60
34

Svetina
Spodnja Laška vas

20530 63,70
20525 130

Območje občine Vojnika je pokrito s kanalizacijskim omrežje delno v naselju Vojnik in Arclin ter na
območju naselja Nova Cerkev.
Tabela 35. Aglomeraciji na območju občine Vojnik (vir: Atlas okolja in OP odvajanja in čiščenja odpadnih voda ..., 2007)

Občina
Občina
Vojnik

Aglomeracija
Vojnik
Vojnik
Nova Cerkev
Socka
Lemberg pri Novi Cerkvi
Razdelj
Frankolovo II. faza
Ivenca
Višnja vas
Jankova

ID
16500
9659
20506
20490
9681
20503
20500
9736
20507
9808

Velikost
5.071,30
182
555,10
184,60
85,80
74,10
370,5
211,90
126,10
114,40

V občini Vojnik je potrebno dograditi kanalizacijsko omrežje znotraj aglomeracij Nova Cerkev-RazdeljSocka z razširitvijo obstoječe čistilne naprave v Novi Cerkvi za 500 PE ter dograditi kanalizacijsko
omrežje znotraj aglomeracij Frankolovo II. faza, Višnja vas in Arclin.
Občina Laško
V Občini Laško so aglomeracije Laško 1, Laško 2, Rimske Toplice in Brezno – Belovo. V Laškem je že
zgrajena centralna čistilna naprava v naselju Modrič, na katero se stekajo odpadne vode iz Pivovarne
Laško d.d., ki ima svoje predčiščenje in komunalne odpadne vode iz mesta Laško in Rimske Toplice s
primestnimi naselji. Rešitev odvajanja odpadnih voda bo potrebno urediti še za aglomeracijo BreznoBelovo ter ostala manjša naselja.
Občina
Občina
Laško

1.9.3

Aglomeracija
Laško 1
Laško 2
Klenovo
Rimske Toplice
Zidani Most
Marijina vas
Stopce
Žigon
Zg. Rečica
Spodnja Rečica

ID
85502
8636
8494
8563
8436
8753
8586
8717
8623
8605

Velikost
3.499,60
1.959,09
509,60
68,90
217,10
101,40
50,70
81,90
84,5
276,89

Vodooskrba

Vodooskrba je na območju dobro razvita v strnjenih naseljih (Celje, Laško, Štore, Dobrna in Vojnik),
pomanjkljiva in neurejena je na posameznih območjih razpršene gradnje in na podeželju. Vodovodno
omrežje je v večji meri že izgrajeno in pokriva večji del mestnih in primestnih območij.
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Večji problem je obmestni prostor ter razpršena gradnja, kjer se nahajajo lokalni vodni viri, ki niso
ustrezno nadzorovani. Znotraj občin se nahajajo tudi vodovarstvena območja. Najbolj ogrožen je v
Medlogu, zlasti zaradi urbanizacije in intenzivnega kmetijstva. Območje ima na območju razpršene
gradnje tudi precej zasebnih vodovodov, ki pa niso primerno vzdrževani, redko je voda analizirana in
pogosto je raba vode iz teh virov vprašljiva.
Vodovod-kanalizacija d. o. o. upravlja z vodovodnimi sistemi znotraj Mestne občine Celje, Vojnik,
Dobrna in Štore, in sicer z vodovodnimi sistemi Celje, Svetina, Košnica-Tremerje, Frankolovo-Kapelca,
Frankolovo-Šibanc in Dobrna.
Skupna dolžina vodovodnega omrežja je konec leta 2011 znašala približno 765 km, od tega 83 km
primarnega in 544 km sekundarnega omrežja s skupno 13.872 vodovodnimi priključki v dolžini 138
km.
Na javno vodovodno omrežje je priključenih 90 % prebivalcev občine Dobrna. Potreba se kaže po
zagotovitvi javne vodooskrbe v naseljih Brdce nad Dobrno, Strmec, Parož in Vinska Gorica.
Za občino Laško izvaja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo Pivovarna Laško d. d., ki upravlja z
naslednjimi vodovodnimi sistemi: Laško, Huda jama, Brezno, Trije studenci, Rimske Toplice, Jurklošter
Voda, Polana, Šentrupert, Tovsto, Poreber, Šmohor in Zidani Most. Na javno vodovodno omrežje je
priključenih 9.253 odjemalcev (vir: Pivovarna Laško d. d.).
1.9.4

Upravljanje z vodami

Na območju Osrednje Celjskega je osrednja žila reka Savinja s svojimi pritoki. Med večjimi pritoki so
Hudinja, Voglajna, Ložnica, Gračnica itd. Območje je poznano kot poplavno območje ob strugi reke
Savinje in njunih pritokov Hudinje in Voglajne.
Velika poplavna ogroženost Savinjske doline, ki v slovenskem okvirju sodi v sam vrh poplavno
kritičnih območij, izhaja v veliki meri iz dejstva, da ima Savinja izjemno velik delež poplavnih površin,
ki segajo v urbana območja in je po tem kriteriju med slovenskimi rekami na prvem mestu. Po
podatkih Inštituta za vode Republike Slovenije je na porečju Savinje poplavno ogroženih 52 km2
urbanih površin, kar je sicer precej manj kot npr. ob Savi, Muri ali Dravi, vendar pa na tem območju
živi kar 21.400 prebivalcev. V letu 2005 je bilo na porečju Savinje kar 495 ha poseljenih površin, ki jih
lahko poplavijo vode s povratno dobo 25 let ali manj. Prav Celje in Laško, ki ležita ob Savinji, sta od
večjih slovenskih mest največkrat ogrožena in zato tudi prizadeta zaradi visokih voda Savinje.
Ob poplavi leta 1990, ki je bila ocenjena kot dogodek s 100-letno verjetno povratno dobo, je bilo
poplavljenih kar 95 % površine mesta Celje in 66 % površine Laškega (vir: Zagotovitev poplavne
varnosti na porečju reke Savinje).
V letu 2012 se je pričel izvajati projekt »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje", v sklopu
katerega so se pričeli izvajati lokalni ukrepi za celovito poplavno varnost območja. Ukrepi obsegajo ob
obnovo starih in izgradnjo novih objektov vodne infrastrukture, čiščenje in poglabljanje pretočnih
profilov struge Savinje in pritokov, izgradnjo zadrževalnikov ter aktivacijo razpoložljivih retenzijskih
površin za povečanje zadrževanja vode in s tem posledično zmanjšanje poplavne ogroženosti lokalnih
urbanih območij Celja z Vojnikom, Laškega ter Luč.
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Vir: www.porecje-savinje.si
Na območju Osrednje Celjskega se nahaja tudi Šmartinsko jezero, ki je največje umetno
akumulacijsko jezero. Po opravljenih monitoringih jezer je jezero evidentirano kot jezero v evtrofnem
stanju – slabem ekološkem stanju zaradi prevelike vsebnosti fosforja. Prav tako se pojavlja problem
preobremenjenosti jezera z ribami, zato se v naslednjih letih planira celovita ekološka sanacija jezera
z namenom zagotovitve ustreznih pogojev za vzpostavitev naravnega kopališča in nadaljnjo izgradnjo
turistične infrastrukture.
1.9.5 Ravnanje z odpadki
Za zagotavljanje celovitega ravnanja z odpadki so občine Osrednje Celjskega, pod okriljem Mestne
občine Celje soustanoviteljice Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Celje v Bukovžlaku.
V okviru Simbio, d. o. o. se na območju Osrednje Celjskega zagotavlja javna služba zbiranja in odvoza
odpadkov ter ustrezna predelava in obdelava odpadkov. Dodatni zbirni center za ločeno zbiranje
odpadkov je bil v letu 2010 zgrajen tudi v občini Vojnik.
Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v letu 2012 na območju Osrednje Celjskega zbranih 20.862
ton komunalnih odpadkov. Zaradi sprememb v metodologiji evidentiranja in klasifikacije komunalnih
odpadkov podatki s preteklimi letim niso primerljivi. V primerjavi s Slovenijo, je bilo na območju
Osrednje Celjskega zbranih 4,3 % vseh komunalnih odpadkov.
Tabela 36. Količine zbranih in odloženih komunalnih odpadkov po občinah letno (v tonah), vir: SURS, 2014

Občina
Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjskega
Slovenija

Zbrani komunalni odpadki (tone)
2008
2012
34.936*
20.866
788
714
3409
2161
1484
1255
5813
3760
46.430
28.756
847.451
671.835

Odloženi komunalni odpadki (tone)
2010
2012
14.975
4.711
463
104
1.201
395
700
225
3.523
2412
20.862
7.847
562.722
314.952
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*količina zbranih komunalnih odpadkov vključuje še industrijske odpadke
V primerjavi z občinami, je bilo v letu 2012 največ zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca v
občini Celje, in sicer z 428,6 kg odpadkov. V primerjavi s Slovenijo in Savinjsko regijo je količina
zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca v občinah Osrednje Celjskega pod povprečjem (Slovenija
– 326 kg/prebivalca; Savinjska regija – 336 kg/prebivalca). Količina odloženih komunalnih odpadkov
na prebivalca je bila največja v občini Laško, in sicer 179,2 kg/prebivalca.
Tabela 37. Zbrani in odloženi komunalni odpadki v občinah Osrednje Celjskega (vir: SURS, 2014)

Občine/leto

Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjsko
Slovenija

Zbrani komunalni odpadki
(kg/prebivalca)
2008
2012
719,3
428,6
364,6
326,5
409,8
253,5
356,5
292,2
422,7
279,4
454,58
316,04
419,0
326,7

Odloženi komunalni odpadki
(kg/prebivalca)
2010
2012
307,0
96,8
209,7
47,4
143,0
46,3
162,3
52,3
258,9
179,2
216,18
84,4
274,6
153,2

Na območju Osrednje Celjskega deluje tudi en Center ponovne uporabe, s sedežem v Vojniku.
1.9.6

Cestna infrastruktura

Območje Osrednje Celjskega ima ugodno geostrateško lego. Skozi območje poteka avtocestni in
železniški V. PAN-Evropski transportni koridor (Benetke-Celje—Budimpešta-Kijev) in železniški X.
PAN-Evropski transportni koridor (Salzburg-Jesenice-Zidani Most-Solun). Območje razpolaga tudi s
športnim letališčem Levec, ki je v uporabi za rekreativne namene in predstavlja priložnost za dodatno
turistično ponudbo na območju. Na območju se kaže slaba prometna povezanost v smeri sever-jug,
pomanjkljiva urejenost javnega potniškega prevoza v povezavi z mestom Celje in okoliškimi kraji in
občinam ter pomanjkljivost urejenosti cest s pločniki in kolesarskimi stezami izven strnjenih naselij.
Prav tako je opazna pomanjkljivost prometne označenosti poti primernih za kolesarje ter
prepoznavnost ponudbe za kolesarje. Pomanjkljivo je urejena tudi prometna infrastruktura v vaških
jedrih.
Pomemben poudarek bo potrebno v novi finančni perspektivi dati k pripravi celovite prometne
strategije znotraj Mestne občine Celje, v povezavi z njenim zaledjem ostalih občin Osrednje
Celjskega.
Na območju prav tako ni urejenih večjih parkirišč za tovorna vozila. Perspektiva sledi izgradnji večjega
logističnega centra in parkirišč »park and ride«.
Na območju se kaže v letu 2012, v primerjavi z letom 2008, manjše povečanje v gostoti cestnega
javnega omrežja v vseh občinah, razen občini Laško. Največje povečanje v gostoti cestnega javnega
omrežja je v občini Štore in Celje. V primerjavi s Slovenijo je gostota cestnega javnega omrežja nad
povprečjem, v Celju tudi enkrat več.
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Tabela 38. Gostota cestnega javnega omrežja (vir: SURS, 2014)

Občina

Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Slovenija

Gostota cestnega javnega omrežja
(km na km2)
2008
2012
3,6
4,0
2,3
2,5
2,9
2,9
2,6
3,1
2,5
2,4
1,9
1,9

Razlika
2012-2008
0,4
0,2
0
0,5
-0,1
0

Mestna občina Celje ima 45,6 km državnih cest, od tega je 15,7 km avtocest, medtem ko preostale
občine Osrednje Celjskega ne razpolagajo z avtocestnimi odseki. Na območju Osrednje Celjskega se
kaže izredno pomanjkanje kolesarskih poti – javne poti za kolesarje so po podatkih Statističnega
urada evidentirane le v Mestni občini Celje.
Tabela 39. Dolžina cest po kategorijah v občinah Osrednje Celjskega (vir: SURS, 2014)

Javne ceste –
skupaj
Državne ceste
Občinske ceste
Javne poti - JP
Javne poti za
kolesarje - KJ

Mestna
občina Celje

Dobrna

Laško

Štore

Vojnik

380,2

78,55

476,0

85,8

215,2

45,6
334,6
200,0

5,8
72,5
42,69

75,8
400,2
261,5

13,3
72,5
44,3

23,4
191,7
154,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Na območju Osrednje Celjskega je registriranih skupaj 51.749 vozil, od tega 39.437 osebnih vozil in
4.380 tovornih motornih vozil.
Tabela 40. Število cestni vozil (vir: SURS, 2014)

Občine/leto

Mestna občina
Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško
Osrednje Celjsko
Slovenija

Cestna vozila
Osebni avtomobili
2008
2012
24.856
24.833
1031
4205
2085
6847
39.024
1.045.183

1100
4505
2065
6934
39.437
1.066.028

Tovorna motorna vozila
2008
2012
3.236
3.128
50
340
152
507
4.285
88.437

60
418
176
598
4.380
89.845

Vsa vozila skupaj
2008
2012
31.856
32.027
1282
5473
2608
9085
50.304
1.343.252

1432
6112
2720
9458
51.749
1.393.645
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1.9.7 Investicije v stanovanjsko infrastrukturo
Izdaja gradbenih dovoljenj je lahko pomemben kazalnik razvoja območja, saj investicije lahko
pomenijo pozitiven trend razvoja območja. Na območju Osrednje Celjskega je tako bilo v letu 2012, v
primerjavi z letom 2008 bistveno manj izdanih gradbenih dovoljen in s tem bistveno manj investicij. V
vseh občinah se kaže bistveni upad števila izdanih gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev. Največje
zmanjšanje je v občini Dobrna in Vojnik.
Tabela 41. Število izdanih gradbenih dovoljenj na 1000 prebivalcev in delež izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske
in nestanovanjske objekte v občinah Osrednje Celjskega (vir: SURS, 2014)

Občina

Mestna občina Celje
Dobrna
Vojnik
Štore
Laško

Št. izdanih gradbenih
dovoljenj na 1000
prebivalcev
2008
1,5
4,2
7,6
1,2
2,1

2012
0,3
0,5
0,9
0,2
1,7

Delež izdanih
gradbenih dovoljenj
za stanovanjske
stavbe (%)
2008
2012
79,5
100
100
100
92,1
100
100
100
62,1
78,3

Delež izdanih gradbenih
dovoljenj za
nestanovanjske stavbe
(%)
2008
2012
20,5
0,0
0,0
0,0
7,9
0,0
0,0
0,0
37,9
21,7

40

2. ANALIZA ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV V OBDOBJU 20072013
2.1 Analiza črpanja EU sredstev Savinjske regije v obdobju 2007-2013 v
okviru razpisa »Razvoj regij«
V obdobju 2007-2013 je bilo po Operativnem programu za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi« na voljo 585.000.000 EUR za vseh 12 slovenskih regij. Za koriščenje teh EU
sredstev je bilo objavljenih osem javnih razpisov in pozivov. Savinjski regiji je bila iz tega naslova
dodeljena kvota v višini 83.375.147 EUR.
Svet Savinjske regije je leta 2007 sprejel odločitev, da se regijska kvota EU sredstev razdeli na pet
subregij Savinjske regije. Občine so prijavile v okviru programskega obdobja 2007-2013 117 razvojnih
projektov, v vrednosti 82.094.289,03 EUR, kar v primerjavi z dodeljeno kvoto pomeni 98,5 %
realizacijo.
Analiza črpanja EU sredstev iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne
prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 20072013 je pokazala, da so občine prijavile 26 projektov, v skupni vrednosti 42.539.142,72 EUR. Od tega
je bilo dodeljenih 22.404.362,91 EUR EU sredstev.
Tabela 42. Razvojni projekti po občinah iz naslova »Razvoj regij« v obdobju 2007-2013

Število projektov
Občina
Mestna občina Celje
Občina Laško
Občina Vojnik
Občina Dobrna
Občina Štore
SKUPAJ

8
6
6
4
2
26

Skupna vrednost
projektov
22.786.986,91
6.380.995,76
6.642.089,38
4.234.332,35
2.161.723,93
42.539.142,72

EU sredstva
11.616.164,65
4.128.390,15
2.849.349,21
2.100.782,19
1.561.640,76
22.404.362,91

Tabela 43. Razvojni projekti občin Osrednje Celjskega v obdobju 2007-2013 iz naslova "Razvoj regij" (vir: MGRT, 2014)

Naziv operacije/občina

Skupna vrednost
Mestna občina Celje

EU sredstva

Turistično območje Šmartinsko jezero –
tematske poti s premostitvenim mostom

2.258.852,00

1.585.811,00

Celjski včeraj in jutri - stari grad

2.135.876,00

900.000,00

Komunalna infrastruktura poslovne cone Gaberje Jug

3.590.000,00

1.368.844,00

Turistična pot Celje-Šmartinsko jezero

1.106.687,00

578.212,00

Odvajanje odpadnih voda Šmartinsko jezero - vzhod

1.733.661,51

698.466,00

Izgradnja Bežigrajske ceste v Celju

4.211.210,85

2.436.185,00

Obnova dela starega mestnega jedra v Celju

4.694.722,00

2.525.143,00

Ureditev Gl. trga in dela Stanetove ulice v Celju
Rušitev in novogradnja večnameskega objekta v
Šmartnem v Rožni dolini

3.055.977,55

1.523.503,65

1.300.664,32

822.470,32

2.239.806,54
26.327.457,77

1.222.225,18
13.660.860,15

Gradnja vrtca Tončke Čečeve – enota Hudinja
SKUPAJ
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Občina Laško
Infrastrukturno urejanje za potrebe turizma (II. faza)

976.933,00

359.043,00

Vodovod Vrh - Tevče, Reka, Trojno

1.380.435,00

900.459,00

Ureditev kanalizacije Laško in Rimske Toplice

1.267.728,00

882.825,00

Vodovodi Vrh - Radoblje - Globoko

1.050.527,47

700.000,00

Obnova starega mestnega jedra Laško

835.000,00

594.443,00

Kanalizacija Laško

870.372,29

691.620,15

6.380.995,76

4.128.390,15

Posodobitev vodov. sistema Vojnik-Tomaž-M. Dole

1.370.619,00

424.809,00

Obrtno-poslovna cona Arclin, kom. urejanje 2. faza

835.602,00

338.083,00

Rekonstrukcija vozišča Frankolovo-Črešnjice-Žice

937.202,00

337.406,83

Čistilna naprava in kanalizacija Frankolovo

730.000,00

282.566,00

Izgradnja nizko energetskega vrtca Vojnik

1.731.865,00

807.491,00

Izgradnja kanalizacije v občini Vojnik

1.036.801,38

658.993,38

SKUPAJ

6.642.089,38

2.849.349,21

Posodobitev vodovodnega sistema Dobrna

825.371,20

385.360,22

Rekonstrukcija LC Dobrna - Hudičev Graben

788.103,55

404.566,00

1.950.830,20

817.543,00

670.027,40

493.312,97

4.234.332,35

2.100.782,19

1.443.493,93

1.063.958,56

718.230,00

497.682,20

2.161.723,93
45.746.599,19

1.561.640,76
24.301.022,46

SKUPAJ
Občina Vojnik

Občina Dobrna

Vrtec Dobrna
Izgradnja fekalne kanalizacije v Klancu in Zavrhu
SKUPAJ
Občina Štore
Rekonstrukcija in prizidek vrtca Lipa v Štorah
Kanalizacija Lipa
SKUPAJ

2.2 Črpanje Evropskih sredstev – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Občine in drugi subjekti (fizične in pravne osebe) so na območju Osrednje Celjskega v obdobju 20072013 uspešno črpale tudi sredstva iz naslova Programa razvoj podeželja 2007-2013, in sicer znotraj
posameznih osi programa.
Tabela 44. Izplačila po naslovu občine upravičenca od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013, za ukrepe 1., 2. in 3. osi PRP ter za sklad
EKJS (neposredna plačila) (vir: Agencija za kmetijske trge, 2014)

Steber
1. os
2. os
3. os
Nep. pl.
Skupna
vsota

Mestna
občina Celje
4.712.956,54
1.534.713,39
942.598,39
5.225.738,20

Občina
Dobrna
198.654,34
1.233.172,39
135.987,98
1.340.354,70

Občina Laško

Občina Štore
326.629,06
816.613,53
644.278,06
1.257.590,48

Občina
Vojnik
392.763,90
2.444.924,08
587.040,11
3.971.199,54

1.736.344,49
7.873.645,15
781.585,16
9.316.146,14

12.416.006,52

2.908.169,41

19.707.720,94

Skupna vsota
7.367.348,33
13.903.068,54
3.091.489,70
21.111.029,06

3.045.111,13

7.395.927,63

45.472.935,63
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Na območju Osrednje Celjskega se je v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 skupaj počrpalo v
vrednosti 45.354.207 EUR.
V okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 so občine neposredno črpale sredstva iz naslova
ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi, in sicer v skupni vrednosti 838.467,53 EUR.
Tabela 45. Izplačila občinam Osrednje Celjskega iz naslova urepa 322 - Obnova in razvoj vasi (vir: Agencija za kmetijske
trge, 2014)

Občina – upravičenec
Občina Dobrna
Občina Laško
Občina Laško
Občina Laško
Občina Vojnik
Občina Vojnik
Občina Štore
Osrednje Celjsko

Znesek Datum izplačila
135.987,98
12.8.2011; 18.2.2015
57.238,17
8.6.2011
189.379,93
30.11.2011
96.012,11
21.11.2013
89.321,85
23.12.2011
49.961,13
15.2.2013
339.294,56
30.12.2013
957.195,73

V okviru prednostne naloge 4. osi, katere namen je spodbujanje odločanja o razvoju posameznih
podeželskih območij po pristopu »od spodaj navzgor (pristop LEADER)« so različni subjekti znotraj
občin Osrednje Celjskega skupaj pridobili v obdobju 2007-2014 800.204,80 EUR EU sredstev. Skupna
vrednost vseh pripravljenih projektov je znašala 1.295.724,91 EUR.
Program LEADER
Skupaj Osrednje Celjsko

Skupna vrednost projektov
1.295.724,91 EUR

EU sredstva
800.204,80 EUR

Občine Celje, Vojnik, Štore in Laško spadajo pod skupno lokalno akcijsko skupino, ki jo vodi Društvo
za raznolikost podeželja. Občina Dobrna spada v lokalno akcijsko skupino »Od Bohorja do Pohorja«,
katere upravljavec je Razvojna agencija Kozjansko. V obdobju 2007-2013 so se izvajali naslednji
projekti:
Tabela 46. Projekti iz naslova programa "Leader" v občinah Osrednje Celjskega - LAS Raznolikost podeželja
(vir: Kmetijsko gozdarska zbornica, OE Celje, 2014)

Leto
NIP

Območje občin

Ime projekta

Nosilec

Sredstva
LEADER

Skupna
vrednost
projekta

2008

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

Kraške jame na območju
občin Celje ,Laško, Štore in
Vojnik

Koroško Šaleški
jamarski klub
"Speleos siga"
Velenje

12.027,66

23.840,71

2008

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

KGZS - Zavod
Celje

15.071,58

35.189,89

2008

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

Zavod Porta B

26.700,00

25.257,08

2008

Laško

Čebelarsko
društvo Laško

38.700,00

42.317,28

2009

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

KGZS - Zavod
Celje

14.299,48

25.898,93

Razvoj ponudbe učnih in
oglednih
vsebin na podeželju
Revitalizacija kulturne
dediščine
Spoznajmo čebelarsko
dediščino
Od pridelka do izdelka
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2009

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

2009

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

Priročnik celostne podobe
produktov podeželja
Po poteh dediščine - model
tematskih poti območja
LAS

Zavod Celeia Celje 36.501,60

48.642,60

Zavod Porta B

41.800,00

47.311,61

18.228,00

20.312,34

17.803,71

22.254,63

22.790,67

45.113,08

5.156,00

14.883,37

11.588,50

24.053,75

0,00

0,00

Kulturno
umetniško
društvo
France Prešeren
Vojnik
LAS Društvo
"Raznolikost
podeželja"
Konjerejsko
društvo
Vrh nad Laškim

2009

Vojnik

Krepitev lokalne
pripradnosti preko
ljubiteljskega delovanja

2010

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

Za čistejše okolje

2010

Laško

Kozolec na Slogih

2010

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

Pravljični svet območja LAS

2010

VOjnik

Gozdna učna pot
Modrijanov

2010

Laško

Trebežnikova naravoslovna
učna pot

Izvir - Društvo za
aktivno
zdravo življenje
LD Rečica pri
Laškem

2010

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

Mladi v Simbiozi z okoljem

Simbio d.o.o.

