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OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 303-3/2014-23 
Datum: 18. 5. 2015 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:   Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2014 
 
Gradivo pripravil: Območno razvojno partnerstvo »Osrednje Celjsko«  
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  Alenka Sajovic –ORP Osrednje Celjsko 
 
Vabljeni na sejo: Alenka Sajovic –ORP Osrednje Celjsko 
 
Gradivo obravnaval: 

- Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 18. 5. 2015 
 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
• 21. člen Statuta Občine Laško (Ur.l. RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) 
 
 
 
Sklep: Občinski svet Laško sprejme Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 
2014, v predloženi vsebini. 
 
OBRAZLOŽITEV: 
ORP Osrednje Celjsko opravlja stalne razvojne naloge, ki so opredeljene v Pogodbi o 
vzpostavitvi ORP za območje Osrednje Celjsko ter Pogodbe št. C2130-13P520011 o 
sofinanciranju splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Savinjsko 
regijo. Občina Laško v skladu s pogodbo o vzpostavitvi ORP za območje Osrednje Celjsko, v 
katerega so vključene Mestna občina Celje, Občina Laško, Občina Dobrna, Občina Vojnik in 
Občina Štore, sofinancira naloge, ki jih izvaja ORP. 
 
Zaradi splošne informacije o delovanju ORP Osrednje Celjsko se bo s poslovnim poročilom za 
leto 2014, seznanil tudi občinski svet. 
 

    Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek, l.r. 

 
Priloga: 

- Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2014  
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POSLOVNO POROČILO ORP OSREDNJE CELJSKO ZA LETO 2014 
 
ORP Osrednje Celjsko je v letu 2014 opravljalo stalne razvojne naloge, ki so opredeljene v Pogodbi o 
vzpostavitvi ORP za območje Osrednje Celjsko ter Pogodbe št. C2130-13P520011 o sofinanciranju 
splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Savinjsko regijo. 
 

PLAN 2014 DOSEŽENI CILJI – REALIZACIJA 1-9 2014 

Priprava Izvedbenega 
načrta za Savinjsko 
regijo 2013-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravilo se je 6 projektnih predlogov, ki so bili  vključeni na prioritetno 
listo projektov za Izvedbeni načrt za Savinjsko regijo 2013-2015, v skupni 
vrednosti 6.841.289,48 €. 
 
Projektni predlogi ORP Osrednje Celjsko: 

Naziv projekta   
Vrednost  

(v €) 
Nosilec  

Sklep o 
sofinanciranju  

Vzpostavitev in delovanje 
podjetniškega inkubatorja  

326.100,00 
Mestna 
občina 

Celje   

 
NE 

Rušitev in novogradnja 
večnamenskega objekta v 
Šmartnem v Rožni dolini  

1.180.664,32 
Mestna 
občina 

Celje   

DA 

Gradnja vrtca Tončke 
Čečeve – enota Hudinja  

2.239.807,00 
Mestna 
občina 

Celje  

DA 

Celostno urejanje 
odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih 
voda in varovanje vodnih 
virov na povodju Savinje, 
na območju občine Dobrna 
– območje Dobrna (faza 1), 
Vinska Gorica (faza 4) in 
Vrba (faza 8) ter povodje 
potoka Klanjščica (faza 2) 

1.229.378,64 
Občina 
Dobrna  

DA 

Povečanje turistične 
atraktivnosti starega 
mestnega jedra Laško  

1.259.450,00 
Občina 

Laško  

NE 

Kanalizacija severovzhod 
Arclin in Pot v Lešje 

605.889,52 
Občina 
Vojnik  

NE * 

*Občina Vojnik je zaradi odprave sklepa Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, o zavrnitvi vloge sofinanciranja projekta »Kanalizacija severovzhod Arclin in Pot v Lešje«, 
št.: 4300-349/2013-SVLR/918 z dne 11. 9. 2014 vložila upravni spor. 

Priprava Območnega 
razvojnega programa 

Izdelan je bil predlog Območnega razvojnega programa Osrednje Celjsko za 
obdobje 2014-2020, ki obsega: 
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za obdobje 2014-
2020  

- analizo dosežene stopnje razvoja območja, 
- analizo črpanja EU sredstev v preteklem programskem obdobju 

2007-2013, 
- izdelavo strateškega in programskega dela dokumenta z naborom 

in finančno oceno projektnih predlogov v sklopu prioritet območja.  

Koordinacija in 
izvajanje skupnega 
razvojnega projekta 
»Regijska kolesarska 
pot« 
 
   

 Izdelane so bile 4 projektne naloge za pripravo projektne 
dokumentacije na nivoju IDP, in sicer na relacijah:  

- Celje-Vojnik-Dobrna,  
- Celje-Štore-Šentjur,  
- Celje-Žalec in  
- Laško-Zidani Most, Rimske Toplice-Hrastnik.  

