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OPOMNIK ZA SAVINJSKO REGIJO  
(13. 5. 2013) 

 
 

1. SAVINJSKA REGIJA – Priprava Regionalnega razvojnega 
progama 2014-2020 

 
Razvojna regija leži v osrednjem delu Republike Slovenije, sestavlja pa jo 31 občin: Občina 
Braslovče, Mestna občina Celje, Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Gornji Grad, Občina Kozje, 
Občina Laško, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Podčetrtek, 
Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, 
Občina Slovenske Konjice, Občina Solčava, Občina Šentjur, Občina Šmarje Pri Jelšah, Občina 
Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Štore, Občina Tabor, Mestna občina Velenje, Občina 
Vitanje, Občina Vojnik, Občina Vransko, Občina Zreče, Občina Žalec. 
 
Na Konstitutivni seji Razvojnega sveta Savinjske regije, dne 18.10.2012 v Rogaški Slatini, je bil 
sprejet Sklep o začetku priprave in Program priprave RRP SAVINJSKE 2014-2020. S tem sklepom se 
je v regiji pričel proces priprave temeljnega strateškega in programskega dokumenta na regionalni 
ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. 
Proces koordinira RASR, Razvojne agencije Savinjske regije. 

V nadaljevanju so na kratko predstavljeni prvi osnutki posameznih vsebin novega RRP 2014-2020. 
 
1.1 Analiza regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti 

regije 
 
KONKURENČNOST/ GOSPODARSTVO 

PREDNOSTI/POTENCIALI SLABOSTI/OVIRE 
Zdrava jedra predelovalne  industrije z mednarodno konkurenčnostjo Nizka stopnja internacionalizacije MSP 
Rast in razvoj MSP Pomanjkanje finančnih virov za razvoj MSP 
Potencial  obnovljivih virov Odvisnost podjetniškega sektorja od velikih podjetij  
Podjetniški talent, samo zaposlovanje Selitev  proizvodnje v tujino zaradi cenejše delovne sile 
Izdelki z visoko dodano vrednostjo Premajhna povezava gospodarstva in izobraževanja 
Tehnološke, ne tehnološke inovacije, storitvene inovacije Pomanjkanje ustreznih kadrov za razvoj in strokovnega kadra 
Sprejeta Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije Slaba povezanost turistične ponudbe in zmogljivosti 
Regijski centri  turizma kot lokalni razvojni inkubatorji Kratka doba bivanja turistov in nizka potrošnja obiskovalcev 
Hmeljarstvo  Nepovezanost turističnih ponudnikov v celovito ponudbo  
Aktiviranje notranjih razvojnih potencialov regije Dolgotrajni postopki pridobivanj prostorske  dokumentacije 
Razvitost orodjarske stroke Propad lesarske industrije 
Krepitev konkurenčnih prednosti funkcionalnih urbanih območij  Previsoka cena poslovno - gospodarskih parcel 
Mesta kot središča povezav, partnerstvo med mesti in podeželjem Slaba samooskrbnost regije, posebej za povrtnine  
Geostrateška lega regije Slaba prometna povezava – manjka 3. razvojna os 
Razvitost živilske industrije /meso, mleko/ Manjka dobrih praks socialnega podjetništva 
Regijska gospodarska središča in centri odličnosti Premajhna povezanost regije 
Energetska učinkovitost regije  Pomanjkanje samozaposlovanja  
  
 
ČLOVEŠKI VIRI 

PREDNOSTI/POTENCIALI SLABOSTI/OVIRE 
Nizek delež delovno aktivnih Sistemske ovire za nove izobraževalne programe 
Neskladje med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela Neusklajenost izobraževanja s potrebami gospodarstva 
Povečanje prepoznavnosti regije, kot lokacije za tuje naložbe Nizek vpis v deficitarne programe izobraževanja 
Velik delež mladih v študijskih programih Izguba delovnih mest v delovno intenzivnih panogah 
Dobra srednješolska mreža Premalo sredstev za naložbe v RČV v podjetjih 
Dve visokošolski središči Beg možganov 
Bogata društvena organiziranost Staranje populacije, medgeneracijske vrzeli 
Socialna občutljivost Prenizka zavest o potrebnosti vseživljenjskega učenja 
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Regijska štipendijska shema Nizka stopnja izobrazbe prebivalstva v Savinjski regiji 
 Slaba zaposljivost mladih 
 
NARAVNI VIRI 

PREDNOSTI/POTENCIALI SLABOSTI/OVIRE 
Vodni viri, termalne in zdravilne vode Nezadostno varovanje vodnih virov pred onesnaževanjem 
Energetski viri - lesna biomasa, vodna, geotermalna energija Nezadostno izkoriščeni naravni potenciali in obnovljivi viri energije 
Gozd in les Izvoz lesa v surovem stanju, hlodovine 
Rodovitna kmetijska zemljišča , podeželje Upad zaposlenih v kmetijstvu in delovnih mest na podeželju 
Degradirana območja  Izseljevanje s podeželja 
Biotska pestrost, krajinski parki, Natura 2000 Uvoz cenejše hrane iz tujih držav 
Kulturna in naravna dediščina Slabšanje krajine zaradi opuščanja kmetijske pridelave 
Prehranska samooskrbnost Potratna poraba pitne vode in izgube energetskih virov 
Nadzor nad pozidavo kmetijskih zemljišč  
 
1.2 Vizija regije 
 

» S  TRAJNOSTNIM  RAZVOJEM  REGIJE  DO  SPLOŠNE  BLAGINJE  «       
 
1.3 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. 
 
1.4 Razvojni cilji regije 
 
RAZVOJNE USMERITVE in CILJI REGIJE  do 2020 
 

 Trajnostna gospodarska rast  Uspešna turistična regija 
 Samooskrba regije  Trajnostno upravljanje z naravnimi viri 
 Blaginja ljudi  Kvaliteta poslovnega in bivalnega okolja  
 Povečanje zaposljivosti delavno aktivnega prebivalstva   Regija priložnosti  
 Krepitev podjetništva, obrti skozi samozaposlovanje  Vključenost družbe 
 Preseči kazalce povprečja razvojne uspešnosti RS   Urejena trajnostna razvojna infrastruktura 

 
 
1.5 Razvojne prioritete 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.  

 
 
 
 
 
 
 

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.  

Predelava in obdelava 
materialov 

(kovine, les, umetne mase) 

Prehranska 
oskrba 

 
Trajnostni turizem 

 

       
Energetska 

oskrba 
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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. 
 
1.7   Osnutek ključnih evidentiranih regijskih in sektorskih projektov 
 
Osnutek RRP – Strateški in Programski okvir RRP Savinjske regije 2014-2020 (z naborom projektnih 
predlogov), je objavljen na spletni povezavi  http://www.rasr.si/si/savinjska-regija/141. 
 
 

2. KLJUČNA VPRAŠANJA RRA SAVINJSKE GLEDE NAČRTOVANJA V 
PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020 

 
Vprašanje: Okvirna finančna ocena vrednosti sredstev, namenjenih za Savinjsko razvojno regijo v 
obdobju 2014-2020 
 
Odgovor: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa definiciji sektorskega in 
regijskega projekta. »Sektorski projekt« je razvojni projekt, ki uresničuje program pristojnega 
ministrstva za doseganje ciljev na področju dela ministrstva in ima tudi pomemben vpliv na 
uresničevanje razvojnih prioritet v regiji. »Regijski projekt« pa je razvojni projekt, ki temelji na 
regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in izkorišča njene razvojne 
potenciale. Od lokalnega projekta se regijski razlikuje po celovitem reševanju določene problematike v 
okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje. Po pristojnosti 
običajno tudi sodi v več sektorjev oz. resorjev kar je največkrat tudi razlog, da do njegove izvedbe 
težko pride. Na presečišču sektorskih politik pa so praviloma sinergije največje in to je usmeritev, ki ga 
za novo finančno perspektivo priporoča tudi Evropska komisija v okviru teritorialne agende. Projekte iz 
dogovora za razvoj regij se bo neposredno uvrščalo v načrte razvojnih programov državnega in 
občinskih proračunov ter neposredno potrjevalo v okviru postopkov izvajanja kohezijske politike EU. 
 
V dogovoru za razvoj regije naj bi imeli nekaj za regijo ključnih sektorskih projektov in regijske 
projekte. Do izbora enih in drugih naj bi prišli s teritorialnim razvojnim dialogom, ki je tudi zakonski 
termin in je opredeljen kot način razreševanja razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev 
med različnimi teritorialnimi ravnmi. Predvidevamo, da bodo sektorski projekti vstopali v teritorialni 
razvojni dialog predvsem na pobudo ministrstev in se bo regija opredelila do teh pobud v smislu 
rangiranja njihovega pomena z vidika doseganja razvojnih ciljev regije. Obratno naj bi regijski projekti 
vstopali v dialog predvsem na pobudo regije. 
 
Sektorski projekti naj bi bili praviloma sofinancirani s strani pristojnega resorja (praviloma s sredstvi 
EU), regijski projekti pa tudi s sredstvi EU in sicer prek tistega dela proračuna MGRT, ki je namenjen 
za regionalni razvoj. Glede EU sofinanciranja projektov iz dogovora za razvoj regij je potrebno 
upoštevati, da paket EU uredb sicer še ni sprejet. Trenutno stanje v pogajanjih kaže, da naj bi bilo 
Sloveniji skupno na voljo okoli 3,3 milijarde evrov kohezijskih sredstev (v tekočih cenah). Od tega naj 
bi Zahodni Sloveniji, ki dosega povprečno raven razvitosti EU, pripadlo skoraj 860 milijonov evrov 
sredstev strukturnih skladov, preračunano v tekočih cenah. Vzhodni Sloveniji, ki dosega 69,2 odstotka 
povprečne razvitosti EU, naj bi bilo na razpolago skoraj 1,26 milijarde evrov sredstev strukturnih 
skladov, v tekočih cenah. Za področje prometne in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije 
bo iz Kohezijskega sklada za Slovenijo kot celoto na voljo  okoli 1060 milijonov evrov. 
 
Glede stopnje sofinanciranja trenutno stanje v pogajanjih kaže, da naj bi stopnja sofinanciranja za 
kohezijski sklad znašala 15%, za strukturne sklade pa 20% za Cilj 1 (Naložbe za rast in delovna mesta 
v državah članicah in regijah) in 15% za Cilj 2 (Evropsko teritorialno sodelovanje). 
 
Regionalna politika si bo pri regijskih projektih iz dogovorov za razvoj regij prizadevala, da bi se v del 
sredstev zahtevanega javnega sofinanciranja zagotovil iz sredstev državnega proračuna in le del iz 
proračunov občin. Po posameznih tipih projektov bi lahko bil odstotek sofinanciranja s strani 
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državnega proračuna različen  (npr. višji za t.i. mehke projekte, ki so podprti s strani gospodarstva in 
nevladnega sektorja). Pri regijskih projektih za razreševanje romske problematike in za spodbujanje 
gospodarske osnove narodnih skupnosti, kjer obstajajo zakonske podlage in posebne proračunske 
postavke, bi državni proračun lahko zagotavljal celo do 95-odstotni delež lastne udeležbe. V visokem 
deležu bi državni proračun lahko zagotavljal  lastno udeležbo tudi za regijske projekte iz dogovorov za 
razvoj regij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki se določajo na podlagi 
intervencijskega mehanizma iz 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
 
Glede upravičenosti DDV odločitev še ni poznana. Ker je del DDV povračljiv in glede na 
administrativne probleme izvajanja se nagibamo k stališču, da DDV naj ne bi bil upravičen strošek. 
 
Prednostna področja bodo natančneje opredeljena v nadaljnjem procesu priprave programskih 
dokumentov. V zvezi s pripravo dokumentov za programsko obdobje 2014-2020, smo vsem regijam 
poslali: (i) zadnja izhodišča Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 (SRS), ki so vložena v vladno 
proceduro in (ii) prvi osnutek Programa državnih razvojnih prioritet in investicij (DRPi) 2014-2017. 
Struktura DRPi sledi identificiranim prioritetam in usmeritvam v osnutku izhodišč SRS 2014-2020. V 
izhodiščih SRS je identificiranih pet razvojnih prioritet (podjetnost, znanje, zeleno, vključujoča družba 
ter učinkovit javni sektor in pravna država), ki so v DRPi podprte s podrobno analizo stanja, SWOT 
analizo,  specifičnimi cilji ter sklopi v katerih so opredeljena investicijska področja.  
Glede operativnih programov kohezijske politike EU je delovno izhodišče, da bo Slovenija pripravila en 
operativni program z vsebinsko širokimi prednostnimi osmi. Prva izhodišča kažejo, da bi lahko bile 
prednostne osi naslednje: 
(1) Spodbujanje zaposlovanja in zaposlenosti skozi izboljšano znanje, spretnosti, kompetence in 
mobilnost na trgu dela  
(2) Raziskave, inovacije in tehnološki  razvoj v skladu s pametno specializacijo (za izboljšanje 
blagostanja, konkurenčnosti, stanja okolja) 
(3) Izboljšanje  konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva, izboljšanje poslovnega okolja in 
spodbujanje podjetniških dejavnosti  
(4) Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja  
(5) Izboljšanje stanja okolja in biotske raznovrstnosti  
(6) Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje 
(7) Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava ter podpora razvoju NVO 
Znotraj prednostnih osi naj bi imeli tematsko osredotočenje (regionalni pristop prek dogovorov za 
razvoj regij z možnostjo izvedbe prek mehanizma celostnih teritorialnih naložb) za: 

 Regijske sheme in socialno podjetništvo, 
 Trajnostni razvoj urbanih območij in 
 Trajnostni razvoj zavarovanih območij. 

Finančna sredstva po prednostnih oseh tudi še razdeljena in seveda tudi ne obseg sredstev za 
celostne teritorialne naložbe. Glede regijske kvote je stališče ministrstva, da naj se pri pripravi 
integriranih regijskih projektov okvirno izhaja iz obsega sredstev, ki je razpoložljiv v sedanjem 
programskem obdobju v okvir prednostne usmeritve »Razvoj regij«. 
 
Vprašanje: Kakšna je natančna struktura dogovora za razvoj regije in kakšne so obveznosti regije v 
zvezi z dogovorom? 
 
Odgovor: Pripravo in sklepanje dogovora za razvoj regij urejajo: 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11 in 57/12), 
- Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS št. 69/12), 
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS št. 16/13) in 
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna (Uradni list RS, št. 54/10). 
 
Ključni instrument regionalne politike v naslednjem programskem obdobju bo dogovor za razvoj regije. 
Za obdobje štirih let ga skleneta MGRT in razvojni svet regije. Vključuje: (1) regijske projekte in (2) 
sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije. Dogovor podpišeta 
predsednik razvojnega sveta regije in minister. Projekti iz podpisanega dogovora se neposredno 
uvrščajo v načrte razvojnih programov državnega in občinskih proračunov ter neposredno potrjujejo s 
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strani organov upravljanja kohezijske politike EU. Pripravlja se skupaj z državnim programom 
razvojnih prioritet in investicij in mora biti z njim usklajen. 
 
Dogovor vsebuje:  
– povzetek RRP s predstavitvijo razvojnih specializacij regije, strateških razvojnih ciljev regije ter 

razvojnih prioritet,  
– seznam projektov, razvrščenih po prioriteti s podatki o nosilcih, imenih projektov ter finančno oceno,  
– seznam rezervnih projektov, razvrščenih po prioriteti s podatki iz prejšnje alineje,  
– opis meril za izbor in postopka izbora regijskih projektov,  
– razvrstitev sektorskih projektov po prioriteti z utemeljitvijo in  
– podrobno predstavitev posameznih projektov skladno z Uredbo o RRP. 
 
Postopek priprave se začne s povabilom MGRT razvojnemu svetu regije za pripravo in podpis 
dogovora, ki vsebuje:  
– povabilo razvojnemu svetu regije za pripravo predlogov regijskih projektov, razvrščenih po prioriteti,  
– indikativno kvoto razpoložljivih sredstev za sofinanciranje regijskih projektov na proračunskih 
postavkah MGRT,  
– splošne pogoje in splošna merila za uvrščanje regijskih projektov v dogovor (po uredbi) in  
– okvirno časovnico priprave in sklepanja dogovora.  
 
Pri izboru regijskih projektov mora razvojni svet regije upoštevati naslednje splošne pogoje za 
uvrščanje regijskih projektov v dogovor:  
– skladnost projekta z regionalnim razvojnim programom,  
– skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja, ki so podlaga za 
sofinanciranje regijskih projektov,  
– skladnost projekta s politikami Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada),  
– merljivost učinkov in rezultatov projekta,  
– zaprtost finančne konstrukcije projekta,  
– izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.  
 
