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1. UVOD 
 
Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) je skupaj z razvojnimi 
partnerji pripravila regionalni razvojni program, ki predstavlja temeljni programski dokument 
na ravni regije ter določa prednostne naloge regije za obdobje 2007 – 2013.  
 
V Regionalnem razvojnem programu regije Posavje 2007 – 2013 (v nadaljevanju RRP) so 
usklajeni razvojni cilji Posavja na področju gospodarstva, sociale, kulture, izobraţevanja, 
prostora in okolja,  določeni so instrumenti ter viri njihovega uresničevanja. RRP se izvaja in 
uresničuje z izvedbenim načrtom, kjer je upoštevana struktura ter usklajenost z RRP in 
Drţavnim razvojnim programom, hkrati pa je izvedbeni načrt usklajen tudi s proračunskimi 
okviri na občinski in drţavni ravni. Ta izvedbeni načrt določa prioritetne projekte regije, ki se 
bodo izvajali med leti 2012 in 2014.  
  
Projekti v izvedbenem načrtu so regionalnega pomena, vplivajo na ustvarjanje delovnih mest 
ali zboljšanja stanja okolja. Projekti ustrezajo regionalnim kriterijem, ki jih je sprejel Svet 
regije ter specifičnim kriterijem Meril za izbor operacij financiranih iz sredstev ESRR. 
 
Na podlagi izvedenega postopka priprave Izvedbenega načrta 2012-2014 je RRA Posavje 
pripravila dokument, ki vsebuje pregled izvajanja projektov v okviru prednostne razvojne 
usmeritve Regionalni razvojni programi, poročilo o izvedenih usklajevalnih aktivnostih za 
pripravo Izvedbenega načrta 2012-2014, seznam prioritetnih predlogov do razpoloţljive 
regijske kvote za sofinanciranje projektov v obdobju 2012-2014 iz naslova razvojne prioritete 
»Razvoj regij« ter opis prioritetnih projektnih predlogov. 
 
RRA Posavje je vodila postopek predloţitve Izvedbenih načrtov skladno z Uredbo o 
dodeljevanju regionalnih spodbud (U.l. 113/09) ter skladno z Javnim povabilom za 
sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-
2014 (U.l. št. 79/2011). 

 
Skladno z navodili MGRT (dokumentacija javnega povabila za sofinanciranje priprave 
izvedbenih načrtov regionalnega razvojnega programa za obdobje 2012-2014) kjer pride do 
večje spremembe v izvedbenem načrtu, je potrebno izpeljati cel postopek uvrščanja 
projektnega predloga v Izvedbeni načrt.  RRA Posavje kot vlagatelj je obvestil Svet regije, da 
odstopa od projekta Podjetno v svet podjetništva na 43. redni seji. Tako je Svet regije 
Posavje na svoji 43. Dopisni seji dne 26.10.2012 potrdil ponovno povabilo upravičencem za 
uvrstitev projektnih predlogov v Izvedbeni načrt Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 
2012-2014 zaradi izstopa projektnega predloga št. 2: Podjetno v svet podjetništva. Skladno z 
navodili MGRT je pri večjih sprememba izvedbenega načrta potrebno izpeljati cel postopek 
priprave in potrjevanja Izvedbenega načrta. Tako je RRA Posavje na svoji spletni strani 
objavila ponovno povabilo dne 26.10.2012 in isti dan po elektronski pošti obvestila vse 
uporabnike. Rok za predloţitev projektnih predlogov po tem ponovnem povabilu je bil 
5.11.2012. Tako smo prejeli projektni predlog Posavska špajza, ki je spremenjen v svoji 
finančnem načrtu (nad 20 % vrednosti operacij), nameni in cilji pa se ne spreminjajo. 
Spremembo Izvedbenega načrta so obravnavali po postopku odbori RRS in nato Regionalni 
razvojni svet. Po obravnavi na teh organih bo predlog le-tega potrdil še Svet regije. 
Izvedbeni načrt skupaj s spremembo ter spremenjeno indikativno listo in postopkom bo RRA 

Predloţila v mnenje na MGRT.  
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1.1. Pravna podlaga za izdelavo izvedbenega načrta regionalnega 
razvojnega programa 

 
Izdelava izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 
2012–2014 (v nadaljevanju izvedbeni načrt) vključuje pripravo predlogov prioritetnih 
projektov v zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih 
(Ur.l. RS, št. 31/06) ter Navodili organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2007 – 
2013. Izvedbeni načrt se pripravi za triletno obdobje 2012-2014. 
Institucionalne podlage za izvedbeni načrt so poleg zgoraj omenjene Uredbe o regionalnih 
razvojnih programih tudi naslednji dokumenti:  

 Drţavni razvojni program 2007 – 2013, 
 Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007 – 2013,  
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 20/11),  
 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 

2013 in 
 Regionalni razvojni program regije Posavje 2007 – 2013.  

 
 
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati vse določbe, ki jih predpisuje veljavna 

zakonodaja, predvsem zakonske ter podzakonske akte: 

 

- Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št 31/2006), 

- Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l. RS, št. 113/2009), 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11), 

- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur. I. RS, št. 103/06 in 

14/07), 

- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni 

regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 110/04, 93/05-ZSRR-1), 

- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur. l. RS, št. 24/11), 

- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v 

Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 17/09 in 90/09) 

in 

- Navodilo organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-

2013 (Ur. l. RS, št. 41/07). 

 

in programske dokumente: 

 

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 

- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-

2013, 

- Operativni program človeških virov za obdobje 2007-2013,  

- Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007-2013, 

- Drţavni razvojni program 2007-2013, 

- Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013. 
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2. PREGLED IZVAJANJA PROJEKTOV V OKVIRU RAZVOJNE PRIORITETE 

»RAZVOJ REGIJ«, PREDNOSTNE USMERITVE »REGIONALNI 
RAZVOJNI PROGRAMI« V OBDOBJU 2007-2012 

 
V okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« so bili v letih 2007 in 2011 izvedeni 4 javni razpisi 
v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« in 1 javni poziv za predloţitev 
vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi«. 
 
V razvojni regiji Spodnjeposavje je bilo na razpise in javni poziv  prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« uspešno prijavljenih 30 (odstopov od vlog za 2 projekta 
nismo upoštevali) projektov v skupni vrednosti 44.703.645,64 €, od tega je znesek 
odobrenega sofinanciranja 24.634.131,93 €. Skupna razpoloţljiva kvota za 
Spodnjeposavsko razvojno regijo je 31.378.860,00 EUR. 
 
 
Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih 
programov za obdobje 2012-2014 (U.l. št. 79/2011) zajema regijsko kvoto za obdobje 2012-
2014 za Spodnjeposavska razvojna regija, ki je osnova za pripravo prioritetne liste 
izvedbenih načrtov RRP. Tako znašajo razpoloţljiva sredstva za javni poziv 2012-2014 
6.744.728,07 EUR. Na podlagi obvestila SVLR z dne 17.1.2012 so bila razpoloţljiva sredstva 
za javni poziv 2012-2014 spremenjena in tako znašajo 7.451.119,51 EUR. 
 
Po prejemu obvestila MGRT z dne 23.3.2012 o razpoloţljivi kvoti, smo na RRA le-to preverili. 
Na podlagi tega je predsednik Sveta regije podal izjavo o razpoloţljivi kvoti v višini 
7.451.122,52 EUR. Le ta bo objavljena in razpoloţljiva v za regijo Posavje na naslednjem 
javnem pozivu. 
 
V naslednji tabeli so predstavljeni projekti, ki so bili sofinancirani v okviru navedenih razpisov 
in poziva, ter status projekta po upravičenih namenih oz. sklopih OP RR. Večji del projektov 
je zaključenih, ostali projekti pa se izvajajo. Tabela opredeljuje tudi realizacijo sofinanciranja 
v EUR. 
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Tabela 1: Pregled zaključenih projektov in projektov v izvedbi v obdobju 2007-2011 

 
JR* Naziv operacije Upravičenec Vrednost 

projekta 

Pogodbena vrednost 

sofinanciranja- 
dodeljena sredstva 

EUR 

Realizirano 

sofinanciranje 
skupaj v EUR 

Status 

projekta 

Sklopi -nameni 

1 JR 
RRP 

Izgradnja javne komunalne 
infrastrukture v Poslovni coni Krmelj 

OBČINA SEVNICA   420.843,00 0 

odstop 
od vloge   

  Izgradnja kanalizacije in obnova 

infrastrukture v naselju Spodnji Stari 
grad 

OBČINA KRŠKO 1.501.541,35 911.989,00 911.989,00 

zaključen okoljska infrastruktura 

  Komunalna ureditev industrijsko 

poslovne cone Brezina 

OBČINA BREŢICE 1.775.420,00 1.006.837,00 995.688,47 

zaključen ekonomska infrastruktura 

  Naravne vrednote Posavja v 

turistični ponudbi 

RRA POSAVJE 363.990,00 257.564,91 255.011,08 

zaključen 

spodbujanje razvoja 

turizma 

  Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter 
pločnika s komunalno infrastrukturo 

OBČINA 
KOSTANJEVICA NA 

KRKI 

668.557,00 321.090,00 321.090,00 

zaključen prometna infrastruktura 

  Rekonstrukcija lokalne ceste 
Jagnjenica - Svibno - Sela 

OBČINA RADEČE 856.966,61 492.381,00 492.381,00 

zaključen prometna infrastruktura 

  Ureditev vodovoda v občini Sevnica OBČINA SEVNICA 2.841.015,00 1.359.673,00 1.359.673,00 

zaključen okoljska infrastruktura 

  Izgradnja kanalizacije in obnova 

infrastrukture Krškega polja - nasela 
Brege - Mrtvice 

OBČINA KRŠKO 1.198.957,00 791.912,00 791.912,00 

zaključen okoljska infrastruktura 

  Izgradnja kanalizacije in obnova 

infrastrukture Krškega polja - naselja 

Drnovo 

OBČINA KRŠKO 1.560.014,00 1.030.391,00 1.030.391,00 

zaključen okoljska infrastruktura 

Vsota 1 JR RRP   10.766.460,96 6.171.837,91 6.158.135,55     
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JR* Naziv operacije Upravičenec Vrednost 

projekta 

Pogodbena vrednost 

sofinanciranja- 
dodeljena sredstva 

EUR 

Realizirano 

sofinanciranje 
skupaj v EUR 

Status 

projekta 

Sklopi -nameni 

2 JR 
RRP 

Čistilna naprava in sekundarno 
omreţje Globoko 

 

OBČINA BREŢICE 625.282,00 442.887,00 442.861,41 

zaključen okoljska infrastruktura 

  Omreţje cest v občini Sevnica 
 

OBČINA SEVNICA 713.516,00 502.928,20 502.928,20 
zaključen prometna infrastruktura 

  Sekundarna kanalizacija Dobova OBČINA BREŢICE 2.172.826,00 1.094.799,66 1.094.799,66 

zaključen okoljska infrastruktura 

  Ureditev Valvasorjevega kompleksa 

v Krškem 
 

OBČINA KRŠKO 1.796.457,00 949.916,00 949.916,00 

zaključen 
spodbujanje razvoja 
turizma 

Vsota 2 JR RRP   5.308.081,00 2.990.530,86 2.990.505,27     
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JR* Naziv operacije Upravičenec Vrednost 

projekta 

Pogodbena vrednost 

sofinanciranja- 
dodeljena sredstva 

EUR 

Realizirano 

sofinanciranje 
skupaj v EUR 

Status 

projekta 

Sklopi -nameni 

3 JR 

RRP 
  

  
  

  

  
  

  
  

Izdelava katastra GJI v Posavju RRA POSAVJE 468.467,00 331.831,00 326.756,81 zaključen razvoj urbanih naselij 

Kanalizacijski sistem v naselju 
Prekopa 

OBČINA 
KOSTANJEVICA NA 

KRKI 

2.583.897,67 560.000,00 0 odstop od 
vloge 

  

Komunalna infrastruktura Velika 
vas - Gorenja vas - 1. faza 

OBČINA KRŠKO 1.327.472,12 818.949,00 818.949,00 zaključen okoljska infrastruktura 

Komunalna infrastruktura Vihre - 
Mrtvice - 2. faza 

OBČINA KRŠKO 3.102.262,41 1.962.771,00 1.962.771,00 zaključen okoljska infrastruktura 

