Osnutek Regionalnega razvojnega programa
RRP Savinjske razvojne regije za 2014-2020
Pripravljavci programa:

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije v sodelovanju z ORA Savinjske regije
Struktura RRP :
A. UVOD IN ANALIZA ( v nastajanju )
Povzetek programa RRP 2014-2020
Namen, izhodišča in cilji izdelave RRP 2014-2020
Splošen opis regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru
Analiza (ocena) stanja v regiji – Analiza dosežene stopnje razvoja regije
Ocena izvajanja RRP 2007-2013

B.

STRATEŠKI DEL RRP 2014-2020

1. Razvojni potenciali regije
Opredelitev prednosti, opredelitev ovir
2. Vizija razvoja regije
3. Razvojne specializacije regije
Opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije
4. Razvojne prioritete regije
Opredelitev in opis razvojnih prioritet regije
5. Strateški razvojni cilji regije
Opredelitev in opis strateških razvojnih ciljev regije
6. Skupna okvirna finančna ocena vrednosti RRP

C. PROGRAMSKI DEL
7.
-

Opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z:
opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep
časovnim načrtom za izvedbo
okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja
prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov

8. Opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP
9. Opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP)
10. Predstavitev najpomembnejših regijskih projektov

Č. PRILOGE in VIRI
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B. Strateški del Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za 2014-2020
1. RAZVOJNI POTENCIALI REGIJE
KONKURENČNOST/ GOSPODARSTVO
PREDNOSTI/POTENCIALI
Zdrava jedra predelovalne industrije z mednarodno
konkurenčnostjo
Rast in razvoj MSP
Potencial obnovljivih virov
Podjetniški talent, samo zaposlovanje
Izdelki z visoko dodano vrednostjo
Tehnološke, ne tehnološke inovacije, storitvene inovacije
Sprejeta Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije
Regijski centri turizma kot lokalni razvojni inkubatorji
Hmeljarstvo
Aktiviranje notranjih razvojnih potencialov regije
Razvitost orodjarske stroke
Krepitev konkurenčnih prednosti funkcionalnih urbanih
območij
Mesta kot središča povezav, partnerstvo med mesti in
podeželjem
Geostrateška lega regije
Razvitost živilske industrije /meso, mleko/
Regijska gospodarska središča in centri odličnosti
Energetska učinkovitost regije

SLABOSTI/OVIRE
Nizka stopnja internacionalizacije MSP
Pomanjkanje finančnih virov za razvoj MSP
Odvisnost podjetniškega sektorja od velikih podjetij
Selitev proizvodnje v tujino zaradi cenejše delovne sile
Premajhna povezava gospodarstva in izobraževanja
Pomanjkanje ustreznih kadrov za razvoj in strokovnega
kadra
Slaba povezanost turistične ponudbe in zmogljivosti
Kratka doba bivanja turistov in nizka potrošnja
obiskovalcev
Nepovezanost turističnih ponudnikov v celovito
ponudbo
Dolgotrajni postopki pridobivanj prostorske
dokumentacije
Propad lesarske industrije
Previsoka cena poslovno - gospodarskih parcel
Slaba samooskrbnost regije, posebej za povrtnine
Slaba prometna povezava – manjka 3. razvojna os
Manjka dobrih praks socialnega podjetništva
Premajhna povezanost regije
Pomanjkanje samozaposlovanja

ČLOVEŠKI VIRI
PREDNOSTI/POTENCIALI
Nizek delež delovno aktivnih
Neskladje med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela
Povečanje prepoznavnosti regije, kot lokacije za tuje
naložbe
Velik delež mladih v študijskih programih
Dobra srednješolska mreža
Dve visokošolski središči
Bogata društvena organiziranost
Socialna občutljivost
Regijska štipendijska shema

SLABOSTI/OVIRE
Sistemske ovire za nove izobraževalne programe
Neusklajenost izobraževanja s potrebami gospodarstva
Nizek vpis v deficitarne programe izobraževanja
Izguba delovnih mest v delovno intenzivnih panogah
Premalo sredstev za naložbe v RČV v podjetjih
Beg možganov
Staranje populacije, medgeneracijske vrzeli
Prenizka zavest o potrebnosti vseživljenjskega učenja
Nizka stopnja izobrazbe prebivalstva v Savinjski regiji
Slaba zaposljivost mladih

NARAVNI VIRI
PREDNOSTI/POTENCIALI

SLABOSTI/OVIRE

Vodni viri, termalne in zdravilne vode
Energetski viri - lesna biomasa, vodna, geotermalna energija

Nezadostno varovanje vodnih virov pred onesnaževanjem
Nezadostno izkoriščeni naravni potenciali in obnovljivi viri
energije
Izvoz lesa v surovem stanju, hlodovine
Upad zaposlenih v kmetijstvu in delovnih mest na podeželju
Izseljevanje s podeželja
Uvoz cenejše hrane iz tujih držav
Slabšanje krajine zaradi opuščanja kmetijske pridelave
Potratna poraba pitne vode in izgube energetskih virov

Gozd in les
Rodovitna kmetijska zemljišča , podeželje
Degradirana območja
Biotska pestrost, krajinski parki, Natura 2000
Kulturna in naravna dediščina
Prehranska samooskrbnost
Nadzor nad pozidavo kmetijskih zemljišč
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2. RAZVOJNE USMERITVE in CILJI REGIJE do 2020








Trajnostna gospodarska rast
Samooskrba regije
Blaginja ljudi
Povečanje zaposljivosti delavno aktivnega
prebivalstva
Krepitev podjetništva, obrti skozi
samozaposlovanje
Preseči kazalce povprečja razvojne uspešnosti RS






Uspešna turistična regija
Trajnostno upravljanje z naravnimi viri
Kvaliteta poslovnega in bivalnega okolja
Regija priložnosti



Vključenost družbe



Urejena trajnostna razvojna infrastruktura

3. RAZVOJNE PRIORITETE SAVINJSKE REGIJE
Za regijske razvojne prioritete so opredeljena razvojna področja, ki v zatečenem doseženem stanju
odražajo razvojne učinke in skozi svoje razvojne potenciale izkazujejo najvišjo pričakovano stopnjo
donosnosti razvoj Savinjske regije.
Prioritete predstavljajo najmanjši skupni razvojni imenovalec lokalnih skupnostih, gospodarstva in
nevladnih organizacij.

Predelava in
obdelava materialov

Prehranska
oskrba

(kovine, les, steklo,
umetne mase)

Trajnostni
turizem

Energetska
oskrba

S poudarjeno skrbno in odgovorno regijsko obravnavo vsakega izmed štirih razvojnih prioritet bodo
uresničevane razvojne usmeritve in cilji Savinjske regije. Podporno okolje za uspešno izvajanje
razvojnih vsebin in procesov bomo za vsa štiri prioritetna področja zagotavljali z spodbujanjem,
aktiviranjem in mreženjem človeških virov.
Za vsa prioritetna razvojna področja bodo oblikovana regijska tehnološko razvojna jedra aplikativnih
znanosti, ki bodo interesno temeljila na javno zasebnem partnerstvu.
Podpora razvoju prioritetnih področij bo temeljila na družbeno vrednostnih in ekonomsko
opravičljivih načelih, kot sledi iz sprejete Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije.

4. RAZVOJNA SPECIALIZACIJA REGIJE :
ZA RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE SE BO V POSTOPKU NASTAJANJA RRP ISKALO PODROČJE ( lahko dva,
tri) S PRIČAKOVANO NAJVIŠJE DOSEGLJIVIMI TRAJNOSTNO RAZVOJNIMI REZULTATI V ZAPOSLJIVOSTI LJUDI
IN S CELOSTNO TRAJNOSTNO RAZVOJNIM UČINKOM NA OBMOČJU VSEH OBČIN SAVINJSKE REGIJE.

…………………………………………………………………………………………………
5. VIZIJA REGIJE :
» S TRAJNOSTNIM RAZVOJEM REGIJE DO SPLOŠNE BLAGINJE «

6. SKUPNA OKVIRNA FINANČNA OCENA VREDNOSTI RRP : ( še ni mogoče oceniti )
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LISTA PROJEKTOV ZA PREDLOG RRP SAVINJSKE REGIJE 2014-2020
Razvojna regija: SAVINJSKA REGIJA

Zap
Naziv projekta/podprojekta
. št.

Nosilec

Kratek opis projekta
Učinkovito in celovito trženje regijske
turistične ponudbe

1

Turistična agencija Savinjske regije

RASR, Izletnik, Občine SR

2

Podjetno v svet podjetništva
Savinjske regije

RASR, država

3

Lesarski razvojni center

RASR, RGZ, občine, zasebniki,
država

4

Centri za predelavo lesa - CPL

Zasebni nosilci, država

Postavitev in zagon centrov za predelavo
lesa

5

Turizem za regijski razvojni preboj

RASR, oba RDO-ja,

Povezovanje in trženje lokalne turistične
ponudbe v Savinjski regiji

6

Kolesarsko omrežje Savinjske regije

RASR, občine Savinjske regije,
DRSC

Izgradnja kolesarskega omrežja v Savinjski
regiji

7

Mobilne e-storitve za trženje
turistične ponudbe Savinjske regije

Urbanistični inštitut RS

8

Projekt InoTEH 2020 – Inovativni
stroji, orodja in naprave

Zavod C-TCS; Zavod- Center
Slovenskega orodjarskega
grozda Celje

9

Mladinski inkubator - prostor za
krepitev kompetenc mladih

Mladinski center Celje in drugi
neformalnega učenja, zagotavljanje
mladinski centri v Savinjski regiji kakovostnih informacij, …

10

Zelena in okolju prijazna energija

RASR, RGZC, SŠGZ

Ustanovitev in podpora za delovanja
"Zelenega energetskega konzorcija"
regijskih podjetij

11

Logistične cone Savinjske regije strokovne podlage in RPN

RASR

Obdelava prostorskih in vsebinskih
možnosti razvoja regije kot logističnega
središča ( za območje ob avtocesti in trasi 3.
razvojne osi )

Namen operacije je podjetniško
usposabljanje mladih brezposelnih oseb s
ciljem samo zaposlitve
Postaviti regijsko tehnološko-razvojno
jedro kot platforma razvoja lesarstva

Izdelava mobilne e-storitve za trženje
turistične ponudbe Savinjske regije
InoTEH-STROJ - Inovativni stroji, orodja in
naprave; InoTEH-MREŽA - Razvojno
proizvodne vrednostne verige in mreže;
InoTEH-ZNANJE - Regionalni center za
prenos novih tehnologij in znanj:

Ocenjena
vrednost
projekta

Ustvarjanje
delovnih mest

Realna izvedljivost
projekta

Rang projekta

950.000,00 €

Da, okoli 15
delovnih mest

Da

RP

2.100.00,00€ Da, okoli 70
delovnih mest

Da

RP

Da

RP

Da

RP

Da

RP

Da

RP

Da, okoli 15
delovnih mest
Da, okoli 150
delovnih mest
Da, okoli 10
845.000,00 €
delovnih mest
31.000.000,00 € Da, okoli 20
delovnih mest
1.500.000,00 €

325.000,00 € Ni podatkov
Da, planirano
228 delovnih
130.515.000,00 €
mest

Izvajanje mladinskih pobud, programi

4.100.000,00 €

700.000,00 €

Da, za
brezposelne
iskalce prve
zaposlitve

RP

izvedljiv

RP

Da

RP

Da, do 5
delovnih mest

95.000,00 € Posredno

RP

Da

RP

4

RASR

Obdelava območja od izvira do izliva Savinje
s pritoki z obravnavo vseh potencialno
razvojnih vsebin, ki jih ima glavni vodotok
regije

130.000,00 € Posredno

Da

RP

RASR

Obdelava območja mejne reke Sotla z
obravnavo vseh vplivnih razvojnih vsebin in
potencialnih možnosti. Čezmejni projekt
(SLO - HR).

100.000,00 € Posredno

Da

RP

14

Enotna regijska štipendijska shema
Savinjske regije

RASR

Izvajanje projekta Regijske štipendijske
sheme Savinjske regije za mlade, za
podjetja in za občine - 50% sredstva EU,
ostalo podjetja in občine

Da, skozi
5.000.000,00 € štipendiranje
posredno 420
delovnih mest,

izvedljiv

RP

15

Regija vključujoče družbe

RASR, NVO

Postavitev sistemsko podpornega okolja za
razvoj in udejanjanje človeških potencialov
v Savinjski regiji - socialno podjetništvo

350.000,00 € Posredno, da

Da

RP

16

Razvoj kakovosti funkcije ravnanja z
ljudmi pri delu v podjetjih Savinjske Racio razvoj d.o.o.
regije

Višanje kvalitete internih kadrovskih
storitev s posodobitvijo ključnih kadrovskih
podprocesov ter uvedbo novih;
usposabljanje voditeljstva

izvedljiv

RP

Energetski monitoring

EUTRIP, d.o.o.

Mehanizem za energetsko spremljanje in s
tem tudi za zmanjšanje porabe energije.

Ozaveščenost o energetski porabi
zasebnega sektorja

EUTRIP, d.o.o.

Ozaveščanje gospodarskih subjektov v
zasebnem sektorju

12

Savinja - strokovna podlaga za
razvoj območja in RPN

13

Sotla - strokovna podlaga za razvoj
območja in RPN

17
18

19

Ocenjevalni center za človeški
potencial/Assess - recruit center

Racio razvoj d.o.o.

20

Razvoj visokega šolstva v Savinjski
(statistični) regiji - ustanovitev
univerze

Regijsko višje in visokošolsko
središče

21

Politehnika Velenje

Regijsko študijsko središče in
območni gospodarski zbornici

22

Športno-rekreacijsko-turistični
center

Celesta, d.o.o.

23

Zagotavljanje ustreznega bivalnega
okolja in učinkovite oskrbe za
starejše prebivalstvo v Savinjski
regiji: priložnost za ljudi in razvoj
podjetništva

Urbanistični inštitut RS z
drugimi partnerji

Izvajanje permanentnega procesa presoje
kadrovskega potenciala v regiji
Razvoj visokega šolstva in ustanovitev
manjše univerze (10.000 in 20.000
študenti), specializirano na znanstvenih in
študijskih področjih za Savinjsko regijo
Razvoj visokošolskega študijskega programa
in ustanovitev novega visokošolskega
zavoda
Vzpostavitev centra, v katerem je mogoče
izvajati profesionalni šport in tekmovanja
na svetovni ravni.
Izdelava celovite strategije za prilagoditev in
omilitev demografskih sprememb v regiji in
vzpostavitev učinkovitega sistema
informiranja za starejše ljudi v regiji

281.000,00 €

Ni navedeno

525.000, 00 Da - 3 zelena
delovna mesta
175.000,00 € Da - 3 zelena
delovna mesta
530.000,00

Da - 3 nova
delovna mesta za
visoko
usposobljen
kader

7.500.000,00 € Ni podatkov

RP
RP

izvedljiv

RP

izvedljiv

RP

1.200.000,00 €

RP

3.000.000,00 € Ni podatkov

izvedljiv

RP

70.000,00 € Ni podatkov

izvedljiv

RP
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24

Center za promocijo v Savinjski
regiji pridelane hrane

RASR, Celjske mesnine in drugi
zasebni partnerji, Občine
Savinjske regije

Promocijsko-prodajni center v regiji
pridelane hrane, ki dosega standard
kvalitete in ima blagovno znamko.

25

Odkupno - distribucijski prehranski
center

RASR, KGZ, Občine SR

Vzpostavitev kratkih prehranskih verig sadja
in zelenjave za potrebe Savinjske regije

26

Poslovno logistično središče
Slovenije Arnovski gozd

Poslovno logistično središče,
d.o.o.

