




Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za obdobje od januarja do decembra 2021 

 

Izvajanje splošnih razvojnih nalog (v nadaljevanju SRN) od januarja do decembra 2021 

 

V okviru ORP Osrednje Celjsko so se od januarja do decembra 2021 izvajale splošne razvojne 

naloge (v nadaljevanju SRN), 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 v letu 2021 (originala še nimamo), 

Pogodbe o vzpostavitvi ORP za območje Osrednje Celjsko in Dodatkom št. 13 k Pogodbi o 

vzpostavitvi ORP »Osrednje Celjsko« za leto 2020 in 2021 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; 

 Pripravo Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2021 – 2027; 

 Pripravo Območnega razvojnega programa Osrednje Celjsko za obdobje 2021 – 2027; 

 Pripravo in usklajevanje Dogovorov za razvoj regije; 

 Pripravo 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 investicij območja.  

 

Predvidene druge razvojne naloge - Poročilo o aktivnostih 

 

PLAN 2021 Poročilo januar – december 2021 

Koordinacija in 

izvajanje 10 

projektov v okviru 

PN 4.4, ki so 

vključeni v 

Dopolnitev št. 3 k 

Dogovoru za razvoj 

Savinjske razvojne 

regije 

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

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 6.028.228,00 €  

ocenjena vrednost: 14.461.528,00 € 

DGD / PZI projektna dokumentacija izdelana, izvajanje rednih 

koordinacij z občinami, RA Sotlo in RA Kozjansko, projektanti, 

konzultanti in mnenjedajalci, spremljanje napredka pri pridobivanju 

zemljišč. Vloga za neposredno potrditev operacije oddana. 

Usklajevanje dopolnitev. JN za izbor izvajalca objavljeno.  

ODLOČITVI O PODPORI OPERACIJ IZDANI. 



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

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 0,00 € 

ocenjena vrednost: 2.813.972,93 € 

DGD / PZI projektna dokumentacija – začasno ustavljeno 

projektiranje, razdelitev na 2 fazi, izvajanje rednih koordinacije z 

občinami in RA Savinjo, spremljanje napredka pri pridobivanju 

zemljišč.  

 

3. Prebold – Braslovče -Tabor – Vransko 

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 0,00 € 

ocenjena vrednost: 3.064.825,69 € 

DGD / PZI projektna dokumentacija v izdelavi, izvajanje rednih 

koordinacije z občinami in RA Savinjo, spremljanje napredka pri 

pridobivanju zemljišč. 

 

4. Velenje – Šoštanj - Šmartno ob Paki - Mozirje  

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 4.461.345,00 € 

ocenjena vrednost: 7.155.919,00 € 

DGD / PZI projektna dokumentacija zaključena, izvajanje rednih 

koordinacij z občinami, RA SaŠa, konzultanti, projektanti in 

mnenjedajalci, spremljanje napredka pri pridobivanju zemljišč. Vlogi 

za neposredno potrditev operacije oddani. Usklajevanje dopolnitve 

vloge. JN za izbor izvajalca objavljeno. 

ODLOČITVI O PODPORI OPERACIJ IZDANI. 

 

5. Huda luknja med Velenjem in Mislinjo  

vrednost sofinanciranja EU + SLO za Savinjsko: 2.793.667,37 €  

ocenjena vrednost: 7.385.526,00 € 

DGD / PZI dokumentacija izdelana, izvajanje rednih koordinacij z 

občinami in RA SaŠa, konzultatnti, projektanti in mnenjedajalci, 

spremljanje napredka pri pridobivanju zemljišč. Vloga za 

neposredno potrditev operacije oddana. JN za izbor izvajalca 

izvedeno. 

ODLOČITEV O PODPORI OPERACIJE IZDANA. 

 

6. Senovo - Podsreda  

vrednost sofinanciranja EU + SLO za Savinjsko regijo: 0,00 € 

ocenjena vrednost: 549.000,00 € 

DGD / PZI projektna dokumentacija izdelana, izvajanje rednih 

koordinacij z občino, RA Sotlo, RA Kozjansko, projektanti, 



konzultanti in mnenjedajalci, spremljanje napredka pri pridobivanju 

zemljišč. Financiranje DRSI. V gradnji. 

7. Celje – Štore - Šentjur  

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 3.387.259,00 €  

ocenjena vrednost: 11.048.101,00 € 

DGD / PZI projektna dokumentacija izdelana, izvajanje rednih 

koordinacij z občinami in RA Kozjansko, projektanti, konzultanti in 

mnenjedajalci,  zemljišča (fizični lastniki) pridobljena. Vloga za 

neposredno potrditev operacije oddana. JN za izbor izvajalca v 

objavljeno. 

ODLOČITEV O PODPORI OPERACIJE IZDANA. 