Rekonstrukcija LC Dobova - 

Kapele - Ţupelevec 

OBČINA BREŢICE 1.059.719,00 741.803,00 741.803,00 zaključen prometna 

infrastruktura 

Turistično rekreacijski center 

Savus Radeče 

OBČINA RADEČE 930.445,00 328.903,00 3.145,00 v izvajanju spodbujanje razvoja 

turizma 

Ureditev ceste Zagaj - Svete Gore 

- Vrhovnice 

OBČINA BISTRICA OB 

SOTLI 

651.510,00 461.486,00 461.481,22 zaključen prometna 

infrastruktura 

Ureditev prometne infrastrukture 
v občini Sevnica 

OBČINA SEVNICA 667.668,00 472.931,00 438.632,16 zaključen prometna 
infrastruktura 

Ureditev starega mestnega jedra OBČINA BREŢICE 2.589.567,00 1.742.697,00 1.297.364,34 zaključen razvoj urbanih naselij 

Vsota 3 JP RPP 13.381.008,20 6.861.371,00 6.050.902,53   

Skupna vsota 29.455.550,16 16.023.739,77 15.199.543,35   
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JP 

Naziv operacije Upravičenec Vrednost 
projekta 

Pogodbena 
vrednost 

sofinanciranja- 
dodeljena sredstva 

EUR 

Realizirano 
sofinanciranje skupaj 

v EUR v primeru 
zaključenega projekta 

/pogodbena vrednost 

Status 
projekta 

sklopi -nameni 

1 JP 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Izgradnja sekundarne 

kanalizacije za priključevanje na 
ČN Globoko Breţice 1.572.161,00 1.113.614,00 1.057.404,56 zaključen okoljska infrastruktura 

Izgradnja sekundarne 

kanalizacije za priključevanje na 

ČN Breţice, 1. faza Breţice 986.380,00 697.268,60 545.522,03 zaključen okoljska infrastruktura 

Izgradnja sekundarne 
kanalizacije za priključevanje na 

ČN Breţice, 2. faza Breţice 1.056.599,96 621.666,00 621.666,00 v izvajanju okoljska infrastruktura 

Vrtec Krško z enoto Pravljica - 

energetska sanacija Krško 2.608.088,00 1.414.872,17 1.414.872,17 v izvajanju socialna infrastruktura 

Rekonstrukcija objekta Cesta 
krških ţrtev 2, Krško 

(Mencingerjeva hiša) Krško 2.649.229,63 710.910,00 710.910,00 v izvajanju okoljska infrastruktura 

Vrtec Čira Čara Radeče Radeče 2.311.853,58 683.591,00 683.591,00 v izvajanju socialna infrastruktura 

Kanalizacija Log Sevnica 334.901,64 284.666,39 284.666,37 zaključen okoljska infrastruktura 

Gradnja vrtca v Krmelju Sevnica 1.300.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 v izvajanju socialna infrastruktura 

Kanalizacija in ČN Orehovo Sevnica 637.215,00 541.630,00 541.630,00 v izvajanju okoljska infrastruktura 

Sekundarna kanalizacija v 

Sevnici in Boštanju Sevnica 1.791.666,67 1.492.174,00 1.492.174,00 v izvajanju okoljska infrastruktura 

SKUPAJ 1 JP   15.248.095,48 8.610.392,16 8.402.436,13     

Skupaj - vsota 1-3 JR in 1.JP 
 

44.703.645,64 24.634.131,93 24.038.598,66 
 

  

Skupaj razpoloţljiva kvota 
  

31.378.860,00 
  

  

Razpoloţljiva kvota za 2. JP     6.744.728,07       
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Javno povabilo je tudi definiralo indikativni obseg sofinanciranja po posameznih vsebinah, skladno z OP RR, ki je naslednji: 
- Sklop 1: ekonomska in izobraţevalna infrastruktura (infrastruktura regionalnih poslovnih con): 35 % 
- Sklop 2: okoljska infrastruktura ter spodbujanja razvoj turizma: 45 % 
- Sklop 3: razvoj urbanih naselij in socialna infrastruktura: 20 %. 

 
Pri pripravi in uvršanju projektnih predlogov v izvedbeni načrt je potrebno upoštevati doseţene vrednosti realizacije po posameznih vsebinah, ki 
znašajo za Spodnjeposavsko regijo (podatki SVLR): 

- Spodbujanje razvoja turizma 8,17 % 
- Socialna infrastruktura 12,52 % 
- Razvoj urbanih naselij 8,25 % 
- Prometna infrastruktura 11,90 % 
- Okoljska infrastruktura 55,16 % 
- Infrastruktura regionalnih poslovnih con 4,00 %. 

 
Graf 1:  Realizacija projektov po posameznih vsebinah
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Po zadnji razpoloţljivih podatkih s strani SVLR zaključenih projektov v okviru te prednostne usmeritve v skupni višini vrednosti projektov 
28.834.650,13 EUR. Ostali projekti so pa še v fazi izvajanja.  

 
Tabela 2: Zaključeni projekti Spodnjeposavske regije v obdobju 2007-2012 

 
Naziv operacije Upravičenec Vrednost 

projekta 
Pogodbena 

vrednost 

sofinanciranja- 
dodeljena 

sredstva EUR 

Realizirano 
sofinanciranje skupaj 

v EUR 

Zaključeni projekti skupaj Posavje 28.834.650,13 17.790.385,76 17.520.610,49 
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Tabela 3: Pregled po vsebinah oz namenih na podlagi pogodbenih vrednosti sofinanciranja, 1. do 4. JR in 1. JP 

 

Legenda- nameni:   
Indikativni obseg  

sofinanciranja 

pogodbena 
vrednost 

sofinanciranja 
% od dodeljenih - pogodbene 

vrednosti sofinanciranja 

1. sklop   35% - 45 % 3.999.456,20 16,24   

ekonomska in izobraţevalna infrastruktura    1.006.837,00   4,1 

prometna infrastruktura     2.992.619,20   12,1 

2. sklop   35% - 45%  15.411.684,56 62,56   

okoljska infrastruktura     13.875.300,65   56,3 

spodbujanje razvoja turizma     1.536.383,91   6,2 

3. sklop   20% - 25 % 5.222.991,17 21,20   

razvoj urbanih območij     2.074.528,00   8,4 

socialna infrastruktura     3.148.463,17   12,8 

Skupaj dodeljena - pogodbena vrednost 
sofinanciranja 1.-4. JR in 1. JP 24.634.131,93     

 
Tabela prikazuje pogodbene vrednosti sofinanciranja projektov po upravičenih namenih po posameznih sklopih OP RR skupaj za 1. do 4. Javni 
razpis in tudi 1. Javni poziv. Ker vsi projekti še niso zaključeni, smo v pregled vzeli pogodbene vrednosti sofinanciranja. Tabela nam prikazuje, 
da regija Posavje največ projektov v okviru te prednostne usmeritve izvaja na 2. Sklopu, 62,56 % od skupne pogodbene vrednosti 
sofinanciranja. Sledi 3. Sklop z 21,20 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja in nato 1. Sklop z 16,24 % od skupne vrednosti 
sofinanciranja.  
Prvi sklop predstavljajo vsebine. oz nameni iz ekonomske in izobraţevalne infrastrukture (4,1 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja) 
ter prometne infrastrukture (12,1 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja). 
Drugi sklop predstavljajo vsebine oz. nameni iz okoljske infrastrukture (56,3 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja) in spodbujanja 
razvoja turizma (6,2 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja). 
Tretji sklop predstavljajo vsebine oz. nameni iz razvoja urbanih območij (8,4 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja) in socialne 
infrastrukture (12,8 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja). 
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3. POROČILO O IZVEDENIH USKLAJEVALNIH IN POSVETOVALNIH 

AKTIVNOSTIH V REGIJI PRI IZDELAVI IZVEDBENEGA NAČRT, S 
KRATKIM OPISOM IZVAJANJA PO VSEBINAH 

 
RRA Posavje je pristopila k izdelavi Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 
za obdobje 2012-2014 (v nadaljevanju IN RRP) skladno z določili 4. člena Uredbe o 
dodeljevanjem regionalnih spodbud (U. l. št. 113/09).  
RRA Posavje je pripravila opis postopka priprave IN RRP z opisom izvajanja po vsebinah ter 
pripravila povabilo za predloţitev projektnih predlogov upravičencem. Povabilo upravičencem 
za uvrstitev projektnih predlogov v Izvedbeni načrt Spodnjeposavse regije za obdobje 2012-
2014 je objavila na svoji spletni strani www.rra-posavje.si dne 21.11.2011, na oglasni deski 
ter obvestila po elektronski pošti vse upravičence oz. potencialne prijavitelje dne 21.11.2011. 
Povabilo k predloţitvi projektnih predlogov  zajema tudi navodila za pripravo projektnih 
predlogov in sicer: 

- osnovno vsebino povabila skladno z javnim povabilom za sofinanciranje priprave IN 
RRP 2012-2014, 

- namene in finančni okvir, 
- nosilce projektnih predlogov, 
- regijske kriterije, 
- način in metoda uvrščanja projektov IN, 
- merila iz OP RR, 
- upravičene stroške, 
- obrazec projektnega predloga. 

 
Z namenom čim boljše priprave izvedbenega načrta smo organizirali posamezne sestanke s 
potencialnimi prijavitelji in posamezna usklajevanja (telefonsko in po elektronski pošti). Vsa 
korespondenca in zapisi sestankov ter liste prisotnosti so v arhivu pri RRA Posavje. 
 
RRA Posavje je pripravila predlog regionalnih kriterijev, ki jih je Svet regije na svoji 36. Redni 
seji dne 11.11.2011 sprejel  in so sestavni del povabila za predloţitev projektnih predlogov. 
Zato so bili regionalni kriteriji sprejeti prej, ker so sestavni del povabila za predloţitev 
projektnih predlogov.  
 
RRA Posavje je podala rok za predloţitev projektnih predlogov do 15.1.2012, ki ga je zaradi 
objavljene nove kvote za regijo Posavje s strani SVLR (z dne 17.1.2012) podaljšala do 
15.2.2012 in vse dopolnitve povabila objavila na spletni strani www.rra-posavje.si ter 
obvestila vse potencialne prijavitelje (dne 13.1.2012 in 18.1.2012). Rok za predloţitev 
Izvedbenega načrta SVLR se je podaljšal do 19.3.2012 (Uradni list, RS št. 6/2012 z dne 
27.1.2012). 
 
RRA Posavje je po prejemu projektnih predlogov pregledala skladnost s kriteriji in merili 
opredeljenimi v zakonskih in programskih podlagah ter javnem povabilu. 
 
RRA Posavje je prejela 24 projektnih predlogov. Po pregledu izpolnjevanja vseh pogojev, 
kriterijev in meril je 7 projektnih predlogov izpolnjevalo kriterije. Po usklajevanju in 
usmerjanju s posameznimi odbori in RRS je 7 projektnih predlogov vključila na listo 
prioritetnih projektov iz Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa regije 
Posavje za obdobje 2012-2014. 
 

http://www.rra-posavje.si/
http://www.rra-posavje.si/
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Projektni predlogi, ki so izpolnjevali vse kriterije skladno s povabilom upravičencem za 
predloţitev projektnih predlogov, so se uvrstili na listo prioritetnih projektov iz Izvedbenega 
načrta Spodnjeposavske regije za obdobje 2012-2014. 
RRA Posavje je usmerjala pripravo Izvedbenih načrtov v sodelovanju z Regionalnim 
razvojnim svetom in  njegovimi odbori. Izpeljala je tudi seje odborov Regionalnega 
razvojnega sveta, kjer je usklajevala prejete projektne predloge. 
Regionalni razvojni svet, pa je po sejah odborov obravnaval predloge odborov glede 
projektnih predlogov in samo vsebino dokumenta Izvedbeni načrt Spodnjeposavske regije za 
obdobje 2012-2014. 
 
RRA Posavje je na podlagi teh usklajevanj pripravila usklajen dokument Izvedbenega načrta 
RRP 2012-2014 – predlog  in ga posredovala v sprejem Svetu regije Posavje. 
 
Skupaj s sklepom sveta regije Posavje bo RRA predlog IN 2012-2014 predloţila SVLR s 
uporabljenimi kriteriji za izbor regijskih projektov ter opisom postopka priprave, ki je ţe zajet 
v samem dokumentu Izvedbenega načrta. 
 
Po prejemu pisnega mnenja SVLR (v kolikor ne bo dopolnitev) se bo podal IN 2012-2014 v 
potrditev Svetu regije in hkrati bomo po sprejemu obvestili vse uporabnike skladno z Uredbo 
o dodeljevanju regionalnih spodbud. 
 