V povabilu razvojnemu svetu regije za pripravo in podpis dogovora se lahko določijo dodatni splošni 
pogoji, v primeru sofinanciranja projektov iz sredstev EU pa se projekti uvrščajo v dogovor v skladu s 
pravili EU. 
Pri izboru regijskih projektov mora razvojni svet regije upoštevati naslednja splošna merila: 

a. merila glede na vsebino ali namen:  
– učinek na gospodarsko rast in delovna mesta,  
– učinek na razvoj človeškega potenciala,  
– pozitiven vpliv na okolje, 
– prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije, 

b. merila glede na sinergijski učinek:  
– med nameni iz prejšnje točke, 
– z drugimi projekti, 
– regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega sodelovanja, 

c. merila glede na finančno učinkovitost:  
– učinek projekta glede na vložena finančna sredstva.  
Splošna merila se kvantificirajo in razdelajo v regijsko specifična merila z upoštevanjem razvojne 

specializacije in prioritet regije. 
 
Splošna merila iz povabila MGRT se v regiji kvantificirajo in razdelajo v regijsko specifična merila z 
upoštevanjem razvojnih specializacij in prioritet regije. Predlog kriterijev za uvrščanje regijskih 
projektov v dogovor pripravi RRA in potrdi razvojni svet regije. Odbori sveta oblikujejo predloge 
regijskih projektov in rezervnih projektov (v višini največ 30 odstotkov predvidenih sredstev za regijske 
projekte). Potrdi jih razvojni svet regije. 
 
MGRT posreduje regiji predloge sektorskih projektov za uvrstitev v dogovor, ki vključujejo javne 
investicije ali neinvesticijske državne projekte s področja dela ministrstev. Do njih se razvojni svet 
regije opredeli tako, da jih razvrsti po prioriteti. 
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MGRT preveri izpolnjevanje splošnih pogojev in splošnih meril ter medresorsko uskladi dogovor za 
razvoj regij z relevantnimi politikami ministrstev po postopku, ki ga določa uredba, ki ureja dokumente 
razvojnega načrtovanja in postopke za pripravo predloga državnega proračuna. Vlada je v ta namen 
ustanovila krovno delovno skupino za pripravo Strategije razvoja Slovenije in šest delovnih skupin za 
posamezna področja politik. Priprava RRP in čezmejnih programov ETS poteka hkrati s pripravo 
državnih strateških dokumentov in sicer po enaki metodologiji treh korakov. Za zagotavljanje 
usklajenosti načrtovanja med državno in regionalno ravnijo so v MGRT določeni skrbniki regij. 

 

3. STATISTIČNI PODATKI 
(Prispevek: MGRT- Direktorat za evropsko kohezijsko politiko) 

Ta statistična regija – lahko bi jo imenovali tudi »nekdanja dežela grofov Celjskih« – je 
naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega pretežno z gozdom porasel in  turistično  privlačen alpski 
svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko 
dolino z ugodnimi razmerami za hmeljarstvo, obdelano Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino z 
nahajališči lignita, ki se uporablja za  proizvodnjo  električne  energije.  Savinjska  regija letno nameni 
okrog 2 % bruto domačega proizvoda za investicije v varstvo okolja; v letu 2010 je za varstvo okolja 
namenila 17,5 % od vseh investicijskih sredstev. Tukajšnja podjetja zaposlujejo nadpovprečno število 
oseb, ki delajo. V začetku leta 2011 je imela najmanj višješolsko stopnjo izobrazbe že skoraj petina 
prebivalcev; nadpovprečno število študentov na 1.000 prebivalcev in visok delež študentov med 
prebivalci, starimi od 19 do 26 let, pa pomenita za  regijo  pomemben  izobrazbeni  potencial.  
Savinjska regija velja tudi za priljubljen cilj turističnih potovanj; v letu 2011 jo je obiskalo okrog 11 % 
vseh turistov v Sloveniji, ti so v tej regiji prenočili povprečno štirikrat. 

Tabela: Pomembnejši statistični podatki savinjske regije 

Površina, km2, 1. 7. 2011 2.384 
  
Število prebivalcev, 1. 7. 2011 260.093 
  
Gostota prebivalstva, 1. 7. 2011 109,1 
  
Število živorojenih, 2011 2.768 
  
Število umrlih, 2011 2.367 
  
Naravni prirast, 2011 401 
  
Število učencev, 2011/20121) 21.214 
  
Število dijakov, 2011/20121) 10.694 
  
Število študentov, 2011/20122) 13.358 
  
Število diplomantov, 20112) 2.791 
  
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2011 102.430 
  
Število zaposlenih oseb, 2011 89.371 
  
Število samozaposlenih oseb, 2011 13.060 
  
Število registriranih brezposelnih oseb, 2011 15.358 
  
Povprečna mesečna bruto plača po regiji prebivališča, 
skupaj, EUR, 20113) 

1.466 
  
za moške3), EUR 1.514 
  
za ženske3), EUR 1.408 
  
Število podjetij, 2011 18.696 
  
Prihodek podjetij, mio. EUR, 2011 9.552 
  
Bruto investicije v nova osnovna sredstva4), 1.000 EUR, 
2011 

464.317 
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Regionalni bruto domači proizvod, mio. EUR, 2010 4.084 
  
Število kmetijskih gospodarstev, 2010 11.434 
  
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2010 67.297 
  
Število ležišč5), 2011 13.652 
  
Število prihodov turistov, 2011 359.051 
  
Število prenočitev turistov, 2011 1.383.818 
  
Število osebnih vozil, 31. 12. 2011 133.539 
  
Število cestnoprometnih nesreč, 2011 2.736 
  
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada, 31. 12. 
2011 

104.160 
  
Količina zbranih komunalnih odpadkov, t, 2011 87.377 
  
Tekoči izdatki za varstvo okolja, 1.000 EUR, 2010 59.568 
  
Investicije za varstvo okolja, 1.000 EUR, 2010 97.823 

 Vir: SURS, Slovenske regije v številkah, april 2013.  
  

   4. PODJETNIŠKA DEJAVNOST V REGIJI 
 
4.1  Informacija o poslovanju gospodarskih družb in s.p. v letu 20111 
 
Poslovni rezultati podjetij (5.470 gospodarskih družb (4,18% vseh podjetij v Sloveniji) in 8.694 
samostojnih podjetnikov (6,64% vseh podjetij v Sloveniji)) v Savinjski regiji so bili v letu 2011 naslednji: 

 ustvarila so 8.757,2 mio € čistih prihodkov (10,94% vseh v Sloveniji), od tega 2.735,5 
mio € z izvozom (10,71% vsega v Sloveniji);  

 zaposlovala so povprečno 64.751 delavcev (13% vseh v Sloveniji); 
 v letu 2011 so ustvarila 2.399,4 mio € neto dodane vrednosti (13,16% vse v Sloveniji); 
 neto dodana vrednost na zaposlenega je v regiji znašala 37.056 €, kar je 1,2% nad 

povprečjem države, ki je bilo 36.608 €; 
 ustvarila so za 13,4 mio € neto čistega dobička, od tega s.p. 39,3 mio € neto čistega 

dobička in g.d. 26 mio € neto čiste izgube (na ravni države so podjetja ustvarila 756,4 mio 
EUR neto čistega dobička); 

 dobri dve tretjini gospodarskih družb se je ukvarjalo s storitvenimi dejavnostmi; 
 po izvozni realizaciji so izstopale g.d. s področja predelovanih dejavnosti, ki so same 

realizirale 83,1 % izvoza. Rast izvoza je temeljila predvsem na tehnološko zahtevnejših 
proizvodih, povečal pa se je tudi obseg izvoza v nizko tehnološko zahtevnih dejavnosti; 

 največji delež v izvozu v okviru predelovalnih dejavnosti so tako imele g.d. s področja 
proizvodnje računalnikov, elektronskih, optičnih in električnih naprav (39,8 %); 

 Glede na dejavnost g.d. so 61,1 % čistega dobička ustvarile g.d. s področja industrije in 
gradbeništva. 

 
4.2 Informacije o dodelitvi finančnih spodbud z naslova spodbujanja podjetništva, 

konkurenčnosti in tehnologije v letih 2012 in 2013 
 

Javni razpis/program \ Regija 

Savinjska Skupaj vse regije 
Odobrena 

višina 
subvencije 

Odobrena 
višina 
kredita 

Odobrena 
višina 

garancije 
Delež 

Odobrena 
višina 

subvencije 

Odobrena 
višina 
kredita 

Odobrena 
višina 

garancije 
Javni poziv za pomoč podjetjem, ki so utrpela 
škodo kot posledico poplav v novembru 2012 1.466.417     33,33% 4.400.000     
Javni razpis za garancije Sklada za bančne kredite 
s subvencijo obrestne mere (P1/2012)* 416.919   3.186.730 11,87% 3.513.041   26.852.035 
Javni razpis za garancije Sklada za bančne kredite 
za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2012)* 79.712   885.690 5,82% 1.369.945   15.221.614 
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v 
podjetjih 2012 (KROP 2012) 1.341.716     12,25% 10.951.559     

                                                             
1 Vir: AJPES (http://www.ajpes.si/Letna_porocila/Informacije_iz_letnih_porocil). 
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Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega 
sklada za regionalni razvoj – ESRR za 
sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v 
neposredni navezavi na rezultate razvojno-
raziskovalnih aktivnosti (TI 2012) 0     0,00% 6.403.000     
Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih 
podjetij (P2A 2012) 60.000     7,50% 800.000     
Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih 
podjetij v letu 2012 (P2B 2012) 60.000     5,06% 1.185.236     
Eurostars 2012 150.000     43,48% 344.984     
Javni razpis za financiranje izvajanja nalog 
univerzitetnih inkubatorjev v letih 2013-2014 0     0,00% 500.000     
Javni razpis za sofinanciranje konzorcija, ki izvaja 
dejavnost prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih 
organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 
2014 (TTO 2013 - 2014) 0     0,00% 1.000.000     
VEM 2013 85.680     17,41% 492.240     
Skupaj leto 2012 3.424.763 0 4.072.420 10,60% 28.622.782 0 42.073.650 
Delež v letu 2012 11,97%   9,68%         
Skupaj leto 2013 235.680 0 0 10,08% 2.337.224 0 0 
Delež v letu 2013 10,08%            

Skupaj v letih 2012 in 2013  3.660.443 0 4.072.420 10,59% 30.960.006 0 42.073.650 
Delež skupaj  11,82%  9,68%      
* navedena predvidena višina subvencije obrestne mere 
 
Savinjski regiji je bilo na podlagi razpisov Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo 
(DPKT) v letih 2012 in 2013 skupaj dodeljeno 7,7 mio €. Dodeljena sredstva predstavljajo 10,59% 
delež vseh dodeljenih sredstev DPKT v navedenih letih. Ker je v letu 2010 predstavljal regionalni BDP 
regije 11,5% celotnega slovenskega BDP, lahko ocenimo, da so podjetja te regije v navedenih letih 
relativno uspešno sodelovala na javnih razpisih DPKT, saj je delež, ki so ga podjetja iz te regije 
prispevala v BDP zgolj za 0,9 odstotne točke višji od deleža prejetih sredstev na podlagi javnih 
razpisov/ukrepov DPKT. 
 
4.3.  Informacije o dodelitvi finančnih spodbud z naslova spodbujanja tujih neposrednih 

investicij 

Za spodbujanje tujih neposrednih investicij so bile finančne spodbude v višini 4.130.008,00 EUR v 
obdobju od leta 2006 do leta 2012 na osnovi javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih 
investicij (TNI) na območju Savinjske regije dodeljene šestim podjetjem za realizacijo osmih 
investicijskih projektov, ki naj bi skupaj ustvarili 724 novih delovnih mest v zadevni regiji.  

Tabela 1: Podprti projekti v okviru JR (financirano z integralnimi sredstvi) 

Leto Prejemnik Dejavnost Država 
Delovna 
mesta 

Spodbuda v 
Eur 

2006 Periteks d.o.o. proizvodnja Avstrija 100 459.021,87 
2006 
2008 SAPS d.o.o.(sedaj Odelo d.o.o.) 

Proizvodnja, 
predelovalna Nemčija 300 1.541.052,00 

2007 
in 

2008 
BSH HIŠNI APARATI d.o.o. 
 

Predelovalna 
R&R 

Avstrija 
Nemčija 208 1.348.000,00 

2007 
ACER FURNIRNICA, SPAJALNICA FURNIRJA IN 
TRGOVINA d.o.o. Predelovalna 

Velika 
Britanija 50 125.000,00 

2011 G 3000 PS d.o.o. Predelovalna Hrvaška 39 249.885,00 
2012 GKN Driveline Slovenija d.o.o. Predelovalna VB 27 407.050,00 

 

Po posebnem postopku sta bili leta 2011 odobreni dve spodbudi;  
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a) Odelo Slovenija d.o.o., za investicijski projekt  »Proizvodnja luči nove generacije v odelo 
Slovenija, d.o.o.,-Faza IV« v višini 2.644.037,00 EUR. Vednost investicije znaša 11,8 mio eur. 
Prejemnik se je zavezal, da bo na projektu ustvaril 200 novih delovnih mest.  

b) BSH Hišni aparati d.o.o., za investicijski projekt  “Razširitev in diverzifikacija proizvodnje malih 
gospodinjskih aparatov”,  v višini 7.890.000,00 EUR. Vednost investicije znaša 26,3 mio EUR. 
Prejemnik se je zavezal, da bo na projektu ustvaril 51 novih delovnih mest. 

 
 
5. PODATKI O TURIZMU V REGIJI 

 
5.1 Savinjska regija in turizem 
 
Turistična dejavnost v regiji pomembno vpliva na celoten gospodarski razvoj regije in  zagotavlja 
številna delovna mesta. Velja za perspektivno dejavnost regije.   
 
Savinjsko razvojno regijo uvrščamo med relativno dobro razvite in priljubljene turistične 
destinacije. Ima večstoletno tradicijo, predvsem na področju zdraviliškega in wellness turizma, ki 
predstavlja še danes vodilno turistično ponudbo. Ob naravnih virih  (termalne in mineralne vode) so 
nastajala in se razvijala središča zdraviliškega in  wellness turizma: Rogaška Slatina, Rimske 
toplice, Terme Dobrna, Thermana Laško (Zdravilišče Laško), Terme Olimia, Terme Topolšica, 
Terme Zreče, klimatsko zdravilišče Rogla. 
 
Ob močno uveljavljenem zdraviliškem turizmu se vse bolj razvijajo tudi zimski, klimatski, kongresni in 
sejemski turizem (Rogla, Golte, Celjska koča Celje). 
 
Pomembno sestavino turističnega gospodarstva Savinjske regije predstavlja izletniški turizem 
oziroma dnevni turizem, ki je vezan na posamezne dogodke, kulturne, športne in druge prireditve, 
posebno gostinsko ponudbo, kopališča, wellness, seminarji, konference, obisk muzejev in drugo. 
Obisk dnevnih gostov je zelo pomanjkljivo merjen in zato meritve SURS ne odražajo dejanskega 
stanja. Glede na izjemen zgodovinski in dediščinski pomen in potencial v slovenskem in širšem 
evropskem prostoru (antična Celeia, Celjski grofje in srednjeveško Celje, Rimska Nekropola, 
industrijska tradicija, lega, aktualni, ustvarjalni potencial in ponudba…) ima regijsko središče Celje še 
veliko možnosti za nadaljnji turistični razvoj.   
 
5.2  Novejši statistični podatki o turizmu v regiji 
 
V Savinjski regiji je bilo v letu 2012 na voljo skupno 13.208 ležišč (kar je 444 ležišč manj kot v letu 
2011), od tega 55,9% v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih. Izmed vseh razpoložljivih ležišč v 
Sloveniji jih je v tej regiji 10,86%.  
 
V letu 2012 je Savinjski regijo obiskalo 366.168 turistov, kar je 2% več kot v letu 2011 (od tega 
45 tujih turistov), ki so ustvarili 1.430.348 nočitev, kar je 3,4% več kot v letu 2011 (od tega tuji 
47% tuji gostje). Glede na celoten turistični obisk Slovenije v letu 2012 predstavlja Savinjska regija po 
številu prihodov turistov 11,1% delež in na strani turističnih nočitev 15% delež.  
 
V prvih 2 mesecih leta 2013 je Savinjsko regijo obiskalo 61.460 turistov (kar je 7% manj kot v istem 
obdobju lani), ki so ustvarili 222.620 nočitev (kar je  21% delež v vseh prenočitvah v Sloveniji v 
tem obdobju). V primerjavi z enakim obdobjem leta 2012 so letos zabeležili 7% manj nočitev.  
 
