




Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za obdobje januar – december 2019 

 

Za ORP Osrednje Celjsko so se v obdobju januar – december 2019 izvajale splošne razvojne naloge v 

skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS št. 20/2011), Pogodbe o 

sofinanciranju razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Savinjsko razvojno 

regijo, Pogodbe o vzpostavitvi ORP za območje Osrednje Celjsko in Dodatkom št. 12 k Pogodbi o 

vzpostavitvi ORP »Osrednje Celjsko« za leto 2018 in 2019 ter Strategije izvajanja splošnih razvojnih 

nalog v Savinjski razvojni regiji za programsko obdobje 2014-2020. 

 

Splošne razvojne naloge (SRN) v skladu z 18. členom ZSRR-2 in Strategijo izvajanja splošnih razvojnih 
nalog v Savinjski regiji za programsko obdobje 2014-2020 obsegajo: 

 Vrednotenje in spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije in 

Območnega razvojnega programa Osrednje Celjsko za obdobje 2014-2020; 

 Priprava in usklajevanje Dogovorov za razvoj regije; 

 Priprava projektnih predlogov za prijavo na razpise v okviru OP EKP 2014-2020; 

 Izvajanje organizacijskih, koordinacijskih in administrativnih nalog za potrebe območnega 

razvojnega sveta (ORS) in območnega strokovnega odbora (OSO); 

 Izvajanje administrativnih, strokovnih in tehničnih nalog pri pripravi in izvedbi skupnih 

območnih razvojnih projektov,  

 Spremljanje, svetovanje in prijava na aktualne razpise za sredstva iz evropskih skladov, 

ministrstev in drugih ustanov, s področja skupnih razvojnih projektov in opozarjanje občin na 

le-te, 

 Promoviranje ORP Osrednje Celjskega in investicije območja.  

 

Realizacija poslovnega plana za obdobje januar – december 2019 
 

PLAN 2019 DOSEŽENI CILJI - REALIZACIJA 1-12 / 2019 

Koordinacija in 
izvajanje 10 projektov 
v okviru PN 4.4, ki so 
vključeni v Dopolnitev 
št. 1 k Dogovoru za 
razvoj Savinjske 
razvojne regije 

Koordinacija izdelave projektne in investicijske dokumentacije, 
pridobivanje služnosti in odkupov zemljišč: 
 

1. Šentjur - Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina – Rogatec  

Vrednost sofinanciranja EU + SLO = 5.306.977,31 € 

IDP izdelan, projektna nalogo za DGD / PZI potrjena, JN za DGD / PZI 

objavljeno, pogodba za izdelavo DGD / PZI je podpisana, izvedene redne 

koordinacije z občinami, RA Sotlo in RA Kozjansko, pridobivanje zemljišč v 

teku. 

 

2. Gorenje – Šmartno ob Paki – Polzela - Braslovče - Šešče  

Podpisan Dogovor o sodelovanju med DRSI, občinami in koordinatorjem 

o izvedbi iz proračuna RS. 

IDP izdelan, projektna nalogo za DGD / PZI potrjena, JN za DGD / PZI 

objavljeno,  pogodba za izdelavo DGD / PZI je podpisana, izvedene redne 

koordinacije z občinami in RA Savinjo, pridobivanje zemljišč v teku.  

 

3. Prebold – Braslovče -Tabor – Vransko 

Vrednost sofinanciranja EU + SLO = 1.236.353,09 € 



IDP izdelan, projektna nalogo za DGD / PZI potrjena, JN za DGD / PZI 

pripravljeno, izvedene redne koordinacije z občinami in RA Savinjo, 

pridobivanje zemljišč v teku.  

 

4. Velenje – Šoštanj - Šmartno ob Paki  

Vrednost sofinanciranja EU + SLO = 3.188.739,00 € 

DGD in PZI v zaključni fazi izdelave, izvedene redne koordinacije z 

občinami in RA SaŠa, pridobivanje zemljišč v teku.  

 

5. Huda luknja med Velenjem in Mislinjo  

Vrednost sofinanciranja EU + SLO za Savinjsko regijo = 2.511.946,00 € 

Izdelava DGD in PZI v teku, izvedene redne koordinacije z občinami, 

projektanti in RA SaŠa, parcelacija zemljišč zaključena, odkupi zemljišč v 

teku. 

 

6. Senovo - Podsreda  

Vrednost sofinanciranja EU + SLO za Savinjsko regijo = 1.101.776,67 € 

IDP izdelan, projektna nalogo za DGD / PZI potrjena, JN za DGD / PZI 

objavljeno, izvedene redne koordinacije z občinami, RA Sotlo in RA 

Kozjansko, pridobivanje zemljišč v teku. 