Projektne naloge so bile obravnavane na Direkciji RS za ceste (DRSC) z 
dnem 7. februarja 2014 in potrjene s strani DRSC 21. februarja 2014.  

 Izveden je bil postopek javnega naročila za Izdelavo idejnega 
projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-
Vojnik-Dobrna.  

Koordinacija in 
izvajanje projekta 
»Wandering in the 
Footstepts of Saint 
Cyril and Methodius«  

Zaradi porabe sredstev projektni predlog v prvem razpisu ni bil podprt.  
Projektni predlog se je uvrstil kot prvi na rezervni seznam projektov za 
odobritev.  
Noveliran projektni  predlog smo v sodelovanju s prijaviteljem projekta 
Cestovniho ruchu Vychodni Moravy (Češka) in drugimi partnerji Zdruzenie 
FEMAN (Slovaška), Federculture (Italija), Region of Central Macedonia 
(Grčija), CZECHWelcome  (Češka) in ORIX TOURS (Italija) ponovno prijavili 
na nov razpisni rok, 21. 10. 2014. Ob odobritvi projektnega predloga s 
strani EU, se bo projekt pričel izvajati spomladi 2015. V kolikor bo projekt 
odobren bomo izvedli naslednje aktivnosti: historično ovrednotenje 
predlagane evropske kulturne poti Cirila in Metoda, izdelavo logotipa in 
spletne strani projekta, določili način certificiranja produktov, storitev 
vezanih na kulturno pot. Skupna vrednost projekta je 324.866 €, od tega 
pričakovana EU sredstva 243.650 € (75 % sofinanciranje). Finančni načrt za 
Simbio, d. o. o. (ORP Osrednje Celjsko) kot partnerja ostaja enaka kot v 
prvem razpisnem roku: 50.637 €, od tega 37.978 € EU sredstev (75 % 
sofinanciranje).  

Koordinacija in 
priprava projekta 
»Prevent, Re-use, 
Recycle«   

Na povabilo Razvojne agencije Sisačko-moslavečke županije SI-MO-RA 
d.o.o. iz Hrvaške, smo se vključili v pripravo projektnega predloga »Prevent, 
Re-use, Recyle«. Projekt smo prijavili na razpis programa Danube region 
strategy START, s prijaviteljem in v partnerstvu z  Agencijo za razvoj općine 
Tešanj, TRA Itd. (BiH) in Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, RAGOR 
(SLO). ORP bo v okviru projekta predstavil primer dobre prakse celovitega 
reševanja problema ravnanja z odpadki v sodelovanju z občinami na 
regionalni ravni v okviru izvedbe štirih strokovnih srečanj partnerjev. 
Skupna vrednost projekta: 41.471,40 €. Vrednost upravičenih stroškov za 
ORP Osrednje Celjsko je ocenjena na:  6.160,00 €. 
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Koordinacija in 
priprava projektnega 
predloga »Zero waste 
generation« (razpis 
LIFE +) 

Pripravili smo projektni predlog z naslovom »Zero waste generation« za 
razpis v okviru programa LIFE +, prijava 24. oktobra 2014 neposredno na 
Evropsko komisijo. Pričakovani rezultati projektnega predloga so: 1) 
izdelana spletna aplikacija z oglasnim modulom za zamenjavo, oddajo 
neuporabnih stvari za končne uporabnike komunalnih storitev, 2) izdelana 
spletna aplikacija za šoloobvezno populacijo, s primeri dobrih praks 
ponovne uporabe različnih odpadnih stvari, materialov, 3) izdelani dve 
spletni strani, 4) izdelani priročniki in 5) izvedene delavnice z namenom 
osveščanja in izobraževanja o pomenu »družbe brez odpadkov« in 
možnostih ponovne uporabe odpadkov.   
Projektni predlog je v fazi vsebinske evalvacije. V primeru pozitivne 
odobritve se bo projekt pričel izvajati v drugi polovici polletja 2015.    

Koordinacija in 
priprava projektnega 
predloga »Dobimo se 
na mestni tržnici« 
(Javni razpis za 
sofinanciranje 
projektov promocije 
kmetijskih in živilskih 
proizvodov 2014 – 
2015) 

Pripravili smo projektni predlog z naslovom »Dobimo se na mestni tržnici«, 
katerega pričakovani rezultati so: 1) izdelan en prepoznavni znak - logotip 
lokalnih ponudnikov Osrednje Celjskega na mestni tržnici, 2) izdelane 
osebne izkaznice lokalnih ponudnikov (20 kom oziroma po potrebi), 3) 
izvedba deset izobraževalnih delavnic za izbrane OŠ; 4) izvedba enega 
tekmovanja za osnovnošolce (natečaj) o pripravi jedi/proizvoda iz lokalnih 
sestavin pridelanih v visokih gredah na šolskih dvoriščih, 5) izvedba dveh 
praktičnih delavnic za ranljivejše skupine (upokojence, brezposelne osebe) 
ter izvedba drugih promocijskih aktivnosti. Ob pozitivni odobritvi projekta, 
se bo projekt pričel izvajati v začetku leta 2015.  