Na podlagi obvestila SVLR z dne 17.1.2012 so bila razpoloţljiva sredstva za javni poziv 2012-
2014 spremenjena in tako znašajo 7.451.119,51 EUR. 
 
Tabela 4: Višina nepovratnih sredstev po tem javnem pozivu za obdobje 2012-2014 po 
regijah (v EUR):  

   
Razpoloţljiva sredstva po OPRR 

(v EUR) 

Razpoloţljiva sredstva za javni poziv 2012-

2014 (v EUR) 

GORENJSKA 59.319.058,00 14.116.348,76 

GORIŠKA 40.282.629,00 10.727.984,16 

JUGOVZHODNA 50.928.355,00 11.136.063,23 

KOROŠKA 27.595.505,00 6.067.913,26 

NOTRANJSKOKRAŠKA 23.328.479,00 5.357.654,74 

OBALNOKRAŠKA 31.181.467,00 6.689.438,81 

OSREDNJESLOVENSKA 15.657.194,00 7.094.578,84 

PODRAVSKA 133.998.779,00 34.396.041,29 

POMURSKA 70.194.294,00 17.634.174,32 

SAVINJSKA 83.375.147,00 18.202.357,51 

SPODNJEPOSAVSKA 31.378.860,00 7.451.119,51 

ZASAVSKA 18.598.385,00 4.587.155,71 

Skupna vsota 585.838.152,00 143.460.830,14 

Vir: SVLR 

 
Po prejemu obvestila MGRT z dne 23.3.2012 o razpoloţljivi kvoti, smo na RRA le-to preverili. 
Na podlagi tega je predsednik Sveta regije podal izjavo o razpoloţljivi kvoti v višini 
7.451.122,52 EUR. Le ta bo objavljena in razpoloţljiva v za regijo Posavje na naslednjem 
javnem pozivu. 
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3.1 Ponovitev postopka vključevanja projektnih predlogov v IN 2012-2014 
 

RRA Posavje kot vlagatelj je obvestil Svet regije, da odstopa od projekta Podjetno v svet 
podjetništva na 43. redni seji. Tako je Svet regije Posavje na svoji 43. Dopisni seji dne 
26.10.2012 potrdil ponovno povabilo upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v 
Izvedbeni načrt Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2012-2014. 
 
Na podlagi navedenega je RRA Posavje  objavila ponovno Povabilo upravičencem za uvrstitev 
projektnih predlogov v Izvedbeni načrt Spodnjeposavse regije za obdobje 2012-2014 je svoji 
spletni strani www.rra-posavje.si dne 26.10.2012, ter obvestila po elektronski pošti vse 
upravičence oz. potencialne prijavitelje dne 26.10.2012. 
Povabilo k predloţitvi projektnih predlogov  zajema tudi navodila za pripravo projektnih 
predlogov in sicer: 

- osnovno vsebino povabila skladno z javnim povabilom za sofinanciranje priprave IN 
RRP 2012-2014, 

- namene in finančni okvir, 
- nosilce projektnih predlogov, 
- regijske kriterije, 
- način in metoda uvrščanja projektov IN, 
- merila iz OP RR, 
- upravičene stroške, 
- obrazec projektnega predloga. 

Rok za predloţitev projektnih predlogov po tem ponovnem povabilu je bil 5.11.2012. 
 
RRA Posavje je prejela po tem povabilu 1 projektni predlog in sicer Posavsko špajzo, ki je bil 
spremenjen v finančnem načrtu. RRA Posavje je prejeti projektni predlog ponovno  
pregledala skladnost s kriteriji in merili opredeljenimi v zakonskih in programskih podlagah 
ter javnem povabilu. 
 
Projektni predlogi, je izpolnjevali vse kriterije skladno s povabilom upravičencem za 
predloţitev projektnih predlogov, in se je uvrstil na listo prioritetnih projektov iz Izvedbenega 
načrta Spodnjeposavske regije za obdobje 2012-2014. 
 
RRA Posavje je usmerjala dopolnitev oz. spremembo Izvedbenega načrta v sodelovanju z 
Regionalnim razvojnim svetom in  njegovimi odbori. Izpeljala je tudi seje odborov 
Regionalnega razvojnega sveta, kjer je usklajevala predlagano spremembo Izvedbenega 
načrta. 
Regionalni razvojni svet, pa je po sejah odborov obravnaval vsebino spremembe dokumenta 
Izvedbeni načrt Spodnjeposavske regije za obdobje 2012-2014. 
 
RRA Posavje je na podlagi teh usklajevanj pripravila usklajen dokument Izvedbenega načrta 
RRP 2012-2014 – predlog – Verzija 1  in ga posredovala v sprejem Svetu regije Posavje. 
 
Skupaj s sklepom sveta regije Posavje bo RRA predlog IN 2012-2014 – verzija 1 predloţila 
MGRT s uporabljenimi kriteriji za izbor regijskih projektov ter opisom postopka priprave, ki je 
ţe zajet v samem dokumentu Izvedbenega načrta. 
 
Po prejemu pisnega mnenja MGRT (v kolikor ne bo dopolnitev) se bo podal IN 2012-2014 v 
potrditev Svetu regije in hkrati bomo po sprejemu obvestili vse uporabnike skladno z Uredbo 
o dodeljevanju regionalnih spodbud. 

http://www.rra-posavje.si/
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Kratek opis izvajanja po vsebinah 
 

V izvedbeni načrt regije Posavje 2012-2014 se vključijo sledeči projektni predlogi po 
naslednjih vsebinah/namenih: 
 

1. sklop 
- ekonomska in izobraţevalna infrastruktura 

/ 
 

2. sklop 
- okoljska infrastruktura 

Projektni predlog: Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov, projektni predlog 
predlaga en upravičenec 
 

- spodbujanje razvoja turizma 
Projektni predlog: Posavska špajza, intra-regijski projektni predlog 

 
3. sklop 
- razvoj urbanih območij 

Projektni predlog: Celovita prenova Dalmatinove ulice, ulice CKŢ in ureditev Zatona, 
projektni predlog predlaga en upravičenec 
 

- socialna infrastruktura 
Projektni predlog: Vrtec Mavrica Breţice, projektni predlog predlaga en upravičenec 
Projektni predlog: Rekonstrukcija in prizidek k obstoječem vrtcu pri OŠ Joţeta 
Gorjupa Kostanjevica na Krki, projektni predlog predlaga en upravičenec 

 
 
RRA Posavje je pripravila simulacijo izračuna doseţene realizacije za 1-4. Javni razpis, 
upoštevajoč  pogodbene vrednosti sofinanciranja za 1. Javni poziv in za projektne predloge – 
pogodbene vrednosti sofinanciranja za bodoči 2. Javni poziv. Ob upoštevanju navedenega 
znašajo % po posameznih vsebinah (realizacija 1-4. JR, pogodbena vrednost 1. JP in 2. JP 
na razpoloţljivo kvoto 2007-2013): 

- ekonomska infrastruktura 4,11 % 
- prometna infrastruktura 9,43 % 
- okoljska infrastruktura 47,80 % 
- spodbujanje razvoja turizma 8,0 % 
- razvoj urbanih območij 11,05 % 
- socialna infrastruktura 19,23 %. 

 
S tem smo spoštovali priporočilo SVLR, ki je navedeno v pojasnilu za pripravo IN RRP in smo 
v mejah indikativnega obsega sofinanciranja po namenih.  

 
  

V IN 2012-2014 se vključijo sledeči projektni predlogi, ki so prikazani v nadaljevanju in so v 
okviru razpoloţljive kvoto za regijo Posavje. 
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4. SEZNAM PRIORITETNIH PREDLOGOV DO RAZPOLOŢLJIVE REGIJSKE KVOTE ZA SOFINANCIRANJE 
PROJEKTOV V OBDOBJU 2012-2014 IZ NASLOVA RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ« 
 

Tabela 5 : LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZ IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 
2012-2014, Razvojna regija: Spodnjeposavska  

Zap. 
št. Nosilec Naziv projekta 

Skupna 
vrednost 

projekta (v 
EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
SKUPAJ (v EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
2012 (v EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
2013 (v EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
2014 (v EUR) 

1.  Center za razvoj 
podeţelja Posavje Posavska špajza 1.687.116,45 1.101.031,42 0,00 739.003,73 362.027,69 

2.  
Občina Breţice Vrtec Mavrica Breţice 4.981.063,72 2.212.332,46   1.997.925,00 214.407,46 

3. 

Občina Krško 

Celovita prenova 
Dalmatinove ulice, ulice 
CKŢ in ureditev Zatona 3.124.324,00 1.844.034,00 0,00 945.802,00 898.232,00 

4. Občina 
Kostanjevica na 
Krki 

Rekonstrukcija in prizidek 
k obstoječem vrtcu pri 
Osnovni šoli Joţeta 
Gorjupa Kostanjevica na 
Krki 1.205.678,00 673.712,00   336.856,00 336.856,00 

5. 
Občina Sevnica 

Rehabilitacija in izgradnja 
vodovodnih sistemov 1.588.248,00 1.125.009,00   1.125.009,00   

6. 
Občina Sevnica 

Sanacija okolice gradu 
Sevnica 700.000,00 495.000,00   495.000,00   

SKUPAJ: 13.286.430,17 7.451.118,88 0,00 5.639.595,73 1.811.523,15 
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5. OPIS PRIORITETNIH PROJEKTNIH PREDLOGOV  
Projektni predlogi so predstavljeni v ovkiru predpisanega obrazca. K vsakemu projektnem 
predlogu je opredeljen vsaj 1 kazalnik učinka/rezultata, skladno s predpisanim obrazcem. 

 
5.1 »Posavska špajza« 

Zap. št. projekta: 1.  
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se 
označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva 
upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta 
(upravičenec): 

Center za razvoj podeţelja Posavje 

Sodelujoči partnerji v 
projektu: 

(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 
kjer je to relevantno) 
Občina Bistrica ob Sotli 
Občina Breţice 
Občina Kostanjevica na Krki 
Občina Krško 
Občina Radeče  

Občina Sevnica 

 

Naziv projekta: »Posavska špajza« 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 1: Razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig 
stopnje brezposelnosti 

Ukrep RRP (št. in naziv): Program 3: Razvoj podeţelja, Ukrep 4: Načrtovanje, razvoj 
in trţenja turizma na podeţelju 

 

Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 
Prednostna usmeritev OP 
(naziv): 

Regionalni razvojni program 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;  

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
Upravičeni nameni operacij so naslednji: 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraţevalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi 

in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 
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Splošni cilji 
projekta: 

(v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi 
splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se 
navede na ravni operacije 

Razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig stopnje brezposelnosti. 
Specifični cilji 
projekta: 

(v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični 
cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in 
partnerjev 

- vzpostavitev javne infrastrukturo v območjih s posebnimi 
varstvenimi reţimi in v turističnih območjih 

- boljša trţne organiziranosti podeţelskega prebivalstva 
- povečanje  turistične privlačnosti območja. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se 
navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej) 

- število urejenih skupnih prostorov za neposredno trţenje 
lokalnih proizvodov - 6 

- število stalnih ponudnikov v prostorih za neposredno 
trţenje -18 

- število skupnih promocijskih aktivnosti – 6 
- št. operacij v območju Natura 2000 - 1 

Ciljna(-e) skupina(-e): Ciljna skupina (upravičenci): Center za razvoj podeţelja Posavje 
in občine: Občina Bistrica ob Sotli, Občina Breţice, Občina 
Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče , Občina 
Sevnica 

Projekt je namenjen vsem prebivalcem Posavja: pridelovalcem, 
ki bodo s projektom pridobili nov distribucijski kanal za trţenje 
svojih pridelkov in izdelkov: potrošnikom, ki jim bo omogočena 
in dostopnejša nabava lokalno pridelane hrane in drugih lokalnih 
izdelkov ter povečana moţnost predstavitve celovite ponudbe 
podeţelja kot del skupne turistične ponudbe regije. 

