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1. UVOD 

Programski del RRP je usklajen s strateškim delom in vsebuje prikaz ukrepov po investicijskih 
področjih znotraj prioritet RRP.  
Tako programski del zajema okvirno finančno oceno RRP-ja, ukrepe po investicijski področjih z 
aktivnostmi, ciljnimi skupinami, nosilci ter parterji, časovnim načrtom in okvirnim finančnem načrtu. 
Kazalniki po investicijskih področjih in specifičnih ciljih so sestavni del strateškega dela RRP. V 
nadaljevanju so podani tudi projektni predlogi  in sicer: 

- Regijski projektni predlogi, 
- Sektorski projektni predlogi, 
- Skupni regijski projektni predlogi nacionalnega pomena 
- Nacionalni projekti regionalnega pomena. 
 

Projektni predlogi zajemajo vse potrebne podatke, kot to določa  4. Člen uredbe o regionalnih 
razvojnih programih. 
 
Razvojna strategija regije ima prehodne pogojenosti in sicer ne samo pripravljenost projektov temveč 
tudi podlage v razvojnih dokumentih za črpanje razvojnih sredstev. Regija ima identificirane 
prednosti, vendar se v regiji zavedamo, da brez razvite regijske infrastrukture tudi gospodarskega 
preboja ne bo moč doseči. Regija je poznana kot energetska regija, vendar ima poleg te dejavnosti še 
vrsto ostalih panog, kjer ima razvojni potencial. Regija je v tem RRP-ju jasno predstavila ukrepe, s 
katerimi želimo doseči zastavljene cilje. Pri izvajanju teh ukrepov so sodelovale naslednje strukture v 
regiji:  Svet regije Posavje, Razvojni svet regije Posavje, Odbori razvojnega sveta regije Posavje, 
Razvojna mreža regije Posavje. S tem zagotovimo vključevanje vseh deležnikov v regiji na vseh ravneh 
tako lokalne skupnosti, gospodarstva, nevladnikov, ostalih pomembnih razvojnih institucij v regiji. 
Predvideni instrumenti, ki bodo uresničevali zastavljene ukrepe RRP so: javni razpisi, programi, 
neposredne potrditve operacij. Pri teh gre tako za povratne kot za nepovratne vire, glede na ciljno 
skupino in upravičence. 
 
Ključno za izvajanje regionalnega razvojnega programa je upoštevanje sektorskih politik do potreb 
regije, usklajevanje z resorji in priprava dogovora za razvoj regije. Dogovor za razvoj regije je v tej fazi 
še nedorečen, zato je bilo tudi iz tega vidika delo na programskem delu še toliko težje. 
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2. SKUPNA OKVIRNA FINANČNA OCENA VREDNOSTI RRP 

Tabela 1: Okvirna finančna vrednost projektov regije - Operativni program za izvajanje kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020 
 

Prednostna os Skupna vrednost projektov Skupaj predvideno 
sofinanciranje 

2.1. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in 
tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo 
za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva 

5.404.055,00 € 4.323.244,00 € 

2.2. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast     

46.036.690,00 € 35.962.352,00 € 

2.3. Trajnostna raba in proizvodnja energije in 
pametna omrežja 

273.221.000,00 € 232.237.850,00 € 

2.4. Prilagajanje na podnebne spremembe 2.113.000,00 16.904.000,00 

2.5. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti  173.659.090,00 € 140.754.531,05 

2.6. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti  

opomba: 3. razvojna os   

2.7. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna 
mobilnost delovne sile 

večinoma upravičenec 
ZRSZZ                                  
opomba: PVSP 

  

2.8. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja 
revščine, aktivno staranje in zdravje 

7.788.200 € 6.230.560 € 

2.9. Znanje, spretnosti, vseživljenjsko učenje  3.000.000 € 2.400.000 € 

2.10. Pravna država, izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju 
NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev 

opomba: podpora manjšim 
projektom NVO na ravni 
SLO 

  

SKUPAJ 509.109.035,00 € 421.908.537,05 € 

V zgornji tabeli niso vključeni projekti s področja poslovnih con, javne turistične infrastrukture, 

revitalizacije stavbne dediščine in ostala kulturna infrastruktura, ter področje socialnega turizma 

slovenskih term in sektorski projekti.  Ti projekti predstavljajo skupaj 30.930.000 EUR. 

Kot sektorski projekt je posebej opredeljen projekt Komunalna infrastruktura v romskem naselju v 

višini 985.000 EUR, ki sodi v izvajanje ukrepov, ki se določijo v državnem proračunu in finančnem 

načrtu sklada po 12. Členu uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. 

 
Okvirna finančna vrednost projektov regije – Program razvoja podeželja RS za obdobje  2014-2020 
in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 
2014-2020 
 
V procesu nabora projektnih predlogov smo evidentirali tudi takšne, ki so skladni s prednostnimi 
nalogami države na področju razvoja podeželja in ribištva. To pomeni, da bodo v novem 
programskem obdobju upravičenci z dodelanimi projektnimi predlogi kandidirali na javnih razpisih 
MKGP za sofinanciranje iz PRP in ESPR RS za obdobje 2014-2020. Pri tem smo v procesu nabora 
projektnih predlogov evidentirali tiste, pri katerih sodelujejo kot nosilci ali partnerji občine, kar 
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pomeni, da smo evidentirali projekte, ki imajo širši javni interes in uresničujejo razvojne cilje, ki so 
širši od ciljev posameznih nosilcev kmetijske, gozdarske ali ribiške dejavnosti v regiji.  
 
Postopek nabora projektnih predlogov, ki se vključijo v RRP, ni predvideval evidentiranja projektnih 
predlogov zasebnih vlagateljev (KGM), ker bi to preseglo namen priprave RRP.  
 
Evidentirani projektni predlogi glede na cilje in predvidene aktivnosti izhajajo iz potreb okolja in bodo 
pomembno prispevali k dvigu dodane vrednosti in konkurenčnosti zasebnih nosilcev iz vseh treh 
sektorjev, to je kmetijskega, gozdarskega in ribiškega. Pričakujemo, da se bodo upravičenci do 
ukrepov PRP in OP ESPR odločali za investicije v razvoj kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti ter 
izvajali nadstandardne sonaravne kmetijske prakse, ki bodo imele poleg vpliva na dodano vrednost 
njihovih proizvodov in storitev tudi pozitiven vpliv na stanje okolja, habitatov in kvaliteto bivanja v 
regiji na sploh. 
 
Del sredstev iz EKSPR in ESPR se namenja tudi izvajanju ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost 
(CLLD). Zato smo v RRP zapisali, da si bomo na ravni regije prizadevali povezati vse zainteresirane 
javne, gospodarske in nevladne akterje v le eno javno-zasebno partnerstvo, kot je bilo to v tem 
programskem obdobju pri izvajanju pristopa LEADER in se je izkazalo za zelo učinkovito. 
 