5.3  Turistični projekti podprti  s sredstvi ESRR  
 
V tej regiji sta bili ustanovljeni 2 Regionalni turistični destinaciji (RDO), in sicer RDO SAŠA ter 
RDO Dežela Celjska, ki vsaka združujeta več občin in jih povezujeta z namenom kreiranja novih 
turističnih proizvodov in njihove skupne promocije na domačem trgu in v tujini. Vzpostavitev 
obeh RDOjev sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s sredstvi ESRR (+ lastna 
udeležba), projekta pa trajata v obdobju 2010 – 2013. Poleg ustanovitve obeh regionalnih 
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destinacijskih organizacij je MGRT preko razpisov za sofinanciranje s sredstvi ESRR podprlo še 4 
promocijske projekte. Skupna predračunska vrednost vseh 6 podprtih promocijskih projektov je 
znašala 1.870.880,75 (brez DDV), sofinancirali pa smo jih v višini 473.487,92 EUR.  
 
V obdobju 2007-2013 smo podprli smo 18 projektov investicij v turistično infrastrukturo, ki so 
bile sofinancirane preko razpisa MGRT s sredstvi ESSR v višini 27.763.866,17.  S temi projekti 
naj bi regija pridobila  840 novih ležišč in 325 novih delovnih mest.  

Največji naložbi v turistično infrastrukturo v regiji v tem obdobju: Rimske terme d.o.o. in Thermana 
Laško z izgradnjo hotela in  termalnega centra, ki ju je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo s sredstvi ESRR.  

Promocijski projekti, ki  jih je MGRT podprlo s sredstvi ESRR v Novi finančni perspektivi (2007-
2013):   
 

Prijavitelj Polni naziv projekta 

Predračunska 
vrednost brez 
DDV 

Znesek 
sofinanciranja  

Unior d.d. Destinacija Rogla - Pohorje 168.714,08 100.000,00 

Terme Olimia d.d. Wellness - kulinarika - narava 156.000,00 93.600,00 

Skupnost 
slovenskih naravnih 
zdravilišč 

Promocijsko-prodajna brošura SSNZ in 
PR akcija v Sloveniji, E-časopis v Italiji, 
Avstriji in Nemčiji, PR akcija in 
oglaševanje v Italiji 142.000,00 52.918,64 

Savinjsko-šaleška 
obmožna razvojna 
agencija, d.o.o. 

Regionalna destinacijska organizacija 
Savinjsko-šaleška  487.500,00 

59.043,30 

Zavod za kulturne 
prireditve in turizem 
Celeia Celje 

Regionalna destinacijska organizacija 
Dežela Celjska 666.666,67 

52.464,20 

SKUPNOST 
SLOVENSKIH 
NARAVNIH 
ZDRAVILIŠČ 

Akcije pospeševanja prodaje slovenskih 
naravnih zdravilišč na trgih Slovenije, 
Avstrije, Italije, Nemčije, Srbije in 
Hrvaške 

250.000,00 

115.461,78 

SKUPAJ  1.870.880,75 473.487,92 
 
 
Investicijski projekti, ki jih je MGRT podprlo s sredstvi ESRR v okviru Nove finančne 
perspektive (2007-2013): 
 

Prijavitelj Polni naziv projekta 

Predračunska 
vrednost brez 
DDV 

Odobren znesek 
sofinanciranja  

Terme Olimia d.d. 
Izgradnja bazenskega kompleksa 
z dodatno ponudbo - Olimia Lux 7.795.699,00 1.669.869,00 

Naravno zdravilišče Topolšica d.d. Izgradnja wellness centra 7.333.874,00 2.340.000,00 
Rimske terme d.o.o. Rimske terme - Wellness center 20.079.948,00 4.000.000,00 

Rimske terme d.o.o. 
Rimske terme - nastanitvene 
zmogljivosti 2. faza 3.432.696,00 1.081.594,00 

Columen d.o.o. Hotel Soča - Rogaška Slatina 6.645.317,00 1.846.250,00 
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Naravno zdravilišče Topolšica d.d. 
Izgradnja apartmajskega naselja 
Ocepek 3.974.568,00 1.200.000,00 

Terme Olimia d.d. Rekonstrukcija in nadzidava 
Hotela Breza 5.992.932,00 1.480.733,00 

Hotel Sava Rogaška d.o.o. Povečanje števila ležišč Grand 
Hotel Sava Rogaška 5.379.868,00 1.876.000,00 

Zdravilišče Laško d.d. 
Terme Laško, III. Faza: Kongres 
hotel 23.985.464,00 4.000.000,00 

Hoteli in turizem Rogaška d.o.o. 
Posodobitev in širitev Grand 
hotela Donat 4.993.400,00 1.747.690,00 

Terme  Dobrna Hotel Park *** 1.169.949,00 429.200,00 
Eurotas d.o.o. Hotel Europa Celje 2.488.982,00 750.000,00 

Hotel Slatina, turizem, proizvodnja in 
ostale storitve, d.o.o. 

Obnova in modernizacija 
apartmajskih sob v hotelu 
Slatina**** 754.200,00 301.680,00 

Eurotas d.o.o. II. Faza obnove hotel Evropa 
Celje 806.600,00 313.243,00 

Unior d.d. Dozidava hotela Dobrava v 
Zrečah 10.931.249,00 2.536.750,00 

Golte d.o.o., zimsko letni turistični 
center 

Rekonstrukcija in prizidava hotela 
Golte 9.006.900,00 2.114.835,00 

Planinsko društvo Mozirje Obnova Mozirske koče na Golteh 85.957,19 55.872,17 

Planinsko društvo Gornji Grad Obnova planinskega doma na 
Menini 31.000,00 20.150,00 

  107.092.904,19 27.763.866,17 
 
Opomba glede podprtih investicijskih projektov: 
Podjetje Rimske terme d.o.o. – podjetje  je v stečajnem postopku in MGRT je v postopku prijave 
terjatve iz stečajne mase.  

Doseženi cilji sofinanciranih projektov 
V času od leta 2008 do danes je v regiji zabeleženih 1.017 več ležišč in 4% več ustvarjenih turističnih 
nočitev, tako da so cilji doseženi.  

 
6. SAVINJSKA REGIJA V LUČI KOHEZIJSKE POLITIKE  

 
6.1 Splošno 

V skladu s svojo dolgoročno strategijo (Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni program) in cilji je 
Slovenija usmerila sredstva iz strukturnih skladov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja 
predvsem v dejavnosti, ki pospešujejo družbeno ekonomski razvoj naše države.  
Evropska sredstva so pomembna dodana vrednost projektom, nemalokrat pa so celo nujna za njihovo 
izvedbo, kar se odraža predvsem v času gospodarske in finančne krize. Že pred njenim nastopom so 
imela evropska sredstva v Sloveniji vlogo ključnega instrumenta spodbujanja konkurenčnosti. S 
pojavom krize pa se je pomen evropskih kohezijskih sredstev le še povečal – predvsem zaradi 
povečanja potreb po podpori podjetjem in kreiranju novih delovnih mest in povečani obremenjenosti 
javnih financ. Tudi v prihodnjih letih bodo države kot je Slovenija bolj ali manj odvisne od kohezijske 
politike, saj so evropska sredstva praktično edina razvojna sredstva, ki bodo v prihodnjih letih na voljo.  
 
Slovenija je v obdobju 2007–2013 upravičena do sredstev kohezijske politike iz naslova cilja 1. V 
okviru tega cilja je iz strukturnih skladov upravičena do 2,7 milijarde EUR in iz Kohezijskega sklada do 
1,4 milijarde EUR. Tako ima Slovenija do konca leta 2015 na voljo 4,1 milijarde EUR evropskih 
sredstev. Evropska kohezijska politika se v Sloveniji izvaja preko treh operativnih programov, za 
katere je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organ upravljanja: 

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR), 
sredstva ESRR, 

- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP RČV), sredstva ESS, 
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- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP 
ROPI), pretežno sredstva KS in delno ESRR. 
 

V okviru OP RR ima Slovenija na razpolago 1.768 mio EUR iz sredstev ESRR, ki so namenjena 
doseganju ciljev: inovativna, dinamična in odprta Slovenija z razvitimi regijami in konkurenčnim, na 
znanju temelječem gospodarstvu. 
 
V okviru OP RČV je na razpolago 756 mio EUR iz sredstev ESS, ki so namenjena doseganju ciljev: 
vlagati v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in 
gospodarske rasti, kar je tudi najboljši način za večjo zaposlenost, socialno vključenost, zmanjšanje 
regionalnih razlik in visok življenjski standard. 
 
V okviru OP ROPI je na razpolago 1,577 milijarde EUR evropskih sredstev (sredstva KS in delno 
ESRR), ki so v večini namenjena posodobitvi ali novogradnji infrastrukture s področja okolja in 
prometa, v manjšem obsegu, in sicer približno 160 milijonov EUR, pa tudi projektom s področja 
trajnostne rabe energije.  
 
6.2 Doseženi cilji  

Kazalniki, opredeljeni v strateških dokumentih 2007-2013, kažejo napredek k splošni usmeritvi in 
specifičnim tematskim ciljem kohezijske politike. Iz doseženih vrednosti je razviden znaten napredek, 
hkrati pa tudi, da je izvajanje še v teku ter vpliv družbenogospodarskih okoliščin. 
 
Cilji so že doseženi za: 
- število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov;  
- število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij;  
- spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih;  
- število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin;  
- povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot 

posledica sofinanciranih aktivnosti; 
- dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN;  
- število sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki in  
- število podprtih projektov s področja turizma. 
 
Nekateri cilji so vezani na operacije, ki se niso pričele ali pa so še v izvajanju in zato večji prispevek k 
doseganju cilja še pričakujemo v prihodnjih letih. 
 
Z evropskimi sredstvi je Slovenija doslej dosegla napredek na naslednjih področjih: 

 spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja;  
 izboljšanju kvalitete sistema izobraževanja in usposabljanja ter raziskovalno razvojne 

dejavnosti; 
 izboljšanju fleksibilnosti trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z 

ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenosti; 
 zagotavljanju možnosti za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanjem kakovosti 

okolja in ustrezne infrastrukture;  
 skladnega razvoja regij.  

 
6.3 Savinjska regija v luči kohezijske politike 2007-2013 
 
Savinjska regija se v programskem obdobju 2007–2013 vključuje v izvajanje evropske kohezijske 
politike s sofinanciranjem projektov v okviru vseh treh operativnih programov v okviru Cilja1: 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR), Operativnega programa 
razvoja človeških virov (OP RČV) in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007-2013.   
 
6.3.1   Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) 
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Do sedaj je bilo v Savinjski regiji v okviru OP RR skupno sofinanciranih 339 projektov, višina 
dodeljenih sredstev znaša skupaj 206.410.968 EUR. 
 
 Projekti, ki so sofinancirani v okviru OP RR: 
- razvojno raziskovalni projekti; 
- projekti za nakup nove tehnološke opreme; 
- dva projekta investicij v medpodjetniški izobraževalni center; 
- projekti za vzpostavitev širokopasovnih omrežij; 
- projekt investicije v Urgentni center; 
- projekti s področja športne infrastrukture; 
- projekti s področja turistične infrastrukture in promocije turizma; 
- projekti s področja javne kulturne infrastrukture; 
- projekti s področja regionalnih razvojnih programov in razvoja obmejnih območij s Hrvaško. 
 
Večji oz. zanimivejši projekti, ki so sofinancirani v okviru OP RR so: 
- Razvojni center energija; 
- Razvojni center informacijsko - komunikacijskih tehnologij Savinja, Žalec; 
- Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 

občini Mozirje; 
- Urgentni center Celje; 
- Terme Laško, III. faza: Kongres hotel; 
- Smučarsko tekaški center na Rogli. 
 
Težave  
Na področju izvajanja OP RR se je pri projektih, ki so že zaključeni oz. v fazi zaključevanja, izkazalo, 
da prihaja do odstopanj oz. zaostankov pri zaključevanju. Zato so bile s strani upravičencev podane 
prošnje za spremembo izvajanja operacij in sicer za podaljšanje izvedbe projektov, za podaljšanje 
obdobja upravičenosti do izplačil, za odstopanja od določb javnega razpisa oz. pogodb o 
sofinanciranju. Težave so bile identificirane na vseh prednostnih usmeritvah, največkrat v povezavi z 
gospodarskimi razmerami. Pri izvajanju investicijskih projektov gre pretežno za težave pri izvajanju 
gradbenih del, ki so posledica gospodarske krize (likvidnostne težave in stečaji gradbenih podjetij, 
težave upravičencev pri zagotavljanju lastnih sredstev) ter težave pri izvajanju postopkov javnih naročil 
in pridobivanju upravnih dovoljenj.  
 
6.3.2   Operativni program razvoja človeških virov (OP RČV)  
 
V okviru OP RČV je bilo v Savinjski regiji iz sredstev Evropskega socialnega sklada sofinancirano 176 
projektov v skupni vrednosti 29.646.162 EUR.  
 
Sofinancirani so projekti v okviru: 
- Spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti; 
- Spodbujanja zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih; 
- Enakosti možnosti in spodbujanja socialne vključenosti;  
- Razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenje;  
- Institucionalne in administrativne usposobljenosti.  

 
Večji oz. zanimivejši projekti, ki so sofinancirani v okviru OP RČV so: 
- Regijske štipendijske sheme Savinjske regije, upravičenec: Razvojna agencija Savinjske regije, 

(Celje) višina dodeljenih sredstev: 3.458.019 EUR; 
- Sofinanciranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009 do 2013, upravičenec: Šola za 

hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, višina dodeljenih sredstev 10.316 EUR; 
- Uporaba žlindre za sanacije odlagališč nenevarnih odpadkov, (Celje) upravičenec: Molier d.o.o., 

višina dodeljenih sredstev: 198.950 EUR; 
- Prehod mladih s posebnimi potrebami s šole na trg dela, Usposabljanje gluhih in naglušnih 

invalidov za prilagoditev dostopa po razstavah v muzejih, Upravičenec: Racio Social (Celje), višina 
dodeljenih sredstev: 332.632 EUR. 
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V času gospodarske, finančne in socialne krize so še posebej pomembni odobreni projekti v okviru 
neposredno potrjenih operacij, ki jih kot upravičenec izvaja Zavod RS za zaposlovanje. Osrednji cilj 
Evropskega socialnega sklada je doseganje večje zaposlenosti in socialne vključenosti, kar je mogoče 
doseči z vlaganjem v človeške vire. V Savinjski regiji je 11.548 udeležencev vključenih v programe, ki 
jih izvaja Zavod RS za zaposlovanje in so sofinancirani preko ESS. Za te programe je bilo do sedaj 
namenjenih 30.648.450 EUR. Predvsem pa so v Savinjski regiji uspešni programi Priložnost zame 
2012/2013 in Institucionalno usposabljanje. 
 
Poleg omenjenih instrumentov se v okviru OP RČV izvajajo tudi projekti, ki imajo posreden učinek v 
vseh slovenskih regijah. To so projekti, ki so namenjeni učinkovitejši javni upravi (e-vem, e-uprava, e-
pravosodje, itd.), reformam institucij na trgu dela, informatizaciji zdravja (e-zdravje), itd. 
 
6.3.3   Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) 

 
V programskem obdobju 2007-2013 so iz sredstev Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za 
regionalni razvoj sofinancirani naslednji projekti: 

 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov 
na povodju Savinje, upravičenci: Celje, Vojnik, Štore, Dobrna, Žalec, Prebold, Polzela, 
Braslovče, Šentjur, Laško, Rečica ob Savinji in Šmartno ob Paki, delež EU sredstev (KS): 
15.117.451 EUR; 

 Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, odsek 
Podčetrtek-Imeno (upravičenec DRSC), delež EU sredstev (ESRR): 1.194.439 EUR; 

 Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, upravičenci: Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki; 
delež EU sredstev (KS): 23.935.667 EUR; 

 Celovito urejanje porečja Dravinje - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske 
Konjice in Zreče, upravičenki: Slovenske Konjice in Zreče; delež EU sredstev (KS): 9.023.650 
EUR; 

 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini, upravičenki: Velenje in Šoštanj, delež EU 
sredstev (KS): 1.680.204 EUR;  

 Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi (upravičenec je MKO, 
projekt pa se nanaša na Savinjsko regijo), delež EU sredstev (KS): 38.250.961 EUR; 

 Izvennivojsko križanje glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje 
v Grobelnem, upravičenec DRSC, delež EU sredstev (ESRR): 13.161.161 EUR; 

 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, upravičenci: občine Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, 
Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, delež EU sredstev (KS): 11.960.664 EUR; 

 Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, 2. faza, 
upravičenec DRSC, delež EU sredstev (ESRR): 5.186.584 EUR. 