27

»AM SARA« - Adrenalinska mreža
Savinjske regije

Adrenalinček d.o.o., Celje

28

Center novih priložnosti

29

Izgradnja turistične infrastrukture na območju Obsotelja in
Kozjanskega

30

Šolski center Celje

Kapacitete primerne za področje industrije,
bele tehnike in avtomobilske industrije,
farmacije ter izdelkov dnevne rabe.
Vzpostavitev Adrenalinske mreže Savinjske
regije, ki bo povezovala vse ponudnike
adrenalinskih športov - enotna info točka.
Promoviranje pridobivanja drugega poklica,
vključevanja žensk v tehnične poklice,
vključevanje partnerjev iz gospodarske
sfere,…

1.100.000,00 €

Da, okoli 10
delovnih mest

Da

Da, okoli 10
550.000,00 € delovnih mest,
posredno 100
28.000.000,00 € posredno
Ni podatkov

RP

RP
izvedljiv

RP

izvedljiv

RP

posredno, preko
brezposelnih v
1.078.000,00 € programe
izobraževanja in
usposabljanja

RP

RP

Turistično-rekreacijski center Vonarsko
jezero

Občina Rogaška Slatina v
partnerstvu z občino Podčetrtek,
obmejnimi HR občinami, zasebni
investitorji

Oblikovanje destinacije Turistično
rekreacijski center Vonarsko jezero kot
področje z odličnimi možnostmi rekreacije,
športa in sprostitve v naravnem okolju

Izgradnja kolesarskega omrežja na
območju subregije Obsotelje in
Kozjansko

Občine Kozje, Podčetrtek, Šmarje pri Zagotovitev celovitega kolesarskega
Jelšah, Šentjur, Rogatec
omrežja v subregiji Obsotelje in Kozjansko

Turistični objekt Jelšingrad

Občina Šmarje pri Jelšah in zasebni
investitor

Turistična infrastruktura v območju
zdraviliškega kompleksa Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina v
partnerstvu s turističnim
gospodarstvom

Vzpostavitev gostinsko-turističnega objekta
z golf igriščem in zagotoviti turistično
ponudbo
izvedba investicij z izgradnjo turistične
infrastrukture v območju zdraviliškega
kompleksa.

Razvoj turističnega območja Slivniškega
jezera

Občina Šentjur s partnerji RA
Kozajnsko in zasebniki

Razvoj jezerskega turizma v mreži tovrstne
regijske ponudbe z revitalizacijo območja

čezmejni projekt

12.000.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

11.850.400,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

8.000.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

4.000.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

2.000.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta.

Izvedljiv

Podpora podjetništvu na Obsotelju in Kozjanskem

medregijski in
čezmejni projekt

RP

Poslovne cone v Obsotelju in Kozjanskem

Občina Rogaška Slatina, občina
Kozje, Šentjur, Šmarje pri Jelšeh

Komunalna ureditev zemljišč na primernih
namenskih lokacijah, primerne zgolj za
potrebe ureditve površin poslovne cone.

Logistični center Rogatec

Občina Rogatec, zasebni investitorji

Izgradnja in ureditev logističnega centra

Širitev mrežnega podjetniškega
inkubatorja Obsotelja in Kozjanskega

Občina Rogaška Slatina, občina
Kozje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah,
MPI, RA Sotla, RA Kozjansko

Izvedbi mreže investicij, ki bodo
infrastrukturna podpora razvoju
podjetništva.

10.900.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

20.000.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta.

Izvedljiv

6.930.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

čezmejni projekt
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31

32

Turistični mozaik SAŠA

Kolesarske poti SAŠA in
tematske/pohodne poti SAŠA

Vse občine SAŠA

Turizem ob jezerih

MO Velenje

Grajski turizem

MO Velenje, Občina Šoštanj, Občina
Nazarje

Revitalizacija degradiranega območja
Šoštanj

Občina Šoštanj

Martinova vas

Občina Šmartno ob Paki

Mlinarjeva zidanica

Občina Šmartno ob Paki

Razgledni stolp

Občina Mozirje

Turistični center Laze

Občina Nazarje

Javna turistična infrastruktura v okviru
območij Natura 2000

Občina Rečica ob Savinji

Tavčerjev dvor

Občina Rečica ob Savinji

Turistična infrastruktura Luče

Občina Luče

Turistična infrastruktura Ljubno

Občina Ljubno

Celovita obnova centra Solčave

Občina Solčava

Voda – vir energije

Občina Solčava

Gospodarsko središče SAŠA

MO Velenje

Razvoj in vlaganje v turistično infrastrukturo
SAŠA - javna infrastruktura, ki bo zagotovila
povečanje konkurenčnosti turističnega
gospodarstva
SAŠA
in
povečanje
atraktivnosti ponudbe.
Izgradnja mreže kolesarskih poti; postavitev
tematskih/pohodnih poti; infrastruktura za
večjo mobilnost in za večjo uporabo
trajnostnih transportnih sredstev
Izgradnja turistične infrastrukture ob
Velenjskem jezeru
Vsebinska in investicijska obnova gradov
(grad Velenje, grad Turn, grad Šalek, Pusti
grad, grad Vrbovec)
Celovita ureditev območja Vile Široko in
Topolšice: Komunalna ureditev 10 ha
območja za turistično dejavnost
Ureditev odprtega prostora ob Hiši mladih nakup zemljišča in ureditev prostora za
večnamenski/prireditveni/razvedrilni
prostor
Ureditev objekta za turistične namene
Ureditev objekta v višje ležeče vasi in preko
pogleda iz "ptičje" perspektive animirati
turiste za obisk vinarjev, oljarjev, želodčarjev
Ureditev centra za razvoj turizma za širšo
javnost.
Ureditev območja Savinje Grušovlje - Rečica
za turistične oglede
Obnova kulturnega objektaza povečanje
turistične atraktivnosti in vzpostavitev
turističnih vsebin.
Ureditev prostora in turistične
infrastrukture ob Savinji v Lučah ob novi
obvoznici
Ureditev prostora in turistične
infrastrukture ob Savinji na območju Vrbja
Ureditev infrastrukture za umirjanje
prometa v zavarovanih območjih (Robanov
kot, Logarska dolina) in sistemska ureditev
mobilnosti z Avstrijo, Koroško in območjem
Kamniško-Savinjskih Alp.
Ureditev turistične infrastrukture ob Savinji
Razvoj in vlaganje v podporno okolje za
podjetništvo - krepitev potencialov
regionalnih znanj, izkoriščanja globalnih

Ustvarja delovna
mesta

RP
Izvedljiv.

6.345.000

8.000.000
5.610.000

8.000.000

300.000

50.000
250.000
1.000.000
600.000

1.500.000
500.000

1.500.000

800.000
Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

RP
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35

36

9.000.000

500.000

Tehnološki park Velenje - ZN Stara vas

MO Velenje

IOC Šoštanj

Občina Šoštanj

Industrijska cona kamnolom Tufa

Občina Šmartno ob Paki

Nakup zemljišča in komunalna ureditev 5ha

IOC Glin

Občina Nazarje

Izvedba posodobitve območja v sodobno
poslovno cono, posodobitev in izgradnja
komunalne opremljenosti

IPC Loke

Občina Ljubno

Razvojno tehnološki center za lesno predelavo
Razvojno tehnološki center za lesno
predelavo

34

priložnosti in trendov ter izgradnje razvojne
mreže, ki jo sestavljajo tehnološki park,
poslovne cone in mreža inkubatorjev
Urediti in vzpostaviti prostor za dober
»gospodarski ekosistem« za dobavitelje
večjih poslovnih sistemov in zagotoviti
druge podporne pogoje za gospodarstvo
ter spodbuditi še večje povezovanje…
Nakup zemljišča in obnova objektov na tem
območju, ki so delno komunalno že urejeni.
Velikost parcele je prib. 3-4 ha.

Savinjska regija

Razširitev poslovne cone-nakup zemljišč in
komunalna ureditev
Razvoj in vlaganje v podporno okolje za
podjetništvo
Izgradnja regijskega centra za lesno
predelavo (podporno okolje za razvoj
lesarske zgodbe…)

4.000.000

1.250.000
1.500.000
Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

RP

6.000.000

Okoljska infrastruktura Obsotelje in Kozjansko

RP

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju Sotle v aglomeracijah od 50 do
2.000 PE

Občine Obsotelja in Kozjanskega v
partnerstvu z OKP in JKP

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju Sotle z aglomeracijah od 50 do
2.000 PE

Celovita oskrba s pitno vodo

Občine Obsotelja in Kozjanskega v
partnerstvu z OKP in JKP

Celovita oskrba s pitno vodo

9.000.000,00 €
17.200.000,00

20.307.440,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

Okoljska infrastruktura SAŠA
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Občina Mozirje, Občina Rečica,
Občina Ljubno, Občina Solčava,
Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob
Paki, Občina Nazarje, MO Velenje,
Občina Luče, Občina Gornji Grad

Dograditev sekundarnega kanalizacijskega
omrežja ČN do 2.000 p.e., MČN za
razpršeno gradnjo in individualne MČN.

Vodooskrba

MO Velenje, Gornji Grad, Solčava,
Občina Rečica, Občina Luče, Občina
Ljubno

Dograditev sekundarnega vodovodnega
omrežja in zagotavljanje vodnih virov.

Ustvarja delovna
mesta

Občine Obsotelja in Kozjanskega v
partnerstvu z OKP in JKP

Širitev omrežja odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v aglomeracijah z
obremenitvijo pod 50 PE

Ravnanje z odpadki in varstvo okolja

OKP in JKP v partnerstvu z občinami
Obsotelja in Kozjanskega

Ravnanje z odpadki in varstvo okolja

RP

Izvedljiv

RP

8.846.000,00

Okoljska infrastruktura Obsotelje in Kozjansko
Širitev omrežja odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v aglomeracijah z
obremenitvijo pod 50 PE

Izvedljiv

2.958.450,00 €
2.500.000,00 €

8

Posodobitev postopka kemijske obdelave
Steklarna Rogaška d.d.
stekla za zmanjšanje odpadkov

Posodobitev postopka kemijske obdelave
stekla za zmanjšanje odpadkov

Zbiralnica in predelovalnica internih
gradbenih odpadkov (IGO) z uporabo
natslaih IGO kot gradbenih odpadkov

TRIK KAMENINE d.o.o.

Zbiralnica in predelovalnica internih
gradbenih odpadkov (IGO) z uporabo
natslaih IGO kot gradbenih odpadkov

Lokalne ceste

MO Velenje, Občina Šmartno ob
Paki, Občina Šoštanj, Občina
Mozirje, Občina Nazarje, Občina
Rečica, Občina Ljubno, Občina Luče,
Občina Solčava, Občina Gornji Grad

Investicije v kategorizirane lokalne ceste s
pripadajočo prometno infrastrukturo in
investicije v lokalno prometno
infrastrukturo

38

Rekonstrukcija in izgradnja lokalnih
cest v subregiji Obsotelje in
Kozjansko

Občine Obsotelja in Kozjanskega Rekonstrukcija in izgradnja lokalnih cest

39

Urbana prenova

37

Dom starejših Šentjur, Občina Dobje

Kultura in umetnost Obsotelja in Kozjanskega
Izgradnja kulturno multimedijskega
centra Ipavec
Prenova kulturne infrastrukture v občini
Šentjur
Ureditev etnoloških in drugih zbirk v
občini Šentjur

43

Občina Šentjur, občina Rogatec

Izgradnja varovanih stanovanj in domov v Obsotelju in Kozjanskem
Prenova obstoječih prostorov doma
starejših in izgradnja novih enot na
območju Obsotelja in Kozjanskega

42

MO Velenje

Občina Šentjur
Občina Šentjur
Občina Šentjur

Obnova kulturne in naravne dediščine v Obsotelju in Kozjanskem
Sanacija objekta Stara šola v Šmarju pri
Jelšah
Ureditev zgornjega (zahodnega) in
spodnjega (vzhodnega) gospodarskega
poslopja graščine Strmol ter parka
graščine Strmol

Občina Šmarje pri Jelšah

Občina Rogatec

Ureditev Promenade vzdolž reke Pake;
Vzpostavitev oziroma nadgradnja mestnega
marketinga za upravljanje z mestnim
središčem.
Energetska sanacija javnih objektov
Energetska sanacija in trajnostna gradnja
vrtcev

Izvedljiv

RP

Izvedljiv

RP

Izvedljiv

RP

32.100.000,00 €

38.462.865,00 €
Ustvarja delovna
mesta

Energetika Obsotelje in Kozjansko
Energetska sanacija in trajnostna gradnja
vrtcev

41

1.500.000,00 €

Lokalne ceste SAŠA

Prenova mestnega središča Velenje

40

500.000,00 €

4.000.000,00

RP
Ustvarja delovna
6.800.000,00 € mesta

Izvedljiv

Izgradnja varovanih stanovanj in prenova
prostorov doma starejših
Prenova obstoječih prostorov doma
starejših in izgradnja novih enot na
območju Obsotelja in Kozjanskega
Izgradnja in prenova kulturne infrastrukture
na območju Obsotelje in Kozjansko
Izgradnja kulturno multimedijskega centra
Ipavec
Prenova kulturne infrastrukture v občini
Šentjur
Ureditev etnoloških in drugih zbirk v občini
Šentjur
Projekti obnove naravne in kulturne
dediščine na območju Obsotelje in
Kozjansko
Sanacija objekta Stara šola v Šmarju pri
Jelšah
Ureditev zgornjega (zahodnega) in
spodnjega (vzhodnega) gospodarskega
poslopja graščine Strmol ter parka graščine
Strmol

RP
4.300.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

6.600.000,00 €
5.000.000,00 €

RP
Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv (2015-2018)

1.000.000,00 €
600.000,00 €

Izvedljiv
2.014.526,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

1.000.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

RP
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Obnova dvorca Mont

Občina Kozje

Obnova dvorca Mont

Turistično kulturni objekt

Občina Podčetrtek

Turistično kulturni objekt

Obnova gradu Podsreda

Občina Kozje

Obnova gradu Podsreda

Obnova vodovoda v SSD
Vodovod Hramše - Zavrh
Obnova vodovoda Polzela
Zagotovitev dodatnih vodnih virov za
pitno vodo in ogrevanje
Vodovodna oskrba Tabor – Prebold in
Prebold – Žalec – Polzela
Oskrba s pitno vodo na kmetijsko
ogroženih območjih
Vodovodna oskrba občin Tabor - Prebold
- Braslovče
Izgradnja vodovoda Zaplanina - Ločica Vransko
Ohranitev in obogatitev talnice na
območju SSD
Oskrba lokalnih vodovodov s pitno vodo
in njihov prevzem

45

Izgradnja ali obnova vodovoda, zagotovitev
vodnih virov

Vodovodna oskrba občin SSD

Kanalizacija Letuš levi breg
Kanalizacija Male Braslovče - Preserje II.
faza
Gradnja sekundarne kanalizacije Polzela,
Ločica, Breg
Kanalizacija Pondor - Kapla
Čiščenje odpadnih voda V dela občine
Vransko III. in IV. faza
Čiščenje odpadnih voda J dela občine
Žalec
Čiščenje odpadnih voda osrednjega dela
občine Žalec

25.641.446,00

JKP Žalec d.o.o.

Obnova vodovodnih kanalov v SSD

KS Galicija

Izgradnja vodovoda

600.000,00 €

Občina Polzela

Obnova vodovoda

700.000,00 €

Občina Polzela
Občina Prebold
Občina Tabor
Občina Tabor
Občina Vransko
Občina Žalec
Občina Žalec

Čiščenje odpadnih voda na območju SSD
Kanalizacija Kaplja vas - Grajska vas Gomilsko
Kanalizacija Letuš desni breg

Ustvarja delovna
mesta
Ustvarja delovna
2.000.000,00
mesta
Ustvarja delovna
800.000,00 €
mesta
600.000,00 €

Občina Braslovče
Občina Braslovče
Občina Braslovče
Občina Braslovče

Zagotovitev dodatnih vodnih virov za pitno
vodo in ogrevanje
Vodovodna oskrba
Izgradnja vodovoda
Obnova transportnega cevoda za vodovod;
9.900 m
Izgradnja vodovoda; 6.200 m
Izgradnja nizkih pragov in reševanje
padavinskih voda v vodovod v SSD
Oskrba lokalnih vodovodov s pitno vodo in
njihov prevzem
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju Savinje
Kanalizacija Kaplja vas - Grajska vas Gomilsko
Kanalizacija Letuš desni breg
Kanalizacija Letuš levi breg
Kanalizacija Male Braslovče - Preserje II.
faza

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv
Izvedljiv

RP

Izvedljiv
Izvedljiv

RP/ DRP
(sektorski
projekti)

12.000.000,00 €

2.000.000,00 €
2.841.446,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
900.000,00 €
300.000,00 €
3.300.000,00 €
22.263.877,50

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

RP / DRP

780.000,00 €
1.700.000,00 €
2.040.000,00 €
1.000.000,00 €

Občina Polzela

Gradnja sekundarne kanalizacije Polzela

1.200.000,00 €

Občina Tabor

Kanalizacija Pondor - Kapla

723.877,50 €

Občina Vransko

Čiščenje odpadnih voda V dela občine
Vransko III. in IV. faza

820.000,00 €

Občina Žalec

Čiščenje odpadnih voda J dela občine Žalec

Občina Žalec

Čiščenje odpadnih voda osrednjega dela
občine Žalec

10.000.000,00 €
4.000.000,00 €
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Izgradnje MČN na območju SSD
Gradnja malih ČN v višinskem delu
občine
Izgradnja malih ČN v višinskem delu
občine
Odvajanje in čiščenje odplak na območju
Ponikovskega krasa - izgradnja malih ČN
v višinskem delu občine

8.100.000,00 €
KS Galicija

Izgradnja malih čistilnih naprav; 300
objektov

500.000,00 €

Občina Polzela

Izgradnja malih čistilnih naprav

600.000,00 €

Občina Žalec

Izgradnja lokalnega sistema odvajanja in
čiščenja odplak in malih čistilnih naprav

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

RP

Da, 47 delovnih
mest

Izvedljiv

RP

7.000.000,00 €

47

MLC Lopata

Pišek Peter s.p., MOC, MZIP

Vzpostavitev logističnega centra, obravnava
in izboljša stanja ciljnih skupin.