 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – 
regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 
Vsebinsko področje projekta: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in 
v turističnih območjih. 
Nosilni partner je Center za razvoj podeţelja Posavje 
Partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja:  

- Občina Bistrica ob Sotli 
- Občina Breţice  
- Občina Kostanjevica na Krki  
- Občina Krško 
- Občina Radeče 
- Občina Sevnica 

Posavje je območje z razmeroma dobro ohranjenim in raznolikim okoljem ter ugodnim stanjem 
naravnih virov (voda, tla, zrak, biotska raznovrstnost), kar predstavlja priloţnost za koriščenje 
naravnih danosti podeţelja v regiji.  
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V okviru izvajanja projekta se bo skozi vzpostavitev javne turistične infrastrukture, ki bo 
omogočala neposredno trţenje lokalnih pridelkov in izdelkov, njihovo promocijo in ponudbo 
obiskovalcem regije, postopno povečevala sedaj nizka stopnja samooskrbe s kmetijskimi 
pridelki in izdelki pa tudi ostalimi lokalnimi proizvodi. Ponudba tako lokalnih pridelkov kot tudi 
različnih izdelkov predstavlja pomemben turistični potencial preteţno podeţelske regije. 
 
V regiji bi na ta način spodbudili razvoj trţnih kanalov za prodajo lokalnih proizvodov. Z 
ohranjanjem obdelovanja bi se ohranjalo in postopoma povečevalo število trţno usmerjenih 
druţinskih kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, rokodelske in obrtne dejavnosti. 
Spodbujalo bi se koriščenja naravnih danosti in tradicije ter krepilo zaupanje v domačo 
pridelavo.  

 
Projekt  »Posavska špajza« predstavlja dodaten ekonomski in socialni potencial  - tako 
izboljšanje dohodkovnega stanja prebivalcev na podeţelju kot tudi priloţnost za krepitev 
pomembnih socialnih in ekonomskih vezi med različnimi skupinami prebivalcev na podeţelju. 
Projekt je namenjen vsem prebivalcem Posavja: pridelovalcem in ostalim, ki bodo s projektom 
pridobili nov distribucijski kanal za trţenje svojih pridelkov in izdelkov: potrošnikom, ki jim bo 
omogočena in dostopnejša nabava lokalno pridelane hrane ter drugih lokalnih izdelkov. Glavni 
rezultat Posavske špajze bo vzpostavljena javna infrastruktura, ki bo namenjena tako trţenju 
kot tudi različnim oblikam turistične dejavnosti, povezovanju obstoječih potencialov kraja v 
skupno ponudbo in povečanju turistične atraktivnosti regije. 
 

 aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru projekta: 

AKTIVNOST VSEBINA UPR. STROŠKI 

1. VODENJE IN KOORDINACIJA 
PROJEKTA 

Aktivnosti vodenja in koordinacije projektov bo 
izvajal vodilni partner: priprava vloge, koordinacija 
z občinami, priprava vmesnih in končnih poročil, 
kontrola terminskega in finančnega plana operacije, 
priprava IP 

Stroški plač 
zaposlenih,stroški 
storitve izdelave 
investicijske 
dokumentacije 

2. IZVEDBA INVESTICIJE 
(izvajajo občine) 

vzpostavitev infrastrukture po občinah - izvedba 
investicije (ureditve prostora, nakup pripadajoče 
opreme skladno z namenom operacije) 

Stroški izvedbe 
gradbenih in obrtniških 
del, stroški nakupa, 
dobave …opreme, 

zemljišč, zgradb, 
strokovni nadzor 
gradnje 

3. MULTIMEDIJSKE 
PREDSTAVITVE PROJEKTA 
PONUDNIKOM IN POTROŠNIKOM 

izvedba predstavitev projekta in predstavitev na 
temo okolju prijaznih kmetijskih praks, trţenja 
lokalnih proizvodov, koriščenja turističnih 
potencialov regije in povezovanja ponudbe v vseh 
vključenih občinah (6), 

Stroški dela za pripravo 
multimedijskih 
predstavitev in 
predstavitvenega 
materiala, potrebnega 
za izvedbo operacije 

4. INFORMIRANJE IN 
OBVEŠČANJE JAVNOSTI O 
PROJEKTU 

priprava gradiv za objave, kontakt z mediji, 
sodelovanje na različnih promocijskih dogodkih, 
predstavljanje projekta zainteresirani javnosti, 
obvezno označevanje 

Stroški dela za pripravo 
materialov in stroški 
storitev informiranja in 
obveščanja javnosti o 
operaciji 
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Geografska 
lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 
- Občina Bistrica ob Sotli 
- Občina Breţice  
- Občina Kostanjevica na Krki  
- Občina Krško 
- Občina Radeče 
- Občina Sevnica 

 

 
Vsa naselja v občinah 

 

Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 

aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. vodenje in koordinacija projekta 41.437,05 3/2012-09/2014 

2. administrativni stroški 8.160,00 3/2012-09/2014 

3. promocija in obveščanje javnosti o projektu 31.562,95 3/2012-09/2014 

4. multimedijske predstavitve 35.300,00 3/2012-09/2014 

5. stroški izdelave investicijske dokumentacije 6.000,00 3/2012 -09/2014 

6. izvedba investicij v občinah  1.564.656,45 3/2012 -09/2014 

SKUPAJ stroški: 1.687.116,44 
 

3/2012-12/2014 

 

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 

SKUPAJ 

% po virih 

upravičenec (nosilec 
projekta) CRP 
Posavje 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

partner 1- Bistrica 
ob Sotli 148,75 31.614,89 148,75 31.912,39 1,89% 

partner 2- Breţice  6.017,33 106.254,84 2.517,33 114.789,50 6,80% 

partner 3 - 
Kostanjevica na Krki  249,03 249,03 14.986,54 15.484,60 0,92% 

partner 4 - Krško 2.679,55 66.008,28 53.500,22 122.188,05 7,24% 

partner 5 – Radeče 7.660,46 52.802,76 140.887,54 201.350,76 11,93% 

partner 6 - Sevnica 1.822,66 68.682,23 29.854,84 100.359,73 5,95% 

sredstva EU 
(ESRR) 0,00 739.003,73 362.027,69 1.101.031,42 65,26% 

drugi javni viri 
(navedite): 
_________           

zasebna sredstva 
(navedite): 
________-           

SKUPAJ po letih 18.577,78 1.064.615,76 603.922,91 
 

1.687.116,45 100,00% 
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KAZALCI UČINKA/REZULTATA 
Učinki predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih 
specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se mora odraţati 
v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati bodo predmet pogodbe o sofinanciranju projekta. 

 
JAVNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJIH S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŢIMI IN V 
TURISTIČNIH OBMOČJIH 
Učinek 

 
Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite 
začetno in načrtovano vrednost. 

Začetna vrednost 

Načrtovana 

vrednost OB 
ZAKLJUČKU 

operacije 

1. Število določenih lokacij za ekoremediacije   

2. Število ekoremediacijskih objektov   

3. Število rastlinskih čistilnih naprav   

4. Število saniranih deponij in črnih odlagališč   

5. Število vzpostavljenih sistemov ogrevanja z geotermalno 

energijo 
  

6. Število novih izdelkov (ali storitev) oz. projektov, ki 
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti 

  

7. Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne 

dediščine 
  

8. Skupna uporabna površina obnovljenih ali novozgrajenih 

objektov kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

(v m2) 

  

9. Število novih turističnih produktov in/ali storitev   

10. Število učilnic na prostem   

11. Dolţina novozgrajenih kolesarskih stez (v km)   

12. Dolţina posodobljenih kolesarskih stez (v km)   

13. Dolţina turističnih/učnih pešpoti (v km)   

14. število urejenih skupnih prostorov za neposredno trţenje 

lokalnih proizvodov 
0 6 

15. število skupnih promocijskih aktivnosti 0 6 

 
Rezultat 

 
Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite 
začetno in načrtovano vrednost. 

Začetna vrednost 

Načrtovana 

vrednost 2 leti 
PO ZAKLJUČKU 

operacije 

1. Število operacij v območju Natura 2000 0 1 

2. Površina območja, na katerega vpliva ureditev okolja z 

ekoremediacijskimi objekti / sanacijo deponij in črnih 

odlagališč (v km2) 

  

3. Število obiskov spletne strani   

4. Število turističnih nočitev (v primeru operacije 

izgradnje/urejanja javne turistične infrastrukture in 
izvedba turističnih razvojnih projektov regionalnega 

pomena) 

  

5. Število obiskovalcev (v primeru operacije 
izgradnje/obnove večnamenskih centrov ali kulturnih 

spomenikov) 

  

6. Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica 

izvedene operacije 
  

7. število stalnih ponudnikov v prostorih za neposredno 
trţenje 

0  18 
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5.2  Vrtec Mavrica Breţice 
 

Zap. št. projekta:              2. 
 

Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se 
označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en 
upravičenec) 

2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta 
(upravičenec): 

OBČINA BREŢICE 

Sodelujoči partnerji v 
projektu: 

(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 
kjer je to relevantno): / 

  

Naziv projekta: VRTEC MAVRICA BREŢICE 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 2: Trajnostni razvoj prostora za kvaliteto bivanja 

Ukrep RRP (št. in naziv): Program 5: Trajnostna energija; Ukrep 1: Učinkovita raba 
energije 
Program 6: Dvig kakovosti ţivljenja prebivalcev; Ukrep 1: 
Izboljšanje kakovosti socialnih in zdravstvenih storitev 

 

Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

d) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

e) OP Razvoj človeških virov 
f) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP 
(naziv): 

Regionalni razvojni program (socialna infrastruktura) 

 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;  

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 

 (1b) izobraţevalna infrastruktura  

 (2a) okoljska infrastruktura 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi 

in v turističnih območjih 

 (3a) razvoj urbanih območij 

 (3b) socialna infrastruktura 
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Splošni cilji 
projekta: 

(v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi 
splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se 
navede na ravni operacije 

Splošni cilj projekta je uravnan z vizijo regionalnega razvoja v 
Sloveniji, ki opredeljuje skladen razvoj z uravnoteţenimi 
gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih 
regijah, kar bo zagotovilo visoko ţivljenjsko raven in kakovost 
zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.  

Specifični cilji 
projekta: 

(v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični 
cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in 

partnerjev 

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za 
izvajanje predšolske vzgoje na eni lokaciji v Vrtcu Mavrica Breţice, ki 
je osrednji predšolski zavod v Občini Breţice – izgradnja energetsko 
učinkovitega objekta. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se 
navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej) 

Učinki: 
1. Kapaciteta vrtca – št. otrok: 342 
2. Notranja uporabna površina vrtca: 3909,25 m2 

Rezultati: 
Odstotek prihranka porabe energije na letni ravni: 

- začetno stanje: 150 kWh/m2/leto 
- po zaključku operacije: min 100 kWh/m2/leto  

Ciljna(-e) skupina(-e): Predšolski otroci, zaposleni, starši 

  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji): 
Navede se:  

- vsebinsko področje 
- upravičenca 
- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso 

upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v primeru vsebin 1a in 

3b) 
Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v 
razpisni dokumentaciji 

Vsebinsko področje: Predšolska vzgoja 
Upravičenec: Občina Breţice 
Aktivnosti:  

1. Dokončanje pridobivanja ustrezne projektne dokumentacije 
2. Pridobitev gradbenega dovoljenja 
3. Izvedba javnega naročila in izbor izvajalca del, izvajalca strokovnega nadzora, dobavitelja 

opreme … 
4. Zagotovitev nadomestnih prostorov in selitev vrtca 
5. Izvajanje, nadziranje projekta – investicije 
6. Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta 
7. Informiranje in obveščanje javnosti 

Investicija, ki bo bistveno izboljšala prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje ter upošteva 
določila Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št.: 93/08, 47/09 in 52/10), vpliva 
tudi na ustvarjaje pogojev za nastanek novih delovnih mest. 
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Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni 
bruto stroški 

(v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izvedba arhitekturnega natečaja, izdelava 
investicijske dokumentacije, izdelava projektne in 
tehnične dokumentacije, revizija projektne 
dokumentacije, projektantski nadzor 

399.312,00 December 2010 – 
marec 2012 

2. Rušitev obstoječega objekta, izgradnja novega z 
izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, 
pripadajočo zunanjo ureditvijo ter nepredvidenimi 
deli, ureditev vhoda in sanacija obstoječega 
zaklonišča, ureditev začasnih prostorov na drugih 
lokacijah (premestitev otrok za čas izvajanja 
investicije) 

4.048.291,88 Marec 2013 – april 
2014 

3. Izvajanje strokovnega nadzora, vodenje investicije 
ter izvajanje varstva in koordinacije pri delu 

61.565,10 Marec 2013 – april 
2014 

4. Nakup dobava in montaţa opreme 452.658,08 December 2013 – 
april 2014 

5. Pridobitev uporabnega dovoljenja (izvedeniška 
mnenja, priklopi na omreţja …) 

18.034,38 April 2014 

6. Informiranje in obveščanje javnosti 1.202,28 Januar 2012 – 
september 2013 

SKUPAJ stroški: 4.981.063,72  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec 
(nosilec 
projekta) 

219.934,00 160.000,00 902.075,00 1.486.721,88 2.768.730,88 55,6 

partner 1       

partner 2       

sredstva EU 
(ESRR) 

 
 1.997.925,00 214.407,46 2.212.332,46 44,4 

drugi javni viri 
(navedite):  

 
     

zasebna 
sredstva 
(navedite):  

 
     

SKUPAJ po 
letih 

219.934,00 160.000,00 2.900.000,00 1.701.129,34 4.981.063,34 
100,0

% 
Od potrditve DIIP-a (25. maj 2010) do 31. 12. 2011 so na investiciji nastali stroški pripravljalnih del 

(stroški izvedbe javnega natečaja in začetek pridobivanja projektne dokumentacije) v višini 
219.934,00 EUR. 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

BREŢICE Celotno območje občine Breţice, predvsem pa 
naselja krajevnih skupnosti: Breţice, Šentlenart, 
Zakot-Bukošek-Trnje, Čateţ ob Savi, Krška vas, 
Mrzlava vas, Skopice in Velike Malence 
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Kazalci učinka/rezultata 
 
Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje 
zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se 
mora odraţati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati bodo predmet pogodbe o sofinanciranju 
projekta. 
 