 
Projekti, ki se nanašajo tako na občine Savinjske regije kot tudi na občine sosednjih regij: 

Savinjsko/Podravska: 
 Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije - Izgradnja centra za ravnanje z 

odpadki II. reda Slovenska Bistrica, upravičenke: Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, 
Oplotnica, Rače – Fram, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče (zadnje tri so iz Savinjske regije); 
delež EU sredstev (KS): 7.280.090 EUR;   

 Nadgradnja odseka železniške proge Dolga Gora – Poljčane (upravičenec MzIP - Direktorat 
za infrastrukturo), delež EU sredstev (KS): 28.114.420 EUR.  

Savinjsko/Osrednjeslovenska/Zasavska: 
 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save - 2. faza, upravičenke: Litija, 

Šmartno pri Litiji, Radeče, Zagorje, delež EU sredstev (KS): 16.998.946 EUR.  

V okviru javnih razpisov s področja energetike (KS) je bilo uspešnih 54 projektov, med katere je bilo 
skupaj razdeljeno dobrih 21,3 milijona EUR, od tega dobrih 18 milijonov EUR EU dela, in sicer: 
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 17 v okviru razpisov KNLB (14) in DOLB (3); 
 6 v okviru JR za učinkovito rabo električne energije (UREE); 
 4 v okviru JR za energetsko sanacijo domov za starejše (Dom Nine Pokorn Grmovje, Dom za 

varstvo odraslih Velenje, Dom upokojencev Polzela in Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah); 
 3 v okviru JR energetske sanacije srednjih šol in dijaških domov (1. Gimnazija v Celju, Šola za 

hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Velenje);  
 3 v okviru JR energetske sanacije bolnišnic (Bolnica Topolšica, Psihiatrična bolnica Vojnik, 

Splošna bolnišnica Celje); 
 20 projektov v okviru JR energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti ter 
 občina Šentjur v okviru JR za učinkovito javno razsvetljavo - UJR).  

 
Težave 
Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini:  

 težava projekta je v ponavljanju JN za izbor izvajalca gradbenih del za cevovode. JN je 
bilo ponovljeno in odločitev o izbiri izvajalca je bilo posredovano vsem ponudnikom. 
 

Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi:  
 MKO je z izvajalcem del podpisal gradbeno pogodbo že v letu 2012. Naloga izvajalca je 

da, poleg gradnje tudi pridobiva del zemljišč, projektira in pridobiva upravna dovoljenja. Pri 
pridobivanju zemljišč in upravnih dovoljenj pa je dinamika bistveno počasnejša od 
predvidene. Ravno tako so precejšnji problemi pri pridobivanju OVS, saj je pri javni 
razgrnitvi prišlo do veliko pripomb, negativnih mnenj… 

 Na projektu je do sedaj prišlo že do 8 mio EUR izdatkov, ki pa so bili plačani iz Sklada za 
vode in ne postavk kohezijske politike.  

 Pri pregledu JN (po 13 členu) je KE OU ugotovila, da je pri izvedbi prišlo do kršenja ZJN-2 
(od 6 do 9. člena: tj. načela gospodarnosti, konkurenčnosti, transparentnosti in 
enakopravne obravnave med ponudniki). Takšno je mnenje tudi KPK v svojem končnem 
poročilu za projekt poplavne varnosti Savinja (celotnega in ne le del, za katerega je bila 
izdana odločba). Do sedaj iz MKO (navzlic večkratnim urgencam) še nismo prejeli 
dokumentacije, ki bi dokazovala, da ugotovitve KPK ne zajemajo tudi projekta OP ROPI.  

 
Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na 
povodju Savinje:  

 junija 2012 je MGRT izdal spremembo odločbe za skupino projektov »Celostno urejanje 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju 
Savinje«. Odločba spreminja končni datum upravičenosti izdatkov, ki se podaljša do 
31.12.2013 in spreminja predvideni časovni načrt izvedbe operacije za projekt Žalec ter 
predvideni datum zaključka skupine projektov. Razlog za podaljšanje datuma 
upravičenosti izdatkov je zaplet z izvajalci za projekt Žalec, saj sta izvajalca za izvedbo 
kanalizacije (Vegrad) in čistilne naprave (CPM Maribor) šla v stečaj. Zaradi navedenega je 
bil potreben nov postopek izbire izvajalca za dokončanje del.  

 
 

7. SAVINJSKA REGIJA IN EVROPSKO TERITORIALNO 
SODELOVANJE 

 

7.1  Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013 
 
V okviru dveh skupnih javnih razpisov Operativnega programa (OP) SI-AT 2007-2013 je za 
sofinanciranje projektov v okviru obeh razpisov bilo odobrenih 69 projektov v skupni vrednosti  
62.587.641,73 EUR (99,2% vseh razpoložljivih sredstev). V okviru dodatnega javnega poziva je bilo za 
izvajanje direktno odobrenih 5 projektov, v enem izmed teh sodeluje tudi projektni partner iz savinjske 
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statistične regije (Connect SME). Omenjeni projekt je bil za sofinanciranje odobren v skupni vrednosti 
(vsem projektnim partnerjem skupaj) 280.330 EUR. 

V upravičeno območje programa spada tudi Savinjska regija, kateri je v okviru programa dodeljenih 
2.361.895,74 EUR ESRR sredstev in odobrenih 13 projektov  (višina operaciji dodeljenih ESRR 
sredstev in projektni partnerji iz zadevne regije so zraven akronimov operacij navedeni v oklepaju). 
 

- Projekt z akronimom INNOVATION 2020 (1.733.597,38 EUR, Saša Inkubator);  
- Projekt z akronimom VINO COOL/WEIN COOL (863.990,31 EUR, Razvojna agencija Sotla); 
- Projekt z akronimom MOVE (2.506.184,82 EUR, KSSENA Velenje);  
- Projekt z akronimom Nature experience (2.330.313,74 EUR, Logarska dolina d.o.o., Občina 

Luče, Občina Solčava);  
- Projekt z akronimom REGIOLAB (1.658.116,09 EUR, Razvojna agencija Kozjansko);  
- Projekt z akronimom KOOP FLEXIBE AUTOMATION (1.339.054,54 EUR, Šolski center 

Slovenjske Konjice-Zreče, ROBOTEH);  
- Projekt z akronimom PILGRIMAGE EUROPE SI-AT (1.273.862,97 EUR,Javni zavod 

Kozjanski Park, Razvojna agencija Kozjansko);  
- Projekt z akronimom DUO Kunsthandwerk (519.882,73 EUR, Javni zavod za kulturo, 

turizem in razvoj občine Rogatec);  
- Projekt z akronimom MREŽA ZNANJA V KOVINARSTVU / METAL KNOWLEDGE 

NETWORK (557.785,88 EUR, UNIOR Kovaška industrija d.d.);  
- Projekt z akronimom POLYREGION (838.083,00 EUR, TECOS, Razvojni center orodjarstva 

Slovenije, GIZ Grozd Plasttehnika); 
- Projekt z akronimom City Impulses (935.000,00 EUR, Mestna občina Velenje) 
- Projekt z akronimom ALPA (742.591,05 EUR, Občina Zreče) 
- Projekt z akronimom Connect SME (280.330, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica 

(SŠGZ) Velenje) 
 
Večina prijaviteljev se tekom izvajanja srečuje z različnimi težavami, v zadnjem času so velikokrat 
povezane s finančnimi/likvidnostnimi težavami projektnih partnerjev (pred-financiranje). Program se 
počasi približuje koncu, projekti so v izvajanju, nekateri se že končujejo. Projekti po vsebini pokrivajo 
razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizem, na znanju temelječe gospodarstvo, tematska 
prednostna  področja, upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in regionalni razvoj 
ter socialni in kulturni razvoj v čezmejnem območju z Avstrijo. 

 
7.2  Program čezmejnega sodelovanja OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 
 
V okviru 1. in 2. javnega razpisa Operativnega programa (OP) IPA SI-HR 2007-2013  je bilo potrjenih 
45 operacij v skupni vrednosti 26.044.074,90 EUR IPA sredstev (1. javni razpis 21 podpisanih pogodb 
v vrednosti 14.149.296,00 EUR IPA sredstev, 2. javni razpis 24 podpisanih pogodb v vrednosti 
11.894.778,90 EUR). 3. javni razpis je bil odprt med 3. februarjem in 16. aprilom 2012, na voljo pa je 
10.817.946,00 EUR IPA sredstev. Trenutno poteka preverjanje administrativne ustreznosti in 
upravičenosti, o tem kateri projekti bodo odobreni v okviru 3. javnega razpisa pa bo predvidoma jeseni 
2013 odločal Skupni nadzorni odbor (SNO). V upravičeno območje programa spada tudi Savinjska 
regija, kateri je v okviru obeh javnih razpisov bilo dodeljenih 2.194.428,84 EUR IPA sredstev v okviru 
odobrenih 11 projektov (višina dodeljenih IPA sredstev in projektni partnerji so zraven akronimov 
operacij navedeni v oklepaju).  

- Projekt z akronimom WELNESS 3 plus, odobren v okviru 1. javnega razpisa,  cilj projekta: 
oblikovanje integralnih turističnih programov, izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov in 
razvoj distribucijskih kanalov (401.558,72 EUR,  RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO, 
RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA, LTO ROGLA-ZREČE, GIZ), 

- Projekt z akronimom 48 UR, odobren v okviru 1. javnega razpisa, glavne aktivnosti projekta 
so priključitev premične čistilne naprave za odpadne vode v občini Podčetrtek, izgradnja 
povezovalnega kanala odpadnih voda (Štore vzhod – Štore zahod; povezava s čistilno 
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napravo Celje) in priprava tehnične dokumentacije za kanalizacijo v občini Zagorska sela 
(Hrvaška) oz. prenos znanja na hrvaško stran (840.708,25 EUR, OBČINA ŠTORE, OBČINA 
PODČETRTEK, RAZVOJNA AGENICJA SOTLA, OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD), 

- Projekt z akronimom Pijemo isto vodo, odobren v okviru 1. javnega razpisa, cilj projekta: v 
občini Središče ob Dravi izdelati projekt za razdelilni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda (327.489,80 EUR, EKOMEDIACIJSKI TEHNOLOŠKI CENTER), 

- Projekt z akronimom REMEDISANUS, odobren v okviru 2. javnega razpisa, cilj projekta je 
analiza stanja in sanacijo divjih odlagališč ter remedijacija teh območij za izboljšanje kvalitete 
življenja prebivalcev in ohranjanje biodiverzitete (932.872,14 EUR, Inštitut za okolje in 
prostor), 

- Projekt z akronimom KULT PRO, odobren v okviru 2. javnega razpisa, cilj projekta je 
oblikovati program in izvesti izobraževanja prostovoljcev na področju kulturne in naravne 
dediščine. Izvedena naj bi bila skupna promocija dediščine na območju s skupno spletno 
stranjo, večjezičnim katalogom in info točkami (286.252,26 EUR, LJUDSKA UNIVERZA 
OBČINE ŠENTJUR), 

- Projekt z akronimom POM, odobren v okviru 2. javnega razpisa, cilj projekta je vzpostavitev 
čezmejne partnerske mreže javnih zavodov za zaposlovanje kot osnove za vzpostavitev 
modela podpornih storitev za razvoj podjetništva mladih s celostnim virtualnim središčem na 
čezmejnem območju (386.304,49EUR, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje), 

- Projekt z akronimom OHS/OKP - UREĐAJ ZA PROČIŠČAVANJE – FEKALNA STANICA, 
odobren v okviru 1. javnega razpisa, glavni aktivnosti projekta sta gradnja fekalne postaje v 
Rogaški Slatini in gradnja čistilne naprave v Humu na Sutli (769.086,47EUR, OKP Rogaška 
Slatina d.o.o.), 

- Projekt z akronimom Marijina romarska pot, odobren v okviru 1. javnega razpisa, cilj 
projekta je skupni turistični produkt med Slovenijo in Hrvaško – 700 km označene romarske 
poti, ki povezuje tako kulturne kot turistično zanimive točke ter s tem prispeva k razvoju in 
promociji le-teh (609.765,00 EUR, Razvojna agencija Kozjansko), 

- Projekt z akronimom STOP CO2, odobren v okviru 2. javnega razpisa, cilj projekta je 
izmenjava znanj in izkušenj na področju visokih tehnologij v ulični razsvetljavi, ustvariti skupni 
sistem za energetsko učinkovitost in ekološko upravljanje javne razsvetljave na čezmejnem 
območju z uporabo novih IKT, s pomočjo katerega se bodo zmanjšale poraba električne 
energije in emisije toplogrednih plinov, hkrati pa zagotovila večja kakovost razsvetljave in 
zmanjšali stroški njenega vzdrževanja (811.287,34 EUR, Okoljsko raziskovalni zavod, Občina 
Slovenske Konjice), 

- Projekt z akronimom Edu-preneur, odobren v okviru 2. javnega razpisa, vsebina projekta: 
podjetniško izobraževanje dijakov / študentov – inovatorjev Evrope (229.646,469 EUR, SAŠA 
inkubator d.o.o., Šolski center Velenje),  

- Projekt z akronimom IR-OVE, odobren v okviru 2. javnega razpisa, cilj projekta je izboljšanje 
poslovnega sodelovanja in trgovanja med podjetji, zlasti MSP, na čezmejnem območju 
projekta, ki delujejo na področju razvoja tehnologij ter proizvodov/storitev, povezanih z OVE, 
ter izboljšanje sodelovanja med podjetji in institucijami znanja, ki razvijajo tehnološke rešitve 
za OVE (739.410,67 EUR, Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah). 

 
Večina končnih upravičencev se je tekom izvajanja projektov srečevala z različnimi težavami, 
večinoma s finančnimi/likvidnostnimi težavami. Program se počasi približuje koncu. Projekti v okviru 1. 
in 2. JR so se zaključili. 
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7.3. Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem obdobje 2004-2009 
 
Individualni projekti 

Izvajalec 
projekta 

Naziv 
projekta 

Vrednost 
projekta (v 

EUR) 

Dodeljena sredstva 
Norveškega in EGP 

finančnega 
prispevka (v EUR) 

Doseženi cilji 

Občina 
Solčava  

Stara in nova 
Rinka- 
večnamensko 
središče za 
trajnostni 
razvoj 
Solčava  

902.019 674.319 Cilj projekta je bil v središču vasi Solčava 
zgraditi večnamenski javni objekt, ki bo z 
raznovrstnimi novimi dejavnostmi 
pomembno prispeval k trajnostnemu razvoju 
in oživljanju na Solčavskem. Rezultati 
projekta so: nov večnamenski objekt 
površine 772 m2, tri nova delovna mesta, 
Rinka je vzpostavila sodelovanje z 20 
lokalnimi partnerji: ponudniki izdelkov, 
storitev in društvi, spletna stran in 
predstavitvene publikacije.  

 

Sklad za nevladne organizacije  
Izvajalec 
projekta 

Naziv projekta Vrednost 
projekta (v 

EUR) 

Dodeljena sredstva 
Norveškega in EGP 

finančnega 
prispevka (v EUR) 

Doseženi cilji 

Okoljsko 
raziskovalni 
zavod (Občina 
Slovenske 
Konjice)  

Manj plastike 
na pokopališča 

49.275,50 37.697,50 Cilj projekta je bil izdelati koncept 
trajnostno urejenih pokopališč z bistvenim 
zmanjšanjem plastike na grobovih ter 
ozaveščanje širše javnosti o posledicah 
uporabe plastičnih nagrobnih sveč, 
možnostih za izboljšanje stanja s pravilno 
izbiro izdelkov, ki manj obremenjujejo 
okolje, in spodbuda k ustreznemu 
ločevanju odpadkov. Rezultati projekta se 
kažejo v urejenem ločevanju odpadkov na 
pokopališčih, vse večji okoljski 
ozaveščenosti širše javnosti in smotrni 
uporabi nagrobnih sveč.  

Koroško- 
šaleški 
jamarski klub 
Speleos- Siga 
Velenje ( 
Mestna občina 
Velenje)  

Varstvo kraških 
jam in virov 
pitne vode  

28.212,87 22.220,21 Izvajalec projekta je organiziral delavnice 
ter ekskurzije za jamarje in širšo javnost. 
Rezultate so zbrali v geografskem 
informacijskem sistemu. Vse jame v 
Sloveniji so z zakonom zavarovane kot 
naravne vrednote državnega pomena, žal 
pa jih je veliko onesnaženih.  