48

Sejemska regija

Celjski sejem

Nadgradnja sejemske ponudbe v regiji

49

Internacionalizacija malih in
srednjih podjetij skozi skupni
nastop na novih trgih

Univerza na Primorskem,
Fakulteta za management (UP
FM) - študijsko središče Celje

Izdelava celovitega poslovnega modela za
internacionalizacijo MSP podjetij Savinjske
regije.

Da-povečanje
števila
350.000,00 €
zaposlenih
(mladih)

Izvedljiv

SRP

50

Podporne storitve podjetništvu VEM točka

Območna obrtno-podjetniška
zbornica Celje

Izvajanje projekta VEM točke

180.000,00 €

Izvedljiv

SRP

51

Znanje za razvoj

Območna obrtno-podjetniška
zbornica Celje

Usposabljanje za povečanje in ohranjanje
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo
in usposabljanje aktivnega prebivalstva za
povečanje zaposljivosti.

250.000,00 €

52

Podjetništvo in konkurenčnost
Dežele Celjske

53

Obrtne cone
Izgradnja garažno poslovnega objekta na
Lipi
Center ponovne uporabe - socialno
podjetništvo
Javna dela za potrebe občine Vojnik
Varstvo ostarelih na domu v občini
Vojnik

Občina Laško
Občina Štore

Ustvariti in izboljšati pogoje za rast in razvoj
podjetij v regiji - omogočenje trajnostne in
zelene rast ter dolgoročno ustvarjanje novih
delovnih mest.
Obrtne cone
Izgradnja gazažno poslovnega objekta na
Lipi

20.000.000,00€

RP

SRP

Ustvarja
delovna mesta

Izvedljiv

1.000.000,00 €
2.000.000,00 €

Občina Vojnik

CPU socialno podjetništvo

500.000,00 €

Občina Vojnik

Javna dela za potrebe občine Vojnik

100.000,00 €

Občina Vojnik

Varstvo ostarelih na domu v občini Vojnik

100.000,00 €

Mestni marketing

MOC

Mestni marketing

300.000,00 €

Podjetniški in univerzitetni inkubator

MOC

Podjetniški in univerzitetni inkubator

1.666.666,00 €

Podpora podjetništvu na Obsotelju in Kozjanskem
Regijski zaposlitveni center

KIP Vizija d.o.o. v partnerstvu z
občinami Kozje, Podčetrtek, Bistrica
ob Sotli

SRP

SRP
Zagotoviti prostorske, kadrovske in
programske podoje za zaposlovanje ciljne
skupine invalidov.

500.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

11

Izvedba specifičnih izobraževanj za
podjetnike, z informiranjem in
usposabljanjem, spodbujati mlade za vpise
in kasnejše delo v obrti.

200.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

RA SOTLA, RA Kozjansko

Izvajanje projekta VEM točke

300.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

GIC GRADNJE d.o.o.

Nakup nove betonarne Negonje, nakup
reciklaže odpadnih voda ter odpadnega
svežegega betona
Posodobitev obstoječe betonarne Pristava z
nakupom nove sodobne opreme za
proizvodnjo transportnega betona in
betonske galanterije

2.000.000,00

Spodbude za dvig konkurenčnosti malega
OOZ Šmarje pri Jelšah
gospodarstva
Podporne storitve podjetništvu - VEM
točka
Nakup nove betonarne Negonje

Posodobitev obstoječe betonarne
Pristava

54

GIC GRADNJE d.o.o.

1.500.000,00

Podjetništvo in konkurenčnost Dravinjskega

SRP

Podjetniška cona Tepanje

Občina Slovenske Konjice

Ureditev podjetniške cone Tepanje

Obrtna cona Vitanje

Občina Vitanje

Trgovsko obrtna cona Zgornje Zreče

Občina Zreče

Ureditev obrtne cone Vitanje
Ureditev trgovsko obrtne cone Zgornje
Zreče

55

Kolesarske steze na območju
Obsotelja in Kozjanskega

56

Program Vizija Pohorje 2030

57

Regijski učni center za aktivno
življenje

58

Trajnostni turizem Dežele Celjske

Občine Šmarje pri Jelšah,
Podčetrtek, Kozje, Šentjur,
Rogatec
RASR, RRA Koroška, MRA –
večregijski projekt (17 občin)
RA SAVINJA

Izgradnja kolesarskih stez

Izgradnja učnega centra za aktivno življenje
(skupaj z večjim parkiriščem in ureditvijo
poti) in ureditev vstopnega območja v
krajinski park Vrbje
Namen projekta je oblikovanje dolgoročnih
delovnih mest v trajnostnem turizmu
Dežele Celjske.
Regijska kolesarska pot in izposoja koles

2.000.000,00 €
600.000,00 €
900.000,00 €

11.850.400,00 €

SRP

27.000.000,00 €

SRP

6.600.000,00 €

SRP
Ustvarja delovna
mesta

Regijska kolesarska pot in izposoja koles

ORP Osrednje Celjsko

Delovanje RDO Dežela Celjska
Obnova in vsebinska oživitev graščine
Novi grad - LN Novi grad
Obnova in vsebinska oživitev graščine
Gutenek

Zavod Celeia Celje

Kačji grad

Občina Dobrna

Kačji grad

566.666,00 €

Ureditev in prenova Zdraviliškega parka

Občina Dobrna

Ureditev in prenova Zdraviliškega parka

741.667,00 €

Parkirišča in stojišča za avtodome v
Dobrni
Dobrna 15 - Hostel

Občina Dobrna
Občina Dobrna

Delovanje RDO Dežela Celjska
Obnova in vsebinska oživitev graščine Novi
grad - LN Novi grad
Obnova in vsebinska oživitev graščine
Gutenek

SRP

5.105.406,00 €
1.500.000,00 €
1.833.333,00 €
1.500.000,00 €

Mestna občina Celje, Občina Dobrna Parkirišča in stojišča za avtodome

150.000,00 €

Občina Dobrna

575.000,00 €

Dobrna 15 - Hostel

Izvedljiv

12

Obnova Hotel Vita

Občina Dobrna

Obnova Hotela Vita

Vila Ružička

Zasebni partnerji

Vila Ružička

1.350.000,00 €
566.666,00 €

TIC Dobrna

Občina Dobrna

TIC Dobrna

116.666,00 €

Apart hoteli – Zdraviliški kompleks

Zasebni partnerji

Apart hoteli – Zdraviliški kompleks

Obnova planinskega doma na Paškem
Kozjaku

Zasebni partnerji

Obnova planinskega doma na Paškem
Kozjaku

Apartmajsko naselje LN Zora

Zasebni partnerji

Apartmajsko naselje LN Zora

10.666.667,00 €
75.000,00 €
5.958.333,00 €

Vodni park v Dobrni
Zasebni partnerji
Športni park v Dobrni
Zasebni partnerji
Obnova in dograditev Zdraviliškega doma
Zasebni partnerji
v Dobrni

Vodni park
Športni park
Obnova in dograditev Zdraviliškega doma

23.333.333,00 €

Povečanje turistične atraktivnosti Občine
Laško: Mestno Laško, kraj Rimske Toplice

Občina Laško

Povečanje turistične atraktivnosti Občine
Laško: Mestno Laško, kraj Rimske Toplice

2.450.000,00 €

Občina Laško

Celovita prenova kompleksa kartuzije
Jurklošter

Celovita prenova kompleksa kartuzije
Jurklošter
Festival Laško
Turistična cona Šmohor

666.667,00 €
666.667,00 €

800.000,00 €

Thermana Laško
Subjekti zasebnega prava, društva

Turistična cona Šmohor

400.000,00
100.000,00 €

Razvoj čebelarskega turizma v Občini
Laško

Zavod STIK Laško z društvi

Razvoj čebelarskega turizma v Občini Laško

100.000,00 €

Geopark

Zavod STIK Laško

Geopark

300.000,00 €

Zavod STIK Laško

Tematske pohodne poti in poti primerne za
kolesarjenje

300.000,00 €

Tematske pohodne poti in poti primerne
za kolesarjenje
Turistična cona Svetina
Izgradnja pešpoti in razglednih točk v
Občini Vojnik
Izgradnja kolesarskega omrežja v občini
Vojnik
Turizem po meri človeka Občina Vojnik
Staro mestno jedro- Mestni balkon
(nabrežje in sotočje): Vsebinska
povezava znamenitosti
Staro mestno jedro- Mestni balkon
(nabrežje in sotočje): Komunalna
ureditev
Staro mestno jedro- Mestni balkon
(nabrežje in sotočje): Povezava (npr.
podvoz)
Stari grad: Razsvetljava gradu
Stari grad: Izvedba parkirišča, ureditev
okolice

Občina Štore
Občina Vojnik
Občina Vojnik
Občina Vojnik
MOC

Turistična cona Svetina
Izgradnja pešpoti in razglednih točk v Občini
Vojnik
Izgradnja kolesarskega omrežja v občini
Vojnik
Turizem po meri človeka Občina Vojnik
Vsebinska povezava znamenitosti (Knežji
dvorec, lapidarij, Pokrajinski muzej,
Heraklejevo svetišče) in gostinskih lokalov
od Špice do Starega gradu

450.000,00 €
200.000,00 €
1.000.000,00€
200.000,00 €
600.000,00 €

MOC

Komunalna ureditev sotočja za prireditve
na prostem

500.000,00 €

MOC

Povezava (npr. podvoz)

800.000,00 €

MOC

Stari grad: Razsvetljava gradu

MOC

Stari grad: Izvedba parkirišča, ureditev
okolice

67.000,00 €
208.000,00 €
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Stari grad: Ureditev alternative
Pelikanovi poti po zemljišču v lasti MOC

MOC

Stari grad: Ureditev alternative Pelikanovi
poti po zemljišču v lasti MOC

MOC

Vsebina za turistične namene

250.000,00 €

MOC

Vsebina za turistične namene

415.000,00 €

MOC

Določitev vsebine zgradbe (npr.
okrepčevalnica na poti na Celjsko kočo)

167.000,00 €

MOC

Prilagoditev za obiskovalce s posebnimi
potrebami

83.000,00 €

Šmartinsko jezero - Nadaljevanje
izgradnje poti

MOC

Nadaljevanje izgradnje poti okoli jezera
(vprašanje odkupa zemljišč)

750.000,00 €

Šmartinsko jezero: Izvedba rekreacijskih/
gozdnih učnih poti

MOC

Izvedba rekreacijskih/ gozdnih učnih poti
(služnosti, ureditev in označba pretežno
obstoječih gozdnih poti)

167.000,00 €

MOC

Infrastruktura za prireditveni prostor

600.000,00 €

MOC

Izvedba otroškega igrišča

200.000,00 €

MOC

Ureditev športnih površin

350.000,00 €

MOC

Objekti za šport na vodi - skakalnica

143.034,00 €

MOC

Vzpostavitev naravnega kopališča,
izgradnja pomolov in privezov za čolne

600.000,00 €

MOC

Izvedba avtokampa- privatni investitor

650.000,00 €

Stari grad: Vsebina za turistične namene
Knežji dvorec: Vsebina za turistične
namene
Hiša Alma Karlin: Določitev vsebine
zgradbe (npr. okrepčevalnica na poti na
Celjsko kočo)
Stara grofija: Prilagoditev za obiskovalce
s posebnimi potrebami

Šmartinsko jezero: Infrastruktura za
prireditveni prostor
Šmartinsko jezero: Izvedba otroškega
igrišča
Šmartinsko jezero: Ureditev športnih
površin
Šmartinsko jezero: Objekti za šport na
vodi - skakalnica
Šmartinsko jezero: Vzpostavitev
naravnega kopališča, izgradnja pomolov
in privezov za čolne
Šmartinsko jezero: Izvedba avtokampaprivatni investitor
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8.000,00 €

Izgradnja turistične infrastrukture na območju Obsotelja in
Kozjanskega

SRP

Izgradnja suhega doživljajskega oz.
zabaviščnega parka

Terme Olimia d.d. v partnerstvu z
občino Podčetrtek

Izgradnja tematsko-doživljajskega parka s
kulturno-arhitekturnimi vsebinami iz
lokalnega kozjanskega okolja.

9.000.000,00 €

Čezmejni projekt

Izgradnja Zagorske vasi

Terme Olimia d.d. v partnerstvu z
občino Podčetrtek in obmejnimi HR
občinami

Izgradnja turističnega naselja Zagorska vas s
50 hišicami na Hrvaški strani Sotle.

3.000.000,00 €

Čezmejni projekt

Razvoj in povezava osrednjih turističnih
točk občine

Občina Šentjur s partnerji RA
Kozajnsko in KS

Izgradnja koliščarskega naselja v kampu

Terme Olimia d.d. v partnerstvu z
občino Podčetrtek

Povezava osrednje turistične točke v mrežo
prepoznavnih integralnih turističnih
produktov.
Izgradnja 30 hišk v obliki koliščarskega
naselja v kampu v bližini bazenskega
kompleksa Aqualuna.

3.000.000,00 €

2.000.000,00 €
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Center za mladinski turizem

Prenova Vasi Lipa

Terme Olimia d.d.

Infrastrukturna komunikacijska povezava
med kampom Natura in Termami Olimia

Terme Olimia d.d. v partnerstvu z
občino Podčetrtek

Razvoj specializiranih/tematskih oblik
turizma

RA SOTLA v partnerstvu z zavodi za
turizem, KP, ponudniki, RA
Kozjansko

Oblikovanje specializiranih/tematskih oblik
turizma

850.000,00 €

Ureditev javne turistične infrastrukture
in promocija destinacije Obsotelje in
Kozjansko

RA SOTLA v partnerstvu z zavodi za
turizem, KP, ponudniki, RA
Kozjansko

Oblikovanje nove in obnovljene turistične
infrastrukture ter dodatne promocijo
turistične ponudbe

850.000,00 €

Ureditev rekreacijsko - turističnega
območja Blagovna (ribniki, konjeništvo,
naravne vrednote, šport in rekreacija)
Razvoj selfness destinacije
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Zagotovitev pogojev za nadgradnjo
programov usmerjenih v izobraževanje,
kulturne in športne dejavnosti mladih in
njihovo druženje.
Preureditev apartmajev v Vasi Lipa v
luksuzne apartmaje 5* za prodajo tujcem.
Izgradnja infrastrukturne komunikacijske
povezave med Kampom Natura, oz.
Aqualuno in Termami Olimia v obliki tirov,
po katerih bi s posebnimi Shuttli prevažali
goste.

Občina Šentjur v partnerstvu z RA
Kozjansko

Občina Šentjur v partnerstvu s KS in
RA Kozjansko
Terme Olimia d.d.

Tematske poti po SSD

Ureditev javne infrastrukture na območju ustvarjanje pogojev za nadaljnji razvoj
zelenega turizma
Razvoj prve selfness destinacije v Sloveniji.
Izgradnja turistične infrastrukture na
območju spodnje savinjske doline.
Postavitev rudarskega obeležja in poudarek
rudarjenja v SSD

2.000.000,00 €

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

Čezmejni/medna
rodni projekt

500.000,00 €
200.000,00 €
1.602.000,00 €

Rudarsko obeležje in pomen rudarjenja v
SSD

Etnološko društvo Srečno

Ureditev poti med cerkvami KS Galicije

KS Galicija

Obudimo turizem v Libojah

KS Liboje

Spominska plošča pri dvorcu Plevna in
urejena turistična pot Žalec - Plevna

Medobčinska splošna knjižnica Žalec Urejena tematska pot in spominska tabla

Povezava ribnikov in jezer v SSD

Občina Prebold

Ureditev poti, ki bi povezovala ribnike in
jezera v SSD

Sadjarsko vinska pot

Občina Polzela

Ureditev tematske poti

50.000,00 €

Naravoslovno zgodovinska učna pot na
Polzeli

ZRSVN

Ureditev tematske učne poti

50.000,00 €

Tematske poti občine Žalec

Občina Žalec

Vzpostavitev in obnova tematskih poti po
Občini Žalec

Rekonstrukcija lokalnih cest na
območju občin Slovenske Konjice,
Vitanje in Zreče

Občina Slovenske Konjice /
Občina Vitanje / Občina Zreče

Rekonstrukcija lokalnih cest

Ureditev pešpoti, obzidja okrog cerkve in
razglednega stolpa; povečanje št.turistov na
1500/letno
Vzpostavitev in obeležitev tematske poti po
Libojah, skupaj z ureditvijo objektov in
spomenikov

Čezmejni/medna
rodni projekt

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

SRP

Izvedljiv

SRP

45.000,00 €

800.000,00 €

50.000,00 €

7.000,00 €
500.000,00 €

100.000,00 €

9.090.000,00 €
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Ustvarja
delovna mesta

Izgradnja in ureditev prometne
infrastrukture

Trajnostna mobilna Dežela Celjska
Povečanje pretočnosti prometa
(semaforizacija, nadzor pretoka…)

MOC

Povečanje pretočnosti prometa
(semaforizacija, nadzor pretoka…)

Kolesarski promet: Vzpostavitev mreže
kolesarskih stez na cestah/ulicah v
lokalnih skupnostih

MOC

Omogočanje uporabe koles kot prevoznega
sredstva: Izvesti manjkajoče dele
kolesarskih stez (Primer: vhod v SMJ
Ljubljanska cesta)

500.000,00 €

Kolesarski promet: Vzpostavitev mreže
kolesarskih stez na cestah/ulicah v
lokalnih skupnostih

MOC

Omogočanje uporabe koles kot prevoznega
sredstva: Dograditev površin za pešce in
kolesarje ob Bežigrajski cesti faza I.