Izhajajoč iz razvojnih potreb in ciljev regije smo v procesu nabora projektnih predlogov z vseh 
vsebinskih področij evidentirali tudi takšne, ki bodo uresničljivi zgolj z medsektorskem povezovanjem 
in sodelovanjem. To dejstvo in rezultati, doseženi s projekti, izvedenimi po pristopu LEADER, 
utemeljujejo odločitev regije, da vzpostavi vse pogoje tudi za izvajanje novega razvojnega pristopa 
- CLLD.  
 
Izvajanje CLLD načrtujemo uresničevati s sredstvi vseh treh vključenih skladov. Do tega trenutka 
izpolnjujemo pogoje, ki so določeni za upravičenost do sredstev CLLD v okviru PRP, torej iz sklada 
EKSRP, in OP za kohezijo (iz sklada ESRR). Kriterija, ki ju mora izpolnjevati upravičeno območje za 
koriščenje sredstev iz OP za izvajanje ESPR, izpolnjujemo delno, saj med registriranimi proizvajalci 
sladkovodnih rib manjka še en registriran obrat za proizvodnjo rib za prehrano. V procesu analize 
podatkov na tem področju ugotavljamo, da je na ravni države zgolj en svetovalec za področje 
sladkovodne akvakulture, zaposlen pri KGZS, zavod Kranj. Pri evidentiranju projektnih predlogov za 
vključitev v RRP tako nismo prejeli konkretnih projektnih predlogov s področja sladkovodne 
akvakulture, saj je očitno, da proizvajalci delujejo nepovezano, prav tako nimamo podatkov, ali so že 
informirani o upravičenosti do sredstev ESPR. Glede na navedeno in glede na izjemen vodni potencial 
v naši regiji je potreba po delu z upravičenci v sektorju sladkovodne akvakulture povsem upravičena 
in nujno potrebna. Na območju regije Posavje saj imamo namreč med drugim tudi proizvajalca, ki 
prispeva skoraj polovico slovenske proizvodnje sladkovodnih rib za prehrano. Priložnost za 
evidentiranje konkretnih razvojnih potreb in določitev razvojnih ciljev bo v procesu priprave 
Strategije Lokalnega Razvoja (SLR).  
 
Ocenjena vrednost, izračunana na osnovi stroškovnika v prejetih projektnih predlogih na 

programskem področju podeželja je skupaj 35.581.520 EUR.  Za del teh projektov ali projektnih 

aktivnost se kot potencialni vir ocenjuje tudi Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020. 

Zaradi medsektorskih vsebin pa se pričakuje, da bodo predlagatelji projektov kandidirali tudi na 

razpise drugih razvojnih sredstev.  

Za izvajanje pristopa CLLD pričakujemo, da bomo na območju razvojne regije Posavje vzpostavili 

eno partnerstvo, izpolnili pogoje za črpanje sredstev iz vseh treh vključenih skladov, ocenjena 

kvota CLLD sredstev za območje regije Posavje je najmanj 2.850.000 EUR. 
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3. OPREDELITEV IN PODROBEN OPIS UKREPOV V OKVIRU 

POSAMEZNE PRIORITETE  

Prioriteta 1: KONKURENČNOST GOSPODARSTVA IN DVIG ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI V 
REGIJI 
 
Specifični cilj: Spodbuditi nastanek in rast ter razvoj malih in srednje velikih podjetij 
Investicijska področja Zagotavljanje finančnih virov za razvoj podjetij 

Vlaganje v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav med podjetji 

Ukrep 1 Podpora nastajanju,rasti in razvoju malih in srednje velikih podjetij 

Aktivnosti  Vzpostavitev celovite sheme za MSP 

 Povezovanje podpornih organizacij in zagotovitev učinkovitih podpornih 
storitev 

 Oblikovanje programov usposabljanja podjetnikov v vseh fazah 

 Promocija podjetništva ter podjetniške kulture 

 Vlaganje v nakup in posodabljanje tehnološke opreme 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Mikro, mala in srednje velika podjetja 

Nosilci in partnerji RRA Posavje, Slovenski regionalni razvojni sklad, občine, lokalne podporne 
organizacije 

Okvirni finančni okvir 195.000.000 EUR 

Predvideni viri 80 % ESRR 

 
Ukrep 2 Podpora podjetniškemu vlaganju v R&R ter povezovanju med podjetji in 

izobraževalno-raziskovalno sfero 

Aktivnosti  Vzpostavitev ustrezne znanstveno raziskovalne infrastrukture 

 Razvoj in podpora človeških virov na področju raziskav in razvoja 

 Vlaganje podjetij v raziskave in razvoj 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Podjetja, obrtniki, študenti in dijaki, 

Nosilci in partnerji  Izobraževalne ustanove (šolski centri, fakultete,), podjetja, javni zavodi, občine, 
GZS 

Okvirni finančni okvir 15.500.000 EUR 

Predvideni viri 80 % ESRR 

 
Specifični cilj: Vzpostavitev lesno-predelovalne industrije 
Investicijska področja Podpora lesno-predelovalni industriji 

Ukrep Podpora vzpostavitvi lesno-predelovalne industrije 

Aktivnosti  Izdelava projektne dokumentacije razvojnega partnerstva 

 Vzpostavitev lesno-inovacijskega centra 

 Vzpostavitev lesno-proizvodnega mrežnega inkubatorja 

 Vzpostavitev kompetenčnega centra gozdarstva in lesarstva 

 Izobraževanje na področju uporabe in oblikovanju lesa   

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Lastniki gozdov, podjetja, R&R in izobraževalne institucije, občine, društva 

Nosilci in partnerji Podjetja, občine, javne institucije (Zavod za gozdove, RRA, fakultete, srednje 
šole), GZS 

Okvirni finančni okvir 40.774.000 EUR 

Predvideni viri  
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Specifični cilj: Spodbuditi večjo internacionalizacijo podjetij in več tujih neposrednih investicij 
Investicijska področja Vlaganje v izgradnjo/obnovo ter promocijo poslovnih ter obrtnih con 

Vlaganje v povezovanje in mreženje podjetij 

Ukrep  Podpora internacionalizaciji podjetij in TNI 

Aktivnosti  Skupna promocija in trženje poslovnih in obrtnih con 

 Opremljanje poslovnih, gospodarskih, obrtnih con 

 Povezovanje in mreženje podjetij 

 Podpora iskanju novih mednarodnih tržnih priložnosti 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine podjetja 