Združenje 
turističnih 
kmetij 
Slovenije 
(Mestna 
občina Celje)  

Ohranimo 
gastronomsko 
dediščino  

50.000 38.250 S projektom je izvajalec projekta prispeval 
k ohranjanju in promociji gastronomske 
dediščine ter Slovenijo in Norveško 
potrošnikom predstavil kot odlično 
destinacijo za gastronomska doživetja na 
podeželju. V okviru projekta je izvajalec 
projekta izdal zbirnik opisov lokalnih jedi in 
pijač za 14 gastronomskih regij ter na 
uradnem slovenskem turističnem portalu 
objavil 58 zanimivih turističnih namigov za 
gastronomske izlete in potovanja.  
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7.4 Slovensko-švicarski program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik 
v razširjeni EU 
 
V okviru programa »Švicarski prispevek« se v Savinjski regiji izvajajo naslednji projekti, financirani s 
sredstvi Sklada za NVO in male projekte v okviru partnerstva: 
 

Upravičenec Naslov 
projekta 

Znesek donacije Cilj projekta Trajanje 
projekta 

Poraba sredstev 
do 31. 3. 2013 

Okoljsko 
raziskovalni zavod 
ORZ, Slovenske 
Konjice 

Več kot 1X  98.900,00 CHF 
(= 81.722,03 EUR) 

Zvišanje 
ozaveščenosti ljudi o 
pomenu ponovne 
uporabe dobrin, 
povečanju reciklaže 
ter posledično 
zmanjšanje količin 
odloženih kosovnih 
odpadkov 

1.4.2012-
30.9.2013 

59.363,70 EUR 

Šola za hortikulturo 
in vizualne 
umetnosti, Celje 

Carski vrt 50.000,00 CHF 
(=41.314,49 EUR) 

Implementacija 
švicarskega 
krajinarstva in 
sonaravvnega 
urejanja vrtov v naše 
okolje ter obogatitev 
švicarske vrtne 
kučture z 
značilnostmi 
slovenskega 
sonaravnega 
urejanja 

1.4.2012-
30.9.2013 

22.300,04 EUR 

Logarska dolina 
d.o.o., Solčava 

Mobilnost v 
Logarski 

48.500,00 CHF 
(=40.076,02 EUR) 

Izboljšanje mehke 
mobilnosti na 
območju krajinskega 
parka Logarska 
dolina ter v širšem 
turističnem prostoru 

1.4.2012-
30.9.2013 

3.051,03 EUR 

 
7.5 Medregionalni program INTERREG IVC 2007-2013 
 
V okviru 1., 2., 3. in 4. javnega razpisa OP INTERREG IVC je bilo potrjenih 57 projektov, v katerih 
sodeluje 64 slovenskih partnerjev, v skupni vrednosti sofinanciranja cca. 8 mio EUR sredstev ESRR. S 
tem so bila v okviru programa razdeljena vsa razpoložljiva sredstva. 
 
V okviru programa se sofinancirajo projekti, v katerih so aktivnosti namenjene zlasti identifikaciji in 
prenosu dobrih praks na področju izboljšanja lokalnih in regionalnih politik. V upravičeno območje 
programa je vključeno celotno ozemlje 27 držav članic EU ter Norveške in Švice.  

Izmed odobrenih projektov programa sodelujejo naslednji partnerji iz Savinjske regije: 
 
- Občina Rogaška Slatina (projekt z akronimoma FLOOD-WISE), 
- Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia - Celje (projekt z akronimom CITIES), 
- Mestna občina Celje (projekt z akronimom SUGAR). 
 
Tema projektov: 

-  SUGAR (1. JR; trajnostni transport), 
-  CITIES (1. JR; podjetništvo in MSP na področju kulture), 
-  FLOOD-WISE (2. JR; naravna in tehnološka tveganja). 
 
Vsi navedeni projekti so se že zaključili do konca leta 2012. 
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8. SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV – DRUGI UKREPI 
 
Sektor za izvajanje regionalnega razvoja na območju savinjske regije sofinancira projekte iz naslednjih 
področij: 
 
 
8.1   Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« 

V okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« so trenutno v izvajanju naslednje operacije, in sicer: 

Zap. 
št. 

Občina Naziv operacije Vrednost 
operacije 
(EUR) 

Vrednost 
sofinanciranj
a (EUR) 

Zastavljeni cilji Opombe 

1 Polzela Sekundarna 
kanalizacija Polzela 

859.356,02 603.736,00 - število prebivalcev, ki bodo 
priključeni na kanalizacijski sistem, ki 
je predmet operacije (začetna 
vrednost 83; načrtovana vrednost 2 
leti po zaključku operacije 879). 

2 Dobrna Vrtec Dobrna 2.243.626,2
8 

817.543,00 - število ustvarjenih bruto delovnih 
mest kot posledica izvedene 
operacije (začetna vrednost 10,75; 
načrtovana vrednost 2 leti po 
zaključku operacije 12,75); 
- odstotek prihranka porabe energije 
na letni ravni (začetna vrednost 0; 
načrtovana vrednost dve leti po 
zaključku operacije 25%). 

3 Rečica 
ob Savinji 

Dopolnilno 
kanalizacijsko 
omrežje Varpolje - 
Spodnja Rečica 

1.080.603,5
0 

308.521,00 - število prebivalcev, ki bodo 
priključeni na kanalizacijski sistem, ki 
je predmet operacije (začetna 
vrednost 0; načrtovana vrednost 2 leti 
po zaključku operacije 700). 

4 

Mestna 
občina 
Celje 

Obnova dela starega 
mestnega jedra v 
Celju 

3.020.756,0
0 

2.525.143,0
0 

MO Celje želi celovito prenoviti del 
odprtih javnih površin mestnega jedra 
na območju dela Prešernove, 
Stanetove, Lilekove, Savinove in 
Linhartove ulice ter Krekovega trga. S 
prenovo trgov in ulic ter urbane 
opreme v stavbno kvalitetnem 
historičnem fondu mestnega jedra 
želi poudariti identiteto mesta ter 
omogočiti prizorišča za občasne 
dogodke. Investicija v mestnem jedru 
bo obsegala obnovo dotrajane 
komunalne opreme (vodovod, 
kanalizacija, plinovod), ureditev 
eletroinštalacij (ulična razsvetljava), 
gradbena dela (tlakovanje in 
arheološka izkopavanja), ureditev 
urbane opreme (klopi, koši za 
smeti...) 
Cilji: 
6.650 m2 urejenega mestnega ali 
zgodovinskega območja 

5 
Občina 
Tabor 

Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v 
občini Tabor 814.402,44 246.744,00 

Projekt odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda vključno z izgradnjo in 
zagonom čistilne naprave predvideva 
celovito rešitev te problematike na 
območju občine.  Investicija bo 
izvedena na območju občine Tabor in 
sicer: v naselju Ojstriška bi izgrajeno 
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kanalizacijsko omrežje, medtem, ko 
se za čistilno napravo predvideva 
prispevno območje vasi Ojstriška in 
Tabor.  
Cilji:  
Skupna dolžina kanalov v vasi 
Ojstriška vas znaša 1.139,5m in vodi 
do ČN Tabor s kapaciteto 800 PE.  
1 na novo opremljeno naselje s 
kanalizacijskim omrežjem 

6 
Rečica 
ob Savinji 

LC Spodnja Rečica-
Pobrežje-faza I. 

804.447,00 223.858,00 - 45 m novo zgrajenega mostu. 

7 

Solčava Temelji trajnostnega 
razvoja Solčavskega 

646.863,00 373.020,00 - 0,4 ha na novo opremljenih 
komunalnih zemljišč namenjenih 
gospodarskemu razvoju; 
- 10 novo ustvarjenih bruto delovnih 
mest; 
- 0,25 ha novih zemljišč v lasti občine; 
- 2 novi javni turistični infrastrukturi. 

8 

Šmarje 
pri Jelšah 

Izgradnja poslovne 
cone Mestinje - 
Bohor, IV. faza 

650.000,00 543.999,99 - 3,9 ha površina novo opremljenih 
komunalnih zemljišč namenjenih 
gospodarskemu razvoju  
- 8 ustvarjenih bruto delovnih mest. 

9 

Vransko Čiščenje odpadnih 
voda vzhodnega dela 
občine Vransko 

658.800,00 381.466,08 - 3,797 km 
kanalizacijskega omrežja - 
odpadna kanalizacija; 
- kapaciteta novozgrajene 
čistilne naprave – 800 PE; 
- število komunalno 
opremljenih naselij z 
novim ali obnovljenim 
kanalizacijskim omrežjem 
- 2, kasneje še 1; 
- 506 prebivalcev, ki bodo 
priključeni na 
kanalizacijski sistem. 

Aktivnos
ti 
operacij
e 
zaključe
ne 
30.9.20
12. 

Operacija bi morala biti skladno s pogodbo zaključena do 31.12.2012 (aktivnosti/dela do 30.9.2012). Upravičenec 
nas je po datumu zaključka operacije obvestil, da kazalniki učinka niso doseženi, torej da  je kanalizacija zgrajena 
v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno v pogodbi. Hkrati je upravičenec prosil za podaljšanje roka zaključka 
del in same operacije. Zaradi prepozno posredovane vloge le-ta ni bila odobrena. Upravičenec je v končnem 
poročilu poročal, da kazalniki, kot so bili opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju, ne morejo biti doseženi. 
Posredniško telo mora na podlagi informacij, posredovanih s strani upravičenca, ter glede na končno poročilo 
kontrolne enote za Cilj 1, ki ga je PT prejelo 8. 5. 2013, odločiti glede nedoseganja kazalnikov. PT zadevo 
preučuje in bo v čim krajšem možnem roku podalo odgovor kontrolni enoti za Cilj 1 ter o odločitvi  in sprejetih 
ukrepih obvestilo upravičenca. 

10 

SLOV. 
KONJICE 

CELOVITA 
UREDITEV 
STAREGA TRGA S 
PARKOM 

1.348.836,0
4 

884.283,00 število operacij, izvedenih v urbanih 
območjih (začetna vrednost 0, 
načrtovana vrednost 2 leti po 
zaključku operacije 1)  

 
V okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« so izvedene oz. zaključene naslednje operacije, in sicer: 

Zap
. št. 

Občina Naziv operacije Vrednost 
operacije (EUR) 

Vrednost 
sofinanciranja 
(EUR) 

Doseženi cilji 

1 Solčava Harmonija treh dolin 182.100,00 127.500,00 V roku 2. let po zaključku operacije, bi 
naj upravičenec dosegel: 
- število operacij v območju Natura 
2000 (začetna vrednost 0; načrtovana 
vrednost 2 leti po zaključku operacije 
1); 
- število obiskov spletne strani 
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(začetna vrednost 0 načrtovana 
vrednost 2 leti po zaključku operacije 
15.000); 
- število obiskovalcev (začetna 
vrednost 0 načrtovana vrednost 2 leti 
po zaključku operacije 2400); 
- število ustvarjenih bruto delovnih 
mest kot posledica izvedene operacije 
(začetna vrednost 0 načrtovana 
vrednost 2 leti po zaključku operacije 
1). 

2 Šentjur Dograditev 
kanalizacijskega 
omrežja na čistilno 
napravo Šentjur 

1.199.700,00 849.787,50 - število prebivalcev, ki bodo 
priključeni na kanalizacijski sistem, ki 
je predmet operacije (začetna 
vrednost 0; načrtovana vrednost 2 leti 
po zaključku operacije 739). 

3 Zreče Kanalizacija Nova 
Dobrava 2 

1.357.623,93 708.333,00 - število prebivalcev, ki bodo 
priključeni na kanalizacijski sistem, ki 
je predmet operacije (začetna 
vrednost 0; načrtovana vrednost 2 leti 
po zaključku operacije 542). 

4 Zreče Kanalizacija Nova 
Dobrava 3 

1.021.479,73 450.209,00 - število prebivalcev, ki bodo 
priključeni na kanalizacijski sistem, ki 
je predmet operacije (začetna 
vrednost 0; načrtovana vrednost 2 leti 
po zaključku operacije 1240). 

5 Mozirje Obnova sekundarne 
kanalizacije in 
vodovoda - Mozirje 
jug 

610.000,00 369.635,22 - število prebivalcev s kvalitetnejšim in 
varnejšim vodovodnim sistemom 
(začetna vrednost 200; načrtovana 
vrednost 2 leti po zaključku operacije 
200); 
- število prebivalcev, ki bodo 
priključeni na kanalizacijski sistem, ki 
je predmet operacije (začetna 
vrednost 40; načrtovana vrednost 2 
leti po zaključku operacije 40). 

6 Rogatec Gospodarsko 
poslopje Graščine 
Strmol - Pristava 

938.523,00 791.880,00 - število ustvarjenih bruto delovnih 
mest kot posledica izvedene operacije 
(začetna vrednost 0; načrtovana 
vrednost 2 leti po zaključku operacije 
16 prenesenih delovnih mest in 1 
novo delovno mesto). 

7 Rogaška 
Slatina 

Rekonstrukcija LC 
356011 

214.912,42 179.093,68 - rekonstruirana LC v dolžini 1,665 
km, 
- št. gospodinjstev  z izboljšanim 
dostopom po slovenskem ozemlju 
1758, 
- št. gospodarskih objektov z 
izboljšanim dostopom po slovenskem 
ozemlju 23  

8 Občina Ljubno Rekonstrukcija in 
modernizacija javnih 
vodovodov v občini 
Ljubno 

618.712,00     379.385,00 Dolžina zgrajenega vodovoda (m): 
6700 
Število prebivalcev s kvalitetnejšim in 
varnejšim vodovodnim sistemom: 
2085  v dveh letih po zaključku 
operacije   

9 Občina Laško Ureditev kanalizacije 
Laško in Rimske 
Toplice 

1.267.728,00     882.827,00 Število komunalno opremljenih 
aglomeracij :  6 Število prebivalcev, 
priključenih na kanalizacijski sistem v 
aglomeracijah:  605 v dveh letih po 
zaključku operacije 
Operacija  v zaključevanju 

10 Mestna občina 
Celje 

Celjski včeraj in jutri: 
Stari grad 

2.099.374,00     900.000,00 Število razvojnih operacij v območju 
Natura 2000: 1             
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11 Občina Žalec Ekomuzej hmeljarstva 
in pivovarstva 
Slovenije v Žalcu 

1.964.998,00     1.382.967,00 Površina prenovljenih in saniranih 
degradiranih območij v hektarih: 
0,1843; Število operacij razvoja, 
prenove in sanacije urbanih območij 
nad 2 mio EUR: 1;      

12 Občina Nazarje Industrijsko obrtna 
cona Prihova 

1.881.658,00     667.976,00 Površina novo opremljenih 
komunalnih zemljišč namenjenih 
gosp. razvoju (v ha): 3;  Število novih 
delovnih mest: 100    v dveh letih po 
zaključku operacije 

13 Občina Ljubno  Industrijsko poslovna 
cona Loke - 
komunalna ureditev, 
II. faza 

839.641,00     381.907,00 Površina novo opremljenih 
komunalnih zemljišč namenjenih 
gosp. razvoju (v ha): 1,4 

14 Občina Laško Infrastrukturno 
urejanje za potrebe 
turizma - II. faza 

976.933,00     359.043,00 kom. Opremljena aglomeracija 329,6 
m2 / Brv za pešce 82,4 m 

15 Občina Nazarje Izvedba ureditve 
Centra Nazarje 

707.828,00     185.940,00 Dolžina novozgrajenih cest (km):  0,2  
Dolžina posodobljenih cest (km):  
1,033 
Dolžina zgrajenega vodovoda (m):  
504 
Odpadna kanalizacija (m):   1109 
Število prebivalcev s kvalitetnejšim in 
varnejšim vodovodnim sistemom :  
120  Število prebivalcev, priključenih 
na kanalizacijski sistem v 
aglomeracijah: 120             

16 Mestna občina 
Celje 

Komunalna 
infrastruktura 
poslovne cone 
Gaberje Jug 

3.590.000,00     1.368.844,00 Površina prenovljenih in saniranih 
degr. območij namenjenih gosp. 
razvoju (v ha):4,1 

17 Mestna občina 
Celje 

Turistična pot Celje - 
Šmartinsko jezero 

1.106.687,00     578.212,00 Število novih delovnih mest: 1 

18 Mestna občina 
Celje 

Turistično območje 
Šmartinsko jezero: 
Izvedba tematskih 
poti okoli jezera s 
premostitvijo jezera 

2.258.852,00     1.585.811,00 Število novih delovnih mest: 3 

19 Občina Laško Vodovod Vrh - Tevče, 
Reka, Trojno 

1.380.435,00     900.459,00 Število prebivalcev s kvalitetnejšim in 
varnejšim vodovodnim sistemom: 970  
Dolžina vodovoda (v m) 21.516        

20 Občina Nazarje Industrijsko obrtna 
cona Prihova - 
razširitev 

810.903,24     403.976,00 30 ustvarjenih bruto delovnih mest kot 
posledica izvedene operacije v dveh 
letih po zaključku operacije 

21 Mestna občina 
Velenje 

Poslovna cona 
Rudarski dom-
razvojno tehnološko 
središče 

1.018.440,00     790.500,00     Površina prenovljenih in saniranih 
degr. območij namenjenih gosp. 
razvoju (v ha): 1579,06;  
Število novih delovnih mest: 10 v dveh 
letih po zaključku operacije       