381.789,00 €

Kolesarski promet: Izposoja javnih koles

MOC

Kolesarski promet: Izposoja javnih koles

1.000.000,00 €

Javni potniški promet: Uvedba javnega
potniškega prometa za povezovanje
spalnih naselij s centrom, nakupovalnimi
središči

MOC

Javni potniški promet: Uvedba javnega
potniškega prometa za povezovanje spalnih
naselij s centrom, nakupovalnimi središči

5.000.000,00 €

Izgradnja garažnih hiš: Garažna hiša
Spodnji grad-Kare 12

MOC

Izgradnja garažnih hiš: Garažna hiša Spodnji
grad-Kare 12

15.000.000,00 €

Izgradnja garažnih hiš: Manjša garažna
hiša v mestnem jedru

MOC

Izgradnja garažnih hiš: Manjša garažna hiša
v mestnem jedru

600.000,00 €

Izgradnja parkirišč za P+R sisteme (Park
and Ride)

MOC

Določiti lokacijo za večje parkirišče, ki se bo
ob vzpostavitvi javnega potniškega prometa
v prihodnosti lahko uporabljalo za P+R in
izgradnja)

200.000,00 €

Izgradnja regionalnih in lokalnih cest v
MOC

MOC

Izgradnja regionalnih in lokalnih cest v MOC

9.544.986,00 €

Letališče Levec: Podaljšanje steze
(prostorski akt, odkupi zemljišč, izvedba)

MOC

Letališče Levec: Podaljšanje steze
(prostorski akt, odkupi zemljišč, izvedba)

Obnova lokalnih cest, javnih poti in
kolesarskih stez 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
Občini Laško

Občina Dobrna
Občina Dobrna

Občina Dobrna

Obnova lokalnih cest, javnih poti in
kolesarskih stez 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

Občina Laško

Izgradnja lokalnih cest v Občini Laško

Občina Laško

Izgradnja evakuacijskega parkirišča v Občini
Laško

Izvedljiv

SRP

1.667.000,00 €

90.000,00 €
4.409.005,00 €
516.666,00 €

562.500,00 €
4.000.000,00 €
20.000,00 €
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Izgradnja nadvoza Kompole s
pripadajočo prometno infrastrukturo
Ureditev pločnika na relaciji ŠtoreProžinska vas
Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest v
Občini Štore
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Občina Štore
Občina Štore

Izgradnja nadvoza Kompole s pripadajočo
prometno infrastrukturo
Ureditev pločnika na relaciji Štore-Prožinska
vas
Obnova in rekonstrukcija lokalnih cest v
Občini Štore
Energetska sanacija javnih objektov ter
nadgradnja

Energetsko učinkovita Dežela Celjska

3.000.000,00 €
420.000,00 €
1.200.000,00 €

17.111.834,00 €

Energetska sanacija javnih stavb Mestne
občine Celje

MOC

Energetska sanacija javnih stavb Mestne
občine Celje

Nadgradnja Toplarne Celje z dodatno
turbino za proizvodno električne energije

MOC

Nadgradnja Toplarne Celje z dodatno
turbino za proizvodno električne energije

Zamenjava svetilk v Mestni občini Celje

MOC

Zamenjava svetilk v Mestni občini Celje

Ureditev javne razsvetljave v skladu z
uredbo - zamenjava svetil

Občina Dobrna

Ureditev javne razsvetljave v skladu z
uredbo - zamenjava svetil

Energetska prenova objektov javne
infrastrukture

Občina Dobrna

Energetska prenova objektov javne
infrastrukture

Energetska sanacija javnih stavb

Občina Laško

Energetska sanacija javnih stavb

Energetska samooskrba v Občini Laško

Občina Laško

Energetska samooskrba v Občini Laško

800.000,00 €

Občina Štore

Energetska sanacija javne razsvetljave v
Občini Štore

160.000,00 €

Občina Štore

Energetska učinkovitost javnih objektov
(šola, občinska stavba, društveni prostori)

750.000,00 €

Občina Vojnik in zasebni partnerji
Občina Vojnik

Samooskrba z energijo v občini Vojnik
Energetska sanacija javnih stavb

300.000,00 €
500.000,00 €

Energetska sanacija javne razsvetljave v
Občini Štore
Energetska učinkovitost javnih objektov
(šola, občinska stavba, društveni
prostori)
Samooskrba z energijo v občini Vojnik
Energetska sanacija javnih stavb
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Občina Štore

Energetika Obsotelje in Kozjansko

Izvedljiv

SRP

Izvedljiv

SRP

10.426.500,00 €
650.000,00 €
1.567.000,00 €
66.667,00 €
291.667,00 €
1.600.000,00 €

Energetska sanacija javnih objektov

Energetska sanacija javnih stavb

občina Rogaška Slatina, Šmarje pri
Jelšah

Energetska sanacija javnih stavb

3.900.000,00 €

Energetska sanacija in dograditev
kapacitet šol na območju Obsotelja in
Kozjanskega

Občina Kozje, občina Šentjur

Energetska sanacija in dograditev kapacitet
šol na območju Obsotelja in Kozjanskega

5.100.000,00 €

Energetska sanacija objekta zdravstvena
postaja Planina pri Sevnici

Občina Šentjur

Energetska sanacija objekta zdravstvena
postaja Planina pri Sevnici

1.400.000,00 €

Nadstrešnica s fotonapetostno
elektrarno SFE Pristava

GIC GRADNJE d.o.o.

Nadstrešnica s fotonapetostno elektrarno
SFE Pristava

1.800.000,00 €

Energetika SAŠA
Uporaba alternativnih in obnovljivih virov
Občina Ljubno
energije

Ustvarja delovna
mesta

subregijski

Izvedljiv
MHE, daljinski sistemi ne lesno biomaso

SRP (sektorski
projekt)

1.000.000 €
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Uporaba alternativnih in obnovljivih virov
energije

Obnovljivi viri energije

66

67

Občina Rečica ob Savinji

daljinski sistemi ne lesno biomaso

1.000.000€

MO Velenje

Investicije v sončne, veterne elektrarne ter
male hidroelektrarne, mikro daljinski
sistemi na lesno biomaso, toplotne črpalke
in kogeneracijske enote

1.500.000,00€

Energetska sanacija javnih zgradb,
večstanovanjskih zgradb

MO Velenje

Energetska sanacija javnih zgradb,
večstanovanjskih zgradb

Občine ZSD

Energetsko varčna javna razsvetljava

MO Velenje

Energetska obnova objektov SSD

Sanacija energetskega ovoja stavb,
stavbnega pohištva, sanacija ogrevalnega
sistema, vključevanje ukrepov URE in OVE,
prezračevanje in klimatizacija,
rekonstrukcija kotlovnic in ogrevalnih
sistemov
Sanacija energetskega ovoja stavb,
stavbnega pohištva, sanacija ogrevalnega
sistema, vključevanje ukrepov URE in OVE,
prezračevanje in klimatizacija,
rekonstrukcija kotlovnic in ogrevalnih
sistemov
Namestitev nadzornih in regulacijskih
sistemov (inteligentna JR); zamenjava
energetsko neučinkovitih svetilk z varčnimi
Energetska sanacija javnih stavb

Prizidek OŠ Braslovče

Občina Braslovče

Energetska sanacija Doma krajanov v
Andražu
Energetska sanacija Kulturnega doma na
Polzeli
Energetska sanacija Planinskega doma na
Gori Oljki
Energetska sanacija Zdravstvenega doma
na Polzeli
Energetska sanacija JZ UPI Ljudska
univeza Žalec
Energetska sanacija objekta Občine Žalec

3.000.000,00€

800.000,00 €

5.200.000,00 €
870.000,00

Občina Polzela

Izgradnja dvoetažnega prizidka k OŠ
Braslovče ter ureditev prometnega režima;
622 m2 novih površin, 358 m2
rekonstrukcije obstoječih površin
Energetska sanacija

Občina Polzela

Energetska sanacija

600.000,00

Občina Polzela

Energetska sanacija

600.000,00

Občina Polzela

Energetska sanacija

600.000,00

Občina Žalec*

Energetska sanacija

520.000,00

Občina Žalec

Energetska sanacija

650.000,00

Energetska sanacija objektov predšolske
vzgoje v Občini Žalec

Občina Žalec*

Energetska sanacija

460.000,00

Energetska sanacija OŠ Šempeter

Občina Žalec*

Energetska sanacija

300.000,00

Izgradnja energetske infrastrukture za rabo
OVE in URE

17.200.000,00

Raba OVE na območju SSD

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

SRP

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

SRP (sektorski
projekti)

600.000,00
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Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso za naselje Polzela

Občina Polzela

Gradnja malih hidroelektrarn

Občina Polzela

EKO KAMP z lastno energetsko oskrbo mala hidroelekrarna Brode

H.O.P. Franc Železnik s.p.

Geotermalna elektrarna Vransko 1
Energetika projekt d.o.o.
Geotermalno središče Podlog pri
Šempetru v občini Žalec
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Občina Žalec

Vodni viri v Deželi Celjski

Izgradnja sistema daljinskega ogravanja z
uporabo in prenovo obstoječe kotlovnice v
OŠ Polzela
Gradnja malih hidroelektrarn

800.000,00

Izgradnja male hidroelektrarne in eko
kampa; 2000 obiskovalcev/leto, 1000
nočitev/leto
Izgradnja pilotnega projekta kaskadnega
sistema izrabe geotermalne energije v
kombinaciji z uporabo biomase; 37.5 GWh
električne energije/leto
Ureditev geotermalnega središča in
športno-rekreacijskih površin ob izviru tople
vode v Podlogu
Ureditev komunalne infrastrukture in vodo
oskrba
Komunalna infrastruktura LN Gutenek,
Zora, Zavrh

450.000,00

600.000,00

14.550.000,00

800.000,00

38.572.024,00 €

Komunalna infrastruktura LN Gutenek,
Zora, Zavrh

Občina Dobrna

Izgradnja kanalizacije v Občini Dobrna

Občina Dobrna

Izgradnja kanalizacije v Občini Dobrna

Izgradnja kanalizacije v manj naseljenih
območjih, kjer je to pomembno iz
ekološkega vidika

Občina Dobrna

Izgradnja kanalizacije v manj naseljenih
območjih, kjer je to pomembno iz
ekološkega vidika

Ureditev vodo oskrbe v Občini Dobrna

Občina Dobrna

Ureditev vodo oskrbe v Občini Dobrna

1.112.500,00 €

Ureditev kanalizacije v občini Laško

Občina Laško

Ureditev kanalizacije v občini Laško

2.800.000,00 €

Čistilna naprava

Občina Laško

Izgradnja čistilne naprave

Vodo oskrba v Občini Laško

Občina Laško

Vodo oskrba v Občini Laško

1.700.000,00 €

Ureditev kanalizacije v Občini štore (sp.
Štore, Prožinska vas, Laška vas, Pečovje)

Občina Štore

Ureditev kanalizacije v Občini štore (sp.
Štore, Prožinska vas, Laška vas, Pečovje)

1.500.000,00 €

Vodo oskrba v občini Štore (Šentjanž,
Kanjuce, Svetli dol)

Občina Štore

Vodo oskrba v občini Štore (Šentjanž,
Kanjuce, Svetli dol)

Sekundarna kanalizacija Frankolovo

Občina Vojnik

Sekundarna kanalizacija Frankolovo

Kanalizacija Frankolovo (2. Faza)

Občina Vojnik

Ureditev kanalizacije Frankolovo (2. Faza)

Kanalizacija Razdelj-Socka

Občina Vojnik

Ureditev kanalizacije Razdelj-Socka

1.500.000,00 €

Kanalizacija Lemberg

Občina Vojnik

Ureditev kanalizacije Lemberg

1.500.000,00 €

Kanalizacija severovzhod Arclina in Pot v
Lešje II. faza
Izgradnja malih čistilnih naprav v
strnjenih naseljih brez možnosti povezav
na kanalizacijsko omrežje v Občini Vojnik
Komunalna infrastruktura območja

Občina Vojnik
Občina Vojnik
MOC

Ureditev kanalizacije severovzhod Arclina
in Pot v Lešje II. faza
Izgradnja malih čistilnih naprav v strnjenih
naseljih brez možnosti povezav na
kanalizacijsko omrežje v Občini Vojnik
Ureditev komunalne infrastrukture območja

Ustvarja
delovna mesta

Izvedljiv

SRP

1.311.211,00 €
2.625.813,00 €
625.000,00 €

800.000,00 €
1.000.000,00 €
179.500,00 €

800.000,00 €
1.000.000,00 €
2.084.000,00 €
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Košnica

Košnica

Komunalna infrastruktura območja Gaji

MOC

Komunalna infrastruktura med
Kersnikovo, Tkalsko in Brodarjevo ulico v
Celju:

MOC

Kanalizacija: Izgradnja sekundarne
kanalizacije po OP iz 2007 v naseljih

MOC

Kanalizacija: Izgradnja sekundarne
kanalizacije v manj poseljenih območjih,
kjer je to pomembno z ekološkega vidika: MOC
Zaključek kanalizacije okoli Šmartinskega
jezera
Kanalizacija: Izgradnja sekundarne
kanalizacije v manj poseljenih območjih,
kjer je to pomembno z ekološkega vidika: MOC
Ureditev območja GAJ (VO-KA) infrastruktura MOC

69

70

71

Ureditev komunalne infrastrukture območja
Gaji
Ureditev komunalne infrastrukture med
Kersnikovo, Tkalsko in Brodarjevo ulico v
Celju: Ureditev javnih površin
Kanalizacija: Izgradnja sekundarne
kanalizacije po OP iz 2007 v naseljih

2.084.000,00 €
800.000,00 €

11.000.000,00 €

Izgradnja sekundarne kanalizacije v manj
poseljenih območjih, kjer je to pomembno z
ekološkega vidika: Zaključek kanalizacije
okoli Šmartinskega jezera (približno 18 km)

4.000.000,00 €

Izgradnja sekundarne kanalizacije v manj
poseljenih območjih, kjer je to pomembno z
ekološkega vidika: Ureditev območja GAJ
(VO-KA) - infrastruktura MOC

150.000,00 €

Izvedljiv

SRP (sektorski
projekt)

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

SRP

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

SRP

Vodni viri
»Župnekovo žrelo«

Občina Rečica ob Savinji

Polnilnica vode

Občina Solčava

Raziskave vodnega vira - Žegnanega
studenca in usposobitev vodohrana
»Župnekovo žrelo«
izgradnja polnilnice vode

Sanacija tal in zagotavljanje kakovosti zraka in vode

150.000,00

500.000,00

25.634.000,00 €

Sanacija zemljine stara Cinkarna

MOC

Sanacija zemljine stara Cinkarna

10.417.000,00 €

Občinska deponija za začasno odlaganje
zemljine pri gradbenih posegih MOC

MOC

Občinska deponija za začasno odlaganje
zemljine pri gradbenih posegih MOC

10.000.000,00 €

Rekultivacija kamnoloma Pečovnik

MOC

Rekultivacija kamnoloma Pečovnik

500.000,00 €

Vodovodni sistemi: Vzpostavitev
detekcijskega sistema za vodne izgube
Vo-Ka

MOC

Obvladovanje vodnih izgub z vzpostavitvijo
detekcijskih sistemov za vodne izgube in
obnova vodovodnega omrežja

300.000,00 €

Vodovodni sistemi: Izgradnja objektov za
pripravo pitne vode: Vodarna Vitanje

MOC

Vodovodni sistemi: Izgradnja objektov za
pripravo pitne vode: Vodarna Vitanje

Šmartinsko jezero: Sanacija vode

MOC

Šmartinsko jezero: Sanacija vode
Optimizacija postopkov, avtomatizacija,
izboljšanje kvalitete

Ravnanje z odpadki RCERO
Nadgradnja tehnoloških postopkov
ravnanja z odpadki

Mestna občina Celje

Optimizacija postopkov in povečanje
kapacitet MBO

4.000.000,00 €
417.000,00 €

7.100.000,00 €
1.500.000,00 €
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Avtomatizacija sortirnice

72

73

74

75

Mestna občina Celje

Avtomatizacija sortirnice

1.800.000,00 €

Optimizacija čiščenja izcednih in
odpadnih vod

Mestna občina Celje

Optimizacija čiščenja izcednih in odpadnih
vod

1.500.000,00 €

Izboljšanje kvalitete podzemnih voda

Mestna občina Celje

Izboljšanje kvalitete podzemnih voda

1.000.000,00 €

Pridobitev zemljišč za potrebe RCERO

Mestna občina Celje

Pridobitev zemljišč za potrebe RCERO

1.000.000,00 €

Deponija Strensko

Občina Laško

Ureditev deponije Strensko

Razbremenitev in vzpostavitev trajnostno naravnanega ravnanja z
okoljem Spodnje Savinjske doline
Izgradnja kompostarne v sklopu čistilne
naprave Kasaze

Občina Žalec

Reševanje problematike hmeljevine v
celotni regiji;

IHPS

Izgradnja objektov komunale in
zbirnega centra za kosovne
komunalne odpadke iz naravnih
materialov kot referenčni objekt na
območju Slovenije
Naravni čistilni sistemi in
ekoremediacije v Savinjski regiji za
zagon biogospodarstva
Izgradnja sekundarne kanalizacije v
občinah Slovenske Konjice, Vitanje
in Zreče

4.600.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

SRP

Izvedljiv

SRP

Izvedljiv

SRP

SRP

4.000.000,00 €

600.000,00 €
Ustvarja delovna
mesta

JKP Žalec d.o.o.