 
SOCIALNA INFRASTRUKTURA 
 
Učinek 
 

Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite 
začetno in načrtovano vrednost. 
 

Začetna 
vrednost 

Načrtovana 
vrednost OB 
ZAKLJUČKU 
operacije 

1. DOMOVI ZA STAREJŠE - Kapaciteta doma za ostarele – 

št. oskrbovancev 
  

2. DOMOVI ZA STAREJŠE - Notranja uporabna površina 

doma za ostarele (v m2) 
  

3. VDC - Kapaciteta varstveno delovnega centra – št. 
oskrbovancev 

  

4. VDC - Notranja uporabna površina varstveno delovnega 

centra (v m2) 
  

5. VRTCI - Kapaciteta vrtca – št. otrok 227 342 

6. VRTCI - Notranja uporabna površina vrtca (v m2) 997 3909,25 

7. SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Kapaciteta varne hiše / 
kriznega centra – št. oskrbovancev 

  

8. SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Število ukrepov za 

zmanjševanje ovir za hitrejšo regionalno rast in 
ustvarjanje delovnih mest 

  

9. SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Število projektov 

spodbujanja socialnega podjetništva 
  

10. Drugo   

 

Rezultat 

 
Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite 
začetno in načrtovano vrednost. 
 

Začetna 
vrednost 

Načrtovana 
vrednost 2 leti 
PO ZAKLJUČKU 

operacije 

1. Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica 

izvedene operacije 
  

2. Odstotek prihranka porabe energije na letni ravni (v %) 0 25 

3. Drugo   
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5.3 Celovita prenova Dalmatinove ulice, ulice CKŢ in ureditev Zatona 
                                                 

Zap. št. projekta:   3. 
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en 
upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta 
(upravičenec): 

Občina Krško 

Sodelujoči partnerji v 
projektu: 

(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do 
sofinanciranja, kjer je to relevantno):/ 

 
  

Naziv projekta: Celovita prenova Dalmatinove ulice, ulice CKŢ in ureditev Zatona 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 2: Trajnostni razvoj prostora za kakovost 
bivanja 

Ukrep RRP (št. in naziv): Program1: Gospodarstvo, Ukrep 4: razvoj turističnih 
potencialov, Program 4, Ukrep 7: Izboljšanje razvojnih 
moţnosti razvoja 3 razvojne osi in ostale regionalne/lokalne 
cestne infrastrukture 

 

Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

g) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

h) OP Razvoj človeških virov 
i) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP 
(naziv): 

Regionalni razvojni program 

 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraţevalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi 

in v turističnih območjih 
 (3a) razvoj urbanih območij 
 (3b) socialna infrastruktura 
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Splošni cilji 
projekta: 

(v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se 
označi splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); 

splošni cilj se navede na ravni operacije 

 
Splošni cilji investiciji so: 
- prispevek projekta k povečanju atraktivnosti starega dela mesta 

Krško, prepoznavnosti mesta in območja 
- prispevek projekta k usklajenemu razvoju druţbene in 

gospodarske infrastrukture v urbanem območju 
- prispevek projekta k zagotavljanju čistih transportnih sistemov 
- prispevek k varni in zanesljivi cestni infrastrukturi za vse 

udeleţence v prometu 
- vzpodbujanje ţivljenjskega sloga, ki je manj odvisen od 

avtomobilov 
- boljše pogoje bivanja za občane na obravnavanem območju, 
- povezava posameznih delov starega mestnega jedra Krško v 

estetsko in funkcionalno celoto (od Hočevarjevega trga do 
območja Zatona): cestna povezava, kolesarske poti, pločniki, 
umestitev parkirišč, javnih površin, avtobusnih postajališč    

- na območju Zatona oţiviti gostinsko, trgovsko, obrtno dejavnost 
z moţnostjo dodatne ponudbe na zunanjih tlakovanih površin ter 
omogočiti izvajanje javnih turističnih in kulturnih dogodkov kot 
obogatitev mestnega ţivljenja 

- povezavo posameznih naselij v občini, 
- zmanjšanje negativnih vplivov prometne infrastrukture na 

okolje. 
 

Specifični cilji 
projekta: 

(v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo 

specifični cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na 
ravni operacije in partnerjev 

 
Specifični cilji investicije so: 

- ureditev zatona (prestavitev ceste, tlakovanje, ureditev 
zelenih površin, postavitev parkovne opreme), 

- asfaltiranje parkirišča na območju Dalmatinove ulice in 
- prenova Dalmatinove ulice in ulice Ceste krških ţrtev.  
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Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, 

se navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje 
posebej) 

Predmet investicije: 
- ureditev Zatona  

Območje Zatona z investicijo postaja del urejenih javnih površin 
mestnega jedra Krško. S tlakovanjem bo območje cca 4.000 m2 
postalo funkcionalno, arhitekturno načrtovano ter bo tako 
predstavljalo estetsko celoto. V okviru investicije se načrtuje 
prestavitev ceste (cca. 6000 m2) z ureditvijo kolesarske steze in 
pločnikom v dolţini cca. 440 m. V okviru cestne infrastrukture se 
bo umestilo avtobusno postajališče in 20 parkirnih mest. Okolica 
se bo opremila s parkovno opremo (klopi, korita, koški…), 
fontano in zelenimi površinami (drevesa, zelenice, gredice). 
Celotno območje bo opremljeno z javno razsvetljavo. 

- parkirišča 
Asfaltirana parkirišča se bodo uredila na območju med objektom 
Kamnoseštva Jakša in priključkom Dalmatinove ulice. Ob vozišči 
je predvideno avtobusno postajališče in čakališče ter kolesarska 
steza.  Skupaj je predvidenih 29 pravokotnih parkirišč (cca. 
3.400 m2) 

- prenova Dalmatinove ulice in Ceste krških ţrtev 
Ureditev ulice vsebuje asfaltiranje cestišča, ureditev pločnika, 
umestitev parkirišč in avtobusnega postajališča, ureditev 
odvodnjavanja v dolţini cca. 700 m (cca. 8.600 m2). 
 
Rezultat investicije: 

- Dolţina novozgrajenih kolesarskih stez v mestnih 
naseljih: 440 m 

- Število operacij, namenjenih spodbujanju 
nemotoriziranega prometa: 1 (kolesarska steza, pločniki, 
parkirišča, javne površine)  

- Število novih postajališč za javni potniški promet: 3 
- Število obnovljenih ulic v mestnih območij: 2 

(Dalmatinova ulica in Ulica krških ţrtev) 
- Površina urejenega mestnega območja: 22.000 m2  

Ciljna(-e) skupina(-e): Obnovo dveh ulic, ureditev parkirišč in ureditev Zatona  je 
namenjena tako občanom občine Krško kot vsem ostalim 
obiskovalcem mesta. Ureditev infrastrukture je eden od 
pomembnih pogojev za ohranjanje atraktivnosti mestnega jedra, 
za nadaljnji razvoj turističnih, kulturnih, gostinskih, trgovskih 
dejavnosti v starem Krškem. Prometna infrastruktura bo 
pomembno vplivala na varnost v prometu, urejenost mirujočega 
prometa, vzpodbujala bo okolju prijazno vrsto mobilnosti, 
pozitivno spreminjala ţivljenjski slog občanov… Urejena 
infrastruktura bo prispevala k izboljšanju celovite ponudbe 
mesta in tako pospešila tako gospodarske aktivnosti kot tudi 
aktivnosti na področju kulture, vzgoje, turizma. 



        

      

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacije se izvaja v 
okviru Operativnega progama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne 

prioritete: Tehnična pomoč.  Stran 28 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v 
razpisni dokumentaciji): 
Navede se:  

- vsebinsko področje 
- upravičenca 

- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 

- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim 
predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 

- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. 
samo v primeru vsebin 1a in 3b) 

 

Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v 
skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji 

 
 
Investicija, ki jo vodi Občina Krško predstavlja operacije, katerih namen je razvoj urbanih 
območij – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih 
urbanih območij. Z investicijo celovite prenove zgradb, ulic in trgov se povečuje atraktivnosti 
mestnega jedra in zgodovinskega naselja, ki ima status mestnega naselja.   
 
Mesto Krško oziroma stari del mesta se zadnja leta obnavlja in postaja zanimiva destinacija 
tako za domačine, kot obiskovalce. Trgovine, lokali, gostinska ponudba, kulturni spomeniki in 
objekti zahtevajo celostni pristop k urejanju in razvoju urbanih območij. Atraktivnost mestnih 
jeder pa ni odvisna samo od neposredne ponudbe (muzeji, zgodovinski objekti, trgovine, 
gostinski lokali), ampak tudi od infrastrukture, v katero so objekti vpeti. Občina Krško zadnjih 
nekaj let sistematično pristopa k urejanju celovite prenove starega mestnega jedra Krško, v 
sklopu predmetne investicije pa posega predvsem v prenovo ulic in urejanje parkirišč. Hkrati 
se z ureditvijo Zatona  umešča v prostor tako infrastruktura namenjena mirujočemu 
prometu, pešcem in kolesarjem. Tako postaja stari del Krškega arhitekturna in estetsko 
zaključena celota.    
 
Upravičenka sredstev je Občina Krško, ki se bo s predmetnim projektom prijavlja na razpis 
SVLR – »Razvoj regij«. 
 
Upravičenka Občina Krško bo v okviru investicije izvedla naslednje aktivnosti: 

 izvedbo pripravljalnih aktivnosti za izvedbo projekta (potrebna projektna in 
investicijska dokumentacija), 

 izvedbo predvidenih gradbenih del s strokovnim nadzorom, 
 informiranje in obveščanje javnosti,  
 spremljanje investicije v času njene izvedbe in uporabe. 
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Geografska 
lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

 
 
Občina Krško 

 
Mesto Krško – stari del mesta 
 
 
 

 
  

Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 

aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Gradbena, obrtniška in inštalacijska 
dela  2.933.117,57 

9/2012 – 8/2014 

1.1. Ureditev Zatona 1.307.520,01 6/2013 – 8/2014 

1.2. prenova CKŢ in Dalmatinove 1.218.743,48 9/2012 – 8/2014 

1.3. asfaltna parkirišča 406.854,08 6/2013 – 8/2014 

2. Izdelava investicijske dokumentacije 7.320,00 3-4/2012 

3. Izdelava projektne dokumentacije 110.939,66 3/2012 – 8/2014 

4. Strokovni nadzor gradnje 43.429,30 9/2012 – 8/2014 

5. Informiranje in obveščanje javnosti o 
operaciji 29.517,47 

6/2012 – 9/2014 

   

SKUPAJ stroški: 3.124.324,00  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Krško 83.520,00 390.244,80 806.525,20 1.280.290,00 40,98% 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU 
(ESRR) 

0,00 945.802,00 898.232,00 1.844.034,00 59,02% 

drugi javni viri 
(navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): 
________- 

     

SKUPAJ po 
letih 

83.520,00 1.336.046,80 1.704.757,20 3.124.324,00 100,00% 
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Kazalci učinka/rezultata 

Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje 
zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se 
mora odraţati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati bodo predmet pogodbe o sofinanciranju 
projekta. 