22 Mestna občina 
Velenje 

Prenova in oživitev 
mestnega jedra - Vila 
Bianca 

1.589.718,00     755.435,00     Število ustvarjenih novih bruto 
delovnih mest : 2 v dveh letih po 
zaključku operacije 

23 Mestna občina 
Velenje 

Vila Bianca, faza II. 618.712,00     458.064,00     Število ustvarjenih novih bruto 
delovnih mest : 3 v dveh letih po 
zaključku operacije 

24 Mestna občina 
Velenje 

Razširitev PC 
Rudarski dom 

1.149.925,00     833.894,00     Opremljene površine v m2: 1170  
Število ustvarjenih novih bruto 
delovnih mest: 5  v dveh letih po 
zaključku operacije                                                          
 

25 Rogatec Komunalna ureditev 
cone P3 z izgradnjo 
suhega zadrževalnika 

1.134.513,42 
 

834.853,64 
 

Površina na novo opremljenih 
komunalnih zemljišč namenjenih 
gospodarskemu razvoju v ha: 3 
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26 Šentjur 

 
Rekonstrukcija ceste 
Javorje-Hrastje-
Dobrina-Loka pri 
Žusmu z odcepom 
Žamerk-Osleščica 
 

451.000,00 
 

351.000,00 
 

Število km obnovljenih cest:7,56  
 

27 Šmarje pri 
Jelšah 
 

Rekonstrukcija LC 
406 230 Belo Pristava 
odsek  Odcep Zibika, 
Dol pri Pristavi do 
meje z občino 
Podčetrtek 
 

759.599,00 
 

605.585,00 
 

Število km novo zgrajenih cest: 
1,32 
 

28 Rogaška 
Slatina 
 

Rekonstrukcija LC 
Keros-Brezovec 
 

492.851,00 
 

397.293,00 
 

Število km obnovljenih cest:1,8 
 

29 Bistrica ob Sotli 
 

Rekonstrukcija LC 
Kunšperk-Orešje 
 

1.141.327,00 
 

951.105,80 
 

Število km obnovljenih cest:4,806  
 

30 Rogaška 
Slatina 
 

Rekonstrukcija LC 
356020 Podplat-
Kostrivnica 
 

351.648,00 
 

280.000,00 
 

Število km obnovljenih cest:2,4 
 

31 Občina 
Podčetrtek 
 

Prestavitev in 
izgradnja ceste LC 
317 090 
 

265.300,00 
 

211.310,00 
 

Število km novo zgrajenih cest: 
0,435 
 

32 Občina 
Podčetrtek 
 

Ureditev lokalne ceste 
LC 317020 Sveta 
Ema-Vidovica 
 

678.052,00 
 

500.000,00 
 

Število km obnovljenih cest:1,663  
 

33 Občina 
Podčetrtek 
 

Ureditev lokalne ceste 
LC 317050 
Podčetrtek - Sodna 
vas 
 

688.675,00 
 

484.517,65 
 

Število km obnovljenih cest:1,850  
 

34 Občina Kozje 
 

Posodobitev 
obstoječega 
vodovodnega sistema 
Poklek pri Podsredi 
 

276.295,00 
 

220.968,00 
 

Število prebivalcev s kvalitetnejšim 
vodovodnim sistemom:180  

35 OBČINA 
KOZJE 

Rekonstrukcija LC 
181100, odsek 
181102 in JP 681390 
 

210.000,00 
 

175.000,00 
 

Število km obnovljenih cest:2,8  
 

36 OBČINA 
KOZJE 
 

Rekonstrukcija LC 
181100, odsek 
181101 
 

498.918,00 
 

415.765,00 
 

Število km obnovljenih cest:6,4  
 

37 OBČINA 
KOZJE 
 

Rekonstrukcija JP 
681530 
 

288.000,00 
 

240.000,00 
 

Število km obnovljenih cest:0,7  
 

38 OBČINA 
ROGATEC 
 

Posodobitev obmejnih 
lokalnih ceste v občini 
Rogatec 
 

595.000,00 
 

495.833,33 
 

Število km obnovljenih cest:13,48  
 

39 OBČINA 
ROGATEC 
 

Preureditev 
vodooskrbe (Hum na 
Sutli - HR) v občini 
Rogatec - izgradnja 
vodohrana 250m3, 
vodohrana 25m3, 
črpališča ter 

598.000,00 
 

498.333,33 
 

Dolžina novozgrajenega vodovodnega 
omrežja (v km):4,7  
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pripadajočih 
cevovodov 
 

40 Zreče 
 

Sanacija in dograditev 
kanalizacijskega 
sistema v občini 
Zreče 

600.000,00 398.770,00 - ena komunalno opremljena 
aglomeracija v kateri je zgrajena in 
obnovljena kanalizacija v dolžini 2315 
m, ki omogoča širitev potreb 
gospodarstva in prebivalstva; 
- 721 priključenih prebivalcev na 
kanalizacijski sistem. 

41 Šoštanj Revitalizacija 
zgodovinskega 
središča Šoštanj - 
Muzej usnjarstva 1. 
faza 

1.411.823,00 513.943,00 - ustvarjena 4 nova delovna mesta v 
muzeju usnjarstva; 
- sanacija 1370 m2 degradirane 
površine na območju stavbnega 
kompleksa nekdanje Tovarne usnja 
Šoštanj. 

42 Šmarje pri 
Jelšah 

Poslovne cone v 
občini Šmarje pri 
Jelšah 

900.000,00 525.000,00 - Komunalna ureditev cca 4,7 ha 
zemljišč za namen gospodarskih 
dejavnosti na lokaciji Mestinje in 1,28 
ha zemljišč za namen gospodarskih 
dejavnosti na lokaciji Šmarje; 
- 30 novih delovnih mest v poslovni 
coni na lokaciji  Mestinje in 5 – 10 
novih delovnih mest v poslovni coni na 
lokaciji Šmarje. 
(Cilji, ki so vezani na zaposlitve še 
niso realizirani v celoti.) 

43 Šmarje pri 
Jelšah 

Obnova LC 406230 
Belo-Stranje-Pristava 
od odcepa za Korpule 
do odcepa za Koretno 

1.386.533,00 763.028,88 - Rekonstrukcija 2.500 m dolgega 
odseka ceste Belo - Stranje - Pristava 
in izgradnja kolesarske steze od 
odcepa Korpole do odcepa za Koretno 
v dolžini 2.500 m. 

44 Rogaška 
Slatina 

Mrežni podjetniški 
inkubator Obsotelja in 
Kozjanskega 

1.425.349,00 1.043.202,00 -v prvem letu delovanja (2010) ustvaril 
pogoje za delovanje 1-3 članov v 
inkubatorju,  
-ustvaril 1 novo delovno mesto v 
izgrajenem inkubatorju v drugem letu 
delovanja (2011), ko bodo v njem 
delovali 2-4 člani ter ustvaril 4 nova 
delova mesta pri članih in bivših članih 
inkubatorja, 
-v tretjem letu delovanja (leto 2012), 
ko bo v nejm delovalo 3-5 članov, 
ustvaril 4 nova delova mesta pri članih 
in bivših članih inkubatorja,  
-v četrtem letu delovanja (leto 2013), 
ko bo v njem delovalo 5-7 članov, 
ustvaril še 3 nova delovna mesta pri 
članih in bivših članih inkubatorja, 
-ustvaril 1 novo delovno mesto v 
izgrajenem inkubatorju v petem letu 
delovanja (leto 2014), ko bo v njem 
delovalo 8-12 članov, in še 3 nova 
delovna mesta pri članih in bivših 
članih inkubatorja.  

45 Rogaška 
Slatina 

Izgradnja LC 
obvoznica-center 

929.815,00 451.689,00 -Izgradnja lokalne ceste: obvoznica 
center v Rogaški Slatini, v dolžini 210 
m od Negonjskega potoka do križišča 
Prvomajske ulice in ceste Žibernik 
vključno s polnim T križiščem 
(navezava na drugi krak obvoznice) in 
krožnim križiščem s premerom 29 m 
na Prvomajski ulici. Celotna 
obravnavana trasa nove ceste bo 
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dvosmerna in dvopasovna z 
enostransko zelenico in pločnikom, 
kot skupna peš in kolesarska pot. Z 
operacijo bo zagotovljen ustrezen 
dostop do območja proizvodnih 
dejavnosti P2 v Rogaški Slatini in do 
bodočega podjetniškega inkubatorja 
ter zagotovljena večja varnost pescev, 
kolesarjev in krajanov naselja Žibernik 
do občinskega središča. 

46 Rogatec Kanalizacija Rogatec 616.619,27 397.852,00 - Eno (1) komunalno opremljeno 
aglomeracijo, v kateri bo položeno 7 
fekalnih kanalov v skupni dolžini 1.310 
m ter 521 m dodatnih kanalizacijskih 
vodov za priključke (skupno 1.831 m 
za I. fazo) ter fekalni vodi v skupni 
dolžini 1.429,5 m za II. fazo (kanal A 
763,5 m, kanal C 666 m) ter dodatno 
80 m kanalizacijskih vodov za 
priključke. 
- Naslednje  število priključkov na 
kanalizacijsko omrežje: 
V letu 2008 53,  v letu 2009  62, v letu 
2010 44, v letu 2011 47, v letu 2012 
52,  v letu 2013  57, v letu 2014 62, v 
letu 2015 67, v letu 2016 72, v letu 
2017 75. 

47 Šentjur VTC 10: Ločnec-
Brezje pri Lekmarju; 
Dramlje-Pletovarje-
Slatina; Donačka 
gora-Rudijev dom 

1.219.910,32 673.127,75 - v Občini Šmarje pri Jelšah 
rekonstrukcija kraka LC 406200 
Cerovec pri Šmarju - Brezje pri 
Lekmarju in odsek LC406202 Ločnec 
- Brezje pri Lekmarju v skupni dolžini 
1.000 m; 
- v občini Rogatec rekonstrukcija LC 
358060 Donačka gora - Rudijev dom v 
dolžini 1.229 m;  
- v Občini Šentjur rekonstrukcija kraka 
LC 396030 Dramlje -Pletovarje - 
Slatina v dolžini 3.100 m. 

48 Šentjur Rekonstrukcija 
povezovalne ceste 
med obrtno cono C-
10-R in industrijsko 
cono Šentjur jug 

1.195.077,45 794.864,09 Rekonstrukcija povezovalne ceste 
med obrtno cono C-10-R in 
industrijsko cono Šentjur – jug v 
Občini Šentjur, v skupni dolžini 1125 
m ter obnova ali izgradnja vse 
potrebne komunalne in prometne 
infrastrukture.  
 
V sklopu operacije so bili urejeni 
naslednji odseki: 
- I. odsek: od krožišča do 
semaforiziranega križišča (dolžina 
odseka 140 m); 
- II. odsek: povezovalna cesta do 
obrtne cone C-10-R (dolžina odseka 
760 m); 
- III. odsek: od semaforiziranega 
križišča do podvoza (dolžina odseka 
225 m). 

49 Šentjur Rekonstrukcija LC 
034010 Bukovžlak-
Proseniško 

1.527.995,82 819.133,45 Ureditev ceste od Bukovžlaka (meja z 
MO Celje) do križišča v Proseniškem 
v dolžini 1.138 m, ureditev krožnega 
štirikrakega križišča s premerom 32 
m, izgradnja dvosmerne kolesarske 
steze, podaljšanje obstoječega 
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škatlastega prepusta, ureditev dveh 
avtobusnih postajališč s pločniki in 
prehodom za pešce, prestavitev NN 
elektro vodov in prestavitev 
telekomunikacijskega omrežja.  

50 Šentjur Urejanje Zgornjega 
trga v mestu Šentjur - 
1. faza 

679.775,10 434.500,00 - Prenova Ipavčeve hiše št. 27 z 
ureditvijo vrta, prenova hiše št. 26, 
prenova hiše št. 17, ureditev okolice 
objektov in zunanjega prireditvenega 
prostora in ureditev javnih parkirnih 
mest; 
- 5 novih delovnih mest pri lokalih, ki 
že delujejo v Zgornjem trgu in 8 novih 
delovnih mest pri predvidoma dveh 
novih podjetjih na tem območju. 

51 JZ mladinski 
center Šmartno 
ob Paki 

Center za mladinski 
turizem 

815.677,00 292.181,40 - Ena razvojna operacija  v območju 
Natura 2000; 
-3 novo ustvarjena delovna mesta. 
 (Cilji, ki so vezani na zaposlitve še 
niso realizirani v celoti.) 

52 Polzela Rekonstrukcija gradu 
Komenda na Polzeli 

1.598.688,68 574.577,00 - 3 novo ustvarjena delovna mesta; 
- 533,7 m2 obnovljenih površin 
objekta kulturne dediščine. 

53 Mozirje Trško jedro Mozirje 744.159,32 331.144,21 - 0,4 km obnovljenih cest, 
- 1 komunalno opremljeno 
aglomeracijo, 
- 78 prebivalcev priključenih na  
kanalizacijski sistem v aglomeracijah, 
- 78 prebivalcev s kvalitetnejšim in 
varnejšim vodovodnim sistemom, 
- 15 novo ustvarjenih bruto delovnih 
mest. 

54 Prebold Mreža lokalnih cest 
Spodnje Savinjska 
dolina 

4.381.547,63 2.979.578,00 15,894 km obnovljenih cest 

55 Solčava Turistična 
infrastruktura 
"Solčavsko" 

816.215,00 575.533,00 - 1 razvojna operacija v območju 
Natura 2000; 
-  1 novo ustvarjeno delovno mesto. 

56 Dobrna Posodobitev 
vodovodnega sistema 
Dobrna-Loka, 
Lokovina, Klanc, 
Parož in Vinska Gora 

981.211,00 385.360,19 - 696 prebivalcev s kvalitetnejšim in 
varnejšim vodovodnim sistemom. 

57 Šentjur Bioregija-regija 
naravne pestrosti 

236.400,00 167.450,00 1 razvojna operacija v območju Natura 
2000 

58 Rogaška 
Slatina 

Izgradnja LC: G2 - 
območje zdravilišča 

1.182.287,06 1.004.944,00 - 0,20 km novo zgrajenih cest; 
- 0,76 km obnovljenih cest. 

59 Šentjur Rekonstrukcija LC 
396050 Slatina - 
Lutrje - Ponkvica 

1.651.628,00 1.169.903,00 - 5,935 km obnovljenih cest. 

60 Šentjur Rekonstrukcija LC 
396080 Gorica - 
Drobinsko 

999.905,00 708.265,90 - 2,832 km obnovljenih cest. 

61 Dobrna Rekonstrukcija 
lokalne ceste 464161 
Dobrna - Krištaje - 
Hudičev graben 

721.788,00 404.566,00 - 0,295 km obnovljenih cest. 

62 Šmarje pri 
Jelšah 

Cesta Kolodvorska-
Dvor-Grajski log 

680.904,00 316.290,00 - 0,787 km novo zgrajenih cest. 

63 Šmarje pri 
Jelšah 

Obnova LC 406230 
Belo-Pristava-III. 
etapa 

760.900,00 369.370,00 - 1,4 km obnovljenih cest; 
- 1,4 km izgrajene kolesarske steze. 

64 Zreče Sanacija sekundarne 
kanalizacije Nova 

695.207,96 415.456,00 - 644 prebivalcev, priključenih na 
kanalizacijski sistem v aglometracijah. 
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Dobrava I 
65 Mozirje Rekonstrukcija 

lokalne ceste Mozirje 
- Šmihel - Planinska 
ravna 

998.254,66 661.059,00 - 1,87 km obnovljenih cest. 

66 Polzela Grad Komenda-II. 
faza 

740.270,00 438.208,00 - tri novo ustvarjena bruto delovna 
mesta; 
1 obnovljen objekt kulturne dediščine. 

67 Prebold Mreža lokalnih cest 
SSD II. faza 

4.361.462,00 3.025.889,00 - 13,145 km obnovljenih cest. 

68 Prebold Varovanje povodja v 
občini Prebold 

1.121.228,69 565.078,00 -dolžina kanalizacijskega omrežja - 
odpadna kanalizacija - 4.612 km; 
-2 komunalno opremljeni naselij z 
novim ali obnovljenim kanalizacijskim 
omrežjem; 
-452 prebivalcev, ki bodo priključeni 
na kanalizacijski sistem. 

69 Šentjur Industrijska cona 
Šentjur - jug 2 

1.437.840,00 848.725,00 - 6,5 ha površin novo opremljenih 
komunalnih zemljišč namenjenih 
gospodarskemu razvoju;  
- 6,5 ha površin opremljene poslovne 
cone; 
-15 ustvarjenih bruto delovnih mest 
kot posledica izvedene operacije.  

70 MO Velenje Izgradnja 
nizkoenergetskega 
vrtca Vrtiljak I. 

901.892,00 526.779,00 - kapaciteta vrtca - št. otrok (začetna 
vrednost 0, načrtovana vrednost ob 
zaključku 60); 
- 840 m2 notranje uporabne površine 
vrtca; 
- 4 ustvarjena bruto delovna mesta kot 
posledica izvedene operacije. 