Izgradnja novega objekta komunalnega
objekta s spremljajočimi objekti in zbirno
postajo - referenčni objekti;

Društvo La Vita

Vzpostavitev biotopov in ekosistemov naravnih čistilnih sistemov;

Občina Slovenske Konjice /
Občina Vitanje / Občina Zreče

Izgradnja sekundarne kanalizacije v občinah
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče

23.500.000,00 €

Izvedljiv

Občina Slovenske Konjice /
Občina Vitanje / Občina Zreče

Izgradnja malih čistilnih naprav s kapaciteto
do 2000 PE

10.500.000,00 €

Izvedljiv

76

Male čistilne naprave do 2000 PE

77

Infrastruktura za stanovanjsko gradnjo v Deželi Celjski

78

Razbremenitev in vzpostavitev trajnostno
naravnanega ravnanja z okoljem.
Izgradnja kompostarne kot zaključek
investicije čiščenja odpadnih voda na
območju Spodnje Savinjske doline
Remediacija zemljišč SSD, obremenjenih
zaradi uporabe umetnih materialov v
pridelavi hmelja

300.000,00 €

3.000.000,00 €

Ustvarja delovna

260.000,00 € mesta

SRP

Ustvarja delovna
mesta

Infrastrukturno opremljanje za
stanovanjsko gradnjo

Občina Laško

Infrastrukturno opremljanje za
stanovanjsko gradnjo

Infrastrukturno opremljanje OPPN
Konjsko (Štolnarjev hrib)

Občina Vojnik

Infrastrukturno opremljanje OPPN Konjsko
(Štolnarjev hrib)

500.000,00 €

Ureditev stanovanjske cone Kompolekomunalna infrastruktura

Občina Štore

Ureditev stanovanjske cone Kompolekomunalna infrastruktura

320.000,00 €

Komunalna infrastruktura stanovanjskih
con - Sončni park

MOC

Komunalna infrastruktura stanovanjskih
con - Sončni park

Kadrovska stanovanja za delavce
deficitarnih poklicev

OOZ Celje, Nepremičnine in
storitve d.o.o. Celje

Izgradnja treh osem stanovanjskih objektov
za zaposlene s deficitarnim poklicnim
profilom.

Izvedljiv

SRP

Izvedljiv

SRP

1.000.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €
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Izgradnja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v
Občinah Dobrna, Laško, Štore in Vojnik

80

82

Občina Laško

Izgradnja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v Občinah
Dobrna, Laško, Štore in Vojnik
Sistemsko upravljanje s prostorskimi
podatki na občinskem in regijskem nivoju
(GIS): centralni nadzor, zbiranje in urejanje
prostorskih informacij

Uvedba ISO 9001 in ISO 27001

MOC

Uvedba ISO 9001 in ISO 27001

50.000,00 €

Uvedba aplikacij za elektronsko
arhiviranje dokumentacije

MOC

Uvedba aplikacij za elektronsko arhiviranje
dokumentacije

80.000,00 €

Uvedba občinskega registra sredstev za
sledenje nabavnih tokov ter planiranje in
izvajanje vzdrževalnih posegov

MOC

Uvedba občinskega registra sredstev za
sledenje nabavnih tokov ter planiranje in
izvajanje vzdrževalnih posegov

Vzpostavitev in pokritje občine Vojnik z
Wi Fi dostopi

Občina Vojnik

Vzpostavitev in pokritje občine Vojnik z Wi
Fi dostopi

Razvoj odprtega širokopasovnega omrežja

MOC

(Prešernova ulica, Muzejski trg)

2.084.000,00 €

Ureditev trga Dobrna - južni del

Občina Dobrna

Ureditev trga Dobrna - južni del

224.188,00 €

Ureditev trga Dobrna -severni del
Širitev pokopališča Dobrna z obnovo
mrliške vežice
Ureditev starega mestnega jedra Laško

Občina Dobrna

Ureditev trga Dobrna -severni del
Širitev pokopališča Dobrna z obnovo mrliške
vežice
Ureditev starega mestnega jedra Laško

400.000,00 €

Ureditev vaških jeder: Zidani Most, Rečica,
Šentrupert, Jurklošter, Sedraž

Ureditev trga in parka v Vojniku

Občina Vojnik

Ureditev trga in parka v Vojniku

500.000,00 €

Posodobitev vežice Vojnik

Občina Vojnik

Posodobitev vežice Vojnik

200.000,00 €

Ureditev vaškega jedra Svetina

Občina Štore

Ureditev vaškega jedra Svetina

230.000,00 €

GIC GRADNJE d.o.o.

SRP

300.000,00 €

Občina Laško

Urbana prenova Obsotelja in Kozjanskega

Izvedljiv

1.108.738,00 €

Ureditev vaških jeder: Zidani Most,
Rečica, Šentrupert, Jurklošter, Sedraž

Pozidava Podčetrtek

Subregijski
projekt

3.000.000,00 €

Nadaljevanje tlakovanja starega
mestnega jedra

Občina Laško

SRP

90.000,00 €

mesta

Občina Dobrna

Izvedljiv

150.000,00 €

6.571.926,00 € Ustvarja delovna

Urbana prenova v Deželi Celjska

SRP

500.000,00 €

Informacijske povezave v Obsotelju
in Kozjanskem
Občina Šentjur, Občina Dobje

Izvedljiv

16.417.669,00 €

Sistemsko upravljanje s prostorskimi
podatki na občinskem in regijskem nivoju MOC
(GIS):

Razvoj odprtega širokopasovnega
omrežja

81

Ustvarja delovna
mesta

Informacijske povezave Dežele Celjsko

1.525.000,00 €

27.050.000,00 €

SRP

Pozidava Podčetrtek
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7.700.000,00 €

83

Ureditev novih stanovanjskih enot v
subregiji Obsotelje in Kozjansko

Občini Rogaška Slatina, Šmarje pri
Jelšah

Ureditev novih stanovanjskih enot v
subregiji Obsotelje in Kozjansko

Urbana prenova v mestu Šentjur

Občina Šentjur

Urbana prenova v mestu Šentjur

Zdrava Dežela Celjska
Izgradnja prostorov primarne
zdravstvene oskrbe v občini Dobrna
Razširitev Zdravstvenega doma Laško

84

Zadostiti trenutnim potrebam po
kapacitetah zdravstvenih ustanov in
izboljšati kvaliteto zdravstvene oskrbe v
regiji

Izgradnja telovadnice – 1. osnovna šola,
2.osnovna šola
Prenova športnih igrišč v stanovanjskih
soseskah
Učni centri - Gozdna hiša, Kmetija Lun

MOC

MOC

Izgradnja prostorov primarne zdravstvene
oskrbe v občini Dobrna
Razširitev Zdravstvenega doma Laško
Obnova dotrajanih objektov, kjer se izvaja
vzgoja predšolskih otrok in izobraževanje
učencev in dijakov ter tudi študentov.
Izgradnja telovadnice – 1. osnovna šola,
2.osnovna šola
Prenova športnih igrišč v stanovanjskih
soseskah
Učni centri - Gozdna hiša, Kmetija Lun

Osnovna šola Anton Aškerc, Rimske
Toplice
Ureditev knjižnice Laško
Šola Vrh nad Laškim
Ureditev knjižnice Štore
Izgradnja vrtca Frankolovo
Izgradnja igrišča pri OŠ Frankolovo
Obnova dijaškega doma in delna
sprememba v študentski dom

Občina Laško

Osnovna šola Anton Aškerc, Rimske Toplice

Občina Laško
Občina Laško
Občina Štore
Občina Vojnik
Občina Vojnik
država/MOC

Izgradnja vrtca Hudinja

MOC

Ureditev knjižnice Laško
Šola Vrh nad Laškim
Ureditev knjižnice Štore
Izgradnja vrtca Frankolovo
Izgradnja igrišča pri OŠ Frankolovo
Obnova dijaškega doma in delna
sprememba v študentski dom
(država/MOC?)
Izgradnja vrtca Hudinja

Občina Dobrna
Občina Laško

Vzgoja in izobraževanje Dežele Celjske

MOC

5.150.000,00 €
Ustvarja delovna
14.200.000,00 € mesta
Ustvarja delovna
mesta

1.137.500,00 €

Izvedljiv (2016-2020)

Izvedljiv

SRP

Izvedljiv

SRP

637.500,00 €
500.000,00 €
Ustvarja delovna

11.921.000,00 € mesta
2.650.000,00 €
250.000,00 €
2.350.000,00 €
800.000,00 €
800.000,00 €
300.000,00 €
350.000,00 €
900.000,00 €
300.000,00 €
1.250.000,00 €

1.971.000,00 €

Izziv za prihodnost

Območna obrtno-podjetniška
zbornica Celje

Aktivno medsebojno sodelovanje vseh
deležnikov izobraževalnega področja in
uvajanje novih programov za krepitev
potenciala posameznikov

86

Znanje za razvoj

Območna obrtno-podjetniška
zbornica Celje

Usposabljanje za povečanje in ohranjanje
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo
in usposabljanje aktivnega prebivalstva za
povečanje zaposljivosti.

250.000,00 €

izvedljiv

SRP

87

Lokalni razvojni pospeševalnik Lokra

Zavod Kulturno središče
evropskih vesoljskih tehnologij

Združevanje potencialov povezovanja
lokalnega im mednarodnega okolja organizacija delavnic, predstavitve primerov
dobrih praks

165.000,00 €

izvedljiv

SRP

85

600.000,00 €

izvedljiv

SRP
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Kompozitne misije

Zavod Kulturno središče
evropskih vesoljskih tehnologij

89

Orbitalne emisije

Zavod Kulturno središče
evropskih vesoljskih tehnologij

90

Referenčni center za obnovljive vire Strojne inštalacije Aleksander Šarlah
s.p.
energije

91

Medgeneracijsko povezana Dežela Celjska
Izgradnja medgeneracijskega centra
Izgradnja medgeneracijskega centra varstvo in dnevno varstvo starejših
Mladinski center
Mladinski center Vojnik

92

Mestna občina Celje
Občina Dobrna
Občina Laško
Občina Vojnik

Umetniško-znanstveni inkubator, kjer se
bodo odvijale raziskovalne in razvojne
aktivnosti na področju kulturizacije vesolja
in kompozita umetnosti in znanosti
Vnos izkušenj in znanja vesoljskih tehnologij
in kulture v vesolje; šolnikom in šolarjem se
omogoča dostop do sodobnih metodologij
na nivoju osnovne šole in srednje šole.
Povezovanje tujega znanja in izkušenj z
domačim znanjem ter prenos načinov
reševanja energetskih težav širši javnosti
na sodoben način.
Zagotoviti dostopnost mladinskih centrov
in ustanov medgeneracijskega povezovanja
v regiji.
Izgradnja medgeneracijskega centra
Izgradnja medgeneracijskega centra varstvo in dnevno varstvo starejših
Mladinski center
Mladinski center Vojnik

700.000,00 €

izvedljiv

SRP

350.000,00 €

izvedljiv

SRP

350.000,00 €

izvedljiv

SRP/RP

Izvedljiv

SRP

izvedljiv

SRP

Ustvarja delovna

3.931.667,00 € mesta
1.666.667,00 €
2.125.000,00 €
140.000,00 €
200.000,00 €

Vseživljenjsko učenje Obsotelja in Kozjanskega

Programi (promocija in izvedba aktivnosti)
vseživljenjskega učenja

Vseživljenjsko učenje

Ljudska univerza Rogaška Slatina

Promocija in izvedba aktivnosti
vseživljenjskega učenja in
medgeneracijskega povezovanja na
območju Obsotelje in Kozjansko

270.000,00 €

Prenova NPK v gospodarskih panogah

Ljudska univerza Šentjur

Prenova Nacionalnih poklicnih kvalifikacij v
posameznih gospodarskih panog; za
območje celotne Savinjske regije

530.000,00 €

Prenova CVŽU

Ljudska univerza Šentjur

Ugotavljanje in vrednotenje
neformalnega izobraževanja

Ljudska univerza Šentjur

Mladinski promotorji in razvoj
prostovoljstva

RA Kozjansko -MCŠ

Vzpostavitev nove vstopne točke ČVŽU
Savinjske v Šentjurju (območje izvajanja
Obsotelje in Kozjansko ter celotna Savinjske
regija
Uvajanje modela ugotavljanja in
vrednotenja neformalno pridobljenih znanj
(izvajanje za celotno Savinjsko regijo)
Razvoj vrste programov in projektov,
katerih namen je skozi prostovoljstvo,
aktivno participacijo, medgeneracijsko
povezovanje in sodelovanje, za spoznavanje
domačega okolja in delovanja lokalne
samouprave

1.775.000,00 €

440.000,00 €

385.000,00 €

150.000,00 €

čezmejno
sodelovanje
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Izobraževanje
Politehnika
Rekonstrukcija in dozidava osnovne šole
in vrtca Gornji grad

94

95

Občina Gornji Grad

Obnova Stare elektrarne
Investiciji v rekonstrukcijo in dozidavo
osnovne šole in vrtca v Gornjem Gradu.
Obnova in razširitev, energetska sanacija ter
zagotovitev prostorov za potrebe vrtca

OŠ in vrtec

Občina Nazarje

Obnova in razširitev, energetska sanacija ter
zagotovitev prostorov za potrebe vrtca

310.000,00 €

Hiša tabornikov

MO Velenje

Rušitev obstoječega objekta Vile Rožle v
Sončnem parku in postavitev novega
objekta za potrebe tabornikov.

300.000,00 €

1.895.473,00 €

Družinski center UPI

UPI - Ljudska univerza Žalec

Center vseživljenjskega učenja Savinjske
regije

UPI - Ljudska univerza Žalec

Ljudje so razvojni potencial podjetja

UPI - Ljudska univerza Žalec

Vseživljenjska akademija

UPI - Ljudska univerza Žalec

Mreža regijskih medgeneracijskih
centrov

Hiša Druženja-medgeneracijski
center Žalec, zasebni zavod v
ustanavljanju

Otroci staršem v 10tih korakih

Društvo Radoživ Žalec

Medijska komunikacija ( v obliki razglednic,
zloženk, delavnic, opozorilnih tabel, TV in
radisjkih oddaj) otrok s starši.

22.000,00 €

Za več zdravja v SSD - preventivno proti
demenci

RA Savinja

Izobraževalno - svetovalni projekt,
namenjen starejši populaciji SSD in širše, s
poudarkom na preventivi demence.