Nosilci in partnerji Občine, podjetja 

Okvirni finančni okvir 23.000.000 EUR 

Predvideni viri  

 
Specifični cilj: Povečanje prepoznavnosti Posavja kot turistične destinacije 
Investicijska področja Turizem/promocija 

Ukrep Podpora  predstavitvi turizma doma in v tujini s promocijo turistične ponudbe 
Posavja  kot turistične destinacije , spodbujanje učinkovitega in inovativnega 
trženja Posavja kot turistične destinacije (tudi z vključevanjem naravne  in 
kulturne dediščine, kulinarike, kreativnih industrij, zdravja, narave, športa, itd.) 
ter razvoj novih inovativnih turističnih produktov in storitev (tudi z razvojem in 
nadgradnjo IKT za večjo prepoznavnost regije ter oživljanjem tradicionalnih in 
specifičnih produktov in storitev regije) , dvig njihove kakovosti in razvoj 
turistične destinacije Posavje 

Aktivnosti Izvajanje promocijskih in  distribucijskih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti 
turistične ponudbe Posavja, oblikovanje novih inovativnih turističnih produktov, 
nadgradnja obstoječe turistične ponudbe z vključevanjem kulture, narave, športa 
idr., izboljšanje turistične infrastrukture tudi z obnovo in revitalizacijo kulturne 
dediščine.   

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2015-2020 

Ciljne skupine Domači in tuji turisti 

Nosilci in partnerji RRA  v Sloveniji, RRA  Posavje, posavske Občine in javni zavodi s področja 
turizma, kulture in narave iz Posavja, upravljavci kulturne dediščine  in pristojne 
institucije za posamezna področja 

Okvirni finančni okvir cca 24  mio EUR  

Predvideni viri 80 % ESRR 

 
Specifični cilj: Razvoj kmetijstva, predelave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
sladkovodne akvakulture 
Investicijska področja Naložbe v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov 

Ukrep Razvoj kratek dobavne verige s hrano in lokalnega trga 

Aktivnosti  Vzpostavitev modela lokalne oskrbne verige s hrano 

 Vzpostavitev  skupnih predelovalnih /prodajnih obratov (izgradnja logistično-
distribucijskega centra za zelenjavo z opremo) 

 Krepitev povezovanja proizvajalcev hrane z javnimi zavodi v regiji (oskrba 
javnih ustanov z lokalno pridelano hrano) 

 Aktivnosti osveščanja, informiranja in vzgoje potrošnikov  

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014-2020 

Ciljne skupine KMG, organizacije proizvajalcev (zadruge), javni zavodi z obrati prehrane 

Nosilci in partnerji Občine, KZ Sevnica, KZ Krka, Združenje ekoloških kmetov DPBK, KGZ Novo mesto, 
RRA Posavje 
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Okvirni finančni okvir  

Predvideni viri EKSRP (različni ukrepi PRP 2014-2020) 

 
Investicijsko področje Vzpostavitev gozdno-lesne verige 

Ukrep Razvoj gozdno-lesne verige – primarni sektor 

Aktivnosti  Izvajanje gozdno-gojitvenih del v skladu z Načrti za gospodarjenje z gozdovi 

 Povezovanje lastnikov gozdov 

 Ustanovitev t.i. EIP (evropskega inovativnega partnerstva v podporo 
horizontalnemu in vertikalnemu sodelovanju med udeleženci v gozdno-lesni 
verigi), ki je upravičenec za sredstva ukrepa Sodelovanje 

 Razvoj in prilagoditev gozdarske infrastrukture 

 Vzpostavitev regionalnih centrov za oskrbo z biomaso in ravnanje z lesnimi 
odpadki 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014-2020 

Ciljne skupine Lastniki gozdov, proizvodni obrati 1. stopnje predelave lesa 

Nosilci in partnerji Zavod RS za gozdove - OE Brežice, lastniki gozdov, predelovalni obrati, občine 

Okvirni finančni okvir  

Predvideni viri EKSRP (različni ukrepi PRP 2014-2020) 

 
Specifični cilj: Usposabljanje aktivnega prebivalstva za povečanje zaposljivosti in ohranjanje 
delovnih mest 
Investicijska področja Usposabljanje, vseživljenjsko učenje in mobilnost 

Ukrep 1 Razvoj vseživljenjskega učenja  

Aktivnosti Izvajanje programov neformalnega izobraževanja 
-pregled obstoječih programov neformalnega izobraževanja 
- ugotavljanje potreb, izvajanje programov 
- vzpostavitev partnerstva in vrednotenje programov 
- karierno svetovanje, točke VŽU, borza znanja, programi 45 + 
Spodbujanje za pridobivanje specialnih in tradicionalnih znanj in veščin. 

Ciljne skupine Vse skupine prebivalcev, starejših od 15 let (različne skupine, poudarek na 
ranljivih ciljnih skupinah) 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Nosilci in partnerji LU Krško, MC Krško, mladinski centri v regiji 

Okvirni finančni okvir 3.000.000 € 

Predvideni viri ESS 80%, 20 % drugi javni viri 

 
Investicijska področja Usposabljanje, vseživljenjsko učenje in mobilnost 

Ukrep 2 Razvoj projektov usposabljanja za večjo zaposljivost  

Aktivnosti Izvajanje programov usposabljanja na področju podjetništva: 

- Izvajanje programa PVSP 

Ciljne skupine Mladi do 35 let, visoko izobraženih 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Nosilci in partnerji RRA Posavje (in ostali RRA-ji v RS) 

Okvirni finančni okvir 62.228.271 € 

Predvideni viri ESS: 80%, državni proračun: 20% 

 
Specifični cilj: Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse segmente 

prebivalstva s spremenjenim oz. oblikovanimi novimi formalnimi in neformalnimi programi glede 

na potrebe po znanjih 

Investicijska področja Investicije za zagotavljanje pogojev za kakovostno učno okolje 
Vlaganje v kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja 
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Ukrep Investicije v izgradnjo izobraževalne infrastrukture 

Aktivnosti Izgradnja/obnova/rekonstrukcija objektov šol, vrtcev v okviru energetske 
sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti 

Ciljne skupine Šolajoči prebivalci, lokalne skupnosti 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 -2020 

Nosilci in partnerji Lokalne skupnosti – občine 

Okvirni finančni okvir Finančni okvir je opredeljen v sklopu projekta energetske sanacije stavb 

Predvideni viri KS: 85 %, Državni proračun, proračuni lokalnih skupnosti 

 
Specifični cilj: Usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela in krepitev štipendijske sheme 
Investicijska področja Aktivnosti na trgu dela 

Ukrep Regijske štipendijske sheme 

Aktivnosti Izvajanje regijske štipendijske sheme 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014-2020 

Ciljne skupine Srednješolci in študenti v regiji, delodajalci 

Nosilci in partnerji RRA-ji, podjetja, Javni sklad za razvoj kadrov in štip. 