71 KOZJE Rekonstrukcija LC 
181050 Kozje-Vetrnik-
Gorjane 

613.605,04 423.738,90 Rekonstrukcija 13,75 km LC 

72 SLOV. 
KONJICE 

VODOHRAN 
ŠKALCE Z 
RAZVODNIM 
OMREŽJEM 

611.221,05 425.164,18 Vodohran Škalce 400 m3, obnova 
dovodnega omrežja med  
vodohranoma 1352m,1503 
prebivalcev oskrbljenih iz VH  

73 SLOV. 
KONJICE 

OMREŽJE 
SEKUNDARNE 
KANALIZACIJE 

780.531,94 543.779,43 1 komunalno opremljena 
aglomeracija, 2275 m fekalne 
kanalizacije, 780 m sekundarne 
meteorne kanalizacije, priključenih 45 
objektov. 

74 VITANJE  Rekonstrukcija LC 
460040 Vitanje-
Skomarje-Lukanja 

590.078,75 411.495,60 Rekonstrukcija 3000 m dolgega 
cestnega odseka 

75 VOJNIK POSODOBITEV 
VODOVODNEGA 
SISTEMA VOJNIK – 
TOMAŽ – MALE 
DOLE 

1.360.097,84 424.809,00 Oskrba 500 prebivalcev območja, 
izgradnja 9.193 metrov vodovodnega 
sistema 

76 KOZJE IZGRADNJA 
KANALIZACIJE IN 
ČN KOZJE 

706.963,82 265.156,00 Ena komunalno opremljena 
aglomeracija, priključitev 417 
prebivalcev na kanalizacijski sistem in 
ČN 

77 PODČETRTEK VTC 10: IMENO – 
VIRŠTANJ - VERAČE 

805.422,91 569.693,56 Posodobitev in razširitev cestišča v 
dolžini 2,5 km 

78 LUČE REKONSTRUKCIJA 
LC MED 
TURISTIČNIMI 
PONUDNIKI 

931.614,54 514.202,00 7,55 km obnovljenih cest 

79 VOJNIK OBRTNO-
POSLOVNA CONA 
ARCLIN, 

994.246,88 337.406,83 2,71 ha novo opremljenih komunalnih 
zemljišč, 0,88 km novozgrajenih cest, 
5 novo ustvarjenih delovnih mest 
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KOMUNALNO 
UREJANJE II.FAZA 

80 VOJNIK REKONSTRUKCIJA 
VOZIŠČA 
FRANKOLOVO-
ČREŠNJICE-ŽIČE 

937.202,00 430.933,83 2,1 kilometrov obnovljenih cest 

81 PODČETRTEK LC PODČETRTEK-
OLIMJE 

610.000,00 417.868,30 2,485 km obnovljenih cest 

82 VITANJE IZGRADNJA 
KANALIZACIJE 
VITANJE 

617.269,00 133.539,00 150 prebivalcev, priključenih na 
kanalizacijski sitem v aglomeracijah 

83 SLOV. 
KONJICE 

REKONSTRUKCIJA 
VODOVODA IN 
KANALIZACIJE 
KONJIC 

1.319.687,00 855.281,95 206 prebivalcev, priključenih na 
kanalizacijski sistem v aglomeracijah, 
617 prebivalcev s kvalitetnejšim in 
varnejšim vodovodnim sistemom 

84 LUČE LC ROGAČNIK 638.549,00 261.483,53 4 km obnovljenih cest 
85 KOZJE POSLOVNO 

OBRTNA CONA 
KOZJE – 1. FAZA 

710.514,27 299.394,00 število ustvarjenih bruto delovnih mest 
kot posledica izvedene operacije 
(začetna vrednost 0, načrtovana 
vrednost 2) 

86 PODČETRTEK IZGRADNJA 
KOLESARSKE 
STEZE V OBČINI 
PODČETRTEK, 
ETAPA PRISTAVA 
PRI MESTINJU-
VONARJE 

685.400,00 456.759,00 število turističnih nočitev (začetna 
vrednost 300 000, načrtovana 
vrednost 2 leti po zaključku operacije 
303 000). 

87 VOJNIK IZGRADNJA 
ČISTILNE NAPRAVE 
IN KANALIZACIJE 
FRANKOLOVO 

730.000,00 282.566,00 število prebivalcev priključenih na 
kanalizacijski sistem, ki je predmet 
operacije (začetna vrednost 0, 
načrtovana vrednost 2 leti po 
zaključku operacije 176) 

88 

Braslovče Sekundarna 
kanalizacija Braslovče 

404.669,89 285.563,00 - 0,849 km 
kanalizacijskega omrežja 
- odpadna kanalizacija; 
- 316 prebivalcev, ki 
bodo priključeni na 
kanalizacijski sistem. 

Aktivnosti 
operacije 
zaključene 
30.9.2012. 

89 

Štore Rekonstrukcija in 
prizidek vrtca Lipa v 
Štorah 

1.443.493,93 1.063.958,56 - kapaciteta vrtca - št. 
otrok (začetna vrednost 
120, načrtovana 
vrednost ob zaključku 
158); 
- notranja uporabna 
površina vrtca (začetna 
vrednost 537,66 m2, 
načrtovana vrednost ob 
zaključku 1.597,70 m2); 
- število ustvarjenih bruto 
delovnih mest kot 
posledica izvedene 
operacije (začetna 
vrednost 18, načrtovana 
vrednost ob zaključku 
20); 
- 63% prihranka energije 
na letni ravni. 

Aktivnosti 
operacije 
zaključene 
30.9.2012. 

90 

Šmarje pri 
Jelšah 

Izgradnja nizko 
energetskega 
otroškega vrtca v 
Šmarju pri Jelšah 

1.597.370,86 
EUR 

936.581,00 
EUR. 
405.110,00 
EUR-
21.čl.ZFO 

Izgradnja novega 6-oddelčnega vrtca 
za zagotovitev ustreznih pogojev za 
predšolsko vzgojo in pokrivanje potreb 
po vpisu otrok na območju občine. 
Izgradnja vrtca po kriterijih nizko 
energetske rabe energije; ustvarjanje 
novih delovnih mest in ohranjanje 
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obstoječih delovnih mest; izboljšati 
kvaliteto bivanja na območju oz. 
prispevati k boljši kakovosti življenja 
ljudi na tem območju. 

91 

Vojnik Izgradnja nizko 
energetskega vrtca 
Vojnik 

2.242.343,00 
EUR 

807.491,00 
400.676,00 
21.čl ZFO 

Izgradnja novega dela otroškega vrtca 
z notranjo uporabno površina vrtca iz 
667,10 m2 na 1.367,50 m2;  Izgradnja 
vrtca po kriterijih nizko energetske 
rabe energije; ustvarjanje novih 
delovnih mest in ohranjanje obstoječih 
delovnih mest; Zagotovitev ustreznih 
pogojev za predšolsko vzgojo in 
pokrivanje potreb po vpisu otrok na 
območju občine; Odstotek prihranka 
porabe energije na letni ravni (v%)- iz 
0 na 25%; 

92 

Žalec Sekundarna 
kanalizacija in obnova 
vodovoda v Občini 
Žalec, del območja 
KS Petrovče 

1.031.993,29 
EUR 

766.678,00 
EUR 

Dolžina obnovljenega vodovodnega 
omrežja, - 1,425 km; Dolžina 
kanalizacijskega omrežja-odpadna 
kanalizacija – 3,916 km; Število 
prebivalcev s kvalitetnejšim in 
varnejšim vodovodnim sistemom – 
356; Število prebivalcev, ki bodo 
priključeni na kanalizacijski sistem, ki 
je predmet operacije – 664; 
  

93 

Šoštanj Kanalizacija Lokovica 
z MČN 

1.849.200,00 699.785,00 - dolžina kanalizacijskega omrežja - 
odpadna kanalizacija - 5,62; 
- 110 pripravljenih hišnih priključkov;  
- 1 komunalno opremljeno naselije z 
novim ali obnovljenim kanalizacijskim 
omrežjem; 
- 330 prebivalcev, ki bodo priključeni 
na kanalizacijski sistem.  

94 

Šmarje pri 
Jelšah 

Izgradnja muzeja 
Barka v Občini 
Šmarje pri Jelšah 

874.476,00 344.895,00 - 1 novo ustvarjeno bruto delovno 
mesto; 
- vzpostavljen baročni muzej z 
razstavljenimi kipci. 

95 Občina Žalec Sekundarna 
kanalizacija in obnova 
vodovoda v občini 
Žalec, naselje 
Šempeter, II.faza 

1.110.629,37     706.574,00 Predmet investicije je novogradnja 
kanalizacijskega sistema in s tem 
ureditev odvajanja odpadne vode v 
naselju Šempeter  v občini Žalec v 
dolžini 1.165 m ter obnova 
vodovodnega sistema v dolžini 845 m, 
ki sovpada s traso predvidenega 
kanalizacijskega sistema. Na 
kanalizacijski sistem se bo na novo 
priključilo 328 prebivalcev, 228 
uporabnikom se bo pa izboljšala 
vodooskrba. 

96 Občina Laško Vodovodi Vrh - 
Radoblje - Globoko 

1.050.527,47     700.000,00     Operacija, ki se bo izvajala, pokriva 
predele laške občine, ki geografsko 
zahodno od Vrha nad Laškim med 
reko Lahomnico in reko Gračnico. 
Območje je na zahodu omejeno z 
reko Savinjo, skrajna naselja na 
zahodu so Globoko in Zg. Strensko. 
Za to področje je značilna razpršena 
poselitev, prebivalci so slabo 
oskrbljeni z neoporečno pitno vodo. 
Da se ohrani poseljenost tega 
področja, je potrebno zagotoviti 
stabilno in kvalitetno preskrbo z vodo.  
39,268 km zgrajenega vodovoda,  
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97 OBČINA 
LAŠKO 

Obnova starega 
mestnega jedra Laško 

835.000,00     594.443,00     V sklopu operacije se bo uredilo 
grajsko dvorišče (položena 
infrastruktura, zamenjava tlaka, delna 
zamenjava oken), obnovila se bo pot 
na grad Tabor (od stanovanjskega 
objekta Pot na Grad 5 do gradu - tlaki, 
odvodnjavanje, javna razsvetljava, 
klopi za počitek, koši za smeti, 
usmerjevalne table) in obnova objekta 
na Valvasorjevem trgu (fasada, 
stavbno pohištvo, okna, celotna 
kritina) 
 en obnovljen stavbni objekt v 
mestnem območju 
1.370 m ² urejenega mestnega ali 
zgodovinskega območja 

98 LUČE PREKO PET 
MOSTOV 

620.000,00 438.288,34 število obiskovalcev (začetna 
vrednost 0, načrtovana vrednost 2 leti 
po zaključku operacije 500), število 
ustvarjenih bruto delovnih mest kot 
posledica izvedene operacije (začetna 
vrednost 0, načrtovana vrednost 2 leti 
po zaključku operacije 1). 

99 Gornji Grad Kanalizacija Bočna 1.364.570,00 955.239,00 - število prebivalcev, ki bodo 
priključeni na kanalizacijski sistem, ki 
je predmet operacije (začetna 
vrednost 0; načrtovana vrednost 2 leti 
po zaključku operacije 402). 

100 Šentjur Dograditev kapacitet 
JZ vrtec Šentjur 

1.751.319,00 
 

703.844,00 - število ustvarjenih bruto delovnih 
mest kot posledica izvedene 
operacije; začetna vrednost - 0; 
načrtovana vrednost dve leti po 
zaključku operacije - 3. 
- Odstotek prihranka porabe energije 
na letni ravni (v %); začetna vrednost 
-0; načrtovana vrednost dve leti po 
zaključku operacije 50%. 

101 Podčetrtek Izgradnja kanalizacije 
in čistilne naprave 
Imeno 

1.105.479,97 994.969,65 -kanalizacijsko omrežje 6,958 km,  
- hišni priključki 85,  
- kapaciteta ČN 450,  
- komunalno opremljeno naselje 1, 
- št. Prebivalcev priključenih na 
kanaliz. Sistem 300 

102 Rogaška 
Slatina 

Rekonstrukcija 
prometne 
infrastrukture ob južni 
meji Občine Rogaška 
Slatina 

1.485.000,00 361.560,00 - rekonstruirana lokalna cesta 7,096 
km, 
- št. gospodinjstev z izboljšanim 
dostopom po slovenskem ozemlju 
327, 
- št. Proizvodnih objektov z 
izboljšanim dostopom po slovenskem 
ozemlju 29  

103 Bistrica ob Sotli Rekonstrukcija 
obmejne lokalne  
ceste 318061 
Dekmanca-Plese 

637.248,00 531.040,00 Dolžina rekonstruirane lokalne 
ceste/javne poti: 3,575 km 

104 Bistrica ob Sotli Rekonstrukcija 
obmejne lokalne 
ceste in javnih poti 
Bistrica ob Sotli 

627.461,88 522.884,90 Dolžina rekonstruirane lokalne 
ceste/javne poti:6,121 km 

105 Kozje Posodobitev 
vodovodnega sistema 
Pilštanj-Kozje 

1.172.667,09 1.000.000,00 - Dolžina obnovljenega vodovodnega 
omrežja: 6,17 km 
- Število prebivalcev s kvalitetnejšim 
in varnejšim vodovodnim sistemom: 
694  
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8.2  Sofinanciranje investicij občin po zakonu o financiranju občin 

Stanje na dan 26.4.2013. 

Občina Naziv projekta 
Vrednost sofinanciranja 

2012 

Braslovče Vodovod Podvrh, II.faza 54.700,00 € 

Braslovče Obnova ceste Dobrovlje, odsek Ramšak 30.587,00 € 

Celje Obnova dela starega mestnega jedra v Celju odstop 

Celje Gradnja vrtca Dolgo polje III 261.646,00 € 

Dobje Modernizacija JP 897180, odsek Suho 53.344,00 € 

Dobrna Vrtec Dobrna 75.947,00 € 

Gornji Grad JP 607020 Glukove njive - Poglednik 69.855,80 € 

Gornji Grad JP 607030 Makež - Mušja vas 45.658,00 € 

Gornji Grad LC 161040 Podhruška - Poljana - Črnivec 28.449,89 € 

Gornji Grad Moder.mostu čez Dreto v naselju Šmiklavž 7.553,31 € 

Kozje Proj.dok.in zemljišče za dvorano 174.000,00 € 

Kozje LC 181160 Kovačič - Gabrje 140.000,00 € 

Kozje Del kanalizacijskega sistema Kozje 135.140,00 € 

Laško Ureditev tunela - JP702420 Trgovina Izbira - Brance 142.860,42 € 

Laško Obnova ceste na Svetino LC200161 odstop 

Laško LC Reka - Doblatina (P0 - P44) 98.393,32 € 

Laško LC Brstovnica -Laziše, III.faza 206.353,26 € 

Ljubno 
Rekonstrukcija LC 221020 Prodnik-Bliznik, odsek 
Juvaničnik-Rmšak 150.045,00 € 

Luče Preko pet mostov prenehanje 

Luče Rekonstrukcija ostalih javnih poti 2012 200.000,00 € 

Mozirje Modernizacija ceste Vid - Šmihel 220.032,00 € 

Nazarje Most čez Dreto v Sp. Krašah 78.553,00 € 

Podčetrtek Rekonstrukcija LC v občini Podčetrtek 231.373,00 € 

Polzela Sekundarna kanalizacija Polzela 82.036,00 € 
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Prebold Rek.in doz. Vrtca in knjižnice Prebold 154.689,00 € 

Rečica ob Savinji 
Dopolnilno kanalizacijsko omrežje Varpolje - Spodnja 
Rečica 195.577,04 € 

Rogaška Slatina Pomožni objekt ob športnem igrišču v Kostrivnici 100.000,00 € 

Rogaška Slatina Obnova poslovilnega objekta na Sv. Trojici 94.000,00 € 

Rogaška Slatina Ureditev Ulice XIV. divizije, 1.faza 70.000,00 € 

Rogaška Slatina Ureditev parkirišča pri II. OŠ 29.172,00 € 

Rogatec Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2012 65.673,85 € 

Rogatec Pomožno nogometno igrišče 57.114,15 € 

Slovenske Konjice Celovita ureditev starega mestnega trga s parkom 93.741,98 € 

Slovenske Konjice Zamenjava meteornega kanala Stari trg 278.175,26 € 

Slovenske Konjice Pločnik Loče - Mlače 220.722,76 € 

Solčava Rekonstrukcija Lžičkega mostu preko Klobaše 40.163,37 € 

Solčava Ureditev pokopališča - pohodnih površin 45.573,58 € 

Solčava Ureditev cestnega priključka v naselju Robanov Kot 39.441,44 € 

Solčava Sanacija starega vodohrana nad strelarnico (Solčava) 42.970,18 € 

Solčava Postavitev pokritih ekoloških otokov 48.589,13 € 

Šentjur  OŠ Planina pri Sevnici 546.297,00 € 

Šmarje pri Jelšah 
Izgradnja nizkoenergetskega otroškega vrtca v 
Šmarju pri Jelšah 405.110,00 € 

Šmartno ob Paki LC 410160, odsek Florjan - Skorno - Gorenje 54.897,00 € 

Šoštanj LC 410010 Mostnar - Grebenšek, 1.faza  207.269,00 € 

Štore Rekonstrukcija in prizidek vrtca Lipa v Štorah 78.556,00 € 

Štore JP 912151 Glažuta - Svetli dol 79.364,00 € 

Tabor Rekonstrukcija LC, odsek Loke-Ojstrica 106.993,84 € 

Tabor Rekonstrukcija JP, odsek pi Tonu-Konjščica 63.289,16 € 

Velenje ŠC Velenje, objekt Gaudeamus 479.867,00 € 

Vitanje LC 460060 Sp.Zazijal - Loška gora - Beškovnik 112.472,00 € 

Vojnik Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik 400.676,00 € 

Vransko Rek. LC Vransko - Prapreče - Tešova, III.faza 103.871,00 € 
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Zreče LC 460044 Vodonik - Kumer 473.414,86 € 

Žalec OŠ Griže z vrtcem 249.210,00 € 

 

8.3 Razvojne spodbude na obmejnih problemskih območjih, ki jih je dodelil Slovenski 
regionalno razvojni sklad 

Nepovratna sredstva so bila dodeljena na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih 
investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih  (Ul. L. RS, št. 
37/11 in 43/11). Vlagateljem so bili sklepi vročeni v drugi polovici leta 2011. Črpanje po 
navedenem javnem razpisu pa se je izvajalo v dveh letih – 2011 in 2012. Po tem razpisu so bili iz 
savinjske regije uspešni sledeči:  

Zap. 
št.  