18.262,46

23.266,74

2010

Štore

Barbarina Pot

ŠKD Rudar
Pečovje

27.341,00

36.913,81

2010

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

KGZS - Zavod
Celje

7.263,74

16.511,38

2011

Štore

Občina Štore

50.981,27

71.172,55

2011

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

Mestna občina
Celje

59.998,89

144.490,67

2011

Laško

Občina Laško

21.259,85

28.063,93

2011

Laško

Občina Laško

26.431,91

34.101,53

2011

Vojnik

Občina Vojnik

59.998,20

90.780,06

2011

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

LAS Društvo
"Raznolikost
podeželja"

17.000,00

22.790,84

KGZS - Zavod
Celje

23.309,18

30.320,76

2011

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

Dvig prepoznavnosti in
kakovosti ponudbe
učnih in oglednih vsebin na
podeželju
Celostna ureditev
tematskih poti v občini
Štore in ureditev tematske
poti Po Štorah
Izgradnja pustolovskega
parka ter plezalne
stene Celjska koča
Po poteh umetnosti in
umetnostne obrti
Pravljični svet območja LAS
- Perkmandeljc
Rekonstrukvija
prireditvenega Paviljona na
Frankolovem
Prepoznavnost blagovne
znamke Friderik
& Veronika na trgu
Z Brihto na počitnice

STIK Laško
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2012

Celje

2012

Štore

2012

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

2012

Vojnik

Šmartinsko jezero atraktivna turistična
destinacija na podeželju
Ohranjanje Vernakularne
dediščine z
oživitvijo kozolca Laška vas
- Pečovje
Razvoj turnih kolesarskih
poti v naravnem
okolju občin Celje, Laško,
Štore in Vojnik
Učna Pot Antona Bezenška

2012

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

Predstavitev ponudbe
območja

2012

Laško

2012

MO Celje, Laško
Štore, Vojnik

Zavod Celeia Celje 25.436,24

35.512,00

Občina Štore

29.999,05

62.596,26

Mestna občina
Celje

20.043,00

26.500,00

TD Frankolovo
LAS Društvo
"Raznolikost
podeželja"

29.999,76

57.826,00

14.221,35

18.649,20

Prodajalna dobrot območja
LAS

Občina Laško

34.327,80

87.036,91

Lokalna oskrba na območju
LAS

LAS Društvo
"Raznolikost
podeželja"

35.989,00

50.248,00

Tabela 47. Projekti iz naslova programa "Leader" v občinah Osrednje Celjskega - LAS Od Pohorja do Bohorja -

občina Dobrna (vir: Kmetijsko gozdarska zbornica, OE Celje, 2014)

Leto
NIP

Območje
občin

Ime projekta

2010

Občina
Dobrna

Ureditev pohodnih poti

2011

Občina
Dobrna

Gozdna učna pot

2012

Občina
Dobrna

Turistični
Dobrni

vodnik

Nosilec

Sredstva
LEADER

Planinsko
društvo Dobrna, 2.773,00
občin Dobrna
Občina Dobrna,
Mladinski klub
7.275,00
Dobrna, Terme
Dobrna d.d.

Občina Dobrna,
Zavod za
po turizem, šport
15.033,00
in kulturo
Dobrna in
Terme Dobrna

Skupna
vrednost
projekta
6.655,00

16.840,00

35.679,00
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III.

STRATESKI DEL ORP 2014-2020

1. RAZVOJNA PRIORITETNA PODROČJA IN CILJI NA RAVNI EU,
SLOVENIJE IN SAVINJSKE REGIJE
1.1 EU RAZVOJNA PRIORITETNA PODROČJA IN CILJI
Razvojne prioritete in cilje na ravni Evropske skupnosti (EU) opredeljuje krovni strateški dokument
»Strategija 2020«. Izhajajoč iz Strategije 2020 je bilo na ravni Evropske skupnosti definiranih 11
tematskih ciljev. Strategija 2020 izpostavlja vizijo »pametne, trajnostne in vključujoče družbe«.
Partnerski sporazum – strateški dokument, ki je podpisan s strani Slovenije in Evropske komisije in
vključuje vseh pet skladov Evropske skupnosti – Kohezijski sklad (KS), Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (ESPR)
opredeljuje 11 tematskih ciljev, katerim bo se sledilo, in sicer ciljem kot so:
1. krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij,
2. povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in
kakovosti;
3. povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter
sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR);
4. podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih;
5. spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj;
6. varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov;
7. spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah;
8. spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile;
9. spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini;
10. vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje;
11. učinkovita pravna država ter izboljšanje institucionalnih zmogljivosti v okviru javne uprave.

1.2 NACIONALNA PRIORITETNA PODROČJA IN CILJI
V skladu s Strategijo EU 2020 in Partnerskim sporazumom je Slovenija pripravila osnutek Strategije
razvoja Slovenije 2014-2020. V skladu z zahtevami EU bo Slovenija morala:
- minimalno 50-60 % sredstev ESRR nameniti prvim štirim tematskim ciljem, od tega vsaj 12 %
k podpori prehodu na nizkoogljično gospodarstvo,
- minimalno 60-80 % sredstev ESS pa se bo moralo osredotočiti na štiri izbrane prioritete od 8
do 11 tematskega cilja; od tega vsaj 20 % za spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti
revščini,
- 20 % vseh sredstev je potrebno nameniti za doseganje ciljev podnebnih sprememb ter
- minimalno 5 % ESSR sredstev k spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja.
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Na podlagi slednjih usmeritev se je Slovenija v prvi vrsti osredotočila na naslednje tri tematske cilje in
sredstva v skladu s tem razporedila po posameznih prednostnih oseh in naložbah.
 krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij,
 izboljšanje konkurenčnosti MSP in
 podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo
Slovenija je svoje razvojne prioritete opredelila v prvi vrsti v osnutku Strategije razvoja Slovenije
2014-2020 (osnutek ), pri čemer je zastavila štiri razvojne prioritete:
KONKURENČNO GOSPODARSTVO
ZELENO ŽIVLJENJSKO OKOLJE

ZNANJE IN ZAPOSLOVANJE
VKLJUČUJOČA DRUŽBA

Vzporedno s pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 je Slovenija pripravila še Program
državnih razvojnih prioritet in investicij RS za obdobje 2014-2017, ki predstavlja izvedbeni načrt
izvajanja Strategije razvoja Slovenije v skladu z določili Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja
in postopkih priprave državnega proračuna, Strategijo pametne specializacije 2014-2020 (osnutek,
november 2013), ki je za Slovenijo tudi hkrati pogoj pred izvajanjem projektov v okviru kohezijske
politike. Strategija pametne specializacije opredeljuje prioritete vlaganj na področju raziskav, razvoja
in inovacij od leta 2014 do 2020, z namenom večje snovne in ekonomske učinkovitosti. Strategija
pametne specializacije identificira 6 prioritet: trajnostna gradnja, trajnostna mobilnost, trajnostna
graditev, učinkovita raba virov, zdravje, hrana in okolje, vključujoča družba in varna družba.
Na nacionalnem nivoju je usklajeno z razvojnimi cilji EU in Strategijo Evropa 2020 opredeljenih 5
specifičnih ciljev, ki bodo ključni pri izvajanju razvojne strategije Slovenije v obdobju do 2020:






Zaposlovanje: 75-odstotna zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let;
Raziskave in razvoj: 3 % BDP EU za naložbe v raziskave in razvoj;
Podnebne spremembe in energetska trajnost: za 4 % zmanjšanje emisij CO2, 25 % energije iz
obnovljivih virov, večja energetska učinkovitost;
Izobraževanje: manj kot 5 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje in vsaj 40 % oseb med 30.
in 34. letom z visokošolsko izobrazbo;
Boj proti revščini in socialni izključenosti: manjšanje števila prebivalcev, ki so blizu praga
revščine ali socialne izključenosti na 40.000.

Razdelitev na Zahodno in Vzhodno Kohezijsko regijo
Slovenija bo v novem programskem obdobju na ravni NUTS 2 razdeljena na dve kohezijski regiji, in
sicer na Zahodno Slovenijo in Vzhodno Slovenijo. Vzhodna kohezijska regiji, kamor spada tudi
subregija Osrednje Celjsko predstavlja 60,2 % celotne Slovenije.
V novi finančni perspektivi bo Sloveniji, za izvajanje kohezijske politike EU v obdobju 2014-2020, na
voljo skupaj ca 3,8 milijarde EUR, od tega bo iz na naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj ca
1,4 milijard EUR, in sicer:
Zahodna Kohezijska regija
Vzhodna Kohezijska regija

508 mio EUR
884 mio EUR
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Razdelitev sredstev po tematskih ciljih iz Partnerskega sporazuma 2014-2020
ESRR

ESS

v mio EUR
EKSRP

KS

Vzhod Zahodna
na SLO
SLO

Vzhodna Zahodna
SLO
SLO

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in
inovacij

480

264

216

0

24,1

Izboljšanje dostopa do informacijskokomunikacijskih tehnologij ter povečanje
njihove uporabe in kakovosti

50

30

20

0

7,5

552

376

176

0

235,0

Podpora prehodu na gospodarstvo z
nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

21

10

11

0

260

Spodbujanje prilagajanja podnebnim
spremembam ter preprečevanje in
obvladanje tveganj

30

30

0

53

206,3

137

85

0

269

206,3

40

40

0

223

Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih
podjetij, kmetijskega sektorja (EKSRP) ter
sektorja ribištva in akvakulture (ESPR)

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje
trajnostne rabe virov
Spodbujanje trajnostnega prometa in
odprava ozkih grl v ključnih omrežnih
infrastrukturah
Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega
zaposlovanja in mobilnosti delovne sile

0

Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj
proti revščini in kakršni koli diskriminaciji
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25

Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in
poklicno usposabljanje za spretnosti ter
vseživljenjsko učenje

20

10

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti
javnih organov in zainteresirane strani ter
prispevanje k učinkoviti javni upravi

0

Tehnična pomoč

17

Ukinjeni ukrepi

0

Skupaj

1.392
ESRR
884,0

14

52

293

150

143

77,8

20

136

80

56

41,9

10

203

113

90

10,0

62

25

37

13

9

4

3

90

0
884

508

707

24,9
4,0

377

330

895

ESS
377
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837,8

1.3 Regijska razvojna prioritetna področja in cilji
Savinjska regija bo kot del Vzhodne kohezijske regije sledila nacionalnim ciljem ter težila k družbeno
celovitemu in teritorialno enakovrednemu trajnostnemu razvoju, in sicer z določitvijo 8 razvojnih
področij:
Razvojna področja Savinjske regije
Trajnostna gospodarska rast
Urejanje poslovnega in bivalnega okolja
Samooskrbna regije
Vključujoča družba
Trajnostni turizem
Blaginja družbe
Upravljanje z naravnimi viri
Okoljska in mobilna infrastruktura
Med področja specializacije regije pa Savinjska regija izpostavlja slednja področja:
PREDELAVA IN
OBDELAVA
MATERIALOV

PREHRANSKA
SAMOOSKRBA

TRAJNOSTNI TURIZEM

ENERGETSKA
SAMOOSKRBA

1.4 Prioritetna področja in ukrepi Programa razvoja podeželja 2014-2020
Trajnostni koncept razvoja kmetijstva z opredeljenimi strateškimi cilji bo izveden v okviru Programa
razvoja podeželja RS 2014–2020 z uresničitvijo naslednjih šestih prednostnih nalog Unije,
opredeljenih v Uredbi za razvoj podeželja. Za razvoj lokalnih skupnosti bo še posebej pomemben
program LEADER, v okviru katerega se bodo izvajali do sedaj znani ukrepi 322 in 323 (ohranjanje
dediščine in obnova ter razvoj vasi).
Prednostne naloge v okviru Program razvoja podeželja 2014-2020

V obdobju 2014–2020 se bo v okviru Programa razvoja podeželja prednostne naloge izvajalo v sklopu
13 ukrepov s podukrepi:
1.

Prenos znanja
 Usposabljanje in pridobivanje strokovnih znanj
 Demonstracijski projekti

2.

Pomoč pri uporabi storitev svetovanja
 Pomoč pri uporabi storitev svetovanja

3.

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
 Sodelovanje v shemah, vzpostavljenih na podlagi EU zakonodaje, nacionalne sheme,
prostovoljne sheme, za katere država članica prizna, da so v skladu s smernicami EU
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Dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na
notranjem trgu

4.

Naložbe v osnovna sredstva
 Naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost in trajnost kmetijskega gospodarstva
 Naložbe, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi
 Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva

5.

Razvoj kmetij in podjetij
 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
 Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

6.

Širokopasovni internet

7.

Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa
 Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
 Naložbe v neindustrijsko predelavo lesa

8.

Skupine in organizacije proizvajalcev
 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev na področjih kmetijstva in
gozdarstva

9.

Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila
 Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila

10. Ekološko kmetovanje



Izvajanje ekološkega kmetovanja ali preusmeritve v ekološko kmetovanje

11. Plačila območjem z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami



Plačila območjem z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami

12. Dobrobit živali



Plačila za izvajanje ukrepa Dobrobit živali

13. Sodelovanje



Sodelovanje

14. LEADER






Pripravljalna podpora
Izvajanje dejavnosti v okviru lokalne razvojne strategije
Dejavnosti sodelovanja
Tekoči stroški in animacija

Program razvoja podeželja je v medresorskem usklajevanju, tako da se predvidevajo začetki priprave
Lokalni razvojnih strategij posameznih lokalnih akcijskih skupin šele v drugi polovici 2014.
Lokalne razvojne strategije so še v pripravi.
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Razdelitev sredstev po ukrepih Programa razvoja podeželja 2014-2020
Ukrep

Naziv ukrepa

Sredstva v mio
EUR

1

Prenos znanja

12,5

2

Pomoč pri uporabi storitev svetovanja

10,8

3

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

1,7

4

Naložbe v osnovna sredstva

228,1

5

Razvoj kmetij in podjetij

125,3

6

Širokopasovni internet

10,0

7

Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

59,5

8

Ustanovitev skupin proizvajalcev

2,2

9

Kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrep

203,6

10

Ekološko kmetovanje

55,2

11

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

270,9

12

Dobrobit živali

16,4

13

Sodelovanje

20,1

14

LEADER

52,4
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2. RAZVOJNI POTENCIALI, PRIORITETNA PODROČJA IN CILJI OSREDNJE
CELJSKEGA
2.1 Razvojni potenciali, izzivi in ovire Osrednje Celjskega
Osrednje Celjsko ima glede na geostrateško lego in raznolike razvojne priložnosti številne razvojne
možnosti. Na podlagi SWOT analize prednosti in slabosti posameznega področja ter nabora
projektov, ki smo jih prepoznali glede na posamezno področje, so se oblikovale vizija, prednostne
prioritete, programi in ukrepi območja.
V spodnji SWOT analizi podajamo prednosti in slabosti/priložnosti in nevarnosti posameznega
področja:
PREDNOSTI IN PRILOŽNOSTI
SLABOSTI IN NEVARNOSTI
Konkurenčno in inovativno gospodarstvo













Geostrateška lega
Celje kot regijsko središče
Posamezna zdrava jedra gospodarstva
Tradicija industrije
Razvitost orodjarske stroke
Razvitost živilske, grafične, kemijske,
kovinske industrije
Prepoznavnost sejmov na razstavišču
Celju na mednarodnem nivoju
Koriščenje domačih in tujih razvojnih
sredstev
Naravi viri (les, tla, voda, energija)
Obstoj in delovanje institucij
podpornega okolja za podjetništvo
(obrne cone, podjetniški inkubator …)
Potenciali za razvoj logistične dejavnosti




















Odlog izgradnje 3. razvojne osi
Nizka stopnja internacionalizacije
Pomanjkanje finančnih virov in nove
finančne obremenitve z novo
zakonodajo
Prenizka aktivnost bank
Nizka sposobnost vračanja kreditov s
strani poslovnih subjektov
Prezadolženost
Slaba likvidnost
Odvisnost malih od velikih poslovnih
subjektov
Selitev proizvodnje
Propad lesarske industrije
Nizka dodana vrednost na zaposlene
Nizke plače
Velika brezposelnost
Nizko število inovativnih podjetij
Nizko vlaganje podjetij v raziskave in
razvoj, inovacije
Deregulacija poklicev
Prevzemi podjetij
(*delno povzeto po Strategiji gospodarskega
razvoja Mestne občine Celje)



Manjka dobrih praks socialnega
podjetništva

IZZIVI
 Kakovostno sodelovanje z obstoječimi podjetji in s samostojnimi podjetniki za rast in razvoj
 Spodbujanje poslovne kariere mladih izobraženih kadrov v domačih podjetjih
 Medsebojno povezovanje nosilcev lokalnega razvoja in drugih strokovnih in podpornih
institucij
 Ustvarjanje pogojev za podjetništvo na področju snovne in energetske učinkovitosti,
alternativnih obnovljivih virov energije kot tudi izgradnje širokopasovnih omrežij …
 Povezovanje podjetništva s kmetijstvom in turizmom (ekoizdelki, ekoinovacije, lokalna
pridelava hrane ipd.)
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Trajnostni turizem
Dobro razvita zdravstveno-zdraviliška in
 Slaba povezanost ponudbe na področju
gostinsko-turistična dejavnost (Laško,
turizma
Rimske toplice, Dobrna)
 Kratka doba bivanja turistov
Vzpostavljena Regionalna destinacijska
 Nizka turistična potrošnja
organizacija Dežela Celjska s svojo
blagovno znamko – Dežela Celjska in
 Slabo razvita prometna infrastruktura za
Mavrica Doživetij
dostopnost do turistične infrastrukture
Ohranjena narava in biotska in krajinska
in trajnostno mobilnost (medkrajevne
raznovrstnost in naravni viri kot
kolesarske povezave itd.)
potencial za razvoj zelenega, ekoturizma
 Pomanjkanje tematskih pohodnih,
Potencial zgodovinskega turizma mesta
kolesarskih poti
Celje
 Naravna dediščina premalo prepoznana
Dragocena kulturna dediščina, pestrost
in vključena v turistično ponudbo
kulturnega izročila
Potencial športnega in družinskega
turizma
Zelena infrastruktura in zeleni koridorji
(Mestni gozd, Grmada, Celjska koča,
Šmartinsko jezero, Volčeke, Paški Kozjak,
Šmohor, Svetina …)
Urejena turistična infrastruktura
Podeželje in turizem (kmečki turizem)
Prepoznavni kulturno turistični dogodki

IZZIVI










Povečanje prepoznavnosti in preboj turizma z blagovno znamko Dežela Celjska in Mavrica
doživetij
Strateško povezovanje turističnih ponudnikov in skupni turistični marketing
Turizem kot generator novih delovnih mest
Oblikovanje tipičnih produktov in storitev posameznih občin
Javno-zasebno partnerstvo
Oživitev mestnih/vaških jeder
Povezovanje lokalne samooskrbe in turizma v okvirih promocije lokalne kulinarike in lokalne
pridelave hrane
Zdravstveni, športni in kolesarski turizem
Nadgradnja in vsebinska dopolnitev obuditve kulturne dediščine območja kot dodatne
turistične ponudbe
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Okoljska infrastruktura in trajnostno gospodarjenje z viri
Sodobni ekološki pristopi in visoki
 Degradirana območja starih bremen
okoljski standardi:
 Poplavna ogroženost
vzpostavljen celoviti regionalni center za
 Dotrajana lokalna cestna infrastruktura
ravnanje z odpadki,
 Potreba po celoviti prometni strategiji
velik del območja priključenega na
mesta Celje
čistilne naprave
 Potrebna nadgradnja sekundarnega
postopno zagotavljanje poplavne
omrežja in zagotavljanje terciarnega
varnosti z urejanjem vodotokov
čiščenja odpadnih voda
 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na
razpršenih, manj poseljenih in ekološko
pomembnih območjih
 Dotrajani vodovodni sistemi in potreba
po obvladovanju vodnih izgub in
izgradnjo objektov za pripravo pitne
vode
 Spodbujanje k večji skrbi za ločeno
zbiranje odpadkov in zmanjševanje divjih
odlagališč
 Neurejen javni potniški promet
 Neurejene kolesarske poti za
zagotavljanje načel trajnostne
mobilnosti in izboljšanja kakovosti zraka
 Energetsko neučinkovite javne stavbe in
javna razsvetljava
 Potrebna obnova mestnih in vaških jeder
 Degradiranost in onesnaženost tal v
mestnih in primestnih območjih
 Onesnaženost zraka s PM10

IZZIVI









Okoljska sanacija degradiranih območij starih bremen
Zagotavljanje poplavne varnosti
Obnova prometne infrastrukture in vzpostavitev kolesarskih poti ter drugih mehanizmov za
zagotavljanje trajnostne mobilnosti (park and ride parkirišča, javni potniški promet itd)
Dograditev komunalne infrastrukture in zagotavljanje ustrezne pitne vode
Energetske sanacije javnih stavb in javne razsvetljave z namenom povečanja energetske
učinkovitosti in spodbujanje rabe OVE
Obnova mestnih in vaških jeder
Revitalizacija onesnaženih in degradiranih tal
Izboljšanje kakovosti zraka v mestih
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IZZIVI






Izobraževanje, vseživljenjsko učenje in vključujoča družba
 Premajhna povezava gospodarstva in
izobraževanja
Dobro razvita IKT v mestih in večjih
 Pomanjkanje določenih poklicnih
lokalnih središčih
profilov - deregulacija poklicev
 Samozaposlovanje namesto
zaposlovanje
 Premalo praktičnega znanja iskalcev
zaposlitev
 Nerazvita IKT na območju belih lis
podeželskega območja