Okvirni finančni okvir 5.000.000 € 

Predvideni viri 80 % ESS 

 

Prioriteta 2: REGIJA PRIVLAČNA ZA BIVANJE 

Specifični cilj: Izboljšati stanje okolja z izgradnjo okolje infrastrukture, upravljanja z vodami  in 
sanacije okoljsko degradiranih območij 
Investicijska področja Vlaganje v izgradnjo in obnovo okoljske infrastrukture 

Vlaganje v osveščanje in informiranje prebivalstva o pravilnem ravnanju z 
odpadki 

Ukrep 1 Upravljanje z vodnimi viri 

Aktivnosti  Izgradnja/posodobitev vodovodnih sistemov 

 Izgradnja čistilnih naprav za pitno vodo 

 Vzpostavitev ekoremediacijskih središč 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Gospodinjstva,  

Nosilci in partnerji Občine, komunalna podjetja 

Okvirni finančni okvir 21.590.000 EUR 

Predvideni viri 80 % KS 

 
Ukrep 2 Odgovorno ravnanje z odpadki 

Aktivnosti  Izgradnja/dograditev centrov za zbiranje in obdelavo odpadkov 

 Izgradnja/ureditev odlagališč za plavje in naplavine iz akumulacijskih 
bazenov 

 Izgradnja objekta za pripravo RDF in SRF goriv 

 Osveščanje in informiranje prebivalstva o odgovornem ravnanju z odpadki 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Prebivalci,  

Nosilci in partnerji Posavske občine, komunalna podjetja 

Okvirni finančni okvir 8.395.000 EUR 

Predvideni viri 80 % KS 

 
Ukrep 3 Izgradnja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
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Aktivnosti  Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe ČN – izgradnja sekundarne 
fekalne kanalizacije na območju Posavja 

 Čiščenje odpadnih komunalnih voda v manjših aglomeracijah 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine lastniki objektov, prebivalci 

Nosilci in partnerji občine 

Okvirni finančni okvir 43.088.000 EUR 

Predvideni viri 80 %  KS 

 
Ukrep 4 Sanacija degradiranih območij 

Aktivnosti  Analiza stanja degradiranih območij 

 Sanacija degradiranih območij 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine  prebivalci 

Nosilci in partnerji Občine, podjetja, javne ustanove, zasebne ustanove 

Okvirni finančni okvir 5.100.000,00 EUR 

Predvideni viri 80 %  KS 

 

Specifični cilj: Krepitev odpornosti lokalnih skupnosti na s podnebjem vezana tveganja 

Investicijska področja Vlaganja v okrepitev odpornosti lokalnih skupnosti in ciljnih skupin o pravilnem 
ukrepanju ob s podnebjem nastalimi tveganji  

Ukrep 1 Razvoj modela odpornosti lokalnih skupnosti  

Aktivnosti  Nabor učinkovitih dobrih praks in poglobljeno analizo teoretičnih konceptov 
s področja preprečevanja in obvladovanja nesreč. 

 Izdelava orodja za celovito oceno stopnje odpornosti lokalnih skupnosti na 
nesreče. 

 Razvoj celovitega inovativnega modela odpornosti lokalnih skupnosti na 
nesreče in pilotska implementacija le-tega v posameznih občinah. 

 Okrepitev povezovanja in sodelovanja vseh služb in deležnikov, odgovornih 
na odziv za nesreče. 

 Razvoj smernic in priporočil za učinkovitejše politike in strategije s področja 
obvladovanja nesreč na nacionalnem nivoju. 

 Organizacija dogodkov za informiranje in obveščanje javnosti ter 
izobraževanje za boljšo pripravljenost na krizne dogodke in nesreče. 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2015 - 2018 

Ciljne skupine Lokalne skupnosti, občine, službe civilne zaščite, prostovoljna in poklicna gasilska 
društva, lokalno prebivalstvo, 

Nosilci in partnerji Občine, komunalna podjetja, javne ustanove, podjetja 

Okvirni finančni okvir 2.113.000,00 EUR 

Predvideni viri KS, ESRR: 80 %, državni proračun, proračun lokalnih skupnosti 

 
Specifični cilj: Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah 
Investicijska področja Vlaganje v izgradnjo/obnovo prometne infrastrukture 

Spodbujanje prebivalstva k trajnostni mobilnosti 

Ukrep 1 Spodbujanje trajnostne mobilnosti  

Aktivnosti  Analiza stanja prometa v lokalnem okolju 

 Izgradnja/prenova urbane prometne infrastrukture 

 Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 

 Izgradnja, prenova cestne in kolesarske prometne infrastrukture: 
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- Vzpostavitev »park & drive parkirišč«, 

- Izgradnja kolesarskih stez in kolesarnic, 

- Prenova avtobusnih in železniških postajališč 

- Postavitev polnilnih postaj za e-avtomobile, 

- Izgradnja/rekonstrukcija tangiranih cest, sprehajalnih stez,  

- Izgradnja/rekonstrukcija tangiranih podvozov, mostov pločnikov, 
prometne signalizacije,  

 Osveščanje javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Prebivalci, 

Nosilci in partnerji Občine, komunalna podjetja, javne ustanove, podjetja 

Okvirni finančni okvir 116.815.000 EUR 

Predvideni viri KS, ESRR: 80 %, državni proračun, proračun lokalnih skupnosti 

 
Specifični cilj: Učinkovita raba energije in obnovljivih virov energije 
Investicijska področja Vlaganje v projekte energetske učinkovitosti in izkoriščanje OVE  za različne 

namene ter v energetsko sanacijo stavb 
Vlaganje v ozaveščanje prebivalstva o OVE 

Ukrep Učinkovitost rabe energije 

Aktivnosti  Energetska sanacija javnih stavb 

 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb 

 Ozaveščanje prebivalstva o OVE ter o energetskih rešitvah na objektih 
kulturne dediščine 

 Vzpostavitev daljinskega ogrevanja 

 Pilotni/demonstracijski projekti energetske sanacije objekta kulturne 
dediščine. 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Gospodinjstva, podjetja, društva, 

Nosilci in partnerji Občine, fizične osebe, podjetja, ZVKDS 

Okvirni finančni okvir 156.326.000 EUR 

Predvideni viri 80 % KS 

 
Specifični cilj: Okrepitev središča nacionalnega pomena v sklopu somestja Brežice – Krško - Sevnica 
Investicijska področja Dvig kakovosti bivanja z urbano prenovo v regiji 

Ukrep  

Aktivnosti  Izdelava regionalnih zasnov prostorskega razvoja. 

 Priprava razvojnih projektov na urbanem območju. 