 

7. Celje – Štore - Šentjur  

Vrednost sofinanciranja EU + SLO = 3.006.737,00 € 

DGD in PZI v zaključni fazi izdelave, izvedene redne koordinacije z 

občinami, projektanti in mnenjedajalci, pridobivanje zemljišč v teku. 

 

8. Celje – Žalec  

Vrednost sofinanciranja EU + SLO = 310.522,08 €  

DGD in PZI v zaključni fazi izdelave, izvedene redne koordinacije z 

občinami, projektanti in mnenjedajalci, pridobivanje zemljišč v teku. 

 

9. Celje – Vojnik - Dobrna  

Podpisan Dogovor med DRSI, občinami in koordinatorjem o izvedbi iz 

proračuna RS. 

DGD in PZI v zaključni fazi izdelave, izvedene redne koordinacije z 

občinami, projektanti in mnenjedajalci, pridobivanje zemljišč v teku. 

 

Rok za izdelavo popolnih vlog za neposredne potrditve v okviru 

kohezijske politike: 30. 9. 2020. 

 

10. Celje – Laško 

Vrednost sofinanciranja EU + SLO = 2.280.744,00 € 

Zgrajeni odseki 1 – 7a. 
 
Izvajanje koordinacije z: DRSI, DRI, ORP-ji, občinami, projektanti, 
mnenjedajalci, lastniki zemljišč. 
 
Komuniciranje z javnostjo. 
 



Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v 
porečju Savinje – 
Občine Celje, Štore in 
Vojnik 
 

Vrednost sofinanciranja EU + SLO = 5.896.704,77 € 
Koordinacija izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter izdelava 
vloge za neposredno potrditev. Podpisan partnerski sporazum. Povečanje 
kvote za DRR3. 24. 10. 2019 oddana Vloga za neposredno potrditev 
operacije.  
 

Rok za dopolnitev vlog: 30. 9. 2020. 
 

Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v 
porečju Savinje – 
Občina Laško 
 

Vrednost sofinanciranja EU + SLO = 2.509.696,00 € 
Spremljanje priprave vloge za neposredno potrditev. 
 

Rok za dopolnitev vlog: 30. 9. 2020. 

 

Oskrba s pitno vodo v 
Savinjski regiji – 2. 
sklop – Občina Laško 

Vrednost sofinanciranja EU + SLO = 214.777,82 € 
Spremljanje priprave vloge za neposredno potrditev. 
 

Rok za dopolnitev vlog: 30. 9. 2020. 
 

Navezovalna cesta 
Ljubečna AC 
priključek Celje – 
vzhod 
 

Vrednost sofinanciranja EU + SLO = 3.500.000,00 € 
Spremljanje priprave vloge za neposredno potrditev. 
 

Koordinacija in 
priprava regijskih 
projektov na podlagi 
Tretjega povabila 
razvojnim svetom 
regij za dopolnitev 
dogovora za razvoj 
regije 
 

Priprava sprememb projektov za DRR 3: 

1. DKP Gorenje – Šmartno ob Paki – Polzela - Braslovče - Šešče  

2. DKP Prebold – Braslovče -Tabor – Vransko 

3. DKP Velenje – Šoštanj - Šmartno ob Paki – Mozirje 

4. Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine 

Celje, Štore in Vojnik 

5. Vodovod Ojstro – Tovsto – Zahum - Brstnik 

Vzpostavitev sistema 
izposoje javnih koles 

Koordinacija poskusnega obratovanja, upravljanja in vzdrževanja sistema 
v Mestni občini Celje ter občinah Laško, Žalec in Polzela. Izvedba 
dodatnih naročil za Mestno očino Celje, Občino Polzela in Žalec. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finančno poročilo ORP Osrednje Celjsko za obdobje januar – december 2019 

 

Odhodki 

Načrtovani odhodki v letu 2019 Realizacija 1-12/2019 

Stroški dela   31.626,44 € 31.437,37 € 

Amortizacija 317,04 € 317,04 € 

Administracija in drugi stroški   809,54 € 4.247,38 € 

SKUPAJ  32.753,02 € 36.001,79 € 

 

Prihodki 

Načrtovano sofinanciranje ORP po virih v letu 2019 Realizacija 1-12/2019 

Sofinanciranje občin  20.036,47 € 20.036,40 € 

Sofinanciranje razvojnih nalog – MGRT 12.366,00 € 15.316,57 € 

Sistem izposoje javnih koles – Občine 

Polzela, Slovenske Konjice, Zreče 350,55 € 662,64 € 

SKUPAJ  32.753,02 € 36.015,61 € 

 

 
 
 