Izgradnja širokopasovnega omrežja na območju belih lis
Obnova in nadgraditev izobraževalne, socialne in zdravstvene infrastrukture
Povezati izobraževalni in gospodarski sektor
Nadgradnja športno-rekreacijske infrastrukture
Vzpostavitev centrov medgeneracijskega povezovanja in mladinske dejavnosti
Celoviti razvoj podeželja








dobra kmetijska zemljišča
Povečanje lokalne samooskrbe
Knjižnica semen (pridelava avtohtonih
vrst semen)
Povezovanje podjetništva s kmetijstvom
in turizmom (ekoizdelki, ekoinovacije,
lokalna pridelava hrane ipd.) – skupni
nastop na trg
Aktivna društva na podeželju







Slaba samooskrba,
razdrobljenost v kmetijstvu
onesnaženost zemljin
premalo sredstev za aktivna društva na
podeželju
premajhna povezanost med ponudniki
kmetijskih pridelkov

IZZIVI




Povečati stopnjo samooskrbe
Povezati ponudnike lokalnih pridelkov
Razvoj kulinaričnega turizma
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2.2 Prioritetna razvojna področja in cilji Osrednje Celjskega
Analiza razvojnih potencialov in priložnosti je bila izhodišče za oblikovanje vizije območja Osrednje
Celjskega. Vizija območja sledi k »Trajnostnemu urbanemu razvoju mesta Celja z dostopnim, vitalnim
in močnim podeželskim zaledjem, ki omogoča izkoriščanje naravnih in kulturnih potencialov«.
Trajnostni urbani razvoj mesta Celje z vitalnim in privlačnim zaledjem podeželskih občin. Krepitev
Osrednje Celjskega z vidika konkurenčnosti, privlačnosti v smeri načel trajnostnega razvoja ter večje
funkcionalnosti in celoviti razvoj podeželskega zaledja.
Na podlagi nabora projektnih predlogov ter analize prednosti in slabosti območja smo izoblikovali 5
prednostnih prioritet, in sicer:

1. Konkurenčno in inovativno gospodarstvo
2. Trajnostni turizem
3. Okoljska infrastruktura in trajnostno gospodarjenje z viri
4. Izobraževanje, vseživljenjsko učenje in vključujoča družba
5. Celovit razvoj podeželja

Med strateškimi cilji razvoja Osrednje Celjskega so:
- dvig konkurenčnosti in inovativnosti z ustvarjanjem delovnim mest z dodano vrednostjo,
- razvoj novih turističnih produktov in storitev ter nadgradnja obstoječe turistične
infrastrukture v smeri (zelenega) trajnostnega turizma,
- zagotavljanje boljše dostopnosti in povezanosti z izgradnjo prometne, okoljske infrastrukture
za trajnostni razvoj območja,
- spodbujanje izobraževanja mladih k večji zaposljivosti,
- zagotavljanje prehranske in energetske samooskbe
- izboljšanje življenjskega okolja …
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Vzporednica med prioritetami EU, Slovenije, Savinjske regije in Osrednje Celjskega
RAZVOJNE PRIORITETE IN
PRIORITETE RRP SAVINJSKE
NACIONALNE PRIORITETE 2
1
PROGRAMI OSREDNJE
REGIJE
CELJSKEGA

Konkurenčno in inovativno
gospodarstvo
Infrastruktura za razvoj
gospodarstva in druga
podporna okolja podjetništvu
Spodbujanje podjetništva in
internacionalizacije

PREDELAVA IN OBDELAVA
MATERIALOV

PODJETNOST

Informacijske povezave in
učinkovitejši sistemi javne
uprave in e-storitev
Socialno podjetništvo

Trajnostni turizem
Nadgradnja in izgradnja
»zelene« turistične
infrastrukture in
obnova/nadgradnja
namestitveno prenočitvenih
kapacitet
Obnova kulturne dediščine

PODJETNOST
TRAJNOSTNI TURIZEM

Razvoj novih turističnih
produktov/storitev in mreženje
naravnih in kulturnih
potencialov

ZELENO

Razvoj športne rekreacijske
infrastrukture

Okoljska infrastruktura in
trajnostno gospodarjenje z
viri
Vodni viri Dežele Celjske
- Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda,
- Vodooskrba
- Urejanje in upravljanje ENERGETSKA SAMOOSKRBBA
z vodami
Celovito ravnanje z odpadki

ZELENO

Energetska učinkovitost –
učinkovita raba energije in raba
obnovljivih virov energije

57

Prometna povezanost in
trajnostna mobilnost
Učinkovito in celovito
prostorsko načrtovanje
Urbana prenova in trajnostni
urbani razvoj mest Osrednje
Celjskega (Celje, Laško)

ZELENO

Raba tal in trajnostno
gospodarjenje z zemljo
Infrastruktura za stanovanjsko
gradnjo

Izobraževanje,
vseživljenjsko učenje in
vključujoča družba
Izobraževalna in športnorekreacijska infrastruktura
ZNANJE
Razvoj visokega šolstva
VKLJUČUJOČA DRUŽBA
Zdravstvena infrastruktura
Infrastruktura za kulturno,
izobraževalno udejstvovanje in
medgeneracijsko povezovanje

Celoviti razvoj podeželja
Lokalna pridelava hrane in
samooskrba
Ohranjanje in varovanje biotske
in krajinske raznolikosti ter
naravnih vrednot za
zagotavljanje naravnih virov in
ekosistemskih storitev.

PREHRANSKA SAMOOSKRBA

ZELENO

Trajnostno naravnano
kmetijstvo
Trajnostno gospodarjenje z
gozdovi
Prenova vaških jeder
1povzeto
2povzeto

po Osnutku Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020
po osnutku Državnih razvojnih prioritet 2014-2020

58

IV.

PROGRAMSKI DEL

1. Postopek priprave ORP 2014-2020
Občine Osrednje Celjskega so pobudniki in nosilci povezovanja v območno razvojno partnerstvo na
območju subregije Osrednje Celjsko. Občine so z vzpostavitvijo območnega razvojnega partnerstva
pooblastile Simbio, d. o. o., da pripravi strokovna izhodišča, vsebino in metodologijo strateškega in
izvedbenega dela Območnega razvojnega programa. Pri pripravi ORP so bili vključeni vsi deležniki
območja: javne institucije, zasebniki in civilna družba.
Sledile so posamezne faze :
• Faza evidentiranja širšega nabora projektnih predlogov za pripravo ORP
• Obdelava prejetih projektov po razvojnih področjih
• Faza vrednotenja projektnih predlogov in preverjanje projektnih predlogov ter združevanje v
subregijske in regijske projekte
- dopolnitev projektnih predlogov (ustvarjanje delovnih mest, kriteriji za regijski projekt)
- priprava dopolnjenega seznama projektnih predlogov za umestitev v ORP 2014-2020
• Nabor projektnih predlogov Osrednje Celjsko za Programski del ORP.
Skupna vrednost evidentiranih projektov je približno ocenjena na 500.444.943 EUR.
Viri sofinanciranja za izvedbo teh projektov so bili ocenjeni s strani potencialnih prijaviteljev, ki
pričakujejo predvsem sofinanciranje iz Evropskih skladov (Kohezijski sklad, ESRR, ESS) in drugih
razpisov na ravni EU, ob zagotavljanju zasebnih in javnih sredstev. Poudariti je potrebno, da ob
zaključku priprave ORP vsi EU Skladi še niso imeli izoblikovanih prioritet in finančne konstrukcije, zato
bi financiranje posameznega projekta tudi težje natančno določili.
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2. Predstavitev projektov ORP Osrednje Celjsko 2014-2020 po
ključnih razvojnih prioritetah
1.1 Konkurenčno in inovativno gospodarstvo
Stopnja registrirane brezposelnosti se je v Savinjski regiji od leta 2008 do 2011 povečala iz 8,0 % na
12,7 % in je ves čas višja od slovenskega povprečja za približno 1 %. Zaskrbljujoče je povečevanje
deleža dolgotrajno brezposelnih, starejših brezposelnih (nad 50 let) in brezposelnih z najmanj višjo
izobrazbo, kamor spadajo mladi. Na območju Osrednje Celjsko se izkazuje velika potreba po
spodbujanju podjetništva.
S programi podjetništva in konkurenčnosti Dežele Celjske bomo ustvarili in izboljšali pogoje za rast in
razvoj podjetij v regiji. Podjetjem bomo s tem omogočili trajnostno in zeleno rast ter predvsem
dolgoročno ustvarjanje novih delovnih mest. Prispevali bomo k ustvarjanju pogojev za
internacionalizacijo malih in srednjih podjetij.
Specifični cilji razvojne prioritete:
infrastrukturna in podporna okolja za razvoj podjetništva,
krepitev in razvoj podjetništva in inovativnosti,
pospešitev rasti in razvoja malih in srednje velikih podjetij
razvoj in nadgradnja podjetniških inkubatorjev,
povečanje izvoza slovenskih podjetij in podpora podjetjem pri mednarodnem
poslovanju,
razvoj podjetništva povezanega s turizmom in kmetijstvom,
spodbujanje sodelovanja z obstoječimi podjetji in s samostojnimi podjetniki,
spodbujanje zelenega gospodarstva (alternativni viri energije, eko inovacije ipd.)
rast in razvoj obstoječih podjetij in povezava med njimi,
spodbujanje socialnega podjetništva.
Programi in ukrepi razvojne prioritete:

Program 1. Infrastruktura za razvoj gospodarstva in druga podporna okolja podjetništvu
Program 2. Spodbujanje podjetništva in internacionalizacije (razvoj in rast podjetij)
Program 3. Informacijske povezave in učinkovitejši sistemi javne uprave in e-storitev
Program 4. Socialno podjetništvo

60

PROGRAM

Program 1.
Infrastruktura
za razvoj gospodarstva
in druga podporna
okolja podjetništvu

Program 2.
Spodbujanje
podjetništva in
internacionalizacije

PROJEKTI

Obrtne cone v občini Laško
Izgradnja garažno poslovnega objekta na Lipi
Logistični center Celje Lopata
Intermodalni logistični center Celje-Čret
Podjetniški inkubator
- vzpostavitev infrastrukturnih pogojev/opreme
2
(okoli 500 m )
- aktivnosti za spodbujanje podjetništva
Mestni marketing
- Koncept komunikacije za ''Mesto brezčasnega
vrveža''
- Obrtni kompetenčni center
- Kulinarični svet Slovenije
- Celjska hiša kreativcev
- Albergo diffuso/razpršeni hotel
- Marketing destinacije za dnevne obiskovalce
- Program mestnih storitev
- Pravljični festival
- Koncept opremljanja mestnega jedra skozi 4
letne čase
Marketing za internacionalizacijo turističnih in
zdravstvenih storitev
Inkubator znanja
Izgradnja širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij

Program 3.
Informacijske povezave
in učinkovitejši sistemi
javne uprave in
e-storitev

Program 4.
Socialno podjetništvo

Vzpostavitev in pokritje občine z WI-FI dostopi
Uvedba ISO 9001 in ISO 27001
Uvedba aplikacij za elektronsko arhiviranje
dokumentacije
Uvedba občinskega registra sredstev za
sledenje nabavnih tokov ter planiranje in
izvajanje vzdrževalnih posegov

Center ponovne uporabe Vojnik – redno
delovanje in nadgrajevanje vsebin

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
1.000.000
2.000.000
20.000.000
vrednost
investicije ni
opredeljena

NOSILEC

Laško
Štore
MOC
MOC

1.800.000
300.000

MOC

364.000

MOC

250.000

Terme
Dobrna d.d.

250.000

90.000
50.000

Štore
Dobrna,
Laško, Štore,
Vojnik
Vojnik
MOC

80.000

MOC

150.000

MOC

500.000

Vojnik

16.417.669
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1.2 Trajnostni turizem Dežele Celjske
Tri termalna središča območja Osrednje Celjsko (Terme Dobrna, Thermana Laško in Rimske terme)
predstavljajo osrednji turistični vzvod, ki pripelje tuje in domače goste v Deželo Celjsko. Kulturna
dediščina: Stari Grad, Grad Tabor Laško in druge graščine ter dve večji središči: Celje in Laško
predstavljajo zanimivo dopolnilno turistično ponudbo enodnevnih izletov.
Naravni potenciali s športno rekreativno noto (Šmartinsko jezero, Celjska koča …) omogočajo aktivno
preživljanje prostega časa lokalnih in drugih gostov.
Preplet naravne in kulturne dediščine v povezavi s specifičnimi ljudskimi viri nudijo širok spekter
atraktivne turistične ponudbe (raziskovalni turizem, doživljajski turizem …).
Preboj turistične ponudbe Dežele Celjske in oblikovanje novih trajnostnih delovnih mest bodo
omogočili:
 skupen nastop na tujih trgih,
 vsebinska povezava Dežele Celjske,
 infrastrukturna povezava turistične ponudbe Dežele Celjske s kolesarskimi potmi,
 nadgradnja dopolnilne turistične infrastrukture …
K nadaljnjemu razvoju trajnostnega turizma lahko prispevajo vlaganja v zeleno turistično
infrastrukturo in vzpostavitev vrste ukrepov za varstvo narave in ohranjanje biodiverzitete, ki
predstavljajo temelj zelenega turizma. Razvojna prioriteta se bo povezovala s projekti ohranjanja
narave, obnove kulturne dediščine ter vzpostavitve pogojev lokalne samooskrbnosti.
Specifični cilji razvojne prioritete:
razvoj in nadgradnja turistične destinacijske organizacije Dežela Celjska,
spodbujanje prepoznavnosti blagovne znamke Dežela Celjska,
nadgradnja turistične infrastrukture,
dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva,
izboljšanje kakovosti obstoječih in razvoj novih turističnih produktov
ureditev pešpoti (nadgradnja in obnova že obstoječih poti),
ureditev kolesarskih poti na območju Osrednje Celjskega,
povezovanje turizma z lokalno pridelavo hrane,
obnova in vsebinska oživitev kulturne in etnološke dediščine in nadgradnja
turističnih vsebin kulturne dediščine
ureditev aktivnih vsebin za mlade (zelene sprehajalne površine, ureditev parkov,
naravnih kopališč ob rekah, na Šmartinskem jezeru ipd.),
nadgradnja nastanitev in prenočitvenih zmogljivosti.
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Programi in ukrepi razvojne prioritete:
Program 1. Nadgradnja in izgradnja »zelene« turistične infrastrukture in obnova/nadgradnja
namestitveno prenočitvenih kapacitet
Program 2. Razvoj novih turističnih produktov/storitev in mreženje naravnih in kulturnih
potencialov
Program 3: Obnova kulturne dediščine
Program 4. Razvoj športno-rekreacijske turistične infrastrukture
PROGRAM

Program 1.
Nadgradnja in izgradnja
»zelene« turistične
infrastrukture in
obnova/nadgradnja
namestitveno
prenočitvenih kapacitet

PROJEKTI

Pozicioniranje Šmartinskega jezera kot
prepoznavne turistične destinacije v Sloveniji in
na mednarodnem zemljevidu: Šmartinsko
jezero = HOTEL NA PROSTEM
- spodbujanje ustvarjanja namestitvenih
kapacitet na in ob jezeru – alternativne oblike
(objekti na vodi/drevesih in namestitve pri
turističnih kmetijah/penzioni/sobe v okolici
jezera, seminarski hotel ob jezeru)
- nadaljevanje izgradnje pešpoti okoli jezera
- izvedba rekreacijskih/gozdnih učnih poti po
obstoječih gozdnih vlakah
- parkirišča, sanitariji, parkirišča za avtodome
- infrastruktura za prireditveni prostor
- ureditev športnih površin na Šmartinskem
jezeru
- objekti za šport na vodi (skakalnica)*
- vzpostavitev naravnega kopališča, izgradnja
pomolov in privezov za čolne
- ureditev avtokampa*
Regijska kolesarska pot in izposoja koles (mreža
regijskih kolesarskih poti)
- izgradnja kolesarskega omrežja v občini Vojnik
- izgradnja kolesarskega omrežja v občini
Dobrna
- izgradnja kolesarskega omrežja v občini Laško
- izgradnja kolesarskega omrežja v Mestni
občini Celje
- izgradnja kolesarskega omrežja v občini Štore
Izboljšanje in vzdrževanje obstoječe
infrastrukturne ureditve »Starega gradu Celje«
znotraj atrakcije (ureditev večnamenske
dvorane v Romanskem palaciju, vzdrževalna
dela)
Izboljševanje in vzdrževanje obstoječe
infrastrukturne ureditve »Starega gradu Celje«
v neposredni okolici (celovita ureditev ceste,
ureditev parkirišča, nova pešpot na zemljišču v
lasti MOC ali ureditev obstoječe Pelikanove
poti)

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)

NOSILEC

MOC
750.000
167.000

zasebni
investitor*

150.000

600.000

350.000

143.034
600.000
790.000

1.000.000
800.000
3.500.000

ORP
Osrednje
Celjsko

2.000.000
650.000
vrednost
investicije ni
opredeljena

MOC

208.000
MOC
8.000
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Parkovna ureditev pokopališča Golovec
Ureditev infrastrukture za obiskovalce s
posebnimi potrebami v Stari grofiji
Signalizacija turističnih atrakcij

Program 1.
Nadgradnja in izgradnja
»zelene« turistične
infrastrukture in
obnova/nadgradnja
namestitveno
prenočitvenih kapacitet

Ureditev parkirišč in stojišč za avtodome v
občini Dobrna, MOC
Zdraviliški park Dobrna
Raziskovalna vrtina za izvor geotermalne
energije
Obnova planinskega doma na Paškem Kozjaku
Turistična cona Šmohor
Turistična cona Svetina
- izgradnja »Zelene – črešnjeve« vasi na Svetini

500.000

MOC

83.000

MOC

vrednost ni
opredeljena

MOC

750.000

MOC,
Dobrna
Dobrna

1.700.000

Dobrna

75.000

Terme
Zasebni
partnerji

488.333

100.000
450.000

Štore
70.000

Obnova objekta »Dom na Svetini« in ureditev
okolice
Vzpostavitev Geoparka
Tematske pohodne poti in poti primerne za
kolesarjenje
Izgradnja pešpoti in razglednih točk v občini
Vojnik
Ureditev avtokampa v občini Dobrna
Ureditev objekta Dobrna 15
Obnova in dograditev Zdraviliškega doma v
Dobrni
Obnova namestitev in wellness kapacitet
Hotela Vita
Obnova Vile Rožička
Obnova in nadgradnja Apart hotelov –
zdraviliški kompleks v Dobrni
Apartmajsko naselje Zora
Ureditev ribnika Marof
PROGRAM

PROJEKTI

Program 2.
Razvoj novih turističnih
produktov/storitev in
mreženje naravnih in
kulturnih potencialov

Vzpostavitev ljudske zvezdarne v graščini Širje
Destinacijski management za partnerstvo RDO
Dežela Celjska
Nadgradnja obstoječih vsebin na lokaciji
»Mestni balkon« (Savinjsko nabrežje in sotočje)
– novi turistični produkti in storitve
Pozicioniranje »Mestnega parka« kot nove
lokacije s prepoznavnim programom
Pozicioniranje atrakcije Stari grad Celje kot
mednarodne prepoznavne turistične atrakcije z
novimi prepoznavnimi programi in produkti
Pozicioniranje atrakcije Knežji dvorec kot
mednarodne prepoznavne turistične atrakcije z
novimi prepoznavnimi programi in produkti

250.000
400.000
300.000

Štore
Zavod STIK,
Laško
Zavod STIK,
Laško

200.000

Vojnik

150.000
600.000

Dobrna
Dobrna
Terme
Dobrna
Terme
Dobrna
Zasebni
partnerji
Zasebni
partnerji
Zasebni
partnerji
RD Laško

23.350.000
1.350.000
5.000.000
10.700.000
6.000.000
200.000
VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
350.000
1.500.000

NOSILEC

Laško
Zavod Celeia
Celje

600.000

MOC

200.000

Zavod Celeia
Celje

250.000

415.000

Pokrajinski
muzej Celje
Zavod Celeia
Celje, MOC
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Pozicioniranje Hiše Alme M.Karlin kot
turistično in kulturno atrakcijo z novimi
prepoznavnimi programi in produkti
Promocija in trženje turistične ponudbe ter
razvoj novih turističnih produktov občine
Dobrna
Promocija in trženje turistične ponudbe občine
Laško (mesto Laško, prireditev Pivo in Cvetje,
festival Laško, Rimske Toplice ipd.)
Promocija in organizacija festivala Laško
Program 2.
Razvoj novih turističnih
produktov/storitev in
mreženje naravnih in
kulturnih potencialov
PROGRAM

Razvoj čebelarskega turizma v občini Laško
Turizem po meri človeka v občini Vojnik –
povečanje atraktivnosti občine Vojnik

PROJEKTI

Obnova in vsebinska oživitev graščine Novi grad
(medgeneracijski center)
Obnova in vsebinska oživitev graščine Gutenek

Program 3.
Obnova in nadgradnja
kulturne dediščine

Obnova in vsebinska oživitev Kačjega gradu
Celovita prenova kompleksa kartuzije Jurklošter
Prenova Gotskega palacija na Starem gradu
Prenova Romanskega palacija na Starem gradu
Celovita prenova Knežjega dvorca, 4 faza
(severni gotski del z zunanjo ureditvijo)
Obnova kulturnih spomenikov v občini Vojnik
Obnova Vile Higiea
Ureditev muzeja na prostem
Dograditev in obnova kozolca za namen
hranjenja predmetov kulturne dediščine

PROGRAM

PROJEKTI

Vodni park v Dobrni
Program 4.
Razvoj športne
turistično rekreacijske
infrastrukture

Športni park v Dobrni
Ureditev športno rekreacijskih površin,
kolesarskih in drugih poti za turiste
Posodobitev in obnova bazenov in savn

167.000

300.000

Dobrna

2.450.000

Laško

100.000

Thermana
Laško
Zavod STIK

200.000

Vojnik

400.000

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)

NOSILEC

2.000.000

Dobrna

1.500.000
600.000
800.000
500.000
150.000

Dobrna
Dobrna
Laško
MOC
MOC
MOC

5.218.410
200.000
350.000
190.000
45.000

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
1.000.000
1.000.000
350.000
350.000

Vojnik
Terme
Dobrna
Terme
Dobrna
Terme
Dobrna
NOSILEC

Zasebni
partnerji
Zasebni
partnerji
Terme
Dobrna d.d.
Terme
Dobrna d.d.
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1.3 Okoljska infrastruktura in trajnostno gospodarjenje z
naravnimi viri
Lokalne skupnosti s celostnim načrtovanjem upravljanja z okoljem hitreje in učinkoviteje zmanjšujejo
in preprečujejo obremenjevanje okolja in ustvarjajo pogoje za kakovostno in zdravo življenje.
Razvojna prioriteta »Okoljska infrastruktura in trajnostno gospodarjenje z viri sledi celovitim rešitvam
trajnostnega upravljanja in gospodarjenja z odpadnimi vodami, viri pitne vode, zrakom, tlem itd.
Splošni cilj razvojne prioritete:
- vlaganje v okoljsko infrastrukturo (varna oskrba s pitno vodo, namakanje in zadrževanje,
infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, preventiva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, infrastruktura za ravnanje z odpadki, sanacija okoljsko degradiranih območij).
- trajnostno gospodarjenje in upravljanje z naravnimi viri (vodo, odpadki, tlemi, zrakom)
Programi in ukrepi razvojne prioritete:
Program 1: Vodni viri Dežele Celjske
Program 2. Celovito ravnanje z odpadki – nadgradnja in optimizacija tehnoloških procesov za
ravnanje z odpadki
Program 3. Energetska učinkovitost – učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije
Program 4. Prometna povezanost in trajnostna mobilnost
Program 5: Učinkovito in celovito prostorsko načrtovanje
Program 6: Urbana prenova in trajnostni urbani razvoj mest Osrednje Celjskega (Celje, Laško)
Program 7: Infrastruktura za stanovanjsko gradnjo
Program 8: Raba tal in trajnostno gospodarjenje z zemljo