 Izdelava prometne strategije 

 Izdelava integralnih urbanih strategij 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Občine, javne ustanove, podjetja 

Nosilci in partnerji Občine, javne ustanove 

Okvirni finančni okvir 100.000 EUR 

Predvideni viri  

 
Specifični cilj: Varstvo in izboljšanje stanja vodnih virov z namenom izboljšanje stanja sladkovodnih 
voda na območjih kmetijskih zemljišč in gozdnih ekosistemov 
Investicijska področja Vključevanje ohranjanja narave v turistično ponudbo 

Ukrep Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 

Aktivnosti  Revitalizacija vodotoka in določenih območij v okviru Nature 2000 

 Označevanje vsebin varstva narave  
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 Izvedba več tematskih poti v okviru Nature 2000 

 Vzdrževanje in izboljšanje habitata v okviru Nature 2000 

 Ureditev 3 info točk 

 Vzpostavitev celostnega, kakovostnega, trajnostno naravnanega in 
dostopnega doživljanja narave 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Splošna javnost,lastniki zemljišč varovanih območij, izobraževalne ustanove kot 
osnovne, srednje in visokošolske ustanove, občine, strokovne inštitucije, javni 
zavodi, lokalne skupnosti, skupine s posebnimi potrebami, kolesarji, obiskovalci 
in turisti. 

Nosilci in partnerji Koordinator ena od občin na območju RRA Posavje (Sevnica), ostale občine na 
območju, strokovni koordinator projekta Zavod RS za varstvo narave, HESS, 
ZGS,KTRC Radeče  
 

Okvirni finančni okvir 5.285.028 

Predvideni viri KS, ESRR: 80 %, državni proračun, proračun lokalnih skupnosti 

 
Specifični cilj: Razvoj kmetijstva, predelave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
sladkovodne akvakulture 
Investicijska področja Naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in/ali 

prilagoditvijo kmetijstva 

Ukrep Izgradnja namakalnih sistemov in izvedba agrarnih operacij 

Aktivnosti  Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 

 izgradnja namakalnih sistemov, njihove tehnološko posodobitve in nakup 
namakalne opreme 

 Oživitev vodnjakov, studencev, kalov, izvirov 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014-2020 

Ciljne skupine Kmetijska gospodarstva, njihova združenja ter pravne osebe, ki so s strani 
lastnikov pooblaščene za izvedbo naložb 

Nosilci in partnerji Kmetijska gospodarstva, njihova združenja ter pravne osebe, ki so s strani 
lastnikov pooblaščene za izvedbo naložb, to so tudi občine 

Okvirni finančni okvir  

Predvideni viri EKSRP 

 
Specifični cilj: Izgradnja dostopne, razpoložljive in dosegljive socialne infrastrukture ter mreže 
socialnovarstvenih storitev in programov, prilagojenih potrebam uporabnikov 
Investicijska področja Zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti ogroženih in 

ranljivih skupin prebivalstva 

Ukrep 1 Družbeno in socialno vključevanje pripadnikov romske skupnosti 

Aktivnosti - priprava in izvajanje pripravljalnega vrtca za romske otroke z 
vzporednimi aktivnostmi za starše na jezikovnem, izobraževalnem 
področju, mentorstvo 

- izvajanje tečajev in delavnic znotraj mreže institucij za praktično 
usposabljanje ciljnih skupin na področju učenja, usposabljanja, 
zaposlovanja, podpora ciljni skupini pri vključevanju v aktivnosti 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine - različne skupine znotraj romske populacije: predšolski otroci, njihovi 
starši, družine, odrasli Romi in mladostniki 

Nosilci in partnerji CSD Krško, Občina Krško, CSD Brežice, Občina Brežice 

Okvirni finančni okvir 700.000,00 € 

Predvideni viri ESS: 80%, viri lokalnih skupnosti 20% 
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Investicijska področja Zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti ogroženih in 
ranljivih skupin prebivalstva 

Ukrep 2 Vzpostavitev mreže svetovalnih storitev za različne segmente prebivalstva 

Aktivnosti Vzpostavitev regionalne mreže svetovanih storitev , vstopnih točk svetovalnice, 
oblikovanje in priprava novih svetovalnih storitev, izvajanje terapevtskih skupin… 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Socialno izključeni posamezniki, družine, pari, posamezniki s psihosocialnimi 
stiskami… 

Nosilci in partnerji Družinski inštitut Zaupanje, ZZV Novo mesto, CSD Krško, ZD Krško, društvo Tudi 
jaz, Zavod Izvir, Zakonski in družinski inštitut 

Okvirni finančni okvir 600.000,00 € 

Predvideni viri ESS: 80%, drugi javni viri 20% 

 
Specifični cilj: Zmanjšanje socialnih stisk posameznikov 
Investicijska področja Večja socialna varnost družin in spodbudno okolje za odločanje za rojstvo otrok 

Ukrep Preventivni programi za mlade 

Aktivnosti - vzpostavitev mreže za preventivo in zgodnjo intervencijo, preventivne 
aktivnosti po OŠ, SŠ, MC-jih, vzpostavitev učne pomoči in osebnega 
spremljanja, oblikovanje programov družbeno koristnih del, ulično delo 
z mladimi na obrobju – potencialni odvisniki, odvisniki, informiranje o 
programih za mlade 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine - mladi med 14. in 30. letom, rizične skupine znotraj opredeljene skupine 
mladih (zasvojeni, osipniki, duševne bolezni, migranti …) 

Nosilci in partnerji MC Krško, Družinski inštitut Zaupanje, MC Brežice, Zavod Izvir 

Okvirni finančni okvir 548.200,00 

Predvideni viri ESS: 80 %, drugi javni viri: 20% 

 
Specifični cilj: Športna aktivacija prebivalcev 
Investicijska področja Investicije za zagotavljanje infrastrukture, namenjene aktivnemu preživljanju 

prostega časa 

Ukrep Vzpostavitev programov in infrastrukture za športno aktivacijo prebivalcev 

Aktivnosti - ustanovitev športne šole,  

- izvajanje aktivnosti in promocija šole,  

- ureditev zunanjih in notranjih športnih površin v regiji 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine športna društva, šole, NVO, ostali prebivalci v regiji 

Nosilci in partnerji občine v regiji, športne zveze v regiji, LRF 

Okvirni finančni okvir 4.065.200,00 

Predvideni viri ESRR: 63%, viri lokalnih skupnosti: 35%, zasebni viri: 2%  

 
Specifični cilj: Ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev, zmanjšanje neenakosti v zdravju na 
vseh nivojih ter izboljšanje dostopnosti do celovite, kakovostne in varne zdravstvene obravnave 
Investicijska področja Zdravje 