 
RAZVOJ URBANIH NASELIJ 
Učinek 
 

Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite 
začetno in načrtovano vrednost. 

Začetna 

vrednost 

Načrtovana vrednost 

OB ZAKLJUČKU 
operacije 

1. Število izdelanih regionalnih prostorskih aktov   

2. Število izdelanih / nadgrajenih katastrov gospodarske 

javne infrastrukture 
  

3. Število izdelanih ali nadgrajenih podpornih informacijskih 

sistemov za vodenje katastrov javne gospodarske javne 

infrastrukture 

  

4. Število izdelanih študij / strokovnih podlag   

5. Dolţina novozgrajenih kolesarskih stez v mestnih naseljih 

(v m) 
/ 440 m 

6. Dolţina posodobljenih kolesarskih stez v mestnih naseljih 

(v m) 
  

7. Število operacij, namenjenih spodbujanju 

nemotoriziranega prometa 
/ 

1 (kolesarska steza, 
pločniki, parkirišča, 

javne površine) 

8. Št. obnovljenih ali novih postajališč za javni potniški 
promet 

/ 3 

9. Število obnovljenih stavbnih objektov v 

mestnih/zgodovinskih/degradiranih območjih 
  

10. Število obnovljenih ulic v 

mestnih/zgodovinskih/degradiranih območjih 
/ 2  

11. Število obnovljenih trgov v 
mestnih/zgodovinskih/degradiranih območjih 

  

12. Število obnovljenih parkov v 

mestnih/zgodovinskih/degradiranih območjih 
  

13. Površina urejenega mestnega ali zgodovinskega območja 

(v m2) 
/ 22.000 m2 

14. Površina saniranega degradiranega območja (v m2)   

15. Drugo    

 
Rezultat 

 
Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite 
začetno in načrtovano vrednost. 

Začetna 
vrednost 

Načrtovana vrednost 

2 leti PO ZAKLJUČKU 

operacije 

1. Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica 
izvedene operacije 

  

2. Povečanje števila prepeljanih potnikov z javnimi 

prevoznimi sredstvi 
  

3. Število operacij, izvedenih v urbanih območjih / 3 

4. Drugo   
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5.4   Rekonstrukcija in prizidek k obstoječem vrtcu pri Osnovni šoli Joţeta 
Gorjupa Kostanjevica na Krki 
 

Zap. št. projekta:     4.  
Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 
dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 
1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en 
upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta 
(upravičenec): 

Občina Kostanjevica na Krki 

Sodelujoči partnerji v 
projektu: 

(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do 
sofinanciranja, kjer je to relevantno) 

 
  

Naziv projekta: Rekonstrukcija in prizidek k obstoječemu vrtcu pri Osnovni šoli 
Joţeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 

 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 2: Trajnostni razvoj prostora za kvaliteto bivanja 

Ukrep RRP (št. in naziv): Program 5: Trajnostna energija; Ukrep 1: Učinkovita raba 
energije 
Program 6: Dvig kakovosti ţivljenja prebivalcev; Ukrep 1: 
Izboljšanje kakovosti socialnih in zdravstvenih storitev 

 

Navezava projekta na 
ustrezni OP (označite): 

a.) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b.) OP Razvoj človeških virov 
c.) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP 
(naziv): 

Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP 
(naziv): 

Regionalni razvojni program (socialna infrastruktura) 

 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska 

področja): 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraţevalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi 

in v turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  
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Splošni cilji 
projekta: 

Zagotavljanje dolgoročnih in dolgotrajnih boljših pogojev za bivanje 
otrok in kakovostno delo vzgojiteljev, z investicijo se vzpostavlja tudi 
dobra praksa energetsko ustreznega in učinkovitega sistema, 
dolgoročna skrb za oţjo in širšo okolico oziroma regijo, spodbujanje 
in spoštovanje okolja in vzgoja ţe od najmlajših generacij, 
ozaveščanje in zavedanje pomena skrbi za energetsko učinkovitost 
in okolje  

Specifični cilji 
projekta: 

Zagotavljanje boljših pogojev za vsakodnevno bivanje otrok in 
kakovostno delo vzgojiteljev s predšolsko populacijo. Postopno 
zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrţevanja objektov, 
zmanjšanje negativnih vplivov na oţjo in širšo okolico, zvišanje 
kakovosti in obsega otroškega varstva 

  
 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

Energetska sanacija obstoječega vrtca ter prizidek, ki bo grajen 
tudi kot energetsko varčen objekt  bosta imela za posledico niţje 
obratovalne stroške in niţje stroške vzdrţevanja, kar bo 
doprineslo tudi k zmanjšanju emisij v zraku, s tem pa se bo 
omogočilo boljše pogoje vključevanja otrok v omenjeni vrtec 

Ciljna(-e) skupina(-e): Predšolski otroci in njihovi starši ter vzgojitelji 

  
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v 
razpisni dokumentaciji): 

Objekt vrtca je bil zgrajen v letu 1973. Glede na nove predpise in zakonodajo, je obstoječi 
vrtec potreben celovite prenove v smislu varčne rabe energije kakor tudi funkcionalne 
izboljšave prostorov z upoštevanjem veljavne zakonodaje s področja urejanja vrtcev. Glede 
na to, da se trije oddelki vrtca nahajajo v osnovni šoli ter da je potreba po vključitvi otrok v 
vrtec vsako leto večja (v letu 2011 odklonili 12 otrok), je smiselno, da se istočasno ob 
rekonstrukciji vrtca izvede še dozidava prizidka, ki bo zgrajen kot energetsko varčen objekt in 
bo ustrezal vsem predpisom s področja predšolske vzgoje. 

 
 
  

Geografska 
lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Kostanjevica na Krki Naselja občine 

 
 
 
 
 
 



        

      

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacije se izvaja v 
okviru Operativnega progama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne 

prioritete: Tehnična pomoč.  Stran 33 

 
  

Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo 

aktivnost vsakega partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski 
načrt (od-do) 

1. IZDELAVA PROJEKTNE IN OSTALE POTREBNE 
DOKUMENTACIJE ZA SANACIJO VRTCA IN 
PRIZIDEK (posnetek stanja, idejna zasnova, 
PGD, PZI…) 

34.898,00 2012 

2. ENERGETSKA SANACIJA VRTCA 265.620,00 2013-2014 

3. NOVOGRADNJA - PRIZIDEK 550.200,00 2013-2014 

4. ZUNANJA UREDITEV, NOTRANJA OPREMA, IKT 
OPREMA,.. 

304,560,00 2013-2014 

5. STROKOVNI NADZOR, VODENJE OPERACIJE, 
INFORMIRANJE JAVNOSTI 

50.400,00 2013-2014 

SKUPAJ stroški: 1.205.678,00  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta)- Občina 
Kostanjevica na Krki 

28.820,00 110.883,00 108.105,00 247.808,00 20,55 

partner 1      

partner 2      

sredstva EU 
(ESRR) 

 336.856,00 336.856,00 673.712,00 55,88 

drugi javni viri 
(navedite): ___21. 
člen ZFO______ 

 142.079,00 142.079,00 284.158,00 23,57 

zasebna sredstva 
(navedite): 
________- 

     

SKUPAJ po letih 28.820,00 589.818,00 587.040,00 1.205.678,00 100,00% 
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Kazalci učinka/rezultata 

Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje 
zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se 
mora odraţati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati bodo predmet pogodbe o sofinanciranju 
projekta. 

 
SOCIALNA INFRASTRUKTURA 
Učinek 
 

Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite 
začetno in načrtovano vrednost. 

Začetna vrednost 

Načrtovana 
vrednost OB 

ZAKLJUČKU 
operacije 

11. DOMOVI ZA STAREJŠE - Kapaciteta doma za ostarele – 

št. oskrbovancev 
  

12. DOMOVI ZA STAREJŠE - Notranja uporabna površina 

doma za ostarele (v m2) 
  

13. VDC - Kapaciteta varstveno delovnega centra – št. 
oskrbovancev 

  

14. VDC - Notranja uporabna površina varstveno delovnega 

centra (v m2) 
  

15. VRTCI - Kapaciteta vrtca – št. otrok 102 138 

16. VRTCI - Notranja uporabna površina vrtca (v m2) 233,40 874,35 

17. SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Kapaciteta varne hiše / 

kriznega centra – št. oskrbovancev 
  

18. SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Število ukrepov za 

zmanjševanje ovir za hitrejšo regionalno rast in 
ustvarjanje delovnih mest 

  

19. SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Število projektov 

spodbujanja socialnega podjetništva 
  

20. Drugo   

 
Rezultat 

 
Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite 
začetno in načrtovano vrednost. 
 

Začetna vrednost 

Načrtovana 

vrednost 2 leti 

PO ZAKLJUČKU 
operacije 

4. Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica 

izvedene operacije 
  

5. Odstotek prihranka porabe energije na letni ravni (v %) 0 26,1 

6. Drugo   
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5.5   Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov              
 

Zap. št. projekta:     5.  
 

Vrsta projekta: 
(označite): 

(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se 
označi v obrazcu za projektni predlog) 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en 
upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta 
(upravičenec): 

Občina Sevnica 

Sodelujoči partnerji v 
projektu: 

(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, 
kjer je to relevantno) 

 
  

Naziv projekta: Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov  
 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): PRIORITETA 2: Trajnostni razvoj prostora za 
kakovost bivanja 

Ukrep RRP (št. in naziv): 
UKREP 1: Varna oskrba s pitno vodo 

 

Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

a.) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b.) OP Razvoj človeških virov 
c.) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP 
(naziv): 

Regionalni razvojni program 

 
 

Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 
 (1b) izobraţevalna infrastruktura  
 (2a) okoljska infrastruktura: 
 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi 

in v turističnih območjih:  
 (3a) razvoj urbanih območij: 
 (3b) socialna infrastruktura:  



        

      

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacije se izvaja v 
okviru Operativnega progama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne 

prioritete: Tehnična pomoč.  Stran 36 

 

Splošni cilji 
projekta: 

(v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski 
projekt, se označi splošni cilj projekta glede na prevladujoče 
vsebinsko področje); splošni cilj se navede na ravni operacije 
 
Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov sledi naslednjim 
splošnim ciljem: 
o povezovanje vodovodnih sistemov na večje skupne vire,  
o zagotavljanje novih vodnih virov, 
o rehabilitacija vodovodov. 
 

Specifični cilji 
projekta: 

(v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se 
navedejo specifični cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji 
se navedejo na ravni operacije in partnerjev 
 
Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov sledi naslednjim 
specifičnim ciljem: 
o zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost oskrbe, 

vodne količine), 
o zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo 

(zdravstveno ustrezna pitna voda), 
o zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo, 
o zagotovitev ustrezne količine pitne vode, 
o zmanjšati vodne izgube in 
o obnoviti in zgraditi omreţje ter objekte. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih 
področij, se navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za 
vsako področje posebej) 
 
Rezultat navedenega projekta je rehabilitacije in izgradnje 
cevovodov v skupni dolţini 21.423 m in izgradnja objektov in 
sicer na odsekih: 
o Vranje – Lončarjev dol - Ţigrski vrh –Čanje: 5019 m 
o ČR Blanca – Poklek: 1059 m 
o Zajetje Dolna – razteţilnik Pecelj: 1795 m in vodni zbiralnik 
o Podskalica – Zabukovje – Meniški vrh: 5776 m in ureditev 

zajetja  in prečrpališča Podskalica 
o Zabukovje – Mrzla planina - Pokojni Vrh: 2723 m in VH 

Pokojnik 120 m3 s prečrpališčem za Mrzlo planino / Pokojni 
vrh 

o Podvrh – Trnovec -  Kosimerni Dol: 3051 m 
o Zajetje Dolna – Lisca: 2000 m in  VH Lisca 

 
Dolţina novozgrajenega vodovodnega omreţja: 19,628 km 
Dolţina obnovljenega vodovodnega     omreţja: 1,795 km 
Skupaj: 21,423 km 
1 x nov vodni vir. 
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Ciljna(-e) skupina(-e): Izgradnja in obnova vodovodnih odsekov je namenjena 
predvsem  domačinom, ki ţivijo na obravnavanem območju, in 
ljudem, ki občasno koristijo bivalne enote na obravnavanem 
območju, hkrati pa se z investicijo postavljajo pogoji za razvoj 
kmetijstva, turizma, gospodarstva ipd. .  
  
Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim 
sistemom: 2500 prebivalcev 

  
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 

dokumentaciji): 
Navede se:  

- vsebinsko področje 
- upravičenca 
- aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije 
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim 

predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja 
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v 

primeru vsebin 1a in 3b) 
Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z 

opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji 

 
Investicija, ki jo vodi Občina Sevnica, predstavlja vlaganja v okoljsko infrastrukturo na 
področju oskrbe z vodo in sicer z rehabilitacijo in izgradnjo vodovodnih sistemov v občini 
Sevnica. 
 
Občina Sevnica ima namen z investicijo izboljšati javno vodooskrbo, ki se trenutno srečuje s 
problemi glede kakovosti vode iz javnih in vaških vodovodnih sistemov, glede zagotavljanja 
zadostnih količin vode z ustreznimi pritiski, glede stopnje priključitve uporabnikov na javni 
vodovodni sistem in glede vodnih izgub. 
 
Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov je cilj doseči zanesljivo oskrbo s 
kvalitetno pitno vodo, zmanjšati vodne izgube in zaščito vodnih virov pred vplivi 
onesnaţevanja in posodobiti vodovodni sistem na način, ki bo stroškovno, okoljsko in 
tehnično učinkovit z izvedbo rehabilitacije in izgradnje povezovalnih cevovodov. 
 
Upravičenka sredstev je Občina Sevnica, ki se bo s predmetnim projektom prijavlja na razpis 
SVLR – »Razvoj regij«. 
 
Upravičenka Občina Sevnica bo v okviru investicije izvedla naslednje aktivnosti: 

 izvedbo pripravljalnih aktivnosti za izvedbo projekta (potrebna projektna in 
investicijska dokumentacija), 

 izvedbo predvidenih gradbenih del s strokovnim nadzorom, 
 informiranje in obveščanje javnosti,  

 spremljanje investicije v času njene izvedbe in uporabe. 
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Geografska 
lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

(v primeru, ko je partnerjev več, se 

navede za vsakega partnerja posebej) 
(v primeru medregionalnih projektov, se 
doda tudi naziv razvojne regije za vsakega 
partnerja posebej) 

 
Občina Sevnica 

(v primeru, ko je partnerjev več, se 
navede za vsakega partnerja posebej) 
(v primeru medregionalnih projektov, se 
doda tudi naziv razvojne regije za vsakega 
partnerja posebej) 
 

Čanje, Lončarjev Dol, Podvrh, 
Prešna Loka, Vranje, Ţigrski Vrh, 
Ţurkov Dol, Blanca, Dolnje 
Brezovo, Kladje nad Blanco, Krajna 
Brda, Poklek nad Blanco, Trnovec, 
Studenec, Zabukovje, Mrzla 
Planina, Brezje, Preska, Dolna, 
Lisca 

 
  

Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski 
načrt (od-do) 

1. Gradbeno, obrtniška in instalacijska dela 1.588.248,00 1/2013-8/2013 

2.    

SKUPAJ stroški: 1.588.248,00  
 

Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 

2012 
leto 2013 

leto 
2014 

SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Sevnica  463.239,00  463.239,00 29,17 % 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU 
(ESRR) 

 1.125.009,00  1.125.009,00 70,83 % 

drugi javni viri 
(navedite): 
_________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): 
________- 

     

SKUPAJ po letih  1.588.248,00  1.588.248,00 100,0% 

 
 

Vsi stroški (z ločenim prikazom povračljivega DDV) 
    Financerji 2013 Skupaj % 

Občina Sevnica (brez DDV) 198.531,00 198.531,00 12,50% 

Evropski sklad za regionalni razvoj 1.125.009,00 1.125.009,00 70,83% 

Proračun Občine Sevnica 20 % DDV-povračljiv 264.708,00 264.708,00 16,67% 

Skupaj 1.588.248,00 1.588.248,00 100,00% 
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Kazalci učinka/rezultata 

Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje 
zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se 
mora odraţati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati bodo predmet pogodbe o sofinanciranju 
projekta. 
 

OKOLJSKA INFRASTRUKTURA 
Učinek 
 
Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite 
začetno in načrtovano vrednost. 
 

Začetna vrednost 

Načrtovana 

vrednost OB 
ZAKLJUČKU 

operacije 

1. VODOOSKRBA – Dolţina novozgrajenega vodovodnega 
omreţja (v km) 

/ 19,628 

2. VODOOSKRBA – Dolţina obnovljenega vodovodnega 

omreţja (v km) 
/ 1,795 

3. VODOOSKRBA – Število novih rezervnih vodnih virov / 1 

4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Dolţina 

kanalizacijskega omreţja – odpadna kanalizacija (v km) 
  

5. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Dolţina 
kanalizacijskega omreţja – meteorna kanalizacija (v km) 

  

6. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število pripravljenih 
hišnih priključkov 

  

7. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Kapaciteta 

novozgrajene čistilne naprave (v populacijskih 
ekvivalentih – PE) 

  

8. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število komunalno 

opremljenih naselij z novim ali obnovljenim 
kanalizacijskim omreţjem 

  

9. PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH 

TEHNOLOGIJ – Število pilotnih projektov za razvoj novih 
okoljskih tehnologij na področju ravnanja z odpadki za 

uveljavljanje načela koncepta ekonomije zaključenih 
snovnih tokov ali zagotavljanje zaključenih ţivljenjskih 

ciklov izdelkov ali uporabo surovin 

  

10. PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH 
TEHNOLOGIJ – Število projektov 

  

11. PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH 

TEHNOLOGIJ – Število vzpostavljenih novih partnerstev 
  

12. PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH 

TEHNOLOGIJ – Število vključenih partnerjev 
  

13. Drugo   
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Rezultat 

 
Izberite ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite 
začetno in načrtovano vrednost. 
 

Začetna vrednost 

Načrtovana 

vrednost 2 leti 

PO ZAKLJUČKU 
operacije 

1. VODOOSKRBA – Število prebivalcev s kvalitetnejšim in 

varnejšim vodovodnim sistemom 
2.  

/ 2.500 

3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število prebivalcev, ki 

bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet 
operacije 

4.  

  

5. PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH 
TEHNOLOGIJ – Število izdelkov, ki so bili 

zasnovani/izdelani 
6.  

  

7. PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH 

TEHNOLOGIJ – Zmanjšanje količin odloţenih nenevarnih 
odpadkov (v tonah/leto) 

8.  

  

9. PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH 
TEHNOLOGIJ – zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

10.  

  

11. PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH 
TEHNOLOGIJ – Povečanje dodane vrednosti 

12.  

  

13. Drugo   

 

 



        

      

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacije se izvaja v 
okviru Operativnega progama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne 

prioritete: Tehnična pomoč.  Stran 41 

5.6   Sanacija okolice gradu Sevnica 
            

                            

Zap. št. projekta:     6. 
 

Vrsta projekta: 
(označite): 

1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en 
upravičenec) 
2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 
3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 

 

Nosilec projekta 
(upravičenec): 

Občina Sevnica 

Sodelujoči partnerji v 
projektu: 

/ 

 
  

Naziv projekta: Sanacija okolice gradu Sevnica 

 
 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Prioriteta 1 – Razvoj konkurenčnega gospodarstva za 
dvig stopnje zaposlenosti in večjo blaginjo v regiji 

Ukrep RRP (št. in naziv): Program 1: Gospodarstvo, Ukrep 4 – Razvoj turističnih 
potencialov 

 

Navezava projekta na ustrezni 
OP (označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov 

b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne 

infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP 
(naziv): 

Regionalni razvojni programi  

 
 
Vsebinsko področje projekta 
(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;  
v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna 
vsebinska področja): 
 

Upravičeni nameni operacij so naslednji: 
 

 (1a) ekonomska infrastruktura 

 (1b) izobraţevalna infrastruktura  

 (2a) okoljska infrastruktura: 

 (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi 
in v turističnih območjih:  

 (3a) razvoj urbanih območij: 

 (3b) socialna infrastruktura:  
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Splošni cilji 
projekta: 

 večja in bolj kakovostna vključitev kulturne dediščine  
v gospodarsko-turistično rabo, 

 večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju, 
 prispevek kulture k večanju zaposlitvenega potenciala, zlasti 

 v storitvenem in javnem sektorju, 

 ureditev javne turistične infrastrukture lokalno  
regionalnega pomena. 

 
Specifični cilji 
projekta: 

 
 obnoviti kulturno dediščino in tako zagotoviti odličen prostor 

za različne dejavnosti (kulturne prireditve mirnega značaja, 
poroke,…) in tudi za razvoj kulturnega turizma (preko 
dogodkov in prireditev, mednarodnih festivalov ipd.) ter 
sprehode v naravi.  

 dopolniti obstoječe kulturno dogajanje, 
 razvoj novih kulturno-turističnih proizvodov (glasbeni in 

umetniški nastopi, delavnice,…), 

 povečanje števila obiskovalcev in potrošnje. 
 

  
Z izvedbo investicije bo investitor realiziral tudi naslednje cilje: 

 vključevanje obnovljene kulturne dediščine v razvoj turizma, 
 pozitiven vpliv na promocijo Sevnice, 
 povečanje turistične privlačnosti celotne regije – hitrejša regionalna rast, 
 dvig osebnega razvoja prebivalcev in obiskovalcev mesta, 
 poţivitev in ohranjanje kulturnega dogajanja ter izboljšanje pogojev za predstavljanje 

in razvoj kulturnih dejavnosti, 
 zagotovitev ustrezne infrastrukture za predstavitev privlačnih vsebin in dogodkov, 
 krepitev prepoznavnosti kulturne dediščine, 
 pozitiven vpliv na gospodarstvo v regiji (povečanje prihodkov od turizma, razvoj 

spremljajočih storitvenih dejavnosti,…), 

 posreden vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest v storitvenih dejavnostih 
gospodarstva. 

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta:* 

  
 

Kazalnik Začetna 
vrednost 

Ciljna vrednost 

Število obnovljenih 
 in revitaliziranih objektov kulturne 
dediščine 

0 
2 

(uredita/obnovita se grajski park in 
oskrbnikova hiša) 

Povečanje števila obiskovalcev 3000/leto 3500/leto 

 
Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci Sevnice, obiskovalci in turisti, študenti, šolska mladina 

in predšolski otroci, kulturni delavci in ljubitelji kulturne 
dejavnosti, širša zainteresirana javnost, javne in privatne 
organizacije oz. podjetja, ki delujejo na področju turizma in 
kulturnih dejavnosti. 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt 
regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni 

dokumentaciji): 

Investicijska operacija predvideva vlaganja v javno infrastrukturo v območjih s posebnimi 
varstvenimi reţimi in v turističnih območjih. V okviru obravnavane investicije je predvidena 
sanacija okolice gradu Sevnica, ki stoji na kopastem griču nad starim mestnim jedrom 
Sevnice.  
 
Sanacija okolice gradu Sevnica je potrebna zato: 

 ker so nekateri elementi parka zaradi zanemarjanja v preteklosti slabo ohranjeni in 
okrnjeni, park pa kljub svoji veličastnosti nima primerne duše, 

 ker je oskrbnikova hiša, ki je eden najveličastnejših kulturnih spomenikov v parku, v 
zelo slabem stanju, 

 ker je na grajskem pobočju na Z strani gradu strma, nezaščitena breţina višine do 15 
m in več, ki zaradi erozijskih procesov nagiba k preperevanju in razpadanju, kar 
ogroţa tudi grajski park. 

 
Investicijska operacija je razdeljena na tri vsebinske sklope: 
1. ureditev grajskega parka in okolice gradu, 
2. rekonstrukcija oskrbnikove hiše v grajskem parku,  
3. sanacija breţine na področju gradu Sevnica. 
 
Grad z oskrbnikovo hišo in grajskim parkom je razglašen za kulturni spomenik. Grad z 
grajskim parkom  je umetnostno arhitektonski spomenik (Odlok o razglasitvi; Uradni list RS, 
št. 22/91-I). Grajski park je kulturna dediščina, evidenčna številka enote je EŠD 7887. Objekt 
Grajska vrtna hiša je vpisana v seznam varovane kulturne profane stavbne dediščine in sicer 
naselbinske dediščine pod št.  K7 187 9280 – Sevnica – staro mestno jedro, navedeni v točki 
1.2. Naselbinska dediščina pod št. EŠD 9280 v 1. členu Odloka o razglasitvi kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Ur. list RS, št. 96/02) in se 
nahaja v območju varovane vrtnoarhitekturne dediščine EŠD 7887 – Sevnica – Park gradu 
Sevnica.  
Grad z grajskim parkom je tudi pomembna turistična točka. 
 