Program 1: Vodni viri Dežele Celjske
Naravne oblike celinskih voda imajo tri pomembne funkcije: samočistilno sposobnost, biotsko
raznovrstnost in zadrževanje vode. S poseganjem v prostor brez blažilnih con se te funkcije porušijo.
Za varovanje vodnih virov v urbanem okolju je tako potrebno urediti čiščenje komunalnih in drugih
odpadnih vod, ter prebivalcem zagotoviti dostop do neoporečne pitne vode.
Namen programa je skladno z zakonodajo izboljšati javno regionalno komunalno infrastrukturo.
Dolgoročni učinek projekta bodo ohranjeni viri pitne vode, ki predstavljajo nujno podlago za
ustvarjanje pogojev za delovna mesta in razvoj podjetij na Osrednje Celjskem ter širšem
gravitacijskem območju. Program prispeva k izboljšanju kakovosti površinskih in podzemnih voda
porečij Savinje in Save ter Povodja Donave.
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Specifični cilj: Doseganje dobrega kemijskega in ekološkega stanja voda
Kazalnik: Delež vodnih teles z dobrim kemijskim oziroma ekološkim stanjem
Ukrep 1: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Specifični cilj: Ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Kazalniki:
 število prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omrežje
 Delež prebivalcev nepriključenih na kanalizacijsko omrežje
Ukrep 2: Vodooskrba in zagotavljanje ustrezne pitne vode
Specifični cilj: Boljša oskrba s pitno vodo in dostop do kakovostne pitne vode
Kazalniki:
 Delež oskrbovanih območij s skladnimi vzorci za mikrobiološke parametre; 2011: 50 %
 Delež oskrbovanih območij s skladnimi vzorci za onesnaževala; 2011: 80 %
Za oskrbo s pitno vodo skrbi na območju Mestne občine Celje Vodovod – kanalizacija, javno podjetje
d.o.o., ki oskrbuje z vodo cca 60.000 prebivalcev občin Celja, Vojnika, Štor, Dobrne in Žalca, manjše
količine pitne vode pa proda tudi za potrebe občine Šentjur in Slovenske Konjice. Oskrba s pitno vode
je v smislu dostopnih količin ustrezna, pri distribuciji le- te do uporabnikov pa prihaja, zaradi
dotrajanosti vodovodnega omrežja, do sorazmerno velikih izgub vode.
Poleg količin vode je za uporabnike le-te pomembna tudi kakovost, zato je potrebno zagotavljati tudi
ustrezen nivo objektov za pripravo vode (vodarne).
-

Zagotavljanja zmanjšanja izgub pitne vode na obstoječem vodovodnem omrežju in s tem
trajnostno upravljanje z vodami;
izboljšanja kakovosti pitne vode in varnosti vodooskrbe za prebivalce;

Prebivalcem bo zagotovljena zdravstveno ustrezna, kakovostna in varna pitna voda.
- obvladovanje izgub kakovostne pitne vode na obstoječem vodovodnem omrežju (vzpostavitev
detekcijskega sistema) in zagotavlja dodatno kakovost in varnost pitne vode (izgradnja objektov
vodarne Vitanje),
Ukrep 3: Urejanje vodotokov in drugih vodnih teles ter poplavna varnost (prilagajanje na
podnebne spremembe)
Specifični cilj: Hidrološko urejeni vodotoki in nižja poplavna ogroženost prebivalstva, dobro ekološko
stanje vodnih teles kot so jezera
Šmartinsko jezero je vodni objekt, ki je bil zgrajen kot zadrževalnik za visoke vode in kot zaloga vode
za industrijo, vendar v industrijske namene ni bil nikoli uporabljen. Z izgradnjo pešpoti in drugih
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rekreacijskih objektov je jezero osrednja rekreacijska in turistična točka za prebivalce celjske regije.
Šmartinsko jezero je uvrščeno med evtrofna jezera, kar je posledica kopičenja fosforjevih in dušikovih
hranilnih snovi v vodi. Glede na sprejete usmeritve, da se bo ob Šmartinskem jezeru razvijal tudi
vodni in obvodni šport za obiskovalce je potrebno izboljšati kakovost jezera.
Kazalnik:
 Delež vodnih teles z dobrim kemijskim oz. ekološkim stanjem,
 Elementarna škoda zaradi poplav
 Stopnja regulacije/revitalizacije vodotokov
Program 2. Celovito ravnanje z odpadki – nadgradnja in optimizacija tehnoloških procesov za
ravnanje z odpadki
Mešani komunalni odpadki se morajo pred odložitvijo na odlagališče ustrezno obdelati. Na območju
Dežele Celjske se mešani komunalni odpadki obdelajo na Regionalnem centru za ravnanje z odpadki
(RCERO) v objektu mehansko biološke obdelave. Za doseganje boljših rezultatov obdelave bi bilo
potrebno tehnološki proces nadgraditi z zagotavljanjem daljšega časa zorenja materiala.
Z avtomatizacijo sortirnih linij pa se bo zagotovila večja učinkovitost sortiranja odpadkov ter s tem
večje količine namenjene ponovni obdelavi in recikliranju.
Na območju RCERO je že urejeno predčiščenje odpadnih in izcednih voda. Za doseganje boljših
učinkov čiščenja je potrebno procese nadgraditi.
Predlagan program »Celovito ravnanje z odpadki« bo skladno z zakonodajo izboljšal kvaliteto
odloženih odpadkov, ki bodo ustrezali zahtevanim parametrom za odlaganje, predvsem glede
stabilizacije biorazgradljivih odpadkov ter doseganje boljših rezultatov pri sortiranju ločenih frakcij
odpadkov. Dolgoročni učinek projekta bo zmanjševanje količin odloženih odpadkov ter zmanjšani
vplivi na okolje. Le te pa bomo dosegli tudi z učinkovitejšimi postopki pri čiščenju odpadnih in
izcednih vod na območju RCERO. Dolgoročno je potrebno zagotoviti zemljišča za morebitne dodatne
prostorske potrebe RCERO.
Specifični cilji: Zmanjšanje količin nastalih odpadkov in njihovo spreminjanje v vir
Kazalnik:
 Relativno zmanjšanje rasti količin odpadkov glede na spremembo BDP
 Količina ustvarjenih odpadkov/količina nastalih komunalnih odpadkov/ nevarnih komunalnih
odpadkov/ količine komunalnih odpadkov, zbranih z javnim dovozom/ količina mešanih
komunalnih odpadkov, količina/delež odloženih komunalnih odpadkov, število/delež
vključenih prebivalcev v sistem zbiranja odpadkov/količina odloženih biorazgradljivih
odpadkov/delež predelave odpadkov/delež reciklaže vseh nastalih odpadkov, vključno s
komunalnimi in gradbenimi
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Program 3. Energetska učinkovitost – učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije
Večina neobnovljenih stavb v javni lasti ima visoko energijsko število (kWh/m2/leto), kar pomeni, da
so energijsko potratne. Potratnost je posledica slabe izolacije ovoja stavbe, tal in strehe ter
energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva. Večina starih stavb nima urejenega kontroliranega
prezračevanja. Ogrevanje na ekstra lahko kurilno olje ali utekočinjeni naftni plin je stroškovno
trenutno najdražje ter okoljsko manj primerno zaradi rabe fosilnih goriv in proizvodnje CO2. Javno
razsvetljavo Dežele Celjske je potrebno do leta 2017 uskladiti z zakonodajo.
S programom»Energetsko učinkovita Dežela Celjska« bomo izboljšali energetsko učinkovitost stavb v
javni lasti, znižali vzdrževalne stroške teh stavb in zamenjali vire ogrevanja z okoljsko primernejšimi
(npr. biomaso, ki je CO2 nevtralna in jo lahko pridobimo iz lokalnega okolja). Javno razsvetljavo bomo
energetsko sanirali in prilagodili zakonodaji ter s tem znižali stroške zanjo ter prispevali k zmanjšanju
svetlobnega onesnaževanja.
Specifični cilj: Povečanje proizvodnje iz obnovljivih virov energije:
Kazalniki:
 Delež obnovljivih virov v bruto rabi končne energije; 2012:
 Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih in prometu:
Ukrep 1: Celovita energetska sanacija javnih in drugih stavb
Specifični cilj: Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju in v gospodinjstvu
Kazalniki:
 doseženi prihranki končne energije v javnem sektorju/gospodinjstvih
 Število subvencioniranih gospodinjstev za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije
Ukrep 2: Energetska sanacija javne razsvetljave
Specifični cilj: povečanje učinkovitosti rabe energije javne razsvetljave in zmanjšanje svetlobnega
onesnaževanja
Kazalniki:
 število zamenjav dotrajanih/neustreznih svetil
 doseženi prihranki končne energije v javnem sektorju/gospodinjstvih
Ukrep 3: Vzpostavitev energetsko alternativnih rešitev in uporaba obnovljivih virov energije
Specifični cilj: povečanje deleža OVE v končni rabi energije
Kazalnik: delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto/porabi električne energije
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Ukrep 4: Vzpostavitev samooskrbnih energetskih sistemov
Specifični cilj: povečanje stopnje energetske samooskrbnosti
Kazalnik: delež/stopnja samooskrbe s toplotno in z električno energijo
Ukrep 5: Subvencije za spodbujanje večje energetske učinkovitosti stavb (subvencioniranje fizičnih
oseb)
Specifični cilj : povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvu
Kazalnika:
 število odobrenih subvencioniarnih vlog
 doseženi prihranki končne energije v javnem sektorju/gospodinjstvih
Program 4. Prometna povezanost in trajnostna mobilnost
Šibke točke turističnih in drugih gospodarskih potencialov Dežele Celjske so: slaba cestna povezava z
Obsoteljem in Kozjanskim, slaba cestna povezava z Zasavjem in Koroško. Obstoječe kolesarske steze
in poti so nepovezane oziroma jih sploh ni. V mestnih središčih je izražena potreba po dodatnih
parkirnih mestih v parkirnih hišah.
Izboljšati je potrebno varnost peščev v prometu.
Program sledi potrebi po obnovi dotrajanih regionalnih cestnih povezav, ki bodo zagotovile
dostopnost in spodbudile mobilnost, skrajšale potovalni čas in Deželo Celjsko tesneje povezale z
Zasavjem, Kozjanskim ter Koroško. Parkirne hiše ter parkirišča po principu park &ride bodo
razbremenile cestni promet in prispevale k zmanjšanju delcev PM10 v mestu Celje. Kolesarske steze in
poti bodo spodbudile uporabo koles za pot v službo in na delo ter za šport in rekreacijo. Učinkovitejši
javni potniški promet bo razbremenil prometno nepretočnost in prispeval k izboljšanju kakovosti
zraka.
Urejeni pločniki in druge površine namenjene pešcem bodo izboljšali varnost v prometu.
Specifični cilj: ustrezno urejena prometna infrastruktura in spodbujanje trajnostne mobilnosti
Ukrep 1: Obnova in izgradnja prometne infrastrukture za izboljšanje dostopnosti in povezanosti
Specifični cilj: ustrezno urejena prometna infrastruktura
Kazalniki: dolžina obnovljenih/novogradenj prometne infrastrukture
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Ukrep 2: Trajnostna mobilnost
Specifični cilj: Spodbujanje trajnostne mobilnosti
Kazalnika:
 dolžina obnove/izgradnje kolesarskih poti
 Število P+R parkirišč, JP promet
Program 5: Učinkovito in celovito prostorsko načrtovanje
Namen programa je učinkovito prostorsko načrtovanje, priprava občinskih prostorskih načrtov, ki
bodo podlaga za izvedbo lokalnih investicij in izgradnja infrastrukture za stanovanjsko gradnjo. S tem
bodo omogočeni pogoji za stanovanjsko gradnjo, izboljšani bivalni pogoji, povečala se bo dostopnost,
mobilnost, uredila komunalna in energetska oskrbo, poskrbelo za ohranjanje več urejenih zelenih
površin. Cilj programa je vlaganje v učinkovit in celovit prostorski razvoj, ki bo podpiral izboljševanje
konkurenčnosti podjetij, kakovost bivanja in grajenega okolja, povečal intenzivnost prenove in
gradnje v urbanih okoljih (sistem e-prostor, celovit razvoj urbanih območij, vključno z urbano
prenovo, dvig potresne odpornosti stavb, stanovanjska politika, izboljšanje kakovosti bivanja na
degradiranih območjih) in prispeval k zmanjševanju tveganj za nesreče
Specifični cilj:višja kakovost bivalnega in delovnega okolja v mestih in povečanje privlačnosti lokacij
za investicije/gospodarski razvoj
Kazalnik: število celovitih projektov urbanega razvoja
Program 6: Urbana prenova in trajnostni urbani razvoj mest Osrednje Celjskega (Celje, Laško)
Za mesto Celje so značilne tako kot za ostala večja mesta v Sloveniji obremenitve z vidika
urbanizacije, negativnih vplivov na okolje (promet, degradirana območja), problem kakovosti zraka
(onesnaženost z delci PM10), tal, vode, neustrezna prometna ureditev in slabe povezave z zaledjem,
slab sistem javnega potniškega prometa ipd.
Prenova mesta na podlagi celovite strategije razvoja mesta Celje z zaledjem (vitalnim in privlačnim
podeželjem) z namenom krepitve Celja kot središča subregije Osrednje Celjsko, z vidika
konkurenčnosti, privlačnosti in v smeri načel trajnostnega razvoja ter večje funkcionalnosti je nujno
potrebna.
Specifični cilji:



-

Spodbujanje celovitega razvoja funkcionalnih urbanih območij in specifičnih prostorov,
upravljanje in povezovanje naravnih, prostorskih, kulturnih in gospodarskih potencialov
regije
povezati dejavnosti/sektorje z namenom izboljšanja kakovosti okolja in bivanja v mestu Celje
z zaledjem,
zmanjšanje ogljičnega odtisa v mestu (poudarek na energetskih sanacijah stavb, prometu)
blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe …
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Staro mestno jedro, trgi in vaška jedra so nujno potrebni rednega vzdrževanja in večjih investicijskih
del. Dotrajane tlakovane pohodne površine ponekod onemogočajo normalno hojo pešcem,
predvsem pa so problematične za invalidne osebe.
Namen programa je izboljšanje bivalnih pogojev, dostopnosti, ureditev trgov in ulic za lažjo mobilnost
in za lepši izgled, povečanje možnosti za večji turistični obisk in povečanje atraktivnosti krajev in
območij.
Zastavljeni cilji so povečanje dostopnosti, mobilnosti energetske oskrbe, ohranitev zelenih površin.
Spodbujanje celovitega razvoja funkcionalnih vaških območij in specifičnih prostorov, upravljanje in
povezovanje naravnih, prostorskih, kulturnih in gospodarskih potencialov.
Program 7: Infrastruktura za stanovanjsko gradnjo
V regiji primanjkuje infrastrukturno opremljen prostor za stanovanjsko gradnjo z urejeno
dostopnostjo in z vso potrebno komunalno in energetsko oskrbo.
S programom»Infrastruktura za stanovanjsko gradnjo v Deželi Celjski« bomo z infrastrukturnim
opremljanjem omogočili pogoje za stanovanjsko gradnjo, izboljšali bivalne pogoje, povečali
dostopnost, mobilnost, uredili komunalno in energetsko oskrbo, poskrbeli za ohranjanje več urejenih
zelenih površin.
Specifični cilji: višja kakovost bivalnega in delovnega okolja v mestih in povečanje privlačnosti lokacij
za bivanje/investicije, gospodarski razvoj
Kazalnik: število komunalno opremljenih zemljišč za stanovanjsko gradnjo (v ha)
Program 8: Raba tal in trajnostno gospodarjenje z zemljo
Onesnaževala se v tleh akumulirajo, zato tla ostanejo onesnažena tudi, ko onesnaževanje preneha. O
degradiranosti tal govorimo, kadar so ta zaradi različnih vplivov razvrednotena oziroma spremenjena
do te mere, da se zaradi tega zmanjša njihova vrednost.Zaradi starih bremen so tla na območju
Celjske kotline prekomerno onesnažena z nekaterimi težkimi kovinami. Posebej izstopajo tri kovine:
kadmij, svinec in cink.
V okviru študije "Kartiranje in vrednotenje habitatnih tipov na območju Mestne občine Celje" so bila
opredeljena kot degradirana območja opuščeni kamnolomi, peskokopi, glinokopi, odlagališča
odpadkov, ruševine, opuščeni objekti, ruderalne združbe. Problem onesnaženosti tal se kaže v
omejeni rabi površin za pridelovanje vrtnin in poljščin, kot tudi pri posegih v prostor zaradi izgradnje
objektov. Zemeljski izkopi so v večini primerov prekomerno onesnaženi, zato je njihova dokončna
dispozicija na tem območju otežena. V regiji namreč ni deponije inertnih odpadkov, kjer bi se lahko
viški onesnažene zemljine skladno s predpisi odlagali.
Program obsega izgradnjo mono deponije za inertne odpadke, ki naj bi predstavljala varno in s
predpisi skladno ravnanje s prekomerno onesnaženimi zemeljskimi izkopi, ki nastajajo pri posegih v
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prostor. Ob razpoložljivih tehnikah bo možno to onesnaženo zemljino ponovno očistiti in jo vrniti v
prvotno rabo (npr. sanacija kamnoloma Pečovnik).
Program prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja in trajnostnemu upravljanju voda glede na
različno rabo vode (zmanjšanje izgub in povečana kakovost in varnost uporabe pitne vode) in k
trajnostnemu upravljanju s tlemi (varno in kontrolirano odlaganje onesnaženih zemljin ter
potencialna možnost čiščenja ali predelave odložene zemljine in vračanja očiščenih zemljin v naravno
okolje in sanacija evidentiranih degradiranih površin). Posredno se zmanjšuje onesnaženost zraka
zaradi morebitnega prašenja golih (nezaraščenih) površin ob suhem vremenu.
S kontroliranim odlaganjem onesnažene zemljine pri posegih v prostor bo zmanjšano tveganje za
dodatno obremenjevanje okolja in olajšan postopek izgradnje različnih infrastrukturnih objektov,
kjer nastajajo viški zemeljskih izkopov.
Hkrati bo program omogočal lažjo gradnjo potrebne infrastrukture, bodočim investitorjem posegov v
prostor pa možnost s predpisi skladno odlaganje viškov zemeljskih izkopov. V primeru predelave
onesnaženih zemeljskih izkopov pa tudi odpiranja novih delovnih mest.
Na podlagi rezultatov poročila ciljnega razvojnega projekta »Onesnaženost okolja in naravni viri kot
omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji – modelni pristop za degradirana območja« iz leta 2012, med
stanji v letih od 1989 do 2012 je ugotovljeno, da so tla na delu Mestne občine Celje, Občine Štore in
Občine Vojnik glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi
v tleh (Uradni list RS, št. 68/96) razvršča v razred največje obremenjenosti.
Iz poročila je tudi razvidno, da je obseg površin in stopnja dolgotrajne onesnaženosti tal (zemljišč) s
kadmijem, svincem in cinkom (stara okoljska bremena) na območju Celjske kotline izstopajoča in
zdravstveno in razvojno tvegana, zato zahteva prednostno reševanje okoljskih bremen.
Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 57/12-ZVO-1) v 24. členu določa postopke v primerih, ko je
določen del okolja, na podlagi predpisanih meril razvrščen v stopnjo največje obremenjenosti. V
takšnih primerih Vlada v sodelovanju z občino, na območju katere je degradirano območje, določi
program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov na tem območju.
Z izvajanjem programsko predvidenih sanacijskih ukrepov se bo:
- zmanjšala onesnaženost tal in bodo s tem zagotovljeni okoljski standardi, kot je določeno v
posebnih predpisih;
- zmanjšalo oziroma preprečilo se bo širjenje toksičnih kovin (resuspenzija) in nadzorovano
premeščanje zemljin
- prebivalcem Celjske kotline bodo zagotovljeni pogoji za življenje v varnem in zdravem okolju
in pridelava zdravih vrtnin (vrtičkarstvo).
Program bo zmanjšal prekomerno onesnaženost tal in s tem bodo zagotovljeni okoljski standardi, ki
so določeni v okoljskih predpisih. Zmanjšalo oziroma preprečilo se bo širjenje toksičnih kovin
(resuspenzija, izpiranje v vode) v okolje in omogočeno bo nadzorovano premeščanje zemljin in s tem
bodo preprečena nova onesnaženja na neonesnaženih območjih.
Sanacija Celjske kotline bo imela pozitivne socialne učinke, saj bodo prebivalcem Celjske kotline
zagotovljeni pogoji za življenje v varnem in zdravem okolju in omogočena jim bo pridelava zdravih
vrtnin (vrtičkarstvo). Na ta način bo tudi omogočena večja samooskrba prebivalcev z varno hrano.
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Program bo omogočil reurbanizacijo na sedaj degradiranem območju (npr. območje stare Cinkarne),
kar bo omogočalo pridobivanje novih stavbnih zemljišč za gospodarske dejavnosti, brez posegov na
kakovostna kmetijska zemljišča. Izvedba sanacije bo omogočala uporabo novih tehnologij in dobrih
praks, ter nova delovna mesta pri samem izvajanju sanacije.
Izvedba projekta je nujna zaradi:
- zmanjšanja obstoječe prekomerne onesnaženost tal in s tem doseganja okoljskega
standarda, kot je določeno v okoljskih predpisih,
- zmanjšanja oziroma preprečevanja širjenja toksičnih kovin na druge neonesnažene dele
območja,
- zmanjšanja tveganja za zdravje prebivalcev zaradi uživanja prekomerno onesnaženih vrtnin in
vdihavanja prekomerno onesnaženega zraka z delci PM10,
- zagotavljanja varnega in zdravega okolja za prebivalce območja Celjske kotline in s tem
pridelava zdravih vrtnin (vrtičkarstvo).
Kazalniki: Učinki izvedenih ukrepov se bodo merili s pomočjo naslednjih glavnih kazalcev:
- znižanje koncentracij toksičnih kovin v tleh (monitoring tal) in posledično v vrtninah
(monitoring vrtnin),
- vsebnost toksičnih kovin v biološkem materialu (humani biomonitoring)
- znižanje toksičnih kovin v podtalnici in površinskih vodah (monitoringa voda)
- znižanje toksičnih kovin in delcev PM10 v zraku (monitoring kakovosti zraka)

PRIORITETA 3. OKOLJSKA INFRASTRUKTURA IN TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z VIRI
PROGRAM

Program 1.
Vodni viri Dežele Celjske
Ukrep 1. Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda

PROJEKTI

Izgradnja kanalizacije v občini Dobrna
Izgradnja kanalizacije in MČN na manj
naseljenih območjih, pomembnih iz ekološkega
vidika
Ureditev kanalizacije Laško
Čistilna naprava Laško
Ureditev kanalizacije v občini Štore (Sp. Štore,
Prožinska vas, Laška vas, Pečovje)
Sekundarna kanalizacija Frankolovo
Sekundarna kanalizacija Frankolovo (2. faza)
Kanalizacija Razdelj-Socka
Kanalizacija Lemberg
Kanalizacija severovzhod Arclin in Pot v Lešje II.
faza
Izgradnja malih čistilnih naprav v strnjenih
naseljih v Vojniku
Izgradnja sekundarne kanalizacije Celje
Kanalizacija Šmartinsko jezero – zaključek okoli
Šmartinskega jezera

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
1.300.000
650.000

NOSILEC

Dobrna
Dobrna

2.800.000
5.000.000
1.500.000

Laško
Laško
Štore

1.000.000
179.500
1.500.000
1.500.000
800.000

Vojnik
Vojnik
Vojnik
Vojnik
Vojnik

1.000.000

Vojnik

9.620.000
4.000.000

MOC
MOC
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PROGRAM

Program 1.
Vodni viri Dežele Celjske
Ukrep 2. Vodooskrba

PROJEKTI

Ureditev vodooskrbe v občini Dobrna
Vodooskrba v občini Laško
Vodooskrba v občini Štore (Šentjanž, Kanjuce,
Svetli dol)
Obvladovanje vodnih izgub z vzpostavitvijo
detekcijskih sistemov za vodne izgube
Izgradnja objektov za pripravo pitne vode –
vodarna Vitanje

PROGRAM

Program 1.
Vodni viri Dežele Celjske

PROJEKTI

Ekološka sanacija Šmartinskega jezera

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
1.120.000
1.700.000
800.000

MOC

4.000.000

MOC

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
500.000
43.700.000

NOSILEC

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
2.700.000
1.800.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
300.000

NOSILEC

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
10.426.500

NOSILEC

1.000.000
50.000.000

1.600.000
500.000
750.000
300.000

MOC
Splošna
bolnišnica
Celje
Dobrna
Terme
Dobrna
Laško
Vojnik
Štore
Štore

280.000

Štore

Poplavna varnost

Program 2.
Celovito ravnanje z odpadki

PROGRAM

PROJEKTI

Nadgradnja MBO in kompostarne
Avtomatizacija sortirnice
Optimizacija čiščenja izcednih in odpadnih vod
Izboljšanje kvalitete podzemnih voda
Pridobitev zemljišč za potrebe RCERO
Deponija Strensko
PROJEKTI

Energetska sanacija javnih stavb v Mestni občini
Celje
Energetska sanacija Celjskega doma
Ureditev in obnova obstoječe infrastrukture
bolnišnice
Program 3.
Energetska učinkovitost
Ukrep 1. Energetska sanacija
javnih stavb

Energetska sanacija javnih stavb občine Dobrna
Nadaljevanje energetske prenove zdraviliškega
kompleksa
Energetska sanacija javnih stavb v občini Laško
Energetska sanacija javnih stavb v Vojniku
Energetska sanacija javnih stavb v Štorah
Celovita energetska obnova objekta »Osnovna
šola na Svetini« in ureditev okolice
Celovita energetska obnova objekta »Krajevna
skupnost Svetina«

Dobrna
Laško
Štore

300.000

Ukrep 3. Upravljanje z vodami
PROGRAM

NOSILEC

300.000
350.000

MOC
MOC,
Vojnik,
Laško

RCERO
CERO
RCERO
RCERO
Laško

MOC
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PROGRAM

Program 3.
Energetska učinkovitost
Ukrep 2. Energetska sanacija
javne razsvetljave
PROGRAM

Program 3.
Energetska učinkovitost
Ukrep 3. Energetska
samooskrba in obnovljivi viri
energije

PROGRAM

PROJEKTI

Energetska sanacija javne razsvetljave v MOC
Energetska sanacija javne razsvetljave v Dobrni
Energetska sanacija javne razsvetljave Štore
Razsvetljava Starega gradu

PROJEKTI

Nadgradnja toplarne Celje z dodatno turbino
za proizvodnjo električne energije
Izgradnja daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso
Energetska samooskrba občine Vojnik
Energetska samooskrba
občine Vojnik
PROJEKTI

Izvedba 3. razvojne osi
Izvedba vzhodnega avtocestnega priključka

Program 4.
Prometna povezanost in
trajnostna mobilnost
Ukrep 1. Prometna
infrastruktura

Umik tranzitnega prometa iz mesta: obvoznica
sever-jug
Povečanje pretočnosti prometa
(semaforizacija, nadzor pretoka …)
Izgradnja garažne hiše Spodnji grad-Kare 12
Izgradnja manjše garažne hiše v mestnem
jedru
Obnova lokalne ceste LC 032010 OstrožnoLopata-Šmartno-Vojnik, odsek 032011
Ostrožno od podvoza AC do križišča Lopata
(avtobusno obračališče) I.faza
Obnova vozišča lokalne ceste LC 032080
Medlog - Lopata I. faza - I. etapa
Rekonstrukcija Teharske ceste
Rekonstrukcija ceste: Trnoveljska cesta
Rekonstrukcija ceste: Zadobrova
Rekonstrukcija ceste: Celje (Partizanska cesta) Košnica pri Celju
Rekonstrukcija ceste: Cesta na Celjsko kočo
Rekonstrukcija ceste: Cesta na Grad
Ureditev ceste na Petriček
Ureditev poločnika Gasilska ulica
Ureditev ceste LZ 032641
Obnova lokalne ceste 034112
Prehod za pešce v Košnici z ureditvijo površin
za pešce do mostu v Tremerjih
Rekonstrukcija ceste: Travniška ulica
Rekonstrukcija ceste: Ljubečna-Žepina-

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
1.567.000
150.000
160.000
67.000

NOSILEC

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
650.000

NOSILEC

MOC
Dobrna
Štore
MOC

MOC

2.500.000

Dobrna

800.000
300.000

Laško
Vojnik

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
ni
opredeljena
ni
opredeljena
ni
opredeljena
1.667.000

NOSILEC

državni
projekt
državni
projekt
državni
projekt
MOC

15.000.000
600.000

MOC
MOC

388.286

MOC

190.000

MOC

834.000
708.000
500.000
1.000.000

MOC
MOC
MOC
MOC

500.000
834.000
750.000
208.000
417.000
500.000
334.000

MOC
MOC
MOC
MOC
MOC
MOC
MOC

292.000
ni

MOC
MOC
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Proseniško
Rekonstrukcija ceste: Cesta na Kunigundo
Rekonstrukcija ceste: Popovičeva ulica
Rekonstrukcija ceste: Ulica heroja Šarha
Izgradnja površin za pešce (pločniki, pešpoti)

Program 4.
Prometna povezanost in
trajnostna mobilnost
Ukrep 1. Prometna
infrastruktura

PROGRAM

Program 4.
Prometna povezanost in
trajnostna mobilnost

Letališče Levec: Podaljšanje steze (prostorski
akt, odkupi zemljišč, izvedba)
Občinske ceste in kolesarske poti v Občini
Dobrna
Krožišče na regionalni cesti R429, na območju
LN Novi Grad in LN Športni kompleks
Izvedba pločnika in kolesarske poti ob
regionalni cesti R429, od Korena do Term
Dobrna
Izgradnja lokalnih cest v Občini Laško
Izgradnja evakuacijskega parkirišča v Laškem
Izgradnja nadvoza Kompole s pripadajočo
prometno infrastrukturo
Ureditev pločnika na relaciji Štore-Prožinska
vas
Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest v Štorah
Izgradnja lokalnih cest v občini Vojnik
Obvozna cesta POŠ Nova Cerkev-Novake
Garažna hiša za potrebe uporabnikov javnih
inštitucij v občini Vojnik
PROJEKTI

Mreža kolesarskih stez
- vhod v SMJ Ljubljanska cesta
- dograditev površin za pešce in kolesarje ob
Bežigrajski cesti faza I. (Bimex-AC)
- dograditev površin za pešce in kolesarje ob
Bežigrajski cesti faza II. a (AC-Zaslance)
- dograditev površin za pešce in kolesarje ob
Bežigrajski cesti faza II. b (Zaslance-Simbio)
- dograditev površin za pešce in kolesarje ob
Bežigrajski cesti faza III (Simbio-Šentjur)
Izposoja javnih koles
Postavitev kolesarnic

Ukrep 2. Trajnostna mobilnost
Uvedba javnega potniškega prometa za
povezovanje spalnih naselij s centrom,
nakupovalnimi središči
Oprema avtobusnih postajališč
Nakup okolju prijaznih vozil za JPP
Nakup nagibnih dizelmotornih potniških
garnitur za odseke CE-VE, CE-Rogatec-HR, CE-

opredeljena
ni
opredeljena
ni
opredeljena
ni
opredeljena
ni
opredeljena
90.000

MOC
MOC
MOC
MOC
MOC

4.500.000

Dobrna

520.000

Dobrna

570.000

Dobrna

4.000.000
20.000
3.000.000

Laško
Laško
Štore

420.000

Štore

1.200.000
2.000.000
300.000
200.000

Štore
Vojnik
Vojnik
Vojnik

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)

NOSILEC

MOC
500.000
365.000

123.500
101.298
607.036
1.000.000
ni
opredeljena
5.000.000

ni
opredeljena
ni
opredeljena
ni
opredeljena

MOC
MOC
MOC

MOC
MOC
MOC
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Imeno
Izgradnja parkirišč za P+R sisteme (Park and
Ride)
Mreža polnilnic za električna vozila
Nakup okolju prijaznih vozil za izvajanje javnih
služb
Izradnja polnilne postaje za stisnjeni zemeljski
plin (CNG) za pogon avtomobilov
PROGRAM

Program 5.
Učinkovito in celovito
prostorsko načrtovanje

PROGRAM

Program 6.
Urbana prenova, trajnostni
urbani razvoj mest in vaških
jeder

PROGRAM

Program 7.
Infrastruktura za stanovanjsko
gradnjo

PROJEKTI

Sistemsko upravljanje s prostorskimi podatki na
občinskem in regijskem nivoju (GIS): centralni
nadzor, zbiranje in urejanje prostorskih
informacij

PROJEKTI

»Celje – pametno mesto«
- projekt »Mestna kartica«
- pametni TIC,
- pametna urbana oprema (klopi/najstniški sotli
z WI-FI priključki …)
Nadaljevanje pretlakovanja starega mestnega
jedra (Prešernova ulica, Muzejski trg)
Vzpostavitev povezave (podvoz) »Staro mestno
jedro-Mestni balkon« med nabrežjem in
sotočjem
Ureditev starega mestnega jedra Laško
Ureditev vaških jeder: Zidani Most, Rečica,
Šentrupert, Jurklošter, Sedraž
Ureditev trga Dobrna – severni del
Ureditev pokopališča Dobrna z obnovo mrliške
vežice
Ureditev trga in parka v Vojniku
Posodobitev vežice Vojnik
Ureditev vaškega jedra Svetina
PROJEKTI

Komunalna infrastruktura stanovanjskih con Sončni park
Komunalna infrastruktura območja Košnica
Komunalna ureditev območja Gaji
Komunalna infrastruktura med Kersnikovo,
Tkalsko in Brodarjevo ulico v Celju
Komunalna ureditev sotočja »Staro mestno
jedro-Mestni balkon« za prireditve na prostem
Ureditev območja GAJA
Zmanjševanje cestnega in železniškega hrupa v

200.000

MOC

ni
opredeljena
ni
opredeljena
600.000

MOC
MOC
Energetika
Celje

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
500.000

NOSILEC

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
300.000

NOSILEC

MOC

MOC

2.084.000

MOC

800.000

MOC

400.000
1.525.000

Laško
Laško

1.500.000
300.000

Dobrna
Dobrna

500.000
200.000
230.000

Vojnik
Vojnik
Štore

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
2.500.000

NOSILEC

MOC

2.084.000
2.084.000
800.000

MOC
MOC
MOC

500.000

MOC

150.000
50.000

MOC
MOC
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stanovanjskih območjih -1.faza: izdelava
katastra in karte hrupa za območje MOC
Infrastrukturno opremljanje za stanovanjsko
gradnjo
Stanovanja za mlade družine v Novi Cerkvi
Infrastrukturno opremljanje OPPN Konjsko
(Štolnarjev hrib)
Ureditev stanovanjske cone Kompole komunalna infrastruktura
Komunalna infrastruktura LN Gutenek, Zora,
Zavrh
PROGRAM

PROJEKTI

Sanacija zemljine na območju Stare Cinkarne
Program 8.
Trajnostno gospodarjenje s
tlemi

Sanacija Celjske kotline
Občinska deponija za začasno odlaganje zemljin
pri gradbenih posegih MOC
Vzpostavitev regijskega (državnega) odlagališča
nevarnih odpadkov na Ljubečni
Rekultivacija kamnoloma Pečovnik

1.000.000

Laško

ni
opredeljena
500.000

Občina
Vojnik
Vojnik

320.000

Štore

1.311.211

Dobrna

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
15.000.000

NOSILEC

MOC

9.000.000

MOC

10.000.000

MOC

ni
opredeljena
500.000

MOC/
državni
projekt
MOC
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1.4 Izobraževanje, vseživljenjsko učenje in vključujoča družba
Cilji razvojne prioritete so obnova, nadgradnja dotrajanih objektov socialne in izobraževalne
infrastrukture.
Specifični cilji razvojne prioritete:
- Oblikovanje dostopnih, razpoložljivih in dosegljivih mrež socialnovarstvenih storitev in
programov,
- Izboljšanje izobraževalne in športno-rekreacijske infrastrukture za izboljšanje zdravja ljudi,
- Zagotavljanje pogojev za kakovostno učno okolje,
- Povečanje dostopnosti in kakovosti socialnih in zdravstvenih storitev z ustrezno
infrastrukturo,
- Večja družbena in socialna vključenost starejših,
- Zagotavljanje zdravstvene oskrbe in varovanje starejših
- Boljša ponudba in dostopnost do stanovanj za vse prebivalce in dvig bivanjskih standardov,
- Krepitev in mreženje kulturnih razvojnih potencialov.
Programi razvojne prioritete:
Program 1: Vzgojno-izobraževalna infrastruktura
Program 2: Razvoj visokega šolstva – ustanovitev univerze
Program 3: Športno-rekreacijska infrastruktura
Program 4: Zdravstvena infrastruktura
Program 5. Infrastruktura za kulturno udejstvanje in medgeneracijsko povezovanje

Program 1: Vzgojno-izobraževalna infrastruktura
Vrtci, šole, knjižnice so dotrajani in so potrebni temeljite prenove za vzpostavitev normalnih razmer
za vzgojo in izobraževanje.
Cilji programov razvojne prioritete so obnova, nadgradnja dotrajanih objektov – šol, vrtcev, kjer se
izvaja vzgoja predšolskih otrok in izobraževanje učencev in dijakov ter študentov, da se zagotovijo
optimalni pogoji za delo.
Program 2: Razvoj visokega šolstva – ustanovitev univerze
Kakovostno visoko šolstvo združuje znanje in spodbuja nove, na znanju temelječe dejavnosti, krepi
človeški kapital s pritegnitvijo novih in z ohranjanjem obstoječih talentov, kakor tudi zagotavlja
strokovno delovno silo, spodbuja privlačnost lokalnega in regionalnega okolja ter spodbuja
vseživljenjsko učenje. Takšno okolje izboljšuje podjetniško-raziskovalno vzdušje in ustvarja nove
razvojne priložnosti, kar pripomore tudi k zniževanju brezposelnosti ter predstavlja privlačno okolje
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za visoko izobražene kadre. S tem se preprečuje oz. zmanjšuje t.i. beg možganov iz regije, ter ustvarja
pozitiven vpliv na razvoj znanstveno raziskovalne dejavnosti in kulture.
V regiji želimo razviti manjšo univerzo (med 10.000 in 20.000 študenti), specializirano le na tistih
znanstvenih in študijskih področjih, ki so najbolj zanimiva in potrebna za regijo in njeno gospodarstvo
in negospodarstvo ter razvoj regije v družbo znanja, s hkratno skrbjo za občane, njihovo zdravje in
počutje ter okolje. Razvijali in izvajali se bodo pretežno monodisciplinarni študijski programi na 1.
stopnji in pretežno multidisciplinarni in interdisciplinarni študijski programi na 2. in predvsem na 3.
stopnji.
Ustanovitelj univerze bo JZ Regijsko študijsko središče. Članice univerze bodo štirje visokošolski
zavodi (Visoka šola za varstvo okolja v Velenju, Visoka zdravstvena šola v Celju, Visoka gospodarska
šola v Celju, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije v Celju) ter štirje raziskovalni
inštituti (Tecos – Razvojni center orodjarstva Slovenije, Inštitut za okolje in prostor, Ekoremediacijski
tehnološki center, Tehnološki center Poli-eko) ter kot pridružena članica Osrednja knjižnica Celje.
V univerzo se vključujejo visokošolski, raziskovalni in drugi zavodi z zagotovljenimi viri financiranja.
Vsi zavodi imajo zagotovljene oz. zagotavljajo ustrezne prostorske in materialne pogoje za svoje
delovanje.
Po ustanovitvi univerze pa bo potrebno zagotoviti prostore za rektorat.
Z razvojem visokega šolstva in z ustanovitvijo univerze bomo pomembno prispevali k:
 izboljšanju dostopnosti (in pravičnosti) do visokošolskega izobraževanja,
 zmanjšanje odliva odličnih maturantov, ki sedaj študirajo v drugih regijah;
 dvigu izobrazbene strukture prebivalcev regije,
 povečanju sodelovanja gospodarstva in okolja z visokošolskimi in znanstvenoraziskovalnimi institucijami (praktično usposabljanje študentov, vključevanje
strokovnjakov iz prakse v študijski proces, inovativne diplomske naloge, skupni
projekti, ipd.);
 povečanju gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka regije,
 ustvarjanju kakovostnih delovnih mest za vrhunsko izobražene strokovnjake v
visokem šolstvu in razvojno raziskovalnih organizacijah,
 zmanjšanju odliva visoko usposobljenega kadra,
 povečanju možnosti vseživljenjskega učenja na visokošolski ravni,
 povečanju dejavnosti mednarodnega sodelovanja,
 povečanju prihodkov regije iz naslova davkov,
 oživljanju mestnih središč in povečanju kulturne ponudbe.
Program 3: Športno-rekreacijska infrastruktura
Krajani potrebujejo za aktivno preživljanje prostega časa ustrezne športne in rekreacijske površine.
Osrednji namen programa je tako obnova dotrajanih športnih in rekreacijskih objektov oziroma
izgradnja novih, z namenom zagotavljanja primernih površin in objektov za aktivni in rekreacijski
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šport ter za sproščanje v naravi. Tematske poti pa imajo tudi izobraževalni namen in bodo prispevale
k večji informiranosti.
Program 4: Zdravstvena infrastruktura
Cilji

programa

so

obnova,

nadgradnja

dotrajanih

objektov

zdravstvene

infrastrukture.

Zdravstvene ustanove v regiji skušajo zagotavljati kvalitetno oskrbo, vendar se potrebe prebivalstva iz
leta v leto povečujejo. Obstoječe kapacitete postajajo premajhne za hitro, celostno in kvalitetno
oskrbo vseh pomoči potrebnih. Povečuje se tudi število domačih in tujih gostov, ki zahtevajo osnovno
oskrbo v bližini bivanja. Potrebno je dograditi objekte, da se zagotovijo ustrezne kapacitete
zdravstvenih ustanov.
Namen programa je zadostiti trenutnim potrebam po kapacitetah zdravstvenih ustanov in tako
izboljšati kvaliteto zdravstvene oskrbe v regiji.
Program 5. Infrastruktura za kulturno udejstvanje in medgeneracijsko povezovanje
Ponudba kulturnega dogajanja je ključna pri zunanji prepoznavnosti regije, kot tudi kvaliteti bivanja
za prebivalstvo. Kljub vlaganju v dejavnosti v preteklih letih, na kulturnem področju regija še vedno ni
dosegla svojega potenciala. Potrebno je obnoviti nekatere dotrajane kulturnih objekte ter popestriti
ponudbo kulturnega dogajanja.
Namen programa je vzpostaviti prepoznavnost regije v smislu kvalitetnega kulturnega dogajanja.
Program bo omogočal obnovo oziroma izgradnjo večnamenskih objektov, ki bodo zadovoljevali
različne potrebe krajanov in obiskovalcev v domačem okolju. S tem bodo dane možnosti za
prireditve, strokovne in poljudne predstavitve, izobraževalni programi, športne aktivnosti in
podobno. Povečalo se bo vključevanje različni starostnih skupin in medsebojno druženje.
Večnamenski objekti bodo krajanom omogočili ustrezne prostore za aktivno preživljanje prostega
časa na področju kulture, športa in izobraževanja.
Medgeneracijski centri in medgeneracijsko povezovanje
Tehnični napredki sodobnega časa omogočajo vedno hitrejši tempo življenja, ki pa v veliki meri
negativno vpliva na naše družbene odnose. S tem se je tudi še dodatno povečal razkorak v
razmišljanju med starejšo in mlajšo populacijo. Razvojni potencial se vidi v izgradnji družbenih
objektov, ki bi služili večjemu povezovanju tako vrstnikov, kot tudi medgeneracijskemu povezovanju.
Ker živimo v času vedno večjih socialnih razlik, je potrebno načrtovati objekte, ki bodo poleg
povezovanja opravljale tudi določeno mero socialne funkcije.
Namen programa je zagotoviti dostopnost mladinskih centrov in ustanov medgeneracijskega
povezovanja v regiji.
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PROGRAM

Program 1.
Vzgojno-izobraževalna
infrastruktura

Program 2.
Razvoj visokega šolstva v regiji

Program 3.
Športno-rekreacijska
infrastruktura

Program 3.
Športno-rekreacijska
infrastruktura

PROJEKTI

Učni centri - Gozdna hiša, Kmetija Lun
Osnovna šola Anton Aškerc, Rimske Toplice
Ureditev knjižnice Laško
Šola Vrh nad Laškim
Ureditev knjižnice Štore z upravnim in
kulturnim centrom
Izgradnja vrtca Frankolovo
Izgradnja igrišča pri OŠ Frankolovo
Obnova dijaškega doma in delna sprememba v
študentski dom
Razvoj visokega šolstva v regiji - ustanovitev
univerze
Dozidava telovadnice – 1. osnovna šola
Izgradnja telovadnice – prizidek 2. osnovna šola
Prenova športnih igrišč v stanovanjskih
soseskah
Ureditev rekreacijske poti Mestni gozd, Savinja
Ureditev parkovnih površin v Mestnem parku