 

8. Celje – Žalec  

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 1.594.011,00 €  

ocenjena vrednost: 5.406.945,00 € 

DGD / PZI projektna izdelana, izvajanje rednih koordinacij z 

občinami, RA Savinjo, projektanti, konzultanti in mnenjedajalci,  

zemljišča pridobljena. Vloga za neposredno potrditev operacije 

oddana. JN za izbor izvajalca objavljeno. 

ODLOČITEV O PODPORI OPERACIJE IZDANA. 

 

9. Celje – Laško 

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 2.280.744,99 €  

vrednost investicije: 5.157.856,00 € 

Investicija odsekov 1 – 7a je zaključena. Nadaljevanje aktivnosti za 

odsek Tremerje – Laško – IZP zaključena v marcu 2021. 

 

10. Celje – Vojnik - Dobrna  

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 0,00 €  

ocenjena vrednost: 13.402.679,53 € 

DGD / PZI projektna dokumentacija zaključena, izvajanje rednih 

koordinacij z občinami, projektanti, konzultanti in mnenjedajalci,  

spremljanje napredka pri pridobivanju zemljišč. Javno naročilo za 

odsek v Občini Dobrna v pripravi. Financiranje DRSI.  

 

Izvajanje rednih koordinacije z: DRSI, DRI, ORP-ji, Svetom regije, 

Razvojnim svetom regije, občinami, projektanti, mnenjedajalci, 

lastniki zemljišč. 

 

Komuniciranje z javnostjo. Priprava prispevkov, odgovori na 

vprašanja novinarjev. 



Odvajanje in 

čiščenje odpadne 

komunalne vode v 

porečju Savinje – 

Občine Celje, Štore 

in Vojnik 

 

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 5.896.704,77 €  

ocenjena vrednost: 9.105.613,37 € 

PZI projektna dokumentacija izdelana, JN za izbor izvajalcev 

zaključeno, pogodbe z izbranimi izvajalci podpisane, vloga za 

neposredno potrditev potrjena na MOP. Izdana Odločitev o podpori 

št. 6-1-29/Celje, Štore, Vojnik/0, št. 544-114/2019/36. Izvedeno 

javno naročilo za strokovni nadzor in koordinatorja za varnost in 

zdravje pri delu. Redne koordinacije z MOP. Izdelano Poročilo št. 1 

za MOP. 

Uvedbe v delo in redne tedenske koordinacije za sklope št.: 

- 2: Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja 

- 3: Centralni del aglomeracije Celje 

- 4: Začret, leskovec in Ljubečna 

- 6: Sp. Štore, draga in Opoka 

- 8: Občina Vojnik 

 

Odvajanje in 

čiščenje odpadne 

komunalne vode v 

porečju Savinje – 

Občina Laško 

 

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 2.509.696,00 €  

ocenjena vrednost: 3.355.858,23 € 

PZI projektna dokumentacija izdelana, vloga za neposredno 

potrditev operacije oddana. Izdana odločitev o podpori. Spremljanje 

napredka na projektu in svetovanje.  

 

Oskrba s pitno vodo 

v Savinjski regiji – 2. 

sklop – Občina 

Laško 

 

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 214.777,82 €  

ocenjena vrednost: 818.768,11 € 

PZI projektna dokumentacija izdelana, vloga za neposredno 

potrditev operacije oddana. Izdana Odločitev o podpori št. 6-1-

31/SR-2/0 za operacijo »Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 2. 

sklop«. Spremljanje napredka na projektu in svetovanje.  

 

Navezovalna cesta 

Ljubečna AC 

priključek Celje – 

vzhod 

 

vrednost sofinanciranja EU + SLO: 3.500.000,00 €  

ocenjena vrednost: 4.420.350,00 € 

Spremljanje napredka na projektu – v izvedbi.  

Vzpostavitev 

sistema izposoje 

javnih koles 

Koordinacija poskusnega obratovanja, upravljanja in vzdrževanja 

sistema, priprava nove medsebojne pogodbe, zaključeno novo JN 

za nadgradnjo in vzdrževanje, naročila po novi pogodbi: MOC, Ra 

Kozjansko. 

 

 

 



Finančno poročilo ORP Osrednje Celjsko za obdobje januar – december 2021 

 

Odhodki 

Načrtovani odhodki v letu 2021 Realizacija 1-12/2021 

Stroški dela   35.394,13 € 39.579,10 € 

Amortizacija 317,04 € 334,62 € 

Administracija in drugi stroški   2.976,41 € 2.275,02 € 

SKUPAJ  38.687,58 € 42.188,74 € 

 

Prihodki 

Načrtovano sofinanciranje ORP po virih v letu 2021 Realizacija 1-12/2021 

Sofinanciranje občin  22.671,01 € 22.671,00 € 

Sofinanciranje razvojnih nalog – MGRT 15.316,57 € 18.137,76 € 

Sistem izposoje javnih koles – Občine 

Polzela, Slovenske Konjice, Zreče 700,00 € 392,44 € 

Dr.prih. zaradi Covid-19  0,00 € 

SKUPAJ  38.687,58 €  42.201,20 € 

 

 