Ukrep 1 Izvajanje preventivnih akcij za spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja 

Aktivnosti Izvajanje ciklusa oz. programa delavnic z različno tematiko  

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Otroci in mladina, zaposleni, brezposelni, upokojenci 

Nosilci in partnerji ZZV Novo mesto (sedaj Nacionalni inštitut za javno zdravje) 

Okvirni finančni okvir 61.000 € 
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Predvideni viri ESS 80%, drugi javni viri 20% 

 
Investicijska področja Zdravje 

Ukrep 2 Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za izvajanje novih zdravstvenih in socialnih 
storitev in za izvajanje novih metod in konceptov obravnave različnih skupin 
prebivalstva  

Aktivnosti Izgradnja edukacijsko-preventivnega centra, ustanovitev regijske AED in TPO 
skupine, razvoj podpornih orodij ter programskih aplikacij za izvajanje 
preventivne zdravstvene dejavnosti 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 2020 

Ciljne skupine Zdravstveno osebje iz regije in države, prebivalci regije 

Nosilci in partnerji ZD Krško,  

Okvirni finančni okvir 2.200.000 € 

Predvideni viri ESS 80%, drugi javni viri 20% 

 
Specifični cilj: Zagotovitev mreže za dolgotrajno oskrbo 
Investicijska področja Dolgotrajna oskrba 

Dnevni centri 
Združevanje bivalnih enot 

Ukrep Razvoj socialnih storitev za starejše in medgeneracijsko sodelovanje 

Aktivnosti - ustanovitev socialnega servisa, povezava ponudnikov socialnih in drugih 
storitev, izvajanje izobraževalnih programov: za socialne oskrbovalce, 
področje gerontologije, odnosov s starejšimi 

- izvajanje pomoči na domu 

- vzpostavitev prostorov za medgeneracijske aktivnosti 

- medgeneracijske delavnice, izmenjave znanj in izkušenj preko različnih 
dejavnosti 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Starejši in njihovi svojci, mladi v smislu pomoči, izmenjave znanj in izkušenj 

Nosilci in partnerji Občina Krško, Občina Sevnica in ostale lokalne skupnosti, CSD- ji v regiji, ZD-ji v 
regiji, društva upokojencev, MC-ji v regiji, Zakonski in družinski inštitut 

Okvirni finančni okvir 5.000.000,00 

Predvideni viri ESS: 80 %, drugi javni viri 20% 

 
Specifični cilj: Povečanje izkoriščenosti kulturno-zgodovinske dediščine v turistične namene 
Investicijska področja Podjetnost-spodbujanje povezovanja kulturnih in kreativnih industrij z ostalimi 

sektorji gospodarstva  

Ukrep Razvoj visokokakovostne ponudbe turizma, ki temelji na vključevanju kulturno-
zgodovinskih potencialov  in možnosti doživljanja kulturne dediščine Posavja. 

Aktivnosti Razvoj kreativnih kulturno-zgodovinskih  vsebin za namene razvoja turizma 
Posavja vključno z revitalizacijo objektov kulturne dediščine in javno kulturne 
infrastrukture zaradi ohranjanje kulturne dediščine Posavja  

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2015-2020 

Ciljne skupine domači in tuji turisti 

Nosilci in partnerji Javne institucije s področja kulture in turizma, RRA Posavje, posavske občine, 
upravljavci kulturne dediščine in dr. 

Okvirni finančni okvir 70,2 mio EUR 

Predvideni viri  

 
Specifični cilj:  Spodbujanje razvoja podeželskih območij v regiji s pomočjo pristopa CLLD 
Investicijska področja Ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje inovativnih razvojnih partnerstev, razvoj 

osnovnih storitev na podeželju, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja 
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vključenost žensk, mladih in drugih ranljivih ciljnih skupin  

Ukrep Pospeševanje razvoja posavskega podeželja 

Aktivnosti  Pripravljalne aktivnosti,  

 Priprava in izvajanje lokalne razvojne strategije, 

 Dejavnosti sodelovanja,  

 Tekoči stroški in animacija 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014-2020, po pravilu n+3 do 2023 

Ciljne skupine Upravičenci s stalnim naslovom ali sedežem na območju regije Posavje 

Nosilci in partnerji Člani LAS Posavje, zanjo RRA Posavje kot zakoniti zastopnik 

Okvirni finančni okvir 3.220.000,00 EUR 

Predvideni viri EKSRP, ESRR in ESPR – 85 %; 15 % lastni viri  

 
 
Horizontalna prioriteta: UČINKOVITEJŠE PODPORNO OKOLJE IN RAZVOJ NEVLADNEGA 
SEKTORJA TER ČEZMEJNEGA SODELOVANJA 
 
Specifični cilj: Spodbuditi nastanek in rast ter razvoj malih in srednje velikih podjetij 
Investicijska področja Vlaganje v mrežo podpornega okolja za podjetništvo 

Ukrep Spodbujanje podjetništva 

Aktivnosti - Informiranje in promocija podjetništva, 

- Vzgoja za podjetništvo (programi za vrtce, šole) 

- Razvoj podpornih okolij za zagon in razvoj podjetij (ureditev prostorov, 
opreme za izvajanje, vzpostavitev obrtnega parka za opravljanje 
podjetniških dejavnosti, usposabljanje kadra, izvajanje podprojektov) 

- Mreženje podpornih organizacij (enotna baza izvajalskih storitev, 
vzpostavitev skupnih regijskih enot), 

- Iskanje sistemskih rešitev (coworking, crowdfunding). 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Brezposelne osebe, osebe vključene v vzgojne in izobraževalne programe, ranljive 
ciljne skupine, NVO, upokojenci, kmetovalci, zaposleni 

Nosilci in partnerji Občine, javne ustanove, društva, nevladne organizacije, podjetja, izobraževalne 
ustanove 

Okvirni finančni okvir 4.000.000  € 

Predvideni viri ESS, ESRR, 80 % 

 
Specifični cilj: Spodbuditi  socialno podjetništvo 
Investicijska področja Vlaganje v podporno okolje za socialno podjetništvo 

Ukrep Programi za spodbujanje socialnega podjetništva 

Aktivnosti Razvoj dejavnosti znanje za zaposlovanje, razvoj dejavnost cooworking Posavje, 
usposabljanja, aktivacija brezposelnih, prostovoljstvo… 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 - 2020 

Ciljne skupine Brezposelni iz ranljivih družbenih skupin, upokojenci, kmetje, mladi brez delovnih 
izkušenj, bivši zaporniki, odvisniki … 

Nosilci in partnerji Zavod KNOF, Sklad dela Posavje, Inštitut za coaching, Zavod za zaposlovanje RS, 
Občina Sevnica in ostale lokalne skupnosti  