Izgradnja telovadnice - večnamenske športne
dvorane v Dobrni
Prenova in dograditev športnih igrišč in
turistično – rekreacijskih površin v Občini
Dobrna
Športni center Drago Ulaga Rimske Toplice
Ureditev športno rekreativnih površin v občini
Laško
Izgradnja večnamenske športne dvorane Štore
Športno igrišče na Lipi pri OŠ Štore
Ureditev adrenalinskega parka na Svetini
Ureditev športno rekreacijskih površin na
Svetini
Rekonstrukcija športnih igrišč na Lipi
Večnamenski objekt z igriščem in vadbenim
poligonom v Prožinski vasi
Igrišče Socka
Igrišče Nova cerkev in ureditev okolice POŠ
Nova Cerkev
Skakalnica Vizore
Rekonstrukcija športnih igrišč v Vojniku
Ureditev otroških igrišč v občini Štore
Javno otroško igrišče v Dobrni
Rekreacijske, vsebinske, pohodne in tematske
poti v Občini Dobrna
Tematske pohodne poti v občini Laško
Ureditev parka Frankolovo
Grajska pot Lemberg z ureditvijo parkirišča

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
2.350.000
800.000
800.000
300.000
510.000
900.000
300.000
1.250.000

NOSILEC

MOC
Laško
Laško
Laško
Štore

7.500,00

Vojnik
Vojnik
država/
MOC
RŠS

3.000.000
650.000
250.000

MOC
MOC
MOC

90.000
ni
opredeljena

MOC
MOC

2.700.000

Dobrna

700.000

Dobrna

2.500.000
600.000

Laško
Laško

2.800.000
400.000
450.000
600.000

Štore
Štore
Štore
Štore

280.000
468.000

Štore
Štore

300.000
150.000
250.000
400.000
80.000
280.000
400.000

Vojnik
Občina
Vojnik
Vojnik
Vojnik
Štore
Dobrna
Dobrna

150.000
150.000
350.000

ZK Laško
Vojnik
Vojnik
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PROGRAM

Program 4. Zdravstvena
Infrastruktura

PROJEKTI

Izgradnja nadomestne novogradnje
bolnišničnega objekta

75.000.000

Izgradnja garažne hiše

10.000.000

Izgradnja prostorov primarne zdravstvene
oskrbe v občini Dobrna
Razširitev Zdravstvenega doma Laško
Center zdravja

PROJEKTI

Rekonstrukcija obstoječega objekta nekdanje
knjižnice v potrebe malega teatra in
zasteklitev vhodnega portala gledališča
Kulturni dom Dobrna
Kulturni dom Nova Cerkev
Lovski in ribiški center
Program 5.
Infrastruktura za kulturno
udejstvovanje in
medgeneracijsko povezovanje

1.000.000
500.000
90.000

Operacijska dvorana za manjše kirurške
posege

PROGRAM

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)

Širitev in rekonstrukcija Kulturnega doma
Vojnik
Vzpostavitev arhive znamenitih občanov in
zgodovine občine Vojnik
Izgradnja medgeneracijskega centra
Medgeneracijski center - varstvo in dnevno
varstvo starejših
Varovana stanovanja v občini Dobrna
Mladinski center Vojnik
Obnova večnamenskih objektov v občini
Laško
Ureditev večnamenskega prostora na Svetini

1.000.000

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
415.324

NOSILEC

Splošna
bolnišnica
Celje
Splošna
bolnišnica
Celje
Občina
Dobrna
Občina
Laško
Terme
Dobrna
d.d.
Terme
Dobrna
d.d.
NOSILEC

MOC

1.500.000
215.000
2.600.000

Dobrna
Vojnik
Vojnik

2.500.000

Vojnik

200.000

Vojnik

1.667.000
2.125.000

MOC

11.000.000
200.000
150.000

Dobrna
Dobrna
Vojnik
Laško

350.000

Štore
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2.5 Celoviti razvoj podeželja
Območje Osrednje Celjskega s svojo raznolikostjo reliefa in naravnih razmer predstavlja z izjemo
osrednjega dela mesta Celje in Laškega ter nekaj manjših vaških jeder raznoliko podeželje. K
celovitemu razvoju podeželja lahko prispevajo programi, ki bodo ohranjali podobo krajinske
raznolikosti podeželja ter omogočali ohranjanje poselitve na teh območij z zagotavljanjem ustrezne
infrastrukture in delovnih mest podeželskega prebivalstva. Največja pozornost se usmerja k
samooskrbnosti teh območij z lokalno pridelavo hrane, ohranjanju naravne in kulturne dediščine
območja ter razvoju lokalnega turizma.
Specifični cilji razvojne prioritete:
- zagotavljanje zadostne stopnje lokalne pridelave hrane in javnih dobrin kmetijstva,
- ohranjanje biotske in krajinske raznolikosti,
- razvoj vaških jeder in zagotavljanje kakovostnega bivalnega in delovnega okolja za ohranitev
delovnih mest in ljudi na podeželju.
Programi razvojne prioritete:

Program 1: Lokalna pridelava hrane in samooskrba
Program 2: Ohranjanje in varovanje biotske in krajinske raznolikosti ter naravnih vrednost za
zagotavljanje naravnih virov in ekosistemskih storitev.
Program 3: Trajnostno naravnano kmetijstvo
Program 4: Trajnostno upravljanje z gozdovi

Program 1: Lokalna pridelava hrane in samooskrba
Sodobnemu človeku ne sme biti več vseeno, kakšno hrano uživa. Iz zdravstvenega vidika se priporoča
uživanje sezonske zelenjave in sadja iz lokalnega okolja, saj sta običajno bolj optimalno dozorela in
imata višjo biološko (hranilno) vrednost. Z daljšanjem verige od pridelovalca do potrošnika se
drastično zmanjša vsebnost vrsto vitaminov v zelenjavi. Možno je torej, da bo hrana, za katero je
jasno, da bo podvržena dolgemu transportu in skladiščenju, zaradi nujnih obsežnih agrotehničnih
ukrepov pri njeni proizvodnji, manj kakovostna. Na drugi strani je ključna okolju prijazna raba tal, ki
posredno izboljšuje kakovost tal.
Območje Osrednje Celjsko je zaradi naravnih razmer (razgibanega reliefa, večje površine travnikov in
pašnikov) primerno za rejo prežvekovalcev oziroma tržno pridelavo mleka in mesa. Na območju je
približno 15 pridelovalcev vrtnin, nekaj izmed teh tudi z integralno pridelavo. Dobro so ohranjeni tudi
travniški sadovnjaki z avtohtonimi sadnimi vrstami. V zadnjih letih se opazno širi tudi ekološko
kmetovanje. Na območje je okoli 70 ekoloških kmetij, več jih je še v preusmerjanju.
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Na območju prevladujejo majhne kmetije, ki se zapirajo v svojem krogu, zato je cilj projektnega
predloga kmetije spodbuditi k povezovanju, sodelovanju in skupnemu nastopanju na trgu ter
krajšanju transportnih poti med pridelovalci in končnimi uporabniki.
S programom »Prehranska samooskrbna Dežela Celjska« želimo spodbuditi in popularizirati lokalno
pridelavo hrane, trajnostno lokalno samooskrbnost, z čim manjšim ogljičnim odtisom oziroma vplivi
na okolje. S projektom bomo skrajšali transportno pot in verigo med pridelovalci in končnimi
uporabniki in spodbudili nakup zdravo pridelane hrane pri lokalnih pridelovalcih.
Splošni cilj: Dvig prehranske samooskrbe in izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in živilsko
predelovalne industrije.
Specifični cilj: Zagotavljanje zadostne stopnje prehranske varnosti in javnih dobrin kmetijstva:
Kazalniki:
 delež samooskrbe s hrano
 delež kmetijskih površin za samooskrbo
Program 2: Ohranjanje in varovanje biotske in krajinske raznolikosti ter naravnih vrednost za
zagotavljanje naravnih virov in ekosistemskih storitev.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot za zagotavljanje naravnih virov in
ekosistemskih storitev ter zmanjševanje negativnih posledic njihove izgube
Specifični cilji:
- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot za zagotavljanje naravnih virov in
ekosistemskih storitev ter zmanjševanje negativnih posledic njihove izgube
Kazalniki:
 število zemljišč z ukrepi za ohranjanje ogroženih vrst, habitatov
 Stanje ohranjenosti evropsko pomembnih vrst
Program 3: Trajnostno naravnano kmetijstvo
Razvoj in prilagajanje kmetijske dejavnosti v luči doseganja okoljskih standardov in prilagajanja
podnebnim spremembam, dviga konkurenčnosti (ohranjanje kakovosti in rodnosti tal ter
proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč, krepitev zagotavljanja javnih dobrin kmetijstva na
področju varstva okolja in ohranjanja kulturne krajine, izkoristiti potencial malih kmetij, spodbujanje
in promocija lokalne proizvodnje, povezovanje proizvajalcev v verige z namenom povečevanja količin
ekoloških živil) in ohranjanje podeželske krajine.
Specifični cilj: Povečanje konkurenčnosti in produktivnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva ob
doseganju boljše rabe proizvodnih potencialov/virov
Kazalnik: delež kmetijskih zemljišč v uporabi z ekološko pridelavo
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Program 4: Trajnostno upravljanje z gozdovi
Dvig konkurenčnosti gozdarstva in lesne industrije (bolj učinkovito gospodarjenje z gozdovi, oživitev
lesno predelovalne industrije, ohranjanje ponora CO2. Vzpostavitev konkurenčnega okolja za
upravljanje državnih gozdov brez dolgoročnih koncesij.
Specifični cilj: Oživitev lesno predelovalne industrije kot pomembne gospodarske panoge v Sloveniji
in povečanje količin, rabe in predelave lesa v Sloveniji na višjih zahtevnostnih stopnjah z novimi
tehnologijami
Kazalnik:
 količina in predelava lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah
 Povečanje letne porabe lesa na prebivalca
PROGRAM

Program 1.
Lokalna pridelava hrane

Program 1.
Lokalna pridelava hrane

PROJEKTI

Pospeševanje lokalne pridelave hrane za
oskrbe Terme Dobrna in lastna pridelava
vrtnin
Strokovne podlage za določitev območij
trajno varovanih kmetijskih zemljišč
Identifikacija kmetijskih površin znotraj
Osrednje Celjskega, ki bi jih bilo mogoče
rekultivirati za namen lokalne samooskrbne
pridelave hrane
Identifikacija možnosti oskrbovanja lokalnih
šol z lokalno pridelanimi pridelki
Analiza obstoječih pridelovalcev zelenjave in
sadja na območju Osrednje Celjsko
Oblikovanje skupne blagovne znamke in
celostne grafične podobe lokalno pridelanih
pridelkov, izdelkov na Osrednje Celjskem
Vzpostavitev samooskrbnega centra za
naročanje in dostavljanje lokalno pridelane
zelenjave in sadja (košarica sezonske lokalno
pridelane zelenjave in sadja)
Vzpostavitev trgovskih točk (tržnic, trgovinic)
z lokalno pridelanimi pridelki in izdelki v obliki
tržnic lokalnih produktov v občini Vojnik,
Štore, Laško in Dobrna
Vzpostavitev produktivnosti kmetijstva in
živilstva ter zagotavljanje boljše rabe
potencialov (»Češnjeva vas na Svetini«)
Vzpostavitev trgovine z lokalnimi produkti v
središču mesta Celje (v povezovanju s
projektom Mestni marketing in Podeželje v
mestu), oblikovanju lokalnih produktov za
poslovna in osebna darila + promocijske
kampanje in izobraževanje na temo lokalne
pridelave hrane in s tem samooskrbnosti
individualnih gospodinjstev
Vzpostavitve šolskih vrtov kot

VREDNOST
PROJEKTA
(v EUR)
150.000

100.000
100.000

NOSILEC

Osrednje
Celjsko
Osrednje
Celjsko
Osrednje
Celjsko

100.000

Osrednje
Celjsko

100.000

Osrednje
Celjsko

90.000

Štore

50.000

MOC
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demonstracijsko izobraževalnih samooskrbnih
vrtov
PROGRAM

Program 2.
Ohranjanje in varovanje biotske
in krajinske raznolikosti ter
naravnih vrednost za
zagotavljanje naravnih virov in
ekosistemskih storitev.

PROJEKTI
Vzpostavitev eko parka Volčeke
Ohranjanje območja Paški Kozjak, Krištaje,
Ostrica, Daje, Zabrže, Kovačevo, Visoko in
Basališče

OCENJENA
VREDNOST
220.000
400.000

NOSILEC
MOC
Dobrna
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3. Finančna ocena projektnih predlogov po prioritetnih prednostih in
programih
RAZVOJNA
PRIORITETA
OSREDNJE
CELJSKEGA

PROGRAMI IN UKREPI RAZVOJNIH PRIORITET

1. Konkurenčno in
inovativno
gospodarstvo

1.1. Infrastruktura
za razvoj gospodarstva in druga podporna okolja podjetništva
1.2 Spodbujanje podjetništva in internacionalizacije
1.3 Informacijske povezave in učinkovitejši sistem javne uprave
in e-storitve
1.4 Socialno podjetništvo

2. Trajnostni turizem

2.1 Nadgradnja in izgradnja »zelene« turistične infrastrukture
in obnova/nadgradnja namestitveno prenočitvenih kapacitet
2.2 Razvoj novih turističnih produktov/storitev in mreženje
naravnih in kulturnih potencialov
2.3 Obnova kulturne dediščine
2.4 Razvoj športno rekreacijske turistične infrastrukture
3.1 Vodni viri
3.1.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
3.1.2 Vodooskrba in zagotavljanje ustrezne pitne vode
3.1.3 Urejanje in upravljanje z vodami ter poplavna varnost

3. Okoljska
infrastruktura in
trajnostno
gospodarjenje z viri

4. Izobraževanje,
vseživljenjsko
učenje in vključujoča
družba

5. Celoviti razvoj
podeželja

3.2 Celovito ravnanje z odpadki
3.3 Energetska učinkovitost
3.3.1 Celovita energetska sanacija javnih in drugih stavb
3.3.2 Energetska sanacija javne razsvetljave
3.3.3. Vzpostavitev energetsko alternativnih rešitev in uporaba
obnovljivih virov energije
3.3.4 Vzpostavitev samooskrbnih energetskih
sistemov/območij
3.3.5 Subvencije za spodbujanje večje energetske učinkovitosti
stavb (fizične osebe)
3.4 Prometna povezanost in trajnostna mobilnost
3.4.1 Obnova in izgradnja prometne infrastrukture za večjo
konkurenčnost, dostopnost in povezanost subregije
3.4.2 Trajnostna mobilnost
3.5 Učinkovito in celovito trajnostno prostorsko načrtovanje
3.6 Urbana prenova in trajnostni razvoj mest (Celje, Laško)
3.7 Infrastruktura za stanovanjsko gradnjo
3.8 Raba tal in trajnostno gospodarjenje
4.1 Vzgojno-izobraževalna infrastruktura
4.2 Razvoj visokega šolstva
4.3 Športno-rekreacijska infrastruktura
4.4 Zdravstvena infrastruktura
4.5 Infrastruktura za kulturno udejstvovanje in
medgeneracijsko povezovanje
5.1 Lokalna pridelava hrane in samooskrba
5.2 Ohranjanje in varovanje biotske in krajinske raznovrstnosti

FINANČNE OCENE
PROJEKTNIH
PREDLOGOV PO
PROGRAMIH
23.470.000
2.494.000
16.787.669
500.000
42.781.669
64.434.034

6.932.000
11.553.410
2.700.000
85.619.444
30.849.500
7.920.000
44.200.000
82.969.500
8.300.000
65.506.500

1.944.000
4.250.000

41.542.286
8.496.834
500.000
7.839.000
11.299.211
34.500.000
184.177.831
7.210.000
7.500.000
17.998.000
87.590.000
22.922.324
143.220.324
690.000
620.000
1.310.000
540.548.768
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4. Predstavitev predlogov regijskih in sektorskih projektov za Dogovor o
razvoju regije
Območni razvojni program je sestavni del Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 20142020. Takšen status daje območnim razvojnim programom 3. odstavek 17. člena Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja(ZSRR-2 in dopolnitve ZSRR-2A).Območni razvojni
program je je pripravljen tako, da upošteva državne in regionalne razvojne prioritete za obdobje
2014-2020 in upošteva pristop »od spodaj navzgor«, zato predstavlja pregled potreb vseh sektorjev
na območju Osrednje Celjskega.
Indikativni seznami projektov,razvrščenih v pet razvojnih prioritet, omogočajo pregled razvojnih
potreb območja. Območni razvojni program in regionalni razvojni program sta metodološko skladna,
saj imata podobne prioritete, cilje in ukrepe za doseganje ciljev. Ključni instrument regionalne
politike v programskem obdobju 2014-2020 je Dogovor za razvoj regije,ki ga bosta za obdobje štirih
let skleneta MGRT in Razvojni svet regije. Gre za nov instrument regionalne politike, ki bo prvič
uporabljen za obdobje 2014-2017. Vključuje: regijske projekte in sektorske projekte, ki so ključni za
razvojni preboj in razvojno specializacijo regije.
Sektorski projekt je razvojni projekt, ki uresničuje program pristojnega ministrstva za doseganje ciljev
na področju dela ministrstva in ima tudi pomemben vpliv na uresničevanje razvojnih prioritet v regiji.
Regijski projekt pa je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje
razvojne prioritete regije in izkorišča njene razvojne potenciale. Od lokalnega projekta se regijski
razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v okviru razvojne regije oziroma širšem
razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje. V Dogovoru za razvoj regije bo nekaj za regijo
ključnih sektorskih projektov in regijski projekti. Do izbora enih in drugih bo prišlo z dogovorom med
državo in regijo prek teritorialnega razvojnega dialoga, ki je zakonski termin opredeljen kot način
razreševanja razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev med različnimi teritorialnimi
ravnmi.
Predvidevamo, da bodo sektorski projekti vstopali v teritorialni razvojni dialog predvsem na pobudo
ministrstev in se bo regija opredelila do teh pobud v smislu rangiranja njihovega pomena z vidika
doseganja razvojnih ciljev regije. Obratno naj bi regijski projekti vstopali v usklajevanje predvsem na
pobudo regije oziroma institucij iz delovne pristojnosti ministrstev, ki delujejo na regionalni ravni
(regijski parki, območne enote zavodov za zaposlovanje, itd). Projekti iz Dogovora za razvoj regije
bodo praviloma sofinancirani s strani EU. Lastno udeležbo za sektorske projekte bodo zagotavljali
vsebinsko pristojni resorji, za regijske pa praviloma občine in razvojni partnerji na ravni regije.
Projekti iz podpisanega Dogovora za razvoj regije se bodo neposredno uvrščali v načrte razvojnih
programov državnega in občinskih proračunov ter neposredno potrjevali v okviru kohezijske politike
EU (vir: Priporočila za zagotovitev implementacije RRP 2014-2020, MGRT, 4.6.2013).
Na območju subregije Osrednje Celjsko so bili opredeljeni/evidentirani projektni predlogi, ki so po
naši oceni, ob predpogoju njihove povezave v skupne regijske projekte, primerni za oblikovanje
predlogov prioritetnih regijskih in sektorskih projektov za vključitev v Dogovor o razvoju regije, in
sicer:
1. Podjetniški in univerzitetni inkubator Savinjske regije v povezavi z razvojem terciarnega
izobraževanja (vsebinski del projektnega predloga oddan že na 8. JP)
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2. Turistična infrastruktura jezer Savinjske regije z razvojem in nadgradnjo turistične
infrastrukture Šmartinskega jezera z zaledjem in razvojem športno rekreacijskega,
kolesarskega turizma (pripravljen DIIP)
3. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Savinje in njenih pritokov z namenom
varovanja vodnih virov
4. Trajnostni razvoj urbanih območij Celja in Laškega - vez z vitalnim zaledjem območja
Osrednje Celjskega (v pripravi urbana integralna strategija, ki je pogoj za črpanje sredstev iz
naslova trajnostni urbani razvoj mest, celostna teritorialna naložba (CTN))
5. Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje: dokončanje projektov I. faze ter
nadaljevanje prednostnih investicij za celostno protipoplavno ureditev porečja reke Savinje s
pritoki
6. Informacijske povezave s širitvijo širokopasovnih omrežij (potrebna novelacija projektnega
predloga)
7. Energetska učinkovitost in samooskrba Osrednje Celjskega (podlaga LEK-i, potrebna določitev
prioritetnih projektov energetskih sanacij za pripravo projektne dokumentacije)
8. Zelena doživetja Osrednje Celjskega z razvojem zelenega (eko)turizma za ohranjanje naravne
in kulturne dediščine in razvoj naravovarstvenega učnega turizma (pripravljen projektni
predlog za skupni subregijski projekt)
9. Trajnostna mobilnost Osrednje Celjskega
10. Prehranska samooskrba in celoviti razvoj podeželja (pripravljen projektni predlog za skupni
subregijski projekt)
11. Okoljska sanacija Celjske kotline

Predložili smo tudi predloge subregijskih projektov, za katere predlagamo, da se uvrstijo v Dogovor,
če bodo to dopuščale upravičene vsebine iz sredstev Evropske kohezijske politike 2014-2020, kajti
potrebe po tovrstnih projektih v (sub)regiji obstajajo:

1. Rekonstrukcija in izgradnja cestne infrastrukture
2. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah pod 2.000 PE
3. Izgradnja regijske kolesarske poti
4. Izgradnja športne in rekreacijske infrastrukture
5. Obnova in nadgradnja izobraževalne, socialne in zdravstvene infrastrukture
6. Obnova kulturne dediščine in objektov za kulturno udejstvovanje

91

Seznam regionalnih projektov

NAZIV
projektnega
predloga/kratek
opis projekta

PARTNERSKI
SPORAZUM
2014-2020
Tematski cilj

OPERATIVNI PROGRAM KOHEZIJSKE POLITIKE
2014-2020

Prednostna os

Prednostna
naložba

Specifični cilj

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM
SAVINJSKE REGIJE 2014-2020
Regijsko
razvojno
področje

Cilji v okviru
področja ali
prioritete

Ukrepi v okviru
razvojne prioritete

FINANCIRANJE/NAČIN
IZVAJANJA/UPRAVIČENCI
EU skladi (ESRR, ESS; KS),
zasebna sredstva, občinski in
državni proračun, drugo

ESRR, občinski proračuni,
državni proračun

1. Podjetništvo in
konkurenčnost
Zagotoviti
podporno okolje in
infrastrukturo za
razvoj podjetništva
(tudi socialnega) in
dvig konkurenčnosti
že obstoječih
podjetij; dvig
zaposljivosti mladih
in zagotavljanje
podpornega okolja
za samostojne
podjetniške poti;
spodbujanje
skupnega nastopa
na tujih trgih in
skupni marketing.

Predvidena sredstva:
Vzhodna kohezijska regija
ESRR - 376 mio EUR
EKSPR – 235 mio EUR

3. Povečanje
konkurenčnosti MSP,
kmetijskega sektorja
ter sektorja ribištva,
akvakulture

Spodbujanje
podjetništva,
nova podjetja,
podjetniški
inkubatorji

(3) Dinamično
in
konkurenčno
podjetništvo za
zeleno
Internacionalizagospodarsko
cija MSP
rast
Socialno
podjetništvo

Spodbujanje nastajanja
Spodbujanje
novih podjetij ter razvoj Trajnostna
povezovanja med
mikro, malih in srednje gospodarska rast podjetji in
velikih podjetij (MSP)
raziskovalno in
Pridelava in
izobraževalno sfero
Povečanje izvoza in
obdelava
produktivnosti
materialov

Ustvarjanje pogojev
za podjetniški razvoj:
-inkubatorji
-tehnološki parki,
-podporne točke
VEM,
-podpora trženju
Vzpostavitev
razvojnoraziskovalnih centrov

Na podlagi strategije pametne
specializacije se bodo oblikovali
instrumenti/sheme/razpisi
(povratna in nepovratna
sredstva)
Projekti, tudi t. i. regijski, se
bodo prijavljali po
konkurenčnem postopku.
Upravičenci: podjetja v vseh
fazah razvoja, razvojnoraziskovalne institucije,
konzorciji podjetij, zadruge,
razvojne agencije …
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ESRR, občinski proračuni,
državni proračun

2. Trajnostni
turizem

(6) varstvo okolja
in spodbujanje
Povezati in
učinkovite in
nadgraditi turistično
trajnostne rabe
infrastrukturo in
virov;
ponudbo; skupen
(8)
nastop na tujih trgih
spodbujanje
in oblikovanje
zaposlovanja in
dolgoročnih
mobilnosti delovne
delovnih mest v
sile
trajnostnem,
zelenem turizmu.