Nosilni partner obravnavanega projekta je Občina Sevnica. V izvajanje aktivnosti v zvezi s 
projektnim predlogom bo  vključen tudi Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica), ki upravlja z gradom in grajskim parkom. 
 
Projekt je smotrno realizirati iz več razlogov: 

 Z izvedbo projekta se ohranja in zaščiti kulturna dediščina, ki je s kulturnega in 
turističnega vidika pomembna ne le za mesto in občino Sevnica, pač pa tudi za 
celotno regijo in Slovenijo. 

 Projekt bo pozitivno vplival na promocijo Sevnice, občine in regije Posavje. 
 Projekt bo ugodno vplival na dvig osebnega razvoja prebivalcev mesta in občine 

Sevnica, prebivalcev regije Posavje, kakor tudi drugih obiskovalcev mesta, saj se 
bodo v grajskem parku odvijali zanimivi kulturni dogodki. Sanacija okolice gradu 
Sevnica je načrtovana tako, da bo obisk dogodkov, ki se bodo odvijali v grajskem 
parku, nemoteno omogočen tudi za invalidne osebe, starostnike… 
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 Projekt bo ugodno vplival na dvig osebnega razvoja prebivalcev mesta in občine 
Sevnica, prebivalcev regije Posavje, kakor tudi drugih obiskovalcev mesta, saj se 
bodo v grajskem parku odvijali zanimivi kulturni dogodki. Sanacija okolice gradu 
Sevnica je načrtovana tako, da bo obisk dogodkov, ki se bodo odvijali v grajskem 
parku, nemoteno omogočen tudi za invalidne osebe, starostnike… 

 Z izvedbo projekta bo zagotovljen odličen prireditveni prostor za različne dejavnosti 
(kulturne prireditve mirnega značaja, poroke…) in tudi za razvoj kulturnega turizma 
(preko dogodkov in prireditev, mednarodnih festivalov ipd.) ter sprehode v naravi. 

 Projekt ima regionalni pomen in bo pozitivno vplival na gospodarstvo v regiji 
(povečanje prihodkov od turizma, razvoj spremljajočih storitvenih dejavnosti…). 

 Projekt bo pozitivno vplival na povečanje števila obiskovalcev, kar bo posredno 
vplivalo tudi na ustvarjanje novih delovnih mest v storitvenih dejavnostih 
gospodarstva. 

 Projekt bo pozitivno vplival na razvoj novih kulturno-turističnih proizvodov (glasbeni 
in umetniški nastopi, delavnice…). 

 
  

Geografska 
lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Sevnica Sevnica 

 
 

Aktivnosti projekta za UPR  
(v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega 

partnerja posebej) 

Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski 
načrt (od-do) 

1. Rekonstrukcija oskrbnikove hiše v 
grajskem parku 

136.152,91 Februar 2013 – 
Avgust 2013 

2. Ureditev grajskega parka in okolice gradu 400.369,19 Februar 2013 – 
Avgust 2013 

3. Sanacija breţine na področju gradu 
Sevnica 

163.477,90 April 2013 – 
Avgust 2013 

SKUPAJ stroški: 700.000,00  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2012 leto 2013 leto 2014 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec 
projekta) 

 205.000,00  205.000,00 70,71 

partner 1      

partner 2      

…      

sredstva EU (ESRR)  495.000,00  495.000,00 29,29 

drugi javni viri 
(navedite): _________ 

     

zasebna sredstva 
(navedite): ________- 

     

SKUPAJ po letih  700.000,00  700.000,00 100,0% 
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KAZALCI UČINKA/REZULTATA 
Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje 
zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se 
mora odraţati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati bodo predmet pogodbe o sofinanciranju 
projekta. 

 
JAVNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJIH S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŢIMI IN V 
TURISTIČNIH OBMOČJIH 
Učinek 
 

Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite 
začetno in načrtovano vrednost. 

Začetna vrednost 

Načrtovana 
vrednost OB 

ZAKLJUČKU 
operacije 

1. Število določenih lokacij za ekoremediacije   

2. Število ekoremediacijskih objektov   

3. Število rastlinskih čistilnih naprav   

4. Število saniranih deponij in črnih odlagališč   

5. Število vzpostavljenih sistemov ogrevanja z 

geotermalno energijo 
  

6. Število novih izdelkov (ali storitev) oz. projektov, ki 

prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti 
  

7. Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne 

dediščine 
0 

2 
(uredita/obnovita 

se grajski park in 

vrtnarjeva vila) 

8. Skupna uporabna površina obnovljenih ali 

novozgrajenih objektov kulturne infrastrukture – 
večnamenskih centrov (v m2) 

  

9. Število novih turističnih produktov in/ali storitev   

10. Število učilnic na prostem   

11. Dolţina novozgrajenih kolesarskih stez (v km)   

12. Dolţina posodobljenih kolesarskih stez (v km)   

13. Dolţina turističnih/učnih pešpoti (v km)   

14. Drugo   

 

Rezultat 
 

Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite 
začetno in načrtovano vrednost. 

Začetna vrednost 

Načrtovana 
vrednost 2 leti 

PO ZAKLJUČKU 
operacije 

1. Število operacij v območju Natura 2000   

2. Površina območja, na katerega vpliva ureditev okolja z 
ekoremediacijskimi objekti / sanacijo deponij in črnih 

odlagališč (v km2) 

  

3. Število obiskov spletne strani   

4. Število turističnih nočitev (v primeru operacije 

izgradnje/urejanja javne turistične infrastrukture in 

izvedba turističnih razvojnih projektov regionalnega 
pomena) 

  

5. Število obiskovalcev (v primeru operacije 

izgradnje/obnove večnamenskih centrov ali kulturnih 
spomenikov) 

3000/leto 3500/leto 

6. Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica 
izvedene operacije 

  

7. Drugo   
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6. SPREJEM IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA 
PROGRAMA SPODNJEPOSAVSKE RAZVOJNE REGIJE ZA OBDOBJE 2012 
– 2014 

 

6.1. Obravnava projektov na odborih Regionalnega razvojnega sveta in 
Regionalnem razvojnem svetu  

 

RRA Posavje je usmerjala pripravo izvedbenega načrta, v sodelovanju z Regionalnim 
razvojnim svetom regije Posavje in njegovimi odbori.  

Regionalni razvojni svet ima odbore za človeške vire, za infrastrukturo, okolje in 
prostor, za gospodarstvo in za razvoj podeţelja. Odbori regionalnega razvojnega 
sveta sodelujejo pri pripravi regionalnega razvojnega programa in pripravljajo 
izvedbene načrte regionalnega razvojnega programa na njihovih področjih dela. 
 

V postopku priprave izvedbenega načrta 2012-2014 v regiji Posavje sodelujejo 
pristojni odbori Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje. 

 

Odbori bodo obravnavali predloţene projekte in jih preverili z vidika upravičenosti 
namenov in rezultatov ter usklajenosti z RRP regije Posavje.  
 
Osnutek Izvedbenega načrta bo obravnavan na Regionalnem razvojnem svetu regije 
Posavje. 
 

6.2. Potrditev predloga Izvedbenega načrta na Svetu regije Posavje 

 

Regionalni razvojni svet bo predlagal v sprejem predlog  Izvedbenega načrta 

Regionalnega razvojnega programa Spodnjeposavske  razvojne regije za obdobje 

2012-2014 Svetu  regije Posavje.  

 

6.3. Pridobivanje mnenja o usklajenosti izvedbenega načrta 

 
Pristojno ministrstvo potrdi predlog IN RRP in izda mnenje glede usklajenosti 

predloga IN RRP s kriteriji iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud in 

horizontalnimi in specifičnimi merili iz Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za sofinanciranje. Pred izdajo mnenja ugotavlja skladnost 

operacij s kriteriji IN RRP, in sicer s cilji RRP, skladnost z vidika namena, v katerega 

se projekt vključuje, ter skladnost s specifičnimi kriteriji v smislu ugotavljanja 

upravičenosti projekta z vidika pogojev iz javnega poziva.  
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Skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud, RRA Posavje predloţi predlog 

izvedbenega načrta pristojnemu ministrstvu, skupaj s sklepom Sveta regije Posavje o 

njegovi potrditvi in uporabljenimi kriteriji za izbor regijskih projektov ter opisom 

postopka priprave. 

 

RRA Posavje je dolţna posredovati potrjen izvedbeni načrt na pristojno ministrstvo do 

19. 3. 2012 z namenom pridobitve  mnenja o usklajenosti izvedbenega načrta s 

kriteriji.  

 

Usklajen izvedbeni načrt ponovno sprejme Svet regije Posavje. RRA Posavje  o tem 

obvesti vse nosilce projektov, kar pomeni, da je izpolnjen pogoj za kandidiranje na 6. 

Javni poziv, prednostne usmeritve regionalni razvojni programi, prioriteta razvoj 

regij. 

 
Pri večji spremembi Izvedbenega načrta pa je potrebno izpeljati cel postopek 
uvrščanja projektnih predlogov v Izvedbeni načrt.  Na podlagi izvedenega postopka 
ob večji spremembi sprejem Svet regije predlog sprememb Izvedbenega načrt, ki se 
ga posreduje v ponovno mnenje na MGRT. Po prejemu mnenja je moţna prijava na 
javni poziv. 
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7. ZAKLJUČEK 

 

7.1. Odgovornost 

 
 
Za pripravo, prijavo in izvedbo projektov je odgovoren vsak nosilec projekta 

posamično. Regionalna razvojna agencija Posavje lahko organizira informiranje 

partnerjev o prihajajočih priloţnostih za sofinanciranje projektov, prijavitelje lahko 

podpre z ustrezno dokumentacijo, ki je v njeni pristojnosti (izvedbeni načrt, 

prednostni projekti regije, ipd). 

 

Nosilci projektov so dolţni Regionalni razvojni agenciji Posavje poročati o: 

-       napredovanju projektov,  

-       morebitnih odstopanjih  od predvidenih terminskih načrtov, 

-       nepravilnostih na projektih, 

-       zaključkih projektov in njihovih rezultatih.   

 

7.2.   Spremembe in dopolnitve izvedbenega načrta 

 
 

Pristojno ministrstvo izda mnenje glede usklajenosti tudi v primeru sprememb in 

dopolnitev IN RRP, v primeru, ko gre za bistvena odstopanja od prvotnega predloga 

IN RRP. V tem primeru mora biti izveden celotni postopek uvrščanja projektnih 

predlogov v IN RRP, ki vključuje tudi potrjevanje sprememb s strani RRS in sveta 

regij.  
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8.  PRILOGE 
 
Priloga 1: LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZ IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV  ZA 

OBDOBJE 2012-2014, Razvojna regija: Spodnjeposavska  

Zap. 
št. Nosilec Naziv projekta 

Skupna 
vrednost 

projekta (v 
EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
SKUPAJ (v EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
2012 (v EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
2013 (v EUR) 

Predvidena 
vrednost 

sofinanciranja 
2014 (v EUR) 

1.  Center za razvoj 
podeţelja Posavje Posavska špajza 1.687.116,45 1.101.031,42 0,00 739.003,73 362.027,69 

2.  
Občina Breţice Vrtec Mavrica Breţice 4.981.063,72 2.212.332,46   1.997.925,00 214.407,46 

3. 

Občina Krško 

Celovita prenova 
Dalmatinove ulice, ulice 
CKŢ in ureditev Zatona 3.124.324,00 1.844.034,00 0,00 945.802,00 898.232,00 

4. Občina 
Kostanjevica na 
Krki 

Rekonstrukcija in prizidek 
k obstoječem vrtcu pri 
Osnovni šoli Joţeta 
Gorjupa Kostanjevica na 
Krki 1.205.678,00 673.712,00   336.856,00 336.856,00 

5. 
Občina Sevnica 

Rehabilitacija in izgradnja 
vodovodnih sistemov 1.588.248,00 1.125.009,00   1.125.009,00   

6. 
Občina Sevnica 

Sanacija okolice gradu 
Sevnica 700.000,00 495.000,00   495.000,00   

SKUPAJ: 13.286.430,17 7.451.118,88 0,00 5.639.595,73 1.811.523,15 

 
Priloga: Sklep Sveta regije Posavje o potrditvi predloga Izvedbenega načrta regije Posavje – verzija1.
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Priloga 2 : Sklep sveta regije Posavje -  Regionalni kriteriji za umeščanje 
regijskih projektov v IN 2012-2014 
 