Koordinacija in 
priprava projektnih 
predlogov za 
Dogovor za razvoj 
regije    

Izdelali smo projektne predloge: 
Vodni viri – kanalizacijsko omrežje Osrednje Celjskega,  
Turistična infrastruktura jezer Savinjske regije, 
Trajnostni urbani razvoj mesta Celje in 
Zelena doživetja Osrednje Celjskega. 

Koordinacija in 
priprava projektnih 
predlogov na poziv 
Ministrstva za 
kmetijstvo  za ukrep 
Sodelovanje v okviru 
Programa za razvoj 
podeželja 2014-2020 

Na podlagi poziva Ministrstva za kmetijstvo in okolje za posredovanje 
projektnih predlogov za ukrep Sodelovanje smo pripravili v sodelovanju z 
občinami naslednje projektne predloge. 

- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območji razpršene 
poselitve, 

- Prehranska samooskrba in lokalna pridelava hrane, 
- Park bike Pečovnik – Svetina – Laško 
- Pilotne sanacije onesnaženih tal za varno vrtnarjenje 
- Vzpostavitev »Črešnjeve zelene vasi na Svetini« 
- Okusi in doživetja podeželja Dežele Celjske  
- Izboljšanje kakovosti voda na območju Šmartinskega jezera 
- Preusmeritve predelave in kmetijskih kultur z energetskimi oziroma 

industrijskimi 
- Ohranjanje Natura 2000 območja Volčeke in trajnostno kmetijstvo  
- Obnova in ohranjanje zdraviliškega parka – srce Dobrne. 

ORP je zbral in izpisal projektne predloge v skladu z navodili in pričakovanji 
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MKO v pozivu.  

Koordinacija in 
priprava skupnega 
DIIP-a »Turistična 
infrastruktura jezer 
Savinjske regije« 

Izdelan je bil DIIP »Turistična infrastruktura jezer Savinjske regije«, v sklopu 
katerega so opredeljene tudi predvidene operacije Mestne občine Celje ter 
občin Vojnik in Dobrna, ki se navezujejo na razvoj turistične infrastrukture 
Šmartinskega jezera.   

Priprava Poročila o 
stanju okolja Mestne 
občine Celje  - 1. faza    

Na podlagi zbiranja podatkov in pregleda dosedanjih poročil, študij in 
elaboratov smo izdelali analizo stanja okolja Mestne občine Celje, na 
področju demografije, trga dela, narave in biotske raznovrstnosti, vode, tal, 
zraka in odpadkov.  
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Finančno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2014 

Prihodki 19.793,40 € občine 
2.178,10 € sofinanciranje razvojnih nalog 

10.898,24 € sofinanciranje razvojnih nalog  
1.613,00 € sofinanciranje priprave RRP Savinjske regije za 2014-2020 

             5.460,00 € delno plačilo Poročila o stanju okolja za Mestno občino Celje    

Skupaj prihodki                                                                                                                                  39.942,74 € 

Odhodki 
 
 

 

Strošek dela  40.730,55 € 

Amortizacija  315,12 € 

Administracija in 
drugi stroški  

504,46 € 
 

Stroški 
izobraževanja  

1.238,75 €  

Skupaj odhodki                                                                                                                                   42.788,88 € 

Skupaj 
- 2.846,14 € 

 
 
Obrazložitev:  
 
Finančno poročilo obsega prihodke, ki so iz naslova Dodatka št. 8 k pogodbi o vzpostavitvi ORP 
»Osrednje Celjsko« za leto 2014, Pogodbe št. C2130-13P520011 o sofinanciranju razvojnih nalog na 
regionalni ravni za leto 2013, Pogodbe št. C2130-14Z520008 o sofinanciranju izvajanja splošnih 
razvojnih nalog v Savinjski regiji v programskem obdobju 2014-2020 z Dodatkom št. 1 k pogodbi št. 
C2130-14Z520008 o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Savinjski regiji v programskem 
obdobju 2014-2020, Pogodbe o sofinanciranju priprave RRP Savinjske regije za 2014-2020 za leto 
2014 ter delno izdanega računa priprave Poročila o stanju okolja in Občinskega programa varstva 
okolja za Mestno občino Celje – izdelava Poročila o stanju okolja Mestne občine Celje (osnutek).  
 
Finančno poročilo ima negativno stanje iz naslova izpada predvidenega prihodka sofinanciranja 
priprave Izvedbenega načrta Savinjske regije 2013-1015 v vrednosti 2.857,14 EUR ter prenosa 
predvidenih sredstev sofinanciranja priprave Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 
2014-2020 v leto 2015, s strani Razvojne  agencije Savinjske regije v višini 2.903,40 EUR.  
 
  

 