(3) Dinamično
in
konkurenčno
podjetništvo za
zeleno
gospodarsko
rast

Varstvo in
obnova biotske
raznovrstnosti in
tal ter
spodbujanje
ekosistemskih
storitev, vključno
(5) Boljše
z Natura 2000 in
stanje okolja in zelenimi
biotske
infrastrukturami
raznovrstnosti

Uspešno ohranjanje
biotske raznovrstnosti
razvita
visokokakovostna
ponudba zelenega
turizma, ki temelji na
aktivnem ohranjanju
narave in pozitivno
vpliva na ohranjanje
kulturne dediščine

Trajnostni
turizem

Ohranitev območij
Natura 2000,
pospeševanje razvoja
območij Natura 2000

Ohranjanje biotske
raznovrstnosti, zeleni
turizem

Predvidena sredstva:
Vzhodna kohezijska regija:
ESSR - 85 mio EUR
EKSPR – 206,3 mio EUR
Priprava RRP in Dogovor za
razvoj regij (DRR) – področje
varstvo narave, turizem in
kulturna dediščina

Turistična
infrastruktura, RDO,
podpora trženju

Regijske projekte, ki bodo v DRR
in bodo za njih lahko
zagotovljena sredstva kohezijske
politike, se bodo potrjevale
neposredno.

KS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun

3. Trajnostna
mobilnost
Zagotoviti pogoje za
zagotavljanje načel
trajnostne
mobilnosti –
ureditev kolesarskih
poti, pešpoti,
napajalnih postaj za
električna vozila ter
ureditev cestne
infrastrukture za
boljše prometne
povezave in lažjo
dostopnost.

(7) spodbujanje
trajnostnega
prometa in odprava
ozkih grl v ključnih
omrežnih
infrastrukturah
(4) Podpora prehodu
v nizkoogljično
gospodarstvo v vseh
sektorjih

(6) izgradnja
infrastrukture
in ukrepi za
spodbujanje
trajnostne
mobilnosti

Izboljšanje
regionalne
mobilnosti s
povezovanjem
sekundarnih in
terciarnih
prometnih
vozlišč z
infrastrukturo
TEN-T

Boljše prometne
povezave za lažjo
dostopnost in
skladnejši regionalni
razvoj
Odpravljanje ozkih grl
in regionalno
povezovanje

Okoljska in
mobilna
infrastruktura

regionalna in
prometna
infrastruktura,
trajnostna
mobilnost

3. razvojna os;
državna in
regionalna
prometna infr;
lokalna prometna
infr.
Trajnostna mobilnost
– napajalne postaje,
kolesarske poti,
kolesa, pešpoti

Predvidena sredstva:
KS – 223 mio EUR
ESRR – Vzhodna kohezijska
regija - 40 mio EUR
Predvideni večji državni projekti
v skladu z Resolucijo o
nacionalnem programu razvoja
javne prometne infrastrukture.
KS: investicije v železniško
infrastrukturo, manjkajoče
avtoceste in hitre ceste,
pristaniška infr.)
ESRR: navezovalne ceste in
navezovalne železniške proge na
TEN-T omrežje)
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4. Energetska
učinkovitost
Izboljšati
energetsko
učinkovitost javnih
stavb v javni lasti, s
pomočjo
energetskih sanacij
javnih stavb, sanacij
javne razsvetljave in
ter povečanje
energetske
samooskrbe in
učinkovitosti s
pomočjo izrabe
potencialnih
obnovljivih virov
energije in
zamenjave kurilnih
sistemov ipd.

(4) Podpora prehodu
v nizkoogljično
gospodarstvo v vseh
sektorjih

Trajnostna
raba in
proizvodnja
energije

Podpora
energetski
učinkovitosti in
uporabi
obnovljivih virov
energije v javni
infrastrukturi
vključno v javnih
stavbah in
stanovanjskem
sektorju
Spodbujanje
proizvodnje in
distribucije
energije, ki izvira
iz OVE

Objekti za
proizvodnjo OVE
Spodbujanje uporabe
OVE + URE
Povečanje učinkovitosti
rabe energije v javnem
sektorju in v
gospodinjstvih
Povečanje deleža OVE v
končni rabi energije

Energetska sanacija
ali trajnostna gradnja
objektov javnega
sektorja:
-vrtci,
-šole,
-bolnice,
-kulturni objekti …

Upravljanje z
nravnimi
viri/Samooskr
ba regije

Predvidena sredstva:
KS – 260 mio EUR
ESRR – Vzhodna kohezijska
regija – 10 mio EUR
Projekti se bodo izvajali
horizontalno za celotno državo.

KS, občinski proračuni, državni
proračun, zasebna sredstva

5. Vodni viri
Izgradnja
infrastrukture za
odvajanje in
čiščenje odpadnih
komunalnih voda in
s tem zmanjšanje
emisij v vode in
izboljšanje stanja
voda ter ureditev
ustrezne
infrastrukture za
kakovostno in
zanesljivo oskrbo s
pitno vodo

KS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun, zasebna
sredstva

(6) varstvo okolja in
(5) Boljše
spodbujanje
stanje okolja in
učinkovite in
biotska
trajnostne rabe virov;
raznovrstnost

Vlaganje v vodni
sektor za
izpolnitev zahtev
pravnega reda
EU

Višja kakovost in
zanesljivost oskrbe s
pitno vodo
Zmanjšanje emisij v
vode zaradi izgradnje
infrastrukture za
odvajanje in čiščenje
odpadnih voda
Doseganje dobrega
kemijskega in
ekološkega stanja voda

Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda

Okoljska in
mobilna
infrastruktura

Kvalitetna oskrba s
pitno vodo
Ustrezno upravljanje
z vodnimi viri

Komunalna
infrastruktura –
kanalizacijska
omrežja, CČN, male
ČN, vodovodna
omrežja

Predvidena sredstva:
KS: 269 mio EUR (vključno s
področjem odpadkov)

Priprava RRP in Dogovor za
razvoj regij (DRR) – področje
varstvo okolja (odvajanje in
čiščenje odpadnih voda,
vodooskrba, upravljanje z
vodami)
Regijske projekte, ki bodo v DRR
in bodo za njih lahko
zagotovljena sredstva kohezijske
politike, se bodo potrjevale
neposredno.
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KS, ESRR, EKSRP, občinski
proračuni, državni proračun,
zasebna sredstva

Predvidena sredstva:
KS: 53 mio EUR
ESSR: Vzhodna kohezijska regija
– 30 mio EUR

5 a. Zagotavljanje
poplavne varnosti
Izvedba ukrepov za
zmanjševanje
ogroženosti ljudi
zaradi poplav;
zagotavljanje
poplavne varnosti.

(5) Spodbujanje
blaženja podnebnih
sprememb ter
(4) prilagajanje
preprečevanja in
na podnebne
prilagajanja nanje ter spremembe
preprečevanja in
obvladovanja tveganj

Podpora
namenskim
naložbam za
prilagajanje
podnebnim
spremembam

Nižja poplavna
ogroženost prebivalcev, Upravljanje z
kulturne dediščine,
naravnimi viri
gospodarstva in okolja

Učinkovito
upravljanje z
naravnimi viri in
zagotavljanje
poplavne varnosti

Ureditev porečij
Savinje, Sotle, Drete,
Dravinje…
Gradbeni in
negradbeni protipoplavni ukrepi

Priprava RRP in Dogovor za
razvoj regij (DRR) – področje
varstvo okolja (odvajanje in
čiščenje odpadnih voda,
vodooskrba, upravljanje z
vodami)
Regijske projekte, ki bodo v DRR
in bodo za njih lahko
zagotovljena sredstva kohezijske
politike, se bodo potrjevale
neposredno.

Prednostno podprto iz KS, ESRR
dokončanje projekta
Zagotovitev poplavne varnosti
na porečju Savinje – lokalni
ukrepi.
EKSRP: 206,3 mio EUR

95

KS, občinski proračuni, državni
proračun, zasebna sredstva
Predvidena sredstva:
KS: 269 mio EUR (vključno s
področjem vodni sektor)

6. Ravnanje z odpadki
RCERO
(6) varstvo okolja in
Nadgradnja
spodbujanje
tehnoloških postopkov
učinkovite in
in infrastrukture za
trajnostne rabe virov;
ustrezno ravnanje z
odpadki in posledično
zmanjšanje količin
odloženih komunalnih
odpadkov

7. Infrastruktura za
stanovanjsko
gradnjo
Izgradnja
komunalne in druge
infrastrukture
stanovanjskih con
8. Informacijske
povezave
Zagotoviti odprtost
omrežja elektronskih
komunikacij in s tem
posledično zagotoviti
priložnosti izvajanja
vseh vrst e-storitev in
večje konkurenčnosti
ter sistemsko
upravljanje s
prostorskimi podatki

Boljše stanje
okolja in
biotske
raznovrstnosti

Zmanjšanje količin
odloženih komunalnih
odpadkov

Okoljska in
mobilna
infrastruktura

Celovito ravnanje z
odpadki

Izgradnja manjkajoče
infrastrukture za
ravnanje z odpadki

Priprava RRP in Dogovor za
razvoj regij (DRR) – področje
varstvo okolja (odvajanje in
čiščenje odpadnih voda,
vodooskrba, upravljanje z
vodami)
Regijske projekte, ki bodo v DRR
in bodo za njih lahko
zagotovljena sredstva kohezijske
politike, se bodo potrjevale
neposredno.

(6) varstvo okolja in
(5) Boljše
spodbujanje
stanje okolja in
učinkovite in
biotska
trajnostne rabe virov;
raznovrstnost

(10) vlaganje v
spretnosti,
izobraževanje ter
vseživljenjsko učenje
(11) Izboljšanje
institucionalne
zmogljivosti in
učinkovita javna
uprava

Vlaganje v sektor
odpadkov za
izpolnitev zahtev
pravnega reda
EU

Znanje,
spretnosti in
vseživljenjsko
učenje za
boljšo
zaposljivost
Učinkovita
javna uprava

Vlaganje v vodni
sektor za
izpolnitev zahtev
pravnega reda
EU

Razvoj
izobraževalne
infrastrukture ?!

Naložbe v
institucionalne
zmogljivosti ter v
učinkovitost
javne uprave in
javnih storitev

Višja kakovost in
zanesljivost oskrbe s
pitno vodo
Zmanjšanje emisij v
vode zaradi izgradnje
infrastrukture za
odvajanje in čiščenje
odpadnih voda

Zagotovitev napredne
IKT tehnologije ?!

Prenova javne uprave s
ciljem kakovostnejših
storitev in večje
dostopnosti za
uporabnike storitev

Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda

Okoljska in
mobilna
infrastruktura

Trajnostna
gospodarska
rast

Kvalitetna oskrba s
pitno vodo

Komunalna
infrastruktura –
kanalizacijska
omrežja, CČN, male
ČN, vodovodna
omrežja, komunalna
ureditev
stanovanjskih con

občinski proračuni, državni
proračun, zasebna sredstva
V skladu z OP in sredstvi EU ni
predvidene podpore.

ESRR, občinski proračuni,
državni proračun, zasebna
sredstva
Širitev
širokopasovnih
omrežij
Izboljšanje javne
uprave

Širitev
širokopasovnih
omrežij

Predvidena sredstva:
ESRR – Vzhodna kohezijska
regija – 30 mio EUR
EKSRP – 7,5 mio EUR (za IKT)
ESS (za učinkovito javno
upravo): - Vzhodna kohezijska
regija - 25 mio EUR
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9. Urbana prenova
Urbana prenova
mestnih središč
Celje in Laško, ter
manjših vaških
jeder (Vojnik,
Dobrna, Zidani
Most, Rimske
Toplice itd.)

(6) varstvo okolja in
spodbujanje
učinkovite in
trajnostne rabe virov

(5) Boljše
5.4 Ukrepi za
stanje okolja in
izboljšanje
biotska
urbanega okolja
raznovrstnost

Urejanje
Urbana prenova
poslovnega in
mest, prenova vaških
bivalnega
jeder
okolja

občinski proračuni, državni
proračun, zasebna sredstva
Urbane prenove
mest/vaških jeder

Urbane prenove
mest/vaških jeder

V skladu z OP in sredstvi EU ni
predvidene podpore.

ESS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun, zasebna
sredstva

10. Zdrava Dežela
Celjska
Obnova in
nadgradnja
zdravstvene
infrastrukture.

9 spodbujanje
socialnega
vključevanja in boja
proti revščini

11. Terciarno
izobraževanje –
vzgoja in
izobraževanje
Izboljšati in
nadgraditi
izobraževalno
infrastrukturo ter
razviti kakovosten
visokošolski sistem,
ki temelji na
potrebah trga dela

(10) vlaganje v
spretnosti,
izobraževanje ter
vseživljenjsko učenje

8 Socialna
vključenost in
zmanjševanje
tveganja
revščine,
aktivno
staranje in
zdravje

(9) Znanje,
spretnosti in
vseživljenjsko
učenje za
boljšo
zaposljivost

Vlaganje v
zdravstveno in
socialno
infrastrukturo, ki
prispeva k
razvoju na
nacionalni,
regionalni in
lokalni ravni …

Izboljšanje
kakovosti in
učinkovitosti ter
dostopa do
terciarnega
izobraževanja

Vzpostavitev
infrastrukture za
prehod iz
institucionalnih na
skupnostne storitve

Odprt, odziven in
kakovosten sistem
visoko šolstva za večjo
zaposljivost

Blaginja
družbe

Blaginja družbe

Izboljšanje dostopa
do zdravstvenih
storitev,
zagotavljanje pogojev
za kvalitetno bivanje
bolnih

Dostop do znanja in
izobrazbe

Podpora
skupnostnim oblikam
socialnih in
zdravstvenih storitev

-visokega šolstva
(infrastruktura),
vključno z možnostjo
sodelovanja mladih s
podjetji že v fazi
izobraževanja
(pripravništva) - v
povezovanju z RC
- Razvoj visokega
šolstva (novi
programi)

Predvidena sredstva:
ESS (dostop do storitev
zdravstvenega varstva,
povezovanje storitev socialnega
in zdravstvenega varstva …) –
vzhodna k. regija – 80 mio EUR
ESRR (naložbe v zdravstveno
infrastrukturo, naložbe v
infrastrukturo, ki podpira
prehod od nege in oskrbe v
zavodu na storitve v skupnostih)
Vzhodna k. regija – 25 mio EUR
ESS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun, zasebna
sredstva
Predvidena sredstva:
ESS (programi, vsebine
izboljšanja kvalitete šolstva in
vseživljenjsko učenje) – vzhodna
k. regija – 113 mio EUR
ESSR (vlaganje v izobraževalno
infrastrukturo) – Vzhodna k.
regija - 10 mio EUR
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12.
Medgeneracijsko
povezana Dežela
Celjska
Izgradnja
medgeneracijskih
centrov za
povezovanje in
osebno aktivacijo
starejših oseb in
mladine.

9 spodbujanje
socialnega
vključevanja in boja
proti revščini

9 spodbujanje
socialnega
vključevanja in boja
proti revščini

8 Socialna
vključenost in
zmanjševanje
tveganja
revščine,
aktivno
staranje in
zdravje

9 spodbujanje
socialnega
vključevanja in boja
proti revščini

socialne
vključenosti z
dostopom do
družbenih,
kulturnih in
rekreacijskih
storitev, ter
prehodom iz
institucionalni
h storitev na
skupnostne
oblike storitev

13. Kulturno pestra
Obnova in
nadgradnja
infrastrukture za
kulturno
udejstvovanje.

14. Šport in
rekreacija
Obnova in
nadgradnja
infrastrukture za
šport in rekreacijo.

8 Socialna
vključenost in
zmanjševanje
tveganja
revščine,
aktivno
staranje in
zdravje

Vlaganje v
zdravstveno in
socialno
infrastrukturo, ki
prispeva k
razvoju na
nacionalni,
regionalni in
lokalni ravni …

Krepitev enake
dostopnosti
vseživljenjskega
učenja
socialne
vključenosti z
dostopom do
družbenih,
kulturnih in
rekreacijskih
storitev, ter
prehodom iz
institucionalnih
storitev na
skupnostne
oblike storitev
socialne
vključenosti z
dostopom do
družbenih,
kulturnih in
rekreacijskih
storitev, ter
prehodom iz
institucionalnih
storitev na
skupnostne
oblike storitev

ESS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun, zasebna
sredstva

Vzpostavitev
infrastrukture za
prehod iz
institucionalnih na
skupnostne storitve

socialne vključenosti z
dostopom do
družbenih, kulturnih in
rekreacijskih storitev,
ter prehodom iz
institucionalnih storitev
na skupnostne oblike
storitev

socialne vključenosti z
dostopom do
družbenih, kulturnih in
rekreacijskih storitev,
ter prehodom iz
institucionalnih storitev
na skupnostne oblike
storitev

Blaginja
družbe
Vključujoča
družba

Spodbujanje
medgeneracijskega
povezovanja

Medgeneracijski
centri

Predvidena sredstva:
ESS (vsebina – vzhodna k. regija
– 80 mio EUR
ESRR (naložbe v zdravstveno in
socialno infrastrukturo, naložbe
v infrastrukturo, ki podpira
prehod od nege in oskrbe v
zavodu na storitve v skupnostih)
Vzhodna k. regija – 25 mio EUR

občinski proračuni, državni
proračun, zasebna sredstva

Blaginja
družbe

Blaginja
družbe

Dostop do kulture

Zagotavljanje
pogojev kulturnega
udejstvovanja

Dostop do športnorekreacijske
infrastrukture

Zagotavljanje
pogojev za šport in
rekreacijo in aktivno
preživljanje prostega
časa

V skladu z OP in sredstvi EU ni
predvidene podpore
obnovi/nadgradnji kulturnih
domov.

občinski proračuni, državni
proračun, zasebna sredstva
V skladu z OP in sredstvi EU ni
predvidene podpore
obnovi/nadgradnji športnorekreacijske infrastrukture.
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(9) Znanje,
spretnosti in
vseživljenjsko
učenje za
boljšo
zaposljivost

15. Večnamenski
objekti
Obnova in
nadgradnja
infrastrukture za
aktivno preživljanje
prostega časa,
kulturno
udejstvovanje in
dostopnost do
družbenih
prireditev.

9 spodbujanje
socialnega
vključevanja in boja
proti revščini

socialne
vključenosti z
dostopom do
družbenih,
kulturnih in
rekreacijskih
storitev, ter
prehodom iz
institucionalni
h storitev na
skupnostne
oblike storitev

socialne
vključenosti z
dostopom do
družbenih,
kulturnih in
rekreacijskih
storitev, ter
prehodom iz
institucionalnih
storitev na
skupnostne
oblike storitev

socialne vključenosti z
dostopom do
družbenih, kulturnih in
rekreacijskih storitev,
ter prehodom iz
institucionalnih storitev
na skupnostne oblike
storitev

Blaginja
družbe

občinski proračuni, državni
proračun, zasebna sredstva
Dostop do kulture,
osebne aktivacije

Zagotavljanje
večnamenskih
prostorov za različno
udejstvovanje

16. Sanacija zraka,
tal
S pomočjo vrsto
ukrepov zagotoviti
boljše stanje okolja,
zmanjšanje
onesnaženosti
zraka, tal in s tem
posledično
zagotovitev
ustreznih pogojev
za nadaljnjo gradnjo
infrastrukture,
izboljšanje bivalnih
pogojev.

V skladu z OP in sredstvi EU ni
predvidene podpore
obnovi/nadgradnji
večnamenskih prostorov.

ESRR (CTN), občinski proračuni,
državni proračun, zasebna
sredstva

(6) varstvo okolja in
Boljše stanje
spodbujanje
okolja in
učinkovite in
biotske
trajnostne rabe virov;
raznovrstnosti

Ukrepi za
izboljšanje
mestnega okolja
zmanjšanje
onesnaženosti
zraka in
spodbujanje
ukrepov za
zmanjšanje
hrupa

Izboljšanje kakovosti in
privlačnosti
življenjskega okolja v
mestih

Urejanje
poslovnega in
bivalnega okolja

Vlaganje v kakovost
poslovnega in
bivalnega okolja

Urbana prenova za
večjo kakovost okolja
v mestih

Predvidena sredstva:
ESSR (CTN) – 85 mio EUR
(vključno s področjem varstva
narave)
Ca. 76 mio EUR namenjenih za
integralne projekte trajnostni
razvoj sedmih mest v Sloveniji.
Podprojekte programa možno
financirati s sredstvi ESRR kot
del celostnega integralnega
projekta, v okviru mehanizma
celostna teritorialna naložba
(CTN).
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17. Natura 2000
Volčeke in Paški
Kozjak
Izvedba
naravovarstvenih
ukrepov, zelene
infrastrukture za
izboljšanje
ekološkega stanja
naravovarstveno
občutljivih območij
in s tem posledično
vzpostavitev
pogojev za
ohranjanje zelenih
površin, izboljšanje
bivalnih pogojev in
izvajanje
prostočasnih
aktivnosti občanov ,
naravovarstvenih
izobraževanj na teh
območjih.

ESRR, občinski proračuni,
državni proračun

(6) varstvo okolja in
Boljše stanje
spodbujanje
okolja in
učinkovite in
biotske
trajnostne rabe virov;
raznovrstnosti

Varstvo in
obnova biotske
raznovrstnosti in
tal ter
spodbujanje
Uspešno ohranjanje
ekosistemskih
biotske raznovrstnosti
storitev, vključno
z Natura 2000 in
zelenimi
infrastrukturami

Predvidena sredstva:
Vzhodna kohezijska regija:
ESSR - 85 mio EUR (vključno s
področjem urbani razvoj)
EKSPR – 206,3 mio EUR

Trajnostni
turizem

Uspešno ohranjanje
biotske
raznovrstnosti

Razvoj Natura 2000
območij

Ohranitev zelenih
površin

Priprava RRP in Dogovor za
razvoj regij (DRR) – področje
varstvo narave, turizem in
kulturna dediščina
Regijske projekte, ki bodo v DRR
in bodo za njih lahko
zagotovljena sredstva kohezijske
politike, se bodo potrjevale
neposredno.

ESRR, občinski proračuni,
državni proračun

18. Kulturna
dediščina
Obnova kulturne
dediščine in razvoj
turističnih
produktov in
storitev, ki temelji
na interpretaciji
kulturne dediščine.