100.000,00 €

Občina Mozirje, Občina Rečica,
Občina Ljubno, Občina Luče,
Nazarje, Solčava, Šoštanj, Šmartno
ob Paki, MO Velenje

Vzpostavitev skupnega medgeneracijskega
centra za območje občin ZSD ali širše,

SRP

izvedljiv

SRP (sektorski
projekt)

90.000,00 €

965.473,00 €

400.000,00 €

200.000,00 €

240.000,00 €

Sociala
Medgeneracijski center

izvedljiv

3.529.706,00 €

Občina Šoštanj

Programi in aktivnosti za krepitev
razvojnega potenciala človeških virov
znotraj Spodnje Savinjske doline
Omogočiti vsem družinskim članom
raznovrstne vsebine s področja večih
sklopov družinskega življenja
Nadgradnja svetovalnih ur, povečanje
udeležencev na svetovanjih in števila
programov
Uskladitev izobraževalne ponudbe s
potrebami v gospodarstvu - višja
usklajenost ponudbe in povpraševanja na
trgu dela.
Namen projekta je prepoznavanje in
zadovoljitev aktualnih izobraževalnih
potreb v življenju posameznika.
Vzpostavitev mreže štirih medgeneracijskih
centrov v SSD kot prostor druženja starejših
in mlajših.

SRP (sektorski
projekt)

15.500.000,00 €

OŠ in vrtec

Krepitev razvojnega potenciala človeških virov znotraj SSD

izvedljiv

2.000.000,00
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Medgeneracijski center
Prizidek Doma za varstvo odraslih
Velenje
Materinski dom

96

1.000.000,00 €

MO Velenje

Izgradnja prizidka DVO Velenje.

1.000.000,00 €

MO Velenje

Ustanovitev materinskega doma
Obnova objekta "Stare pekarne" v Starem
Velenju.

Center za mlade

MO Velenje

VDC Šmartno

Občina Šmartno ob Paki

Zavetišče za brezdomce

MO Velenje

Pridobivanje novih stanovanjskih enot
Pridobivanje novih stanovanjskih enot

500.000,00 €

MO Velenje

Odkup zemljišča in stavbe in razširitev v
druge občine
nakup, gradnja

5.000.000,00 €

Občine ZSD

nakup, gradnja

5.000.000,00 €

Izgradnja varovanih stanovanj v Obsotelju in Kozjanskem

Izgradnja varovanih stanovanj in prenova
prostorov doma starejših

Izgradnja varovanih stanovanj

Terme Olimia d.d.

Izgradnja varovanih stanovanj

10.000.000,00 €

Izgradnja varovanih stanovanj

Občina Šmarje pri Jelšah

Izgradnja varovanih stanovanj

5.373.250,00 €

Zeleno zlato d.o.o.

Holistična medicina in vitalizacija
obiskovalcev. Postavitev energetskih točk in
regulatorjev entropije
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Park zdravja - regijski center
holistične medicine
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Zdravje
ZD Nazarje

99

MO Velenje

Vzpostavitev skupnega medgeneracijskega
centra v lokalni skupnosti, ki bo omogočal
24-urno varstvo različnih socialnovarstvenih
skupin.

24.120.000,00 €

61.400,00 €

Občine ZSD

Izgradnja prizidka ZD Nazarje
Vzpostaviti prepoznavnost regije v smislu
kvalitetnega kulturnega dogajanja

izvedljiv

SRP

1.190.000,00 €

7.081.470,00 €

Rekonstrukcija in sprememba
namembnosti obstoječega objekta
nekdanje knjižnice

Mestna občina Celje

Potrebe malega teatra in zasteklitev
vhodnega portala gledališča

571.895,00 €

Odstranitev starega in gradnja novega
večnamenskega objekta v Šmartnem v
Rožni dolini

Mestna občina Celje

Odstranitev starega in gradnja novega
večnamenskega objekta v Šmartnem v
Rožni dolini

561.241,00 €

Obnova in vsebinska oživitev graščine
Novi grad - LN Novi grad

Občina Dobrna

Obnova in vsebinska oživitev graščine Novi
grad - LN Novi grad

1.833.333,00 €

Dograditev dvorane Kulturnega doma
Dobrna

Občina Dobrna

Dograditev dvorane Kulturnega doma
Dobrna

1.200.000,00 €

Kulturni dom Nova Cerkev

Občina Vojnik

Kulturni dom Nova Cerkev

100 Kultura in umetnost SAŠA

RP

SRP (sektorski
projekt)

Kulturno pestra Dežela Celjska

Širitev in rekonstrukcija Kulturnega doma
Vojnik
Vzpostavitev arhive znamenitih občanov
in zgodovine občine Vojnik

izvedljiv

Občina Vojnik
Občina Vojnik

Širitev in rekonstrukcija Kulturnega doma
Vojnik
Vzpostavitev arhive znamenitih občanov in
zgodovine občine Vojnik

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

SRP

izvedljiv

SRP (sektorski

215.000,00 €
2.500.000,00 €
200.000,00 €
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projekti)
Knjiga v vsako hišo
Kulturni dom

Regijska galerija Velenje

Občina Mozirje, Občina Reečica ob
Savinji
Občina Šmartno ob Paki, Občina
Nazarje, Občina Rečica ob Savinji,
Občina Gornji Grad, Občina Ljubno,
Občina Mozirje
MO Velenje

Ureditev kulturne infrastrukture - knjižnica

2.180.000,00

Ureditev kulturne infrastrukture - kulturni
dom

2.000.000,00

Obnova objekta

1.144.146,00

101 Kulturno izpovedna obogatitev Spodnje Savinjske doline

62.000,00 €

Kako so živeli v Spodnji Savinjski dolini

Ohranitev spominskega gradiva na lokalni
ravni. Zbrano gradivo bi predstavili v
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
posameznih zbornikih in razstavah, ki bi
gostovale po krajih SSD.

Janez Hausenbichler

Izdaja biografije Janeza Hausenbichlerja
Medobčinska splošna knjižnica Žalec in/ali s ponatis njegove knjige Navod o
hmeljariji

Izdaja spominske knjige za 30 let uspešnega
Medobčinska splošna knjižnica Žalec delovanja knjižnice ter dokumentarni film o
njej.
Popis in fotoarhiviranje predmetov
Dan zbiranja spominov na I. svetovno
I.sv.vojne, ki bi jih ljudje prinesli na Dan
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
vojno
zbiranja spominov. Predstavitev na razstavi
in na portalu Kamra.
Digitalizacija periodičnega tiska (npr.
Digitalizacija časopisa Hmeljar
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Hmeljar).
Raziskovanje posestne in gradbene
Popis posestne in gradbene zgodovine
Medobčinska splošna knjižnica Žalec zgodovine trga Žalec in dvorca Novo Celje.
Žalca
Popis se kasneje uredi za izdajo knjige.
Izgradnja in obnova večnamenskih objektov
102 Kulturni večnamenski objekti Spodnje Savinjske doline
Spodnje Savinjske doline
Izgradnja večnamenskega objekta za
Izgradnja večnamenskega objekta na
zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje
Občina Polzela
Polzeli (KD)
kulturnih, društvenih, poslovnih in
gostinskih dejavnosti.
Obnova z izgradnjo prizidka, zamenjavo
Obnova Doma II slovenskega tabora
Občina Žalec
stavbnega pohištva in obnova fasade z
Žalec
izvedbo izolacije.
Izgradnja večnamenskega prostora za
kulturno dejavnost ter javno upravo:
103 Izgradnja večnamenskega prostora
Občina Zreče
knjižnica, dvorana, prostori za delovanje
občinske uprave
Tri desetletja žalske knjižnice v Domu II.
slovenskega tabora Žalec

104 Šport in rekreacija Dežele Celjske

Obnova dotrajanih športnih in rekreacijskih

Ustvarja
delovna mesta

izvedljiv

SRP

30.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €
8.000,00 €

3.300.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

izvedljiv

SRP

3.000.000,00 €

300.000,00 €

500.000,00 €

13.463.000,00 € Ustvarja delovna

izvedljiv

SRP

Izvedljiv

SRP

27

objektov oz. izgradnja novih
Izgradnja telovadnice - večnamenske
športne dvorane v Dobrni

Občina Dobrna

Izgradnja telovadnice - večnamenske
športne dvorane v Dobrni

Prenova in dograditev športnih igrišč in
rekreacijskih površin v Občini Dobrna

Občina Dobrna

Prenova in dograditev športnih igrišč in
rekreacijskih površin v Občini Dobrna

Občina Laško

Športni center Drago Ulaga Rimske Toplice

Športni center Drago Ulaga Rimske
Toplice
Ureditev športno rekreativnih površin v
občini Laško
Izgradnja večnamenske športne dvorane
Štore
Ureditev adrenalinskega parka na Svetini

Občina Laško
Občina Štore

Ureditev športno rekreativnih površin v
občini Laško
Izgradnja večnamenske športne dvorane
Štore

mesta
2.700.000,00 €
666.667,00 €
2.500.000,00 €
600.000,00 €
2.800.000,00 €

Občina Štore

Ureditev adrenalinskega parka na Svetini

450.000,00 €

Ureditev športno rekreacijskih površin na
Svetini

Občina Štore

Ureditev športno rekreacijskih površin na
Svetini

600.000,00 €

Rekonstrukcija športnih igrišč na Lipi

Občina Štore

Rekonstrukcija športnih igrišč na Lipi

280.000,00 €

Večnamenski objekt z igriščem in
vadbenim poligonom v Prožinski vasi

Občina Štore

Večnamenski objekt z igriščem in vadbenim
poligonom v Prožinski vasi

468.000,00 €

Igrišče Socka

Občina Vojnik

Igrišče Socka

300.000,00 €

Igrišče Nova cerkev in ureditev okolice
POŠ Nova Cerkev

Občina Vojnik

Igrišče Nova cerkev in ureditev okolice POŠ
Nova Cerkev

150.000,00 €

Skakalnica Vizore

Občina Vojnik

Skakalnica Vizore

250.000,00 €

Rekonstrukcija športnih igrišč v Vojniku

Občina Vojnik

Rekonstrukcija športnih igrišč v Vojniku

400.000,00 €

Ureditev otroških igrišč v občini Štore

Občina Štore

Ureditev otroških igrišč v občini Štore

Javno otroško igrišče v Dobrni
Vsebinske in tematske poti v Občini
Dobrna
Tematske pohodne poti v občini Laško

Občina Dobrna

Javno otroško igrišče v Dobrni

283.333,00 €

Občina Dobrna

Vsebinske in tematske poti v Občini Dobrna

195.000,00 €

Zavod Stik Laško

Tematske pohodne poti v občini Laško

150.000,00 €

Ureditev parka Frankolovo

Občina Vojnik

Ureditev parka Frankolovo

150.000,00 €

Grajska pot Lemberg z ureditvijo
parkirišča

Občina Vojnik

Grajska pot Lemberg z ureditvijo parkirišča

350.000,00 €

Rekreacijska pot Mestni gozd, Savinja

MOC

Rekreacijska pot Mestni gozd, Savinja
Obnova oz. izgradnja večnamenskih
objektov za različne potrebe

105 Večnamenski objekti Dežele Celjske
Obnova večnamenskih objektov
Ureditev večnamenskega prostora na
Svetini

90.000,00 €

500.000,00 €

Občina Laško

Obnova večnamenskih objektov

150.000,00 €

Občina Štore

Ureditev večnamenskega prostora na
Svetini

350.000,00 €

106 Izgradnja športne infrastrukture v Obsotelju in Kozjanskem
Gradnja večnamenske športne dvorane

80.000,00 €

Občina Šentjur

Izgradnja in dograditev športnih objektov v
Obsotelju in Kozjanskem
Gradnja večnamenske športne dvorane

Ustvarja delovna
mesta

Izvedljiv

Ustvarja delovna

izvedljiv

7.000.000,00 € mesta
5.000.000,00 €

SRP

SRP
SRP
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Šentjur pri Šolskem centru Šentjur

Šentjur pri Šolskem centru Šentjur

Infrastruktura na območju športnega
centra Rogaška Slatina

občina Rogaška Slatina

Infrastruktura na območju športnega centra
Rogaška Slatina

Dograditev rekreativnih zunanjih
športnih kapacitet v občini Šentjur

Občina Šentjur

Dograditev rekreativnih zunanjih športnih
kapacitet v občini Šentjur

Nadaljevanje celostnega urejanja
športnega parka Šmarje pri Jelšah

Občina Šmarje pri Jelšah

Nadaljevanje celostnega urejanja športnega
parka Šmarje pri Jelšah

1.200.000,00 €

SRP

800.000,00 €

SRP

1.100.000,00 €

107 Šport

108

izvedljiv

Zima na Solčavskem

Občina Solčava

Utilitarni objekt

Občina GG

Turistični center Ljubno

Občina Ljubno

Športno - rekreacijski ter vzgojno- izobraževalni objekti Spodnje
Savinjske doline
Občina Braslovče

Občina Braslovče

Občina Polzela

Občina Polzela

Občina Polzela

Občina Polzela

Občina Polzela

novogradnja smučarske vlečnice, ureditev
tekaških in sankaških prog
Utilitarni objekt s tribunami in
spremljajočimi objekti že ob zgrajeni
infrastrukturi.
Ureditev športno turističnega centra ob
skakalnici Ljubno in v Vrbju (ureditev
skakalnic, tekaških prog, manjše smučišče,
nogometna igrišča-namenjena pripravam)
Izgradnja in obnova športnih objektov
Spodnje Savinjske doline
Sanacija in ureditev objekta DTV Partizan in
športnih igrišč v neposredbni bližini ter
izgradnja manjšega stadiona neposredno v
bližini OŠ Braslovče.
Projekt zajema izgradnjo teniške hale,
ureditev nogometnega igrišča in dovoznih
poti.
Rekonstrukcija obstoječega objekta (bivši
vrtec), v enem delu na prostore za dnevno
varstvo starejših in v drugem delu na
prostore mladinskega centra.

600.000,00
505.000,00

8.000.000,00

16.330.000,00 €

SRP

1.000.000,00
3.000.000,00

1.100.000,00

Zagotovitev novih prostorov za vrtec
Polzela.

3.000.000,00

Celovita ureditev območja športno
rekreativnih in turističnih površin z imenom
Žvajga.

5.180.000,00

Občina Polzela

Občina Prebold

Občina Prebold

Občina Vransko

Občina Vransko

Izgradnja bazenskega kompleksa ob
vzhodnem delu športne dvorane Vransko.

1.050.000,00

Občina Žalec

Izgradnja športne dvorane s spremljajočimi
prostori.

2.000.000,00

Občina Žalec

SRP (sektorski
projekti)
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Izgradnja in obnova športne infrastrukture
subregije Dravinjsko

109 Šport in rekreacija Dravinjsko
Sklop projektov športne infrastrukture

Občina Slovenske Konjice

Sklop projektov športne infrastrukture

2.374.400,00 €

Mladinski športni center

Občina Zreče

Mladinski športni center

2.000.000,00 €

Športno igrišče pri Osnovni šoli Vitanje

Občina Vitanje

Športno igrišče pri Osnovni šoli Vitanje

110 Samooskrba v Obsotelju in Kozjanskem
Vzpodbujanje pridelave, predelave in
trženja regionalnih produktov
Podpora trženju lokalno pridelanih
produktov in razvoj blagovne znamke
Zeleni snop
Hladilnica za sadje in zelenjavo Polje ob
Sotli

Kozjanski park v partnerstvu z
občinami, RA Sotlo

RA Kozjansko, občina Šentjur, Dobje
Kmetijska zadruga z.o.o.
Šmarje in partnerji

111 Pospeševanje prehranske samooskrbe Spodnje Savinjske doline
Kmetijska proizvodna cona
Analiza ovir in potencialov za
učinkovitejše trženje kmetijskih pridelkov
v Spodnji Savinjski dolini
Modelna vpeljava prenosa znanja in
uslug izvajalcem storitev za pridelavo
zdravih in kakovostnih plodov različnih
sadnih vrst sadnega drevja v ohišnicah

Občina Tabor
Inštitut za hmeljarstvo in
pivorarstvo Slovenije - IHPS
Inštitut za hmeljarstvo in
pivorarstvo Slovenije - IHPS

Vzpostavitev mrežnega sodelovanja in
podpora trženju za samooskrbo na območju
Obsotelje in Kozjansko
V skladu v varstvenimi ukrepi in cilji
varovanih območij (regijski park, Natura
2000, Biosferno območje Obsotelje in
Kozjansko)
Podpora trženju lokalno pridelanih
produktov in razvoj blagovne znamke Zeleni
snop
Hladilnica za sadje in zelenjavo Polje ob
Sotli
Aktivnosti za povišanje kmetijske in
prehranske oskrbe Spodnje Savinjske doline
Pridelava prehrane v rastlinjakih ter
zagotavljanje samooskrbe z regijskim
prevzemno-distibucijskim centrom
Nove oblike poslovnega povezovanja in
trženja kmetijskih pridelkov v obliki kratkih
oskrbovalnih storitvenih verig.
Trajnostna, sonaravna pridelava sadežev v
ohišnicah s pomočjo strokovnega znanja, ki
bi ga v prakso prenesli preko mladih
podjetnikov, ki bi izvajali te usluge.

izvedljiv

SRP

izvedljiv

SRP

izvedljiv

SRP

500.000,00 €

5.350.000,00 €

1.200.000,00 €

4.150.000,00 €

Ustvarja delovna
mesta

500.000,00 €

5.624.200,00 €

Ustvarja
delovna mesta

3.500.000,00 €

42.000,00 €

75.000,00 €

Ohranjanje avtohtonih in tradicionalnih
sort poljščin in zelenjadnic, usposabljanje Inštitut za hmeljarstvo in
pridelovalcev za proizvodnjo semenskega pivorarstvo Slovenije - IHPS
materiala na nivoju samooskrbe

Ohranitev avtohtonih sort, prilagojenih na
uspevanje v lokalnih pogojih, in ki s svojo
tradicijo hkrati ustrezajo našim navadam in
okusom, omogoča povečanje samooskrbe.