 

Naziv 
upravičenca 

 

Naziv projekta 

Dodeljena nepovratna 
sredstva                                     
(v EUR) 

1 Eltras d.o.o. nove tehnologije za proizvodnjo strojev in opreme 
za lesno-predelovalno industrijo 

500.000,00 

2 Megalogos 
d.o.o. 

nakup programske in strojne opreme za razvoj, 
implementacijo, testiranje in prezentacijo sklopa 
produktov za obvladovanje kalkulacij, normativov in 
prodaje grafičnih produktov v PE Solčava. 

123.114,00 

3 Drofenik Jurij 
s.p. 

 

Nakup nove proizvodne opreme za brizganje 
izdelkov iz plastičnih mas in nove logistične opreme 

94.982,00 

                       

4 Kunej Karl s.p. 

 

Investicija v opremo za izvajanja zimske in letne 
službe v občini kozje 

27.154,00 

 

5 Makop d.o.o. 

 

Investicija v nakup novih tehnološko naprednejših 
strojev in naprav za potrebe brizganja novih 
inovativnih izdelkov v obratu kozje 

249.946,00 

 

 

6 Petek d.o.o. 

 

Nakup stroja: hidravlične škarje in rezkalni stroj, v 
proizvodnem obratu v Rogatcu. 

29.025,00 

 

7 Pišek - vitli krpan 
d.o.o. 

Investicija v proizvodnjo halo in stroje za namen 
proizvodnje novih vertikalnih cepilnikov - CV 

483.238,00 

 

SKUPAJ      1.507.459 
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Zastavljeni cilji 

   ŠT. ZAPOSLENIH 
1 2 3 4 5 6 7 

REGIJA   Št. 
projektov  

 Dejansko 
izvedeno črpano 

v letu 2011 in 
2012  SKUPAJ  

Stanje na 
dan 

objave JR 
(osnova) 

Vmesno 
spremljanje 

učinka - 
januar 2013 

Povečanje 
št. 

delovnih 
mest                 

(stolpec 5-
4=6) 

Planirano  št. 
ZAPOSLENIH 3 

LETA PO 
ZAKLJUČKU 
PROJEKTA – 

preverjalo se bo v 
naslednjih letih 

Savinjska 
 

7 
                                 

1.502.884,03 € 
 

199 219 20 232 
 

Pri projektih bomo 3 leta po zaključku projekta spremljali tudi dodano vrednost na zaposlenega. 

8.4   Krediti Slovenskega regionalno razvojnega sklada 

Ugodna posojilna sredstva so bila dodeljena na osnovi treh javnih razpisov, in sicer: 

- javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam (Ul. L. RS, št. 18/12 in 61/12)  
 

- javnega razpisa za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter 
dopolnilnih dejavnosti (Ul. L. RS, št. 42/12 in 71/12) in 

- javnega razpisa za primarno kmetijsko pridelavo (Ul. L. RS, št. 42/12). 
 

Iz savinjske regije so bili uspešni po navedenih razpisih sledeči:  

Zap. 
št. 

Naziv upravičenca Naziv projekta Odobreno ugodno 
posojilo                                    
(v EUR) 

Zastavljeni cilji 

1 Kmetijska zadruga Šmarje 
z.o.o. 

Nakup poslovnih prostorov za 
trgovino in restavracijo Kozje 

750.000,00 
 

* 

2 Inter mak d.o.o. Nakup lokala in opreme 76.000,00 

 

* 

3 Iproduct Igor Pavšer s.p. Nakup linije za izdelavo flexo 
tiskarskih plošč 

76.000,00 

 

* 

4 Jurjevec Edvard s.p. Gradnja dveh apartmajskih 
objektov-počitniških hišk A1 in 
A2 

310.000,00 

 

* 

5 Potočnik Janez s.p. Nakup objekta za 
vzpostavitev/delovanje 
gostinske dejavnosti 

112.500,00 

 

* 

6 Občina Rogaška Slatina Kulturno-turistično središče 
Rogaška Slatina  

500.000,00 Izgradnja 
večnamenskega 
centra v izmeri 
1033 m2 

7 Občina Rogaška Slatina Rekonstrukcija prometne 
infrastrukture ob južni meji 
občine Rogaška Slatina 

800.000,00 

 

Izgradnja ceste v 
dolžini 7,096 km 
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8 Občina Vitanje    

 

Celostna revitalizacija Kmlt. 
doma Vitanje v Kmlt. središče 

498.067,00 

 

Kulturni dom v 
izmeri 2144 m2 

9 Občina Vojnik  Izgradnja nizko energetskega 
vrtca Vojnik  

593.304,00 Izgradnja vrtca v 
izmeri 1.367,50 m2 

10 Občina Rečica ob Savinji  LC Sp. Rečica - Pobrežje-faza 
I in faza II  

800.000,00 Izgradnja cestnega 
omrežja z mostom 
v dolžini 0,813 km  

11 Čretnik Bojan 

 

Nakup kmetijskega zemljišča 
4,14ha 

49.800,00 ** 

12 Vinko But 

 

Rekonstrukcija kmetijske 
stavbe in ureditev dvorišča ter 
nakup kmetijske mehanizacije 
in strojne opreme 

110.000,00 ** 

13 Sušec Cvetko 

 

Nakup kmetijske 
mehanizacije-traktor 

30.000,00 ** 

 
Zastavljeni cilji 

1* Pri upravičencih od zaporedne št. 1 do zaporedne št. 5 bomo 2 leti po zaključku  projekta spremljali 
učinke, kot so:  

 
 za 5% povečati število zaposlenih oz. za najmanj 1 zaposlenega ali ohraniti število zaposlenih 

ob bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju tehnološkega procesa, ter  
 poskušati doseči 3% povečanje kosmatega donosa od poslovanja in 3% povečanje dodane 

vrednosti na zaposlenega. 

2** Pri upravičencih od zaporedne št. 11 do zaporedne št. 13 se bo spremljalo sledeče: 
 
Z naložbo oz. projektom mora vlagatelj z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku 
prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti 
razvidno iz vloge, poslovnega načrta oz. opisa projekta:  
 

- zmanjšanje proizvodnih stroškov,  
- izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, 
- izboljšanje kakovosti,  
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov 

za dobro počutje živali. 
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9. Projekti, pripravljeni v okviru izvedbenega načrta za leti 2013 in    
2014 

         

Projekti odobreni do 26.4.2013 

Nosilec Regija Projekt 

Skupna 
vrednost 
projekta 

Predvidena 
skupna 
vrednost 
sofinanciranja 

Vrednost 
sofinanciranja 
v 2013 

Vrednost 
sofinanciranja 
v 2014 

Občina Žalec savinjska 
Prenova starega mestnega jedra 
Žalec 2.950.085,48 1.970.982,03 1.439.741,87 531.240,16 

Mestna Občina 
Celje savinjska 

Ureditev Glavnega trga in dela 
Stanetove ulice v Celju 3.055.977,55 1.523.503,65 384.990,85 1.138.512,80 

Občina Kozje savinjska Večnamenski center Kozje 2.530.000,00 983.904,73 983.904,73 0,00 

Občina 
Podčetrtek savinjska 

Izgradnja kolesarske steze v Občini 
Podčetrtek,etapa Golobinjek ob 
Sotli - Sela 603.420,00 263.478,06 263.478,06 0,00 

Občina Rogaška 
Slatina savinjska 

Povečanje atraktivnosti centra 
Rogaške Slatine 1.500.000,00 648.386,27 318.386,27 330.000,00 

Občina Šentjur savinjska 
Urejanje zgornjega trga v mestu 
Šentjur - 2. faza 828.000,00 497.030,90 248.515,45 248.515,45 

Občina Šmarje pri 
Jelšah savinjska 

Rekonstrukcija Kulturnega doma 
Šmarje pri Jelšah 1.683.743,00 892.822,46 892.822,46 0,00 

Občina Slov. 
Konjice savinjska 

Delna rekonstrukcija Dvorca 
Trebnik - Objekt B 2.563.889,22 1.295.028,55 651.539,05 643.489,50 

Mestna občina 
Velenje savinjska 

Prenova mestnega središča 
Velenje - LEPICENTER - projekt 
promenada 2.780.000,00 1.963.886,52 700.000,00 1.263.886,52 

Občina Solčava savinjska 

Urejanje javne turistične 
infrastrukture ob Solčavski 
panoramski cesti   607.300,00 492.526,71 96.981,62 332.545,09 

Občina Braslovče 
(partnerji 
občine 
Polzela, 
Prebold, 
Vransko, 
Tabor)  savinjska 

Odvajanje komunalnih odpadnih 
voda v Spodnji Savinjski dolini - 
INTRA-REGIJSKI projekt 3.268.178,33 1.496.391,62 1.438.974,72 57.416,90 
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Občina Dobrna savinjska 

Celostno urejanje odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda 
in varovanje vodnih virov na 
povodju Savinje, na območju 
Občine Dobrna – na območju 
naselij Klanc in Zavrh – povodje 
Dobrnice 844.301,65 499.289,14 0,00 499.289,14 

Občina Laško savinjska Kanalizacija Laško 1.044.446,75 691.620,15 367.516,15 324.104,00 

Občina Štore savinjska Kanalizacija Lipa 718.230,00 497.682,20 / 497.682,20 

Občina Vojnik savinjska 
Izgradnja kanalizacije v Občini 
Vojnik 1.036.801,38 658.993,38 330.000,00 328.993,38 

Občina Šentjur savinjska 

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

Občina Šentjur 
(partner 
občina Dobje) savinjska 

Povezava vodovodnega omrežja 
občin Šentjur in Dobje                         
- INTRA-REGIJSKI projekt 1.005.300,00 529.442,74 264.721,00 264.721,74 

Občina Šmartno 
ob Paki savinjska 

Odvajanje komunalnih odpadnih 
voda z območja Paške vasi in 
Slatin 949.813,09 652.948,28 326.474,14 326.474,14 

Občina Šoštanj savinjska 
Novogradnja kanalizacije Ravne - 
Center  659.670,00 401.287,04 401.287,04 0,00 

Občina Ljubno  savinjska 
Kanalizacija naselja Radmirje in 
Juvanje 933.766,67 755.001,83 451.335,28 303.666,55 
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10. Izplačila od 1.1.2007 – 7.5.2013 

        Izplačila 4. RP Razvoj regij OP RR, 1.1.2007-7.5.2013       

Občina izplačila 2007 izplačila 2008 izplačila 2009 izplačila 2010 izplačila 2011 izplačila 2012 
izplačila 
2013 SKUPAJ 

Braslovče 0,00 245.663,08 91.744,33 0,00 190.649,00 87.647,77 -10.685,26 605.018,92 

Celje 200.000,00 973.297,73 1.934.508,00 1.602.697,97 1.730.692,69 139.909,42 796.449,33 7.377.555,14 

Dobje 0,00 0,00 0,00 31.636,00 0,00 0,00 0,00 31.636,00 

Dobrna 0,00 231.834,44 167.973,32 364.067,02 54.343,84 197.285,03 0,00 1.015.503,65 

Gornji Grad 0,00 0,00 0,00 0,00 437.443,91 290.623,33 0,00 728.067,24 

Kozje 25.928,15 477.054,93 253.095,51 492.544,69 707.728,95 674.504,39 0,00 2.630.856,62 

Laško 0,00 910.510,03 588.739,45 126.996,84 627.213,40 1.018.840,31 0,00 3.272.300,03 

Ljubno 0,00 182.887,66 16.442,06 426.340,73 0,00 12.894,39 0,00 638.564,84 

Luče 0,00 287.086,20 281.405,69 337.814,75 0,00 191.939,45 0,00 1.098.246,09 

Mozirje 0,00 314.586,86 389.062,01 269.421,87 337.846,64 0,00 0,00 1.310.917,38 

Nazarje 79.508,00 0,00 537.458,64 417.748,06 101.703,83 0,00 0,00 1.136.418,53 

Podčetrtek 0,00 775.515,62 1.082.854,79 29.784,00 428.199,00 825.951,18 0,00 3.142.304,59 

Polzela 0,00 350.630,98 166.488,28 499.040,97 284.864,50 201.628,09 0,00 1.502.652,82 

Prebold 0,00 1.240.416,27 976.234,12 1.507.105,02 0,00 0,00 0,00 3.723.755,41 

Rečica ob Savinji 0,00 0,00 0,00 18.065,33 233.847,63 56.608,04 0,00 308.521,00 

Rogaška Slatina 260.653,72 1.084.369,19 1.059.790,62 598.102,06 0,00 1.691.812,00 0,00 4.694.727,59 

Rogatec 251.764,35 720.083,46 177.126,42 932.361,46 649.104,36 0,00 -7.887,02 2.722.553,03 

Slovenske Konjice 0,00 654.522,98 549.284,96 625.115,37 191.369,28 393.888,46 0,00 2.414.181,05 

Solčava 0,00 194.372,65 358.155,33 17.761,45 113.161,29 0,00 0,00 683.450,72 

Šentjur pri Celju 1.175.060,19 1.558.426,11 1.161.869,16 1.067.203,82 1.623.043,49 354.418,98 0,00 6.940.021,75 

Šmarje pri Jelšah 90.761,43 1.387.816,21 722.263,41 346.007,59 411.442,16 1.325.044,73 0,00 4.283.335,53 

Šmartno ob Paki 0,00 19.113,09 112.981,07 145.478,16 0,00 0,00 0,00 277.572,32 

Šoštanj 50.015,58 182.563,91 257.926,29 0,00 209.936,00 444.649,91 0,00 1.145.091,69 

Štore 0,00 0,00 0,00 57.349,50 452.759,27 553.849,79 0,00 1.063.958,56 

Tabor 0,00 129.632,62 48.412,07 0,00 0,00 237.228,16 0,00 415.272,85 
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Velenje 210.333,85 915.594,44 294.517,49 606.529,63 983.431,50 29.832,76 0,00 3.040.239,67 

Vitanje 0,00 314.392,89 192.169,21 0,00 0,00 0,00 0,00 506.562,10 

Vojnik 0,00 633.900,87 355.619,37 272.467,47 496.629,64 451.427,36 0,00 2.210.044,71 

Vransko 0,00 274.928,31 102.673,60 0,00 284.988,47 96.477,61 0,00 759.067,99 

Zreče 0,00 330.538,38 255.047,28 396.666,00 566.667,00 584.595,00 0,00 2.133.513,66 

Žalec 0,00 1.070.860,21 968.049,00 683.517,07 273.281,28 916.663,90 0,00 3.912.371,46 

SKUPAJ 2.344.025,27 15.460.599,12 13.101.891,48 11.871.822,83 11.390.347,13 10.777.720,06 777.877,05 65.724.282,94 
Vir: MFERAC in ISARR-MAP, 8.5.2013         
 

 