Okvirni finančni okvir 3.600.000,00 € 

Predvideni viri ESS: 80%, drugi javni viri 20% 

 
Specifični cilj: Zagotavljanje podpornega okolja za NVO 
Investicijska področja Vključujoča družba 

Ukrep Podpora manjšim projektom NVS 
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Aktivnosti - opredelitev sheme 

- opredelitev mehanizma in pravil, določitev OU 

- Izvajanje garancijske sheme – podpora projektom  

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2014 -2020 

Ciljne skupine NVO, lokalno prebivalstvo v regiji 

Nosilci in partnerji RRA – ji po razvojnih regijah, CNVOS, regionalna stičišča NVO po regijah 

Okvirni finančni okvir 36.100.000,00 € 

Predvideni viri ESS: 80%, drugi javni viri 20% 

 
Specifični cilj: Okrepitev čezmejnega sodelovanja s Hrvaško 
Investicijska področja Čezmejno sodelovanje 

Ukrep Izvajanje skupnih čezmejnih projektov na področju razvoja podjetništva, 
usposabljanja in trajnostnega upravljanja z naravnimi viri ter razvoja turizma na 
skupnem čezmejnem območju 

Aktivnosti Oblikovanje čezmejnega razvojnega partnerstva  
Priprava in izvedba čezmejnih projektov 

Okvirni časovni načrt za 
izvedbo 

2015-2020 

Ciljne skupine Podjetja, institucije, turisti, prebivalci 

Nosilci in partnerji RRA Posavje 

Okvirni finančni okvir 3 mio 

Predvideni viri OP Slovenija-Hrvaška 
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4. OPREDELITEV SISTEMA SPREMLJANJA, VREDNOTENJA IN 

ORGANIZIRANOSTI IZVAJANJA RRP 

 
Skladno z Uredbo o regionalnih razvojnih programih se RRP uresničuje z dogovorom za razvoj regije, 
ki se pripravi za štiriletno obdobje. V skladu z 12. Členom ZSRR-2A mora dogovor o razvoju regije 
vsebovati: 

- povzetek RRP s predstavitvijo razvojnih specializacij regije, strateških razvojnih ciljev regije 
ter prioritet in ukrepov, 

- seznam projektov, razvrščenih po prioriteti s podatki o nosilcih, imenih projektov ter 
finančno oceno posameznih projektov in zbirnika po virih sredstev, 

- seznam rezervnih projektov, razvrščenih po prioriteti s podatki iz prejšnje alineje, 
- opis meril za izbor in postopka izbora regijskih projektov, 
-  razvrstitev sektorskih projektov po prioriteti z utemeljitvijo in 
- podrobno predstavitev posameznih projektov. 

  
V skladu z zakonsko določenim izvajanjem splošnih razvojnih nalog bo RRA Posavje pripravljala 
dogovor za razvoj regije na podlagi povabila ministrstva Razvojnemu svetu regije, kot to določa 
uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike.  
 
Skladno z 20. Členom Uredbe o regionalnih razvojnih programih je za spremljanje in izvajanje RRP 
odgovoren Razvojni svet regije, ki sprejme letna poročila in končna poročila o izvajanju RRP. Poročila 
bo pripravila RRA Posavje.  Letno poročilo bo predloženo pristojnem ministrstvu v treh mesecih po 
koncu koledarskega leta, končno poročilo pa v šestih mesecih po poteku programskega obdobja. 
 
Letno in končno poročilo o izvajanju RRP bodo vključevala: 

- kratek prikaz sprememb, ki so pomembne za izvajanje RRP, ter njihov vpliv na doseganje 
ciljev RRP, 

-  napredek pri doseganju kvantificiranih ciljev z uporabo fizičnih in finančnih kazalnikov, 
- dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov in projektov in 
-  povzetek pomembnih težav pri izvajanju RRP in sprejete ukrepe za njihovo odpravo. 

 
Vrednotenje RRP bo izvajala RRA Posavje samostojno oz. z zagotavljanjem neodvisnih izvajalcev 
vrednotenja za posamezne vsebine ali celoten program. 
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5. OPREDELITEV SISTEMA INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA 

JAVNOSTI O NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU RRP 

 

RRA Posavje bo skrbela, da bo program in vse aktivnosti povezane z pripravo in izvajanjem programa 
potekalo skozi informiranje in obveščanje javnosti predvsem na način preko spletne strani RRA 
Posavje, www.rra-posavje.si. Na spletni strani bodo uporabnikom na voljo vsi dokumenti tako RRP 
kot kasneje dogovor za razvoj regije, vabil na srečanja, sestanek, delovna gradiva, predstavitve, linki 
do pomembnih povezav, hkrati bomo z občinami sodelovali tako, da bodo tudi na svoje spletene 
strani objavljali pomembne vsebine s tega področja. 
Drug način informiranja bo potekal preko baze podatkov, ki jih ima svetovalec v vsaki bazi po svojem 
področju in sicer z informiranjem z e-pošto. 
Tretji pomemben način pa je organizacija novinarskih konferenc in povabila novinarjem na različne 
dogodke, vezane na pripravo in izvajanje tega dokumenta ter izjave za medije. 
Skozi razvojne regijske ali sektorske projekte bomo kasneje lažje prodrli do ciljnih javnosti in s tem 
obveščali o izvajanju RRP. 
Posluževali se bomo tudi tiskanih medijih, kjer bomo informirali širši krog ljudi o procesu in izvajanju 
RRP-ja v regiji. 
Predvsem pa se bo vršila širša razprava tudi na regijskih posvetih, bodisi znotraj regije, bodisi z 
resornim ministrstvom. 
 
V procesu same priprave RRP je potekalo informiranje in obveščanje preko spletne strani in medijev, 
hkrati smo organizirali delavnice delovnih skupin, organizirali predstavitve z ministrstvom, predstavili 
vse aktivnosti in dokumente na sejah razvojnega sveta regije,  v nadaljevanju pa bo le-to potekalo še 
preko odborov razvojnega sveta regije. 
 
Vsa gradiva in osnutki dokumentov, ki so nastajali v procesu priprave RRP so objavljena na naši 
spletni strani www.rrra-posavje.si.  V javni obravnavi pa je tudi strateški del regionalnega razvojnega 
programa. Na spletni strani smo objavili tudi javno povabilo za sodelovanje v delovnih skupinah in 
javno povabilo s projektnim obrazcem za predložitev projektnih predlogov.  
 