120.000,00 €

Povečanje samooskrbe v regiji z zdravo
hrano

Inštitut za hmeljarstvo in
pivorarstvo Slovenije - IHPS

Na podlagi ohranjanja in vzpostavljanja
zdravih tal ter povečanjem osveščenosti
prebivalstva

400.000,00 €

Razširitev pridelave zelišč v regiji

Inštitut za hmeljarstvo in
pivorarstvo Slovenije - IHPS

vzpostaviti sistem izbora vrst, vzgoja
sadilnega materiala, pridelava, sušenje in
trženje zelišč slovenskega porekla, ekološko
pridelanih in z vsemi potrebnimi certifikati
kakovosti.

120.000,00 €
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Vpeljevanje ukrepov za zmanjšanje
uporab sredstev za varstvo rastlin pri
poljedeljski pridelavi, k dosegu ciljev
učinkovitosti, trajnosti in ekonomičnosti
Vzpostavitev sonaravni-trajnostni način
zatiranja bolezni, škodljivcev in plevelov
pri pomembnejših vrtninh, ki so
zastopane v Savinjski statistični regiji

Inštitut za hmeljarstvo in
pivorarstvo Slovenije - IHPS

Inštitut za hmeljarstvo in
pivorarstvo Slovenije - IHPS

Zasaditev avtohtonih sort jablan

KS Galicija

Urbani vrtovi, samooskrba in trženje
blagovne znamke

Občina Žalec

Oživitev zelenjadarstva in jagodičevja v
občini Žalec ter v Spodnji Savinjski dolini
Zeleno zlato - kakovost zagotovljena
Postavitev trgovine lokalnih produktov z
blagovno znamko Zeleno zlato
Povezovanje občin in lokalnega
prebivalstva za krepitev samooskrbe v
Savinjski regiji
SAMOOSKRBNA VAS, MESTO, REGIJA

Občina Žalec

90.000,00 €

70.000,00 €

800.000,00 €

55.000,00 €

Pričakujemo občutno povečan interes za
lokalne proizvode.

52.200,00 €

Društvo La Vita

Povečati samooskrbo in preiti na lokalno
oskrbo in pridelavo.

200.000,00 €

Občina Luče, Občina Mozirje,
Občina Ljubno, Občina Nazarje,
Rečica ob Savinji, MO Velenje, Erico,
Občina Gornji Grad

Občina Solčava
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114 Razvoj podeželja Obsotelja in Kozjanskega
Izvajanje lokalnih razvojnih strategij

100.000,00 €

Zeleno zlato d.o.o.

112

Razvoj verig

Pridelava pomembnih poljščin, ki bodo
zadostile trajnostnemu vidiku, visoki
učinkovitosti in ekonomsko vzdržni
pridelavi.
Vpeljava varstva vrtnin na sonaraven način,
ki bo zadostila trajnostnemu vidiku, visoki
učinkovitosti in ekonomsko vzdržno
pridelavo.
Dolgoročna samooskrba in prodaja domačih
sort eko jabolk.
Samooskrba, ekološka-naravi prijazna
obdelava površin, osveščanje,
izobraževanje, izboljšanje medsosedskih
odnosov in odnosov v lokalnem okolju - šol,
VVZ in okolice.
Povečati dostopnost lokalne ponudbe
produktov višje kakovosti potrošnikom.

LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS od
Pohorja do Bohorja

Zagotoviti večjo samooskrbo in vzpostavitev
kratkih prehrambenih verig od prizvodnje
do prodaje (motivacija ponudnikov, trženje,
manjši predelovalni obrati predelava/klavnica), upoštevati tipične
lokalne posebnosti, upoštevati EKO in BIO
predelavo, prikazati samooskrbno vas v
smislu prehrane, energije,.... - tudi kot
turistična atrakcija, izgradnja kmečkih tržnic,
Razvoj blagovne znamke za les (za Solčavsko
oz. SAŠA regijo), razvoj drevesne verige od
lesa do produkta, poudarek na dizajnu za
lesene produkte, obuditev starih
rokodelskih obrti, vzpostavitev verig od
lokalnih surovin do končnega produkta
(volna, kamen…) zagotovitev pogojev za
večjo samooskrbo na področju prehrane,
vzpostavitev sistema za oblikovanje
prehranjevalnih verig…
Nadaljevanje izvajanja Lokalnih akcijskih
strategij na območju LAS Obsotelje in
Kozjansko, LAS Od Pohorja do Bohorja
Izvajanje lokalnih razvojnih strategij

3.000.000

izvedljiv

SRP
(sektorski
projekt)

izvedljiv

SRP
(sektorski
projekt)

izvedljiv

SRP

3.000.000

1.500.000,00 €
1.500.000,00 €
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115

Natura 2000 – Volčeke in Paški
Kozjak

Mestna občina Celje, Občina
Dobrna

Naravovarstveni ukrepe, ki bodo izboljšali
stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov
na tem območju in ga tako revitalizirali.

Natura 2000: Izvedba eko parka Vovčeke

Mestna občina Celje

Natura 2000: Izvedba eko parka Vovčeke

Krajinski park Paški Kozjak

Občina Dobrna

Krajinski park Paški Kozjak

116 NATURA 2000 - Obsotelje in Kozjansko

3.300.000,00 €

Zavod RS za varstvo narave s
partnerji

Krajinski park BOČ- Donačka gora

935.000,00 €

Trajnostno varovanje prioritetnih
habitatov in mozaične kulturne krajine
Kozjanskega parka

Kozjanski park

Trajnostno varovanje prioritetnih habitatov
in mozaične kulturne krajine Kozjanskega
parka

800.000,00 €

Ohranitev tipičnih elementov
117 krajine (mejice, vodotoki,
vegetacija) in NATURA 2000 SSD

Zavod RS za varstvo narave

Ohranitev tipičnih elementov krajine
(mejice, vodotoki, vegetacija) in NATURA
2000 SSD

118 Kulturna dediščina v Deželi Celjski

Občine Osrednje Celjsko

Namen projekta: Izvesti obnovo ključnih
kulturnih spomenikov in omogočiti varnost
arheološke ter kulturne dediščine

Stari grad: Prenova Gotskega palacija

Mestna občina Celje

Stari grad: Prenova Gotskega palacija

500.000,00 €

Stari grad: Prenova Romanskega palacija

Mestna občina Celje

Stari grad: Prenova Romanskega palacija

150.000,00 €

Knežji dvorec: Celovita prenova 4. faza
(severni gotski del z zunanjo ureditvijo)

Mestna občina Celje

Knežji dvorec: Celovita prenova 4. faza
(severni gotski del z zunanjo ureditvijo)

5.000.000,00 €

Rakužev mlin: Obnova za novo vsebino
(depoji, kreativne industrije?)

Mestna občina Celje

Rakužev mlin: Obnova za novo vsebino
(depoji, kreativne industrije?)

4.000.000,00 €

Pokopališče Golovec: Parkovna ureditev

Pokopališče Golovec: Parkovna ureditev

Mestna občina Celje

Depoji za ohranjanje arheološke in kulture
dediščine: Izvedba depoja

Obnova kulturnih spomenikov v občini
Vojnik

Občina Vojnik

119 Obnova kulturne in naravne dediščine v Obsotelju in Kozjanskem

Obnova kulturnih spomenikov v občini
Vojnik
Projekti obnove naravne in kulturne
dediščine na območju Obsotelje in
Kozjansko

izvedljiv

SRP

izvedljiv

SRP

izvedljiv

SRP

izvedljiv

SRP

700.000,00 €

Krajinski park BOČ- Donačka gora

Mestna občina Celje

SRP

2.600.000,00 €

1.650.000,00 €

Depoji za ohranjanje arheološke in
kulture dediščine: Izvedba depoja

izvedljiv

400.000,00 €
18.350.000,00 €

Ustvarja
delovna mesta

500.000,00 €
8.000.000,00 €
200.000,00 €

Turizem na podeželju

Občina Šentjur

Turizem na podeželju

500.000,00 €

Revitalizacija trških in vaških jeder

Občine Rogatec, Šentjur in Šmarje
pri Jelšah

Revitalizacija trških in vaških jeder

Obnova objektov kulturne dediščine Stara šola Sv.Ema in Polje ob Sotli

Občina Podčetrtek

Obnova objektov kulturne dediščine - Stara
šola Sv.Ema in Polje ob Sotli

600.000,00 €

Ureditev Emine poti

Občina Podčetrtek

Ureditev Emine poti

400.000,00 €

8.579.000,00 €
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Obnova objekta Banovina na Virštanju

Kmetijska zadruga z.o.o.
Šmarje in partnerji

Obnova objekta Banovina na Virštanju

300.000,00 €

izvedljiv

SRP
(sektorski
projekt)

izvedljiv

SRP
(sektorski
projekt)

Ustvarja
delovna mesta

izvedljiv

RP

Ustvarja
delovna mesta

izvedljiv

RP/DRP

120 Oživitev vaških jeder
Oživitev vaških jeder

Občina Solčava, Občina Šmartno ob
Paki, Občina Luče, Občina Nazarje,
Občina Rečica ob Savinji, Ljubno,
Gornji Grad

Vsebinska in investicijska prenova vaških
jeder, trgov, središč. Reševanje problema
umiranja centrov vasi

5.000.000,00

121 Obnova kulturne dediščine
Obnova baronije

Vsebinska obogatitev Ekomuzeja
122 hmeljarstva in pivovarstva
Slovenije in VIT točk SSD

Občina Šmartno ob Paki

obnova zaščitene kulturne dediščine, ki bi
predstavljala urejena lepo turistično točko,
predvidena je ureditev parka in vinske kleti
za vse vinarje šmaršekga vinorodnega
okoliša

Zavod za kulturo, šport in
turizem Žalec - ZKŠT Žalec

750.000,00

1.445.900,00 €
Dokončanje investicije v posodobitev male
pivovarne ter izvajanje različnih aktivnosti;
150 udeležencev na delavnicah, 8 varjenj
poskusnih novih tipov piv
Triletna raziskava na podlagi ustrezno
statistično in strokovno zastavljenega
poskusa glede možnosti ekološke pridelave
hmelja v naši regiji.

Dvig prepoznavnosti regije skozi
dejavnost hmeljarstva in pivovarstva

Inštitut za hmeljarstvo in
pivorarstvo Slovenije - IHPS

Ekološka pridelava hmelja kot tržna niša

Inštitut za hmeljarstvo in
pivorarstvo Slovenije - IHPS

EKO muzej hmeljarstva in pivovarstva II.
faza

Občina Prebold

Dograditev in opremljanje poslopja
Režajeve domačije v okviru Ekomuzeja

290.000,00 €

Center tehnične kulturne dediščine
Vransko

Občina Vransko

Strnitev in prikaz muzejskih zbirk na enem
mestu - v Schwentnerjevi hiši. Gre za VIT
Ekomuzeja; 5000 obiskovalcev/letno

650.000,00 €

Spoznaj Savinjsko - otroško popotovanje
po Savinjski regiji

RA SAVINJA

Vsebinska nadgradnja Ekomuzeja in VIT
točk

Zavod za kulturo, šport in turizem
Žalec - ZKŠT Žalec

123 Obnova kulturne dediščine SSD

Povezava značilnih turističnih točk v
Savinjski regiji in njihova predstavitev
otrokom in mladostnikom med 6 in 18
letom; 5000 prodanih vodnikov/kart
Vsebinska dopolnitev Ekomuzeja in vstopno
informacijskih točk (multimedijska in avdiovideo predstavitev, prilagoditev dostopnosti
obiskovalcem s posebnimi potrebami)

70.000,00 €

150.000,00 €

215.000,00 €

70.900,00 €

16.331.455,00 €
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Mlini in žage v Spodnji Savinjski dolini
Spominska tabla protestantske cerkve
Govče
Dediščina Žovneških
Žovnek in Ojstrica - pomembna
zgodovina Celjskih knezov
Ohranitev edinstvenega območja
Krvavice

Dvorec Žovnek

Zbiranje arhivskega gradiva ter razstava s
katalogom.
Ureditev in postavitev spominske table,
Medobčinska splošna knjižnica Žalec prevod zadnjega dela knjige ter ureditev
tematske poti.
Sodelujejo tudi Celje, Laško, Dobrna
Občina Braslovče
Tematska in deloma infrastrukturna
ureditev gradu, ureditev parkirišča ter
Občina Tabor
povezovalne cesta do sosednje občine oz.
ruševin območja Ojstrice; 200
obiskovalcev/mesec Poiskati rešitev za
območje Natura 2000, zagotovitev temeljne
Zavod RS za varstvo narave
infrastrukture za izvajanje dejavnosti in
turistično promocijo
Obnova dvorca, izgradnja novega športnorekreacijskega objekta z muzejskim
Občina Braslovče
prostorom in golf igriščem; 40 novih
delovnih mest
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Obnova rojstne hiše Neže Maurer

Občina Polzela

Obnova rojstne hiše Neže Mauer in ureditev
prostorov v njej za razvoj kulture in turizma.

Ureditev in dostop do rudnika živega
srebra v Marija Reki

Občina Prebold

Ureditev dostopne poti do rudnika živega
srebra in ureditev rudniškega rova

Dvorec Novo Celje

Občina Žalec

Obnova dvorca Novo Celje in obogatitev
programa; 10.000 obiskovalcev/leto

Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu

Občina Žalec

Ureditev arheološkega parka v Šempetru
in vsebinska nadgradnja

Občina Žalec

Ureditev starega vaškega jedra Petrovč II. faza

Občina Žalec

Prenova kompleksa Savinove hiše
(rekonstrukcija in sanacija gospodarskega
poslopja in obnova fasade Savinove hiše); 2
delovni mesti, 9.500 obiskovalcev/leto
Preureditev Z dela Rimske nekropole z
nadstreškom in V dela Rimske ceste,
izgradnja novega ali obnova obstoječega
vstopnega objekta, priprava novih vsebin;
12.000 obiskovalcev/leto
Obnova trškega jedra v Petrovčah; 420
obiskovalcev/mesec, 6.000 m2 urejenih
površin

5.000,00 €
15.000,00 €

1.500.000,00 €

3.500.000,00 €

60.000,00 €
140.000,00 €
6.000.000,00 €

1.906.760,00 €

1.640.000,00 €

1.564.695,00 €

Ustvarja
delovna mesta

124 Obnova naravne dediščine SSD
Ekologija, ribištvo in turizem ob
Braslovškem jezeru

Občina Braslovče

Ekološka sanacija jezera, oživitev ribištva in
razvoj eko-turizma; 4.500 obiskovalcev/leto

izvedljiv

SRP

150.000,00 €
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Revitalizacija Žovneškega jezera z okolico

Občina Braslovče

Ekološka sanacija, vzpostavitev kamp
prostora s pestro ponudbo, izgradnja
električne vlečnice za smučanje na vodi,
tematske in učne poti okoli jezera; 300
obiskovalcev/mesec, 10 delavnih mest

Ureditev turističnega centra Slatine

Občina Polzela

Ureditev turističnega centra.

Odkup parcele in ureditev plezališča
Kotečnik

Občina Žalec

Izgradnja turističnega centra s parkirnim
prostorom in ureditev plezališča; 6000
obiskovalcev/leto, 50 parkirnih mest

150.000,00 €

Parkovne in športne rekreacijske
ureditve v občini Žalec

Občina Žalec

Ureditev zelenih površin oz. parkov in
športno-rekreacijskih površin v naseljih obnova parkov, obstoječega drevja,
otroških igrišč, urbane opreme, poti.