(6) varstvo okolja in
Boljše stanje
spodbujanje
okolja in
učinkovite in
biotske
trajnostne rabe virov;
raznovrstnosti

Varstvo in
obnova biotske
raznovrstnosti in
tal ter
spodbujanje
ekosistemskih
storitev, vključno
z Natura 2000 in
zelenimi
infrastrukturami

Uspešno ohranjanje
biotske raznovrstnosti
razvita
visokokakovostna
ponudba zelenega
turizma, ki temelji na
aktivnem ohranjanju
narave in pozitivno
vpliva na ohranjanje
kulturne dediščine

Trajnostni
turizem

razvoj kulturne
dediščine kot
turistične ponudbe

Razvoj turistične
ponudbe (kulturna
dediščina)

Predvidena sredstva:
Vzhodna kohezijska regija:
ESSR - 85 mio EUR (vključno s
področjem urbani razvoj,
varstvo narave)
EKSPR – 206,3 mio EUR
Priprava RRP in Dogovor za
razvoj regij (DRR) – področje
varstvo narave, turizem in
kulturna dediščina
Regijske projekte, ki bodo v DRR
in bodo za njih lahko
zagotovljena sredstva kohezijske
politike, se bodo potrjevale
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neposredno.
Obnova kulturne dediščine bo
podprta v manjši meri. Večja
podpora vsebinam in kreativni
industriji ne pa neposredni
obnovi kulturne dediščine.
Priporočljiva obnova kulturne
dediščine v povezavi z varstvom
narave.

19. Okoljska
sanacija Celjske
kotline
Izvedba sanacijskih
ukrepov za
zmanjšanje
onesnaženosti tal,
sanacijo
degradiranih
območij in s tem
posledično
zagotovitev pogojev
za kakovostno in
zdravo bivalno
okolje občanov,
vzpostavitev
pogojev za
izgradnjo potrebne
infrastrukture.

20. Prehranska
samooskrba

ESRR (CTN), občinski proračuni,
državni proračun, zasebna
sredstva

(6) varstvo okolja in
Boljše stanje
spodbujanje
okolja in
učinkovite in
biotske
trajnostne rabe virov;
raznovrstnosti

3 Povečanje
konkurenčnosti MSP

Spodbujanje
zaposlovanja
in
transnacionaln
a mobilnost
delovne sile

(8) spodbujanje
zaposlovanja in
Spodbuditi in
mobilnosti delovne
vzpostaviti pogoje
za lokalno pridelavo sile
hrane, trajnostno
3 dinamično in
konkurenčno
samooskrnost in s

Ukrepi za
izboljšanje
mestnega okolja,
sanacija
opuščenih
industrijskih
zemljišč,
zmanjšanje
onesnaženosti
zraka

Dostop do
zaposlitve za
iskalce
zaposlitve,
vključno z
lokalnimi
zaposlitvenimi
pobudami
Oblike
zaposlovanja

Izboljšanje kakovosti in
privlačnosti
življenjskega okolja v
mestih

Urejanje
poslovnega in
bivalnega okolja

Vlaganje v
kakovostno poslovno
in bivanjsko okolje

Sanacija degradiranih
območij

Predvidena sredstva:
ESSR (CTN) – 85 mio EUR
(vključno s področjem varstva
narave)
Ca. 76 mio EUR namenjenih za
integralne projekte trajnostni
razvoj sedmih mest v Sloveniji.
Podprojekte programa možno
financirati s sredstvi ESRR kot
del celostnega integralnega
projekta, v okviru mehanizma
celostna teritorialna naložba
(CTN).

Povečanje zaposlenosti
in zaposljivosti ključnih
ranljivih skupin na trgu
dela

Samooskrba
regije

Spodbujanje
trajnostne oskrbe z
lokalno pridelavo
hrane

Vzpostavitev
razvojnoraziskovalnih centrov
znanja za:
-prehrano,
-center za promocijo
hrane

ESRR, EKSRP, občinski
proračuni, državni proračun,
zasebna sredstva
Predvidena sredstva:
Vzhodna kohezijska regija
ESRR - 376 mio EUR
EKSPR – 235 mio EUR

101

tem posledično
spodbujanje
ustvarjanja delovnih
mest za mlade,
brezposelne, ki
lahko razvijajo
dejavnosti lokalne
pridelave hrane in s
tem zagotavljanjem
oskrbe s hrano za
občane.

gospodarstvo
za zeleno rast

mladih s
samooskrbnimi
projekti,
programi
usposabljanja
lokalne
samooskrbe s
hrano

Na podlagi strategije pametne
specializacije se bodo oblikovali
instrumenti/sheme/razpisi
(povratna in nepovratna
sredstva)
Projekti, tudi t. i. regijski, se
bodo prijavljali po
konkurenčnem postopku.
Upravičenci: podjetja v vseh
fazah razvoja, razvojnoraziskovalne institucije,
konzorciji podjetij, zadruge,
razvojne agencije
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Seznam sektorskih projektov

SEKTORSKI PROJEKT
naziv in kratek opis

Pristojno ministrstvo

Regijski nosilec/
prijavitelj

Skladnost
z Operativnim programom kohezijske
politike 2014-2020

Uresničevanje razvojnih
prioritet
Regionalnega razvojnega
programoma
Savinjske regije 2014-2020

FINANCIRANJE/NAČIN
IZVAJANJA

občinski proračuni, državni
proračun
V skladu z OP in sredstvi EU
ni predvidene podpore
izgradnji državnih kolesarskih
poti.

Regijska kolesarska pot
Izgradnja državnega
kolesarskega omrežja na
območju subregije Osrednje
Celjskega
Vzpostavitev mreže regijskih
kolesarskih poti – znotraj
subregije Osrednje Celjsko na
relacijah Celje-Vojnik-Dobrna,
Celje-Štore-Šentjur in CeljeŽalec

Projekt pogojno uvrstiti v prednostno
naložbo 6.3 varstvo in obnova biotske
raznovrstnosti, zelena infrastruktura kot
turistični produkt
Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor,
Direkcija RS za ceste

RASR, občine Osrednje
Celjskega

V okviru prednostne naložbe 6.4 Ukrepi
za izboljšanje urbanega okolja … urbani
integralni projekti za mesta, npr. Celje in
vzpostavitev con kolesarskih stez za
povezavo mesta Celja z zaledjem (Štore,
Vojnik, Žalec ipd.)

V okviru razvojne prioritete
Trajnostni turizem – program
Zelena turistična regija
(investicije v dopolnilno
turistično infrastrukturo); v
okviru blaginje ljudi oziroma
kvalitete bivalnega okolja;
učinkovito trajnostno
upravljanje z naravnimi viri z
vidika zmanjšanja emisij v
zraka zaradi zmanjšanja
prometa - trajnostna
mobilnost, zmanjšanja raba
energije, goriv …

Priložnost financiranja
kolesarskih poti v okviru
integralnega projekta CTN za
mesto Celje ali kot dodatna
turistična ponudba.
Predvidena sredstva:
ESSR (CTN) – 85 mio EUR
(vključno s področjem
varstva narave)
Ca. 76 mio EUR namenjenih
za integralne projekte
trajnostni razvoj sedmih
mest v Sloveniji.
Podprojekte programa
možno financirati s sredstvi
ESRR kot del celostnega
integralnega projekta, v
okviru mehanizma celostna
teritorialna naložba (CTN).

103

KS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun
Predvidena sredstva:
KS – 223 mio EUR
ESRR – Vzhodna kohezijska
regija - 40 mio EUR

Prometna infrastruktura nadaljevanje državnega
cestnega omrežja: Izvedba 3.
Razvojne osi

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

MOC

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Predvideni večji državni
projekti v skladu z Resolucijo
o nacionalnem programu
razvoja javne prometne
infrastrukture.
KS: investicije v železniško
infrastrukturo, manjkajoče
avtoceste in hitre ceste,
pristaniška infr.)
ESRR: navezovalne ceste in
navezovalne železniške
proge na TEN-T omrežje)

Okoljska in mobilna
infrastruktura

KS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun
Predvidena sredstva:
KS – 223 mio EUR
ESRR – Vzhodna kohezijska
regija - 40 mio EUR

Prometna infrastruktura –
nadaljevanje državnega
cestnega omrežja: Izvedba
vzhodnega avtocestnega
priključka

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

MOC

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Predvideni večji državni
projekti v skladu z Resolucijo
o nacionalnem programu
razvoja javne prometne
infrastrukture.
KS: investicije v železniško
infrastrukturo, manjkajoče
avtoceste in hitre ceste,
pristaniška infr.)
ESRR: navezovalne ceste in
navezovalne železniške
proge na TEN-T omrežje)
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Okoljska in mobilna
infrastruktura

Podprojekte programa
možno financirati s sredstvi
ESRR kot del celostnega
integralnega projekta, v
okviru mehanizma celostna
teritorialna naložba (CTN).
KS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun
Predvidena sredstva:
KS – 223 mio EUR
ESRR – Vzhodna kohezijska
regija - 40 mio EUR

Prometna infrastruktura –
nadaljevanje državnega
cestnega omrežja: Umik
tranzitnega prometa iz mesta
(obvoznica sever-jug)

Predvideni večji državni
projekti v skladu z Resolucijo
o nacionalnem programu
razvoja javne prometne
infrastrukture.

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

MOC

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

KS: investicije v železniško
infrastrukturo, manjkajoče
avtoceste in hitre ceste,
pristaniška infr.)
ESRR: navezovalne ceste in
navezovalne železniške
proge na TEN-T omrežje)

Podprojekte programa
možno financirati s sredstvi
ESRR kot del celostnega
integralnega projekta, v
okviru mehanizma celostna
teritorialna naložba (CTN).
proračuni, državni proračun,
zasebna sredstva

Zagotavljanje poplavne
varnosti v porečju reke
Savinje
Izvedba ukrepov za
zmanjševanje ogroženosti
ljudi zaradi poplav;
zagotavljanje poplavne

Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje

MOC, Vojnik, Laško

5.1. Podpora namenskim naložbam za
prilagajanje podnebnim spremembam

Upravljanje z naravnimi viri

Predvidena sredstva:
KS: 53 mio EUR
ESSR: Vzhodna kohezijska
regija – 30 mio EUR
Priprava RRP in Dogovor za
razvoj regij (DRR) – področje
varstvo okolja (odvajanje in
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čiščenje odpadnih voda,
vodooskrba, upravljanje z
vodami)

varnosti.

Regijske projekte, ki bodo v
DRR in bodo za njih lahko
zagotovljena sredstva
kohezijske politike, se bodo
potrjevale neposredno.
Prednostno podprto iz KS,
ESRR dokončanje projekta
Zagotovitev poplavne
varnosti na porečju Savinje –
lokalni ukrepi.
EKSRP: 206,3 mio EUR
ESRR (CTN), občinski
proračuni, državni proračun,
zasebna sredstva

Okoljska sanacija Celjske
kotline
Izvedba sanacijskih ukrepov za
zmanjšanje onesnaženosti tal,
sanacijo degradiranih območij
in s tem posledično
zagotovitev pogojev za
kakovostno in zdravo bivalno
okolje občanov, vzpostavitev
pogojev za izgradnjo potrebne
infrastrukture.

Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje

MOC, Štore

Urejanje poslovnega in
bivalnega okolja (revitalizacija
degradiranih območij)
Upravljanje z naravnimi viri
(onesnaženost zraka, tal)

Ca. 76 mio EUR namenjenih
za integralne projekte
trajnostni razvoj sedmih
mest v Sloveniji.
Podprojekte programa
možno financirati s sredstvi
ESRR kot del celostnega
integralnega projekta, v
okviru mehanizma celostna
teritorialna naložba (CTN).

Energetska učinkovitost
Energetska sanacija javnih
objektov ter nadgradnja

6.4 Ukrepi za izboljšanje urbanega
okolja, oživitev mest, sanacijo in
kontaminacijo degradiranih zemljišč,
zmanjšanje onesnaženosti zraka …

Predvidena sredstva:
ESSR (CTN) – 85 mio EUR
(vključno s področjem
varstva narave)

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

MOC, občine Osrednje
Celjsko

3.1. Podpora energetski učinkovitosti in
uporabi obnovljivih virov energije v
javni infrastrukturi vključno v javnih
stavbah in stanovanjskem sektorju

Energetika

KS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun, zasebna
sredstva
Predvidena sredstva:
KS – 260 mio EUR
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ESRR – Vzhodna kohezijska
regija – 10 mio EUR
Projekti se bodo izvajali
horizontalno za celotno
državo.
KS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun, zasebna
sredstva

Energetska učinkovitost
Izgradnja daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Občina Dobrna

3.2. Spodbujanje proizvodnje in
distribucije energije, ki izvira iz
obnovljivih virov energije

Energetika

Predvidena sredstva:
KS – 260 mio EUR
ESRR – Vzhodna kohezijska
regija – 10 mio EUR
Projekti se bodo izvajali
horizontalno za celotno
državo.

Energetska učinkovitost
Ureditev javne razsvetljave v
skladu z uredbo - zamenjava
svetil v Občini Dobrna

Občina Dobrna
KS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun, zasebna
sredstva

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor
3.1. Podpora energetski učinkovitosti in
uporabi obnovljivih virov energije v
javni infrastrukturi vključno v javnih
stavbah in stanovanjskem sektorju

Energetika

Predvidena sredstva:
KS – 260 mio EUR
ESRR – Vzhodna kohezijska
regija – 10 mio EUR
Projekti se bodo izvajali
horizontalno za celotno
državo.
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Okoljska in mobilna
infrastruktura

KS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun
Predvidena sredstva:
KS – 223 mio EUR
ESRR – Vzhodna kohezijska
regija - 40 mio EUR

Ministrstvo za
infrastrukturo in
prostor/ Podpisan
sporazum med
Ministrstvom in občino o
sofinanciranju ureditve
priključka

Vojnik

Tretji pas za zavijanje Rimske Terme d.o.o.

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Laško

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Sanacija obstoječega mostu
čez Savinjo v Rimskih
Toplicah

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Laško

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Kolesarska steza in hodnik za
pešce Thermana d.d. - TUŠ
d.o.o.

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Laško

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Ureditev priključka na
regionalni cesti R2-430/0282
Višnja vas-Celje, od km 2+200
in 2+340

Predvideni večji državni
projekti v skladu z Resolucijo
o nacionalnem programu
razvoja javne prometne
infrastrukture.

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

KS: investicije v železniško
infrastrukturo, manjkajoče
avtoceste in hitre ceste,
pristaniška infr.)
ESRR: navezovalne ceste in
navezovalne železniške
proge na TEN-T omrežje)

Krožišča:
- vpadnica v Laško Debro
- G1-5 pri Thermani d.d.
- pred hotelom HUM in
pizzerijo Špica

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Laško

Cesta Hrastnik - Zidani Most

Ministrstvo za

Laško

KS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun
Predvidena sredstva:
KS – 223 mio EUR
ESRR – Vzhodna kohezijska
regija - 40 mio EUR
Predvideni večji državni
projekti v skladu z Resolucijo
o nacionalnem programu
razvoja javne prometne
infrastrukture.
KS: investicije v železniško
infrastrukturo, manjkajoče
avtoceste in hitre ceste,
pristaniška infr.)
ESRR: navezovalne ceste in
navezovalne železniške
proge na TEN-T omrežje)
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infrastrukturo in prostor
Sanacija ceste Laško - Breze
(Šentrupert)

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Sanacija ceste Rimske Toplice
Dežno

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Zagotavljanje poplavne
varnosti v porečju Savinje

KS, ESRR občinski proračuni,
Laško

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Laško

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Laško

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Avtobusno postajališče
Rozman - Rabuzin odsek

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Laško

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Ureditev državne
infrastrukture na območju
Laško jug (Marija Gradec)

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Laško

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Krožišče z mostom v Šmarjeti

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Laško

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Cesta Štore - Svetina - Laško

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Laško

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Trajnostno mobilna Dežela
Celjska

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

MOC, Občine Osrednje
Celjsko

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Obnova lokalnih cest, javnih
poti in kolesarskih stez v
Občini Dobrna,

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Občina Dobrna

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Krožišče na regionalni cesti
R429, na območju LN Novi
Grad in LN Športni kompleks,

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Občina Dobrna

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

7.2 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Izvedba pločnika in
kolesarske poti ob regionalni
cesti R429, od Korena do
Term Dobrna

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

državni proračun
Predvidena sredstva:
KS – 223 mio EUR
ESRR – Vzhodna kohezijska
regija - 40 mio EUR
Predvideni večji državni
projekti v skladu z Resolucijo
o nacionalnem programu
razvoja javne prometne
infrastrukture.
KS: investicije v železniško
infrastrukturo, manjkajoče
avtoceste in hitre ceste,
pristaniška infr.)
ESRR: navezovalne ceste in
navezovalne železniške
proge na TEN-T omrežje)

Občina Dobrna
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KS, ESRR občinski proračuni,
državni proračun
Predvidena sredstva:
KS – 223 mio EUR
ESRR – Vzhodna kohezijska
regija - 40 mio EUR

Izgradnja nadvoza Kompole s
pripadajočo prometno
infrastrukturo
Ureditev pločnika na relaciji
Štore - Prožinska vas).

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Občina Štore

2.6 Izgradnja infrastrukture in ukrepi za
spodbujanje trajnostne mobilnosti

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Predvideni večji državni
projekti v skladu z Resolucijo
o nacionalnem programu
razvoja javne prometne
infrastrukture.
KS: investicije v železniško
infrastrukturo, manjkajoče
avtoceste in hitre ceste,
pristaniška infr.)
ESRR: navezovalne ceste in
navezovalne železniške
proge na TEN-T omrežje)
KS, občinski proračuni,
državni proračun, zasebna
sredstva
Predvidena sredstva:
KS: 269 mio EUR (vključno s
področjem odpadkov)

Celostno odvajanje in
čiščenje odpadnih voda z
namenom varovanja vodnih
virov Osrednje Celjskega

Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje

Občine Osrednje
Celjskega

5.1 Vlaganje v vodni sektor

Okoljska in mobilna
infrastruktura

Priprava RRP in Dogovor za
razvoj regij (DRR) – področje
varstvo okolja (odvajanje in
čiščenje odpadnih voda,
vodooskrba, upravljanje z
vodami)
Regijske projekte, ki bodo v
DRR in bodo za njih lahko
zagotovljena sredstva
kohezijske politike, se bodo
potrjevale neposredno.
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Izgradnja telovadnice večnamenske športne
dvorane v Dobrni,

Prenova in dograditev
športnih igrišč in rekreacijskih
površin v Občini Dobrna

Ministrstvo za šolstvo

Ministrstvo za šolstvo

Občina Dobrna

Ni prepoznati prednostne naložbe –
pogojno pod 9.4 Vlaganje v spretnosti,
izobraževanje ter vseživljenjsko učenje z
razvojem izobraževalne infrastrukture
… opombe na OP podane

Občina Dobrna

Ni prepoznati prednostne naložbe –
pogojno pod 9.4 Vlaganje v spretnosti,
izobraževanje ter vseživljenjsko učenje z
razvojem izobraževalne infrastrukture
… opombe na OP podane

občinski proračuni, državni
proračun, zasebna sredstva

Blaginja družbe

V skladu z OP in sredstvi EU
ni predvidene podpore
obnovi/nadgradnji športnorekreacijske infrastrukture.

občinski proračuni, državni
proračun, zasebna sredstva

Blaginja družbe

V skladu z OP in sredstvi EU
ni predvidene podpore
obnovi/nadgradnji športnorekreacijske infrastrukture.

ESRR, občinski proračuni,
državni proračun

Ureditev in prenova
Zdraviliškega parka v Dobrni

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor

Občina Dobrna

Pogojno pod 5.3. Varstvo in obnova
biotske raznovrstnosti
5.4 Urbana prenova

Predvidena sredstva:
Vzhodna kohezijska regija:
ESSR - 85 mio EUR (vključno s
področjem urbani razvoj,
varstvo narave)
EKSPR – 206,3 mio EUR

Trajnostni turizem
Priprava RRP in Dogovor za
razvoj regij (DRR) – področje
varstvo narave, turizem in
kulturna dediščina
Regijske projekte, ki bodo v
DRR in bodo za njih lahko
zagotovljena sredstva
kohezijske politike, se bodo
potrjevale neposredno.
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5. OPREDELITEV SISTEMA SPREMLJANJA, VREDNOTENJA IN ORGANIZIRANOSTI IZVAJANJA ORP
Spremljanje in vrednotenje ORP 2014-2020 izvaja ORP Osrednje Celjsko na način, da se za posamezne vsebine ali celoten program zagotovi neodvisen
pregled in spremljanje izvajanja ORP. O rezultatih se obvešča enkrat letno Območni razvojni svet, ki na osnovi poročila sprejme posamezne usmeritve
oziroma priporočila.
Realizacija izvajanja se spremlja preko kazalnikov in ciljnih vrednosti. V poročilu se povzamejo:
 kratek prikaz sprememb, ki so pomembne za izvajanje ORP, ter njihov vpliv na doseganje ciljev ORP,
 napredek pri doseganju kvantificiranih ciljev z uporabo fizičnih in finančnih kazalnikov,
 dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov in projektov in
 povzetek pomembnih težav pri izvajanju ORP in sprejete ukrepe za njihovo odpravo.
Cilji:



Vzpostavitev sistema in struktur na subregionalni ravni za realizacijo ORP-ja Osrednje Celjskega 2014-2020
V sodelovanju z RASR, MGRT, s predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in nevladnih organizacij spremljati izvajanje projektov iz ORP
2014-2020 za Osrednje Celjsko in črpanje EU sredstev.

Kazalniki doseganja ciljev:
Kazalnik

Število novih delovnih mest
Stopnja brezposelnosti
Stopnja brezposelnosti mladih (do 30 let)
Povečanje števila prihoda turistov na območju
Povečanje števila nočitev turistov na območju
Črpanje razvojnih sredstev
Delež gospodinjstev priključenih na javno vodovodno omrežje
Delež PE priključenih na kanalizacijsko omrežje
Kolesarske steze (km)
Količina odloženih odpakov na prebivalca (v kg/preb.)

Izhodiščno stanje
2013
0
13,1 %
23,3 %
104.621
360.966
ca 70 mio EUR
78 %
40-50 %
0 km
84,4

Ciljna vrednost 2020

3850 (1000)
10 %
18,3 %
20 % povečanje
20 % povečanje
100 mio EUR
95 %
95 %
15 km
20 % zmanjšanje
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6. OPREDELITEV SISTEMA INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI O NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU
OBMOČNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA
Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko je predstavil in redno izvajal obveščanje in informiranje javnosti o pripravi območnega razvojnega
programa Osrednje Celjsko na svoji spletni strani ter v lokalnih medijih.
Na spletnih straneh www.simbio.si, kjer se nahaja podstran Območnega razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko bo objavljen predlog dokumenta, ki bo na
voljo za javno obravnavo in podajanje predlogov nanj.
Po sprejemu dokumenta Območnega razvojnega programa Osrednje Celjsko 2014-2020 bo le-ta objavljen na spletnih straneh ORP-ja ter vseh vključenih
občin, ki so sodelovale pri pripravi dokumenta.
Vzporedno se obveščanje in informiranje izvaja tudi preko podporne mreže lokalnih medijev. Razvojne partnerje in javnost bomo o izvajanju ORP 2014-2020
javno obveščali najmanj enkrat na leto. Prav tako bodo o izvajanju ORP 2014-2020 redno obveščeni člani Območnega razvojnega sveta Osrednje Celjskega in
območni strokovni odbor Osrednje Celjskega, ki neposredno sodeluje pri pripravi dokumenta.
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