1.000.000,00 €

Prenova parka ob baročnem dvorcu
Novo Celje

Občina Žalec

Prenova parka ob dvorcu Novo Celje;
12.000 obiskovalcev/leto

800.000,00 €

Preureditev predprostora pred jamo Pekel,
osvetlitev jame in posodobitev gozdne učne
poti; 25.000 obiskovalcev/leto

800.000,00 €

Preureditev in vsebinska obogatitev jame
Občina Žalec
Pekel

1.000.000,00 €

4.000.000,00 €
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Zap.
št.

Naziv projekta/podprojekta

1

Poletje v Žalcu - postavitev
trgovine lokalnih produktov z
blagovno znamko Zeleno zlato

Društvo za oživljanje
mesta DOM Žalec

Postavitev trgovine lokalnih produktov
z blagovno znamko Zeleno zlato.

2

Center za avtomatizacijo in razvoj

Minitec d.o.o.

Izgradnja poslovno/proizvodnih
prostorov, investicija v novo
tehnološko opremo

3

Izgradnja vrtca Loče

4

Protipoplavni nasip

5

Rekonstrukcija in izgradnja
prizidka vrtec Prevrat

6

Nosilec

Kratek opis projekta

Ocenjena vrednost
projekta

Ustvarjanje
delovnih mest

Realna
izvedljivost
projekta

Rang projekta

19.800,00 €

LP

500.000,00 €

LP

Izgradnja vrtca Loče

2.000.000,00 €

LP

Ureditev protipoplavnega nasipa

1.200.000,00 €

LP

Občina Slovenske
Konjice

Rekonstrukcija in izgradnja vrtca
Prevrat

2.200.000,00 €

LP

Kolesarska pot Slovenske Konjice Zbelovo

Občina Slovenske
Konjice

Izgradnja in ureditev kolesarske
infrastrukture

2.500.000,00 €

LP

7

Učna pot Petelinjek

Občina Slovenske
Konjice

Ureditev učne poti Petelinjek

1.200.000,00 €

LP

8

Celostna revitalizacija centra
Vitanje

Občina Vitanje

Celovita revitalizacija centra Vitanje

600.000,00 €

LP

9

Izgradnja kolesarskih poti

Občina Zreče

Izgradnja in ureditev kolesarske
infrastrukture

900.000,00 €

LP

10

Protipoplavni ukrepi v Občini Žalec Občina Žalec

1.500.000,00 €

LP

11

Vzpostavitev brezžičnega (WiFi)
omrežja

Občina Žalec

50.000,00 €

LP

12

Tehnološko dovršen center za
vzdrževanje ponjav in opreme

Petre d.o.o.

374.000,00 €

LP

13

Inštitut strojnih, računalniških in
procesnih EKO tehnologij

SICO d.o.o.

Občina Slovenske
Konjice
Občina Slovenske
Konjice

Izvedba protopoplavnih ukrepov v
Občini Žalec
Vzpostavitev brezžičnega (WiFi)
omrežja v občini Žalec
Izgradnja centra z najsodobnejšo
tehnološko opremo, s katero bodo
odpravljena tveganja povezana z
ekologijo in okoljem
Ustanovitev Inštituta strojnih,
računalniških in procesnih EKO
tehnologij

LP
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Zap.
št.

1

Naziv projekta

3 RAZVOJNA OS

4
5

Kolesarske poti Savinjske regije (po
državnih cestah)
Obvoznica mimo centra Šmartno ob
Paki
Obvoznica Luče
Most čez Savinjo v Lučah

6

Panoramska Solčavska cest

2
3

Nosilec projekta
Izboljšati prometno
dostopnost regije –
nadaljevanje in dokončanje
3. razvojne osi
Projekt RASR v sodelovanju
z DARS
Izgradnja obvoznice

Kratek opis projekta

Ocenjena vrednost
projekta

Ustvarjanje
delovnih mest

Realna
izvedljivost
projekta

Rang projekta

DRP
občine SAŠA

DRP

občine SAŠA

DRP

občina Šmartno ob Paki
Občina Luče
Občina Luče

DRP
DRP
DRP

Občina Solčava

7

RC Luče - Logarska dolina

8

Regionalna cesta R3-697/5514

9

10

11

12

13

Krožišče Nazarje

Šmihelska cesta

Krožišče "SOTESKA" Mozirje

Krožišče "Gaj" Mozirje

Krožišče "Osnovna šola" Mozirje

Ureditev regionalne ceste
Luče - Logarska dolina
Rekonstrukcija regionalne
ceste R3-697/5514 Nazarje
Gornji Grad skozi Šmartno
ob Dreti
Rekonstrukcija
križišča»CENTER« na
regionalni cesti R3-697/5514
Nazarje Gornji Grad
Rekonstrukcija Šmihelske
cesta RT - turistična cesta
Mozirje - Golte, odsek 1253
Rekonstrukcija
križišča»SOTESKA« na
regionalni cesti R1 Soteska Mozirje odsek 1247
Rekonstrukcija
križišča»GAJ« na regionalni
cesti R1 Radmirje - Mozirje
odsek 1248
Rekonstrukcija
križišča»GAJ« na regionalni
cesti R1 Radmirje - Mozirje
odsek 1248

DRP

Občina Solčava
1.248.000

DRP

1.123.000,00

DRP

občina Nazarje

občina Nazarje

DRP
občina Mozirje

DRP
občina Mozirje

DRP
občina Mozirje

DRP
občina Mozirje
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14

Krožišče Radmirje

Rekonstrukcija križišča v
Radmirju

300.000

DRP

Občina Ljubno
Krošiče Varpolje
Izvedba krožišča na
regionalni cesti R1 225/1248

15
Državne ceste

16

Izboljšanje železniške infrastrukture

17

Krožišče Renek, kolesarska steza in
pešpot

18

DRP

Občina Rečica ob Savinji
Potrebno je rekonstrukcija
MO Velenje
cest:
G1-4 Arja vas - Dravograd,
R2-425 Pesje - Velenje,
R3-694 Velenje - Dobrteša
vas,
R3-693 Velenje - Graška
gora
Potrebno je prestavilo treh
tirov Velenje- Pesje, dva v
dolžini 750 m in dolžine 600
m nivojskega tira. Tako bi se MO Velenje
lahko nivojsko križanje
železniških tirov čez Cesto
Talcev ukinilo.
Izvedba krožišča na
regionalni cesti R1 225/1248
Radmirje-Mozirje na
Reneku, rekonstrukcija ceste
ter izvedba kolesarske steze
in pešpoti na regionalni
cesti od krožišča na Reneku
do Rečice (na R3-751/5507
Nizka-Rečica ob Savinji)
Občina Rečica ob Savinji

Obvoznica Gornji grad

DRP

2.754.293,00

19

20

21

Državno kolesarsko omrežje - Mislinja,
Velenje,
Dobrna, Vojnik

Cesta Gornji Grad Črnivec in Gornji
Grad Nazarje

Izgradnja državnega
kolesarskega omrežja, ki
poteča čez Velenje (Huda
luknja, proti Šoštanju ter
proti Dobrni), projekt vodi
RASR
Preplastitev Gornji Grad Črnivec, Gornji Grad Nazarje

se vključi v projekt št. 2

2.100.000,00
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22

Državno kolesarsko omrežje Mislinja, Velenje,
Dobrna, Vojnik

se vključi v projekt št. 2

23

TEŠ VI

Nadaljevanje in dokončanje
projekta TEŠ VI.

24

Savinja in Dreta

Zagotovitev virov pitne vode in
zagotovitev vodne oskrbe

25
ZD Velenje

26

27

29

30

Prometna infrastrukturaNadaljevanje državnega cestnega
omrežja: Izvedba 3. razvojne osi
(država)
Prometna infrastrukturaNadaljevanje državnega cestnega
omrežja: Izvedba vzhodnega
avtocestnega priključka (država)
Umik tranzitnega prometa iz
mesta: Obvoznica sever-jug
(država)

Ureditev športno
turističnega centra ob
skakalnici Ljubno in v Vrbju
(ureditev skakalnic, tekaških
prog, manjše smučišče,
nogometna igriščanamenjena pripravam)

država

država

država

DRP

DRP

DRP
občine ZSD
Občina Nazarje, Občina Gornji Grad, Občina 22868000
Ljubno, Občina Rečica ob Savinji, Občina
Mozirje, Občina Šmartno ob Paki

MO Velenje, Občina Šoštanj, Občina
Šmartno ob Paki
Turistični center Ljubno

28

Ureditev porečja Savinje in
porečja Drete.
(protipoplavna zaščita,
energetski vir, druga raba turizem, ….)
Izgradnja vodovodnega
omrežja oz. razširitev
obstoječega funkcionalnega
vodooskrbnega omrežja
Letošč
Nadgradnja ZD Velenje negovalna bolnišnica

Izgradnja državnega kolesarskega
omrežja, ki poteča čez Velenje (Huda
luknja, proti Šoštanju ter proti Dobrni),
projekt vodi RASR

DRP

DRP

DRP
Občina Ljubno

Prometna infrastrukturaNadaljevanje državnega cestnega
omrežja: Izvedba 3. razvojne osi
(država)
Prometna infrastrukturaNadaljevanje državnega cestnega
omrežja: Izvedba vzhodnega
avtocestnega priključka (država)
Umik tranzitnega prometa iz mesta:
Obvoznica sever-jug (država)

DRP

DRP

DRP
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31

Rekonstrukcija glavne ceste G2107 Šentjur - Dobovec

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor
Rekonstrukcija glavne ceste
v partnerstvu z občinami
Obsotelja in Kozjanskega

32

Rekonstrukcija glavne ceste R1219 Mestinje - Brežice

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor
Rekonstrukcija glavne ceste
v partnerstvu z občinami
Obsotelja in Posavja

33

Ponovna uvedba železniškega
prometa Imeno - Kumrovec

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor
Vzpostavitev železniškega premeta
v partnerstvu z občinami
Obsotelja in Posavja
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Izgradnja navezovalne ceste
Dramlje - Šentjur-Črnolica na
avtocesto A1

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor Izgradnja navezovalne ceste na
v partnerstvu z občinami avtocesto
Obsotelja in Kozjanskega

35.000.000,00 €
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Rekonstrukcija državnih cest na
območju Obsotelja in Kozjanskega

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor Rekonstrukcija državnih cest na
v partnerstvu z občinami območju Obsotelja in Kozjanskega
Obsotelja in Kozjanskega

23.000.000,00 €
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Izgradnja urgentnega centra za
nujno medicinsko pomoč SB Celje

država

37

Izgradnja državnega kolesarskega
omrežja na območju subregije
Obsotelje in Kozjansko

Ministrstvo za
Izgradnja državnega kolesarskega
infrastrukturo in prostor
omrežja na območju subregije
v partnerstvu z občinami
Obsotelje in Kozjansko
Obsotelja in Kozjanskega

38

Okoljska infrastruktura Obsotelje
in Kozjansko
Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda v porečju Sotle v
aglomeracijah nad 2.000 PE

Občine Obsotelja in
Kozjanskega v
partnerstvu z OKP in JKP

86.379.859,00 €

20.000.000,00 €

3.000.000,00 €

Projekt vpliva na
gospodarsko rast
in posredno na
nova delovna
mesta.
Projekt vpliva na
gospodarsko rast
in posredno na
nova delovna
mesta.
Projekt vpliva na
gospodarsko rast
in posredno na
nova delovna
mesta.
Projekt vpliva na
gospodarsko rast
in posredno na
nova delovna
mesta.
Projekt vpliva na
gospodarsko rast
in posredno na
nova delovna
mesta.

Sektorski projekt in
čezmejni projekt ter
medregijski vpliv

Sektorski in medregijski
projekt in čezmejni vpliv
projekta

Sektorski, medregijski in
čezmejni projekt

Sektorski in medregijski
projekt

DRP
(sektorski projekt)

Izgradnja urgentnega centra za nujno
medicinsko pomoč

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju Sotle v aglomeracijah nad
2.000 PE

DRP
Projekt vpliva na
gospodarsko rast
10.650.000,00 € in posredno na
nova delovna
mesta.

19.693.200,00

Projekt vpliva na
gospodarsko rast
in posredno na
nova delovna

DRP
(sektorski projekt)

sektorski
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mesta.
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Zagotavljanje poplavne varnosti v
porečju Voglajne

MKO, MGRT v
partnerstvu z občinami

Zagotavljanje poplavne varnosti v
porečju Sotle

MKO, MGRT v
partnerstvu s SLO in HR
občinami, HR državne
pristojne institucije

Zagotavljanje poplavne varnosti v
porečju Sotle

Izgradnja in ureditev prometne
infrastrukture

Ureditev cest SSD

Gradnja povezovalne ceste Breg

Zagotavljanje poplavne varnosti v
porečju Voglajne

Občina Polzela

Izgradnja cestne povezave

Izgradnja javne razsvetljave

Občina Polzela

Izgradnja javne razsvetljave

Rekonstrukcija občinskih cest

Občina Polzela

Rekonstrukcija občinskih cest

Povezava hribovitega območja v
občinah Prebold, Tabor in Žalec

Občina Prebold

Cestna povezava občin Tabor Prebold in Trbovlje z namenom
razvoja turizma, gozdarstva in eko
kmetijstva
Povezovalna cesta krožišče Čeplje krožišče Center varne vožnje
Vransko
Rekonstrukcija lokalne ceste
Vransko - Ropasija - Čreta
Rekonstrukcija cestnega omrežja v
Občini Žalec

Občina Tabor

Občina Vransko
Občina Vransko

Občina Žalec

Obnova cestne infrastrukture
Rekonstrukcija cest; 4.030 m urejenih
cest.odsekov, 10 samozaposlenih;

Ureditev povezovalne ceste in povezovalni
most
Rekonstrukcija ceste; 6.000 m
4.178.000 EUR 1 5.390.000 EUR 2,
6.303.000 EUR 3 Rekonstrukcija ceste,
obnova javnih poti in izgradnja pločnikov;
21.662 m cest, 10.000 m javnih poti, 5.056

Projekt vpliva na
gospodarsko rast
8.000.000,00 €
in posredno na
nova delovna
mesta.
Projekt vpliva na
gospodarsko rast
15.000.000,00 € in posredno na
nova delovna
mesta.
30.651.000,00
Projekti vplivajo
na gospodarsko
rast, razvoj in
posredno na nova
delovna mesta.

DRP
(sektorski projekt)

Sektorski, medregijski in
čezmejni projekt
Projekt je
izvedljiv v
načrtovanem
obdobju.
Projekte bo
možno izvesti
ob
sofinanciranju
s sredstvi iz
Razvoja regij.

DRP
(sektorski projekti)

1.500.000,00 €
120.000,00 €
7.000.000,00 €
340.000,00 €

670.000,00 €

750.000,00 €
1.500.000,00 €

15.871.000,00 €
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m pločnikov
Ureditev železniških prehodov v
občini Žalec
Ureditev parkirnega sistema v Žalcu

Občina Žalec

Občina Žalec

300.000 EUR 1 Ureditev prehodov čez
železniško progo; 4 prehodi, 4 nivojski
prehodi za pešce
Urejanje mirujočega prometa, uvedba
plačljivega parkiranja

2.800.000,00 €

100.000,00 €
Projekti vplivajo na
gospodarsko rast,
razvoj in posredno
na nova delovna
mesta.
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Vzpostavitev protipoplavnega in namakalnega sistema na
območju SSD

Vzpostavitev namakalnodemonstracijskega centra s
posodobitvijo prognoze namakanja in IHPS
vzpostavitvijo elektronske mreže
obveščanja
Posodobitev obstoječih namakalnih
sistemov in izgradnja zalogovnikov za IHPS
vodo
Spremljanje agroekoloških razmer na
območjih vzpostavitve velikih posegov
v agrarno krajino z namenom
IHPS
postavitve ukrepov za omiljanje vpliva
v smislu trajnostnega kmetovanja

Vzpostavitev in posodobitev
namakalnih sistemov in zalogovnikov

3.500.000,00 €

Vzpostavitev namakalno
demonstracijskega centra

1.000.000,00 €

Posodobitev namakalnih sistemov in
izgradnje zalogovnikov za vodo

2.500.000,00 €

Sprotno spremljanje fizikalnih in kemijskih
lastnosti tal,onesnaženosti tal ter
spremljanja vpliva na mikroklimo na
območju predvidenih suhih zadrževalnikov
v Spodnji Savinjski dolini.

Projekti so
izvedljivi v
načrtovanem
obdobju,
potrebno
pridobiti
projektno
dokumentacijo
in gradbena
dovoljenja. Za
to področje bo
možno koristiti
različna
finančna
sredstva.

DRP
(sektorski projekti)

120.000,00 €
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