V regiji imamo oblikovano tudi regijsko razvojno mrežo, ki vključuje 20 institucij v regiji z različnih 
področij delovanja. Regijska razvojna mreža bo del sistema informiranja in obveščanja javnosti, 
katero bomo obvestili o vseh ključnih informacijah na rednih delovnih srečanjih. 
  

http://www.rra-posavje.si/
http://www.rrra-posavje.si/


21 
 

6. PREDSTAVITEV (PREDLOGOV) NAJPOMEMBNEJŠIH 

REGIJSKIH PROJEKTOV 

6.1. REGIJSKI PROJEKTI 

6.1.1. Podporno okolje za podjetništvo SIO in SPO, Posavja 

POVZETEK PROJEKTA: Namen programa je sofinanciranje kreiranja razvojnih projektov, ustanavljanja zagonskih 
podjetij, prijave patentov, modelov, blagovnih znamk, v statističnih regijah preko subjektov 
inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO) Techpo, ki so v skladu z Zakonom o podpornem 
okolju za podjetništvo vpisani v evidenco B, podpornih institucij z VEM točko (CPT Krško) in 
preko garancijske sheme (RRA). Evidenco o SIO in VEM točkah vodi MGRT oz. za potrebe 
ministrstva agencija SPIRIT. Omenjene aktivnosti se izvajajo skupaj v sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi, institucijami znanja in podjetniki - obstoječimi in potencialnimi.  
S projektom zagotavljamo celovito, povezano in učinkovito podporno okolje za podjetništvo 
in inovativnost na transparenten način, z namenom omogočiti celovito podporo za R&R za 
ustanavljanje podjetij ter njihov razvoj in rast. Učinkovito podporno kolje deluje kot partner 
državi, v javnemu interesu, s povezovanjem, usposabljanjem, mreženjem ter promocijo 
podjetništva doma in v tujini. 
Ker se je na nacionalnem nivoju podpora zagonskih podjetij usmerila zgolj na 
visokotehnološka podjetja, ki nastajajo v glavnem v okviru univerzitetnih inkubatorjev, se je 
s tem zmanjšala podpora zagonskim podjetjem v okoljih kjer ni univerz oz. na manj razvitih 
področjih, ki ravno tako potrebujejo podporne programe za dinamično gospodarstvo in 
skladnejši regionalni razvoj. Analiza Slovenskega podjetniškega sklada Maribor kaže na to, 
da je vsako leto podprtih okoli 100 visokotehnoloških start up podjetij skozi produkt P2, za 
regijo Posavje to pomeni okoli 3-4 podjetja. Če kriterije za vključitev v posavski inkubator 
nekoliko spustimo in dodamo malo več spodbud za ta podjetja, bomo s še vedno dovolj 
visokim nivojem znanja v povprečju dobili 6-8 takšnih podjetij letno. To nam kaže tudi 
dosedanja praksa podjetniškega inkubatorja Techpo. 
V okviru projekta bo na eni strani vzpostavljeno delovanje subjekt inovativnega okolja, ki ga 
predstavlja TECHPO z urejenim statusom podjetniškega inkubatorja in subjekt podjetniškega 
okolja z VEM točko, katere status ima CPT Krško ter subjekt ZEL-EN - razvojni center 
energetike, ki ima na voljo poslovne prostore in visoko izobraženi kader za svetovalne 
storitve. Vse institucije imajo nekaj lastnega kadra in pogodbeno svetovanje z institucijami 
znanja, kot so fakultete in inštituti ter imajo vzpostavljeno sodelovanje podjetniškimi 
svetovalci, z novim medpodjetniškim izobraževalnem centrom Posavje, novimi mrežami-
grozdi in bo tako omogočen prenos znanj med podjetji in izobraževalnimi institucijami ter 
raziskovalna dejavnost. Delovanje bo baziralo na treh v regiji močno zastopanih branžah, na 
kovinsko-predelovalni, na lesni branži in na energetiki. 
Cilj projekta je spodbuditi inovativnost, snovanje in izvedbo R&R projektov, zaščiti 
intelektualne lastnine in ustanavljanje novih inovativnih podjetij ter omogočiti krepitev 
človeškega kapitala v podjetjih, doseči hitrejši razvoj gospodarstva, povečati podjetniško 
aktivnost in zaposlovanje. Start-up podjetništvo je ključno zaradi inovacij, novih delovnih 
mest in gospodarske rasti ter vnašanja konkurenčne dinamike v poslovno okolje. Poleg tega 
prispevajo k promociji inovacijskega sistema in vnašanju vrednot pro-aktivnosti v družbo. 
Vse najrazvitejše države v družbi znanja spodbujajo start-up podjetništvo tako z vidika 
investicije v prihodnost kot z vidika aktivnega snovanja dolgoročne gospodarske politike.  
V okviru opredeljenih prioritet smo kot bistvena za gospodarski razvoj identificirali naslednja 
tri področja:  

 raziskave in razvoj ter inovacije,  
 zagon, rast in razvoj malih in srednjih podjetij,  
 zaposlovanje, podjetniško izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence 

(mladi in starejši).  
V podporo temu pa promocija podjetništva, sejmi, razstave,    iskanje tujih neposrednih 
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investitorjev in priprava na podjetij na internacionalizacijo poslovanja. 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji / Podpora nastajanju, 
rasti in razvoju malih in srednje velikih podjetij 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Ciljno skupino predstavljajo obstoječe MSP in potencialni podjetniki z poslovnimi idejami in 
dijaki in študenti, ki se izobražujejo za deficitarne poklice.  
1) podjetja, 
2) brezposelni,  
3) iskalci prve zaposlitve oz študenti absolventi,  
4) zaposlene osebe doma in v tujini, ki iščejo svojo lastno karierno samostojno pot. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Posavje je manj razvita regija po statističnih podatki, ima pa nekatere konkurenčne 
prednosti, ki jih želimo izkoristiti. Slovenska družba lahko napreduje samo s spodbujanjem 
inovativnosti, z globalno konkurenčnim gospodarstvom, z internacionalizacijo poslovanja. V 
novi finančni perspektivi je predviden velik poudarek na spodbujanju podjetništva oz. 
spodbujanju nastanka novih podjetij (star-up podjetij s poudarkom na razvoju na inovativnih 
proizvodov, tehnologij in storitev, e-rešitev, mobilnih aplikacij in IKT), kakor tudi 
tehnološkemu in netehnološkemu posodabljanju podjetij, vključno s krepitvijo raziskovalno-
razvojne dejavnosti za spodbujanje rasti podjetij. Poleg tega bodo pomembno vlogo imeli 
ustrezni programi funkcionalnega usposabljanja, promocija podjetnosti in inovativnosti, 
nove vrste medsebojnega povezovanja podjetniških pobud (coworking). 
Prijavitelj in partnerji smatramo, da se bodo v obdobju 2014 – 2020 v subjektih podpornega 
okolja financirale tiste aktivnosti za podjetništvo, ki si predvidene v zakonu o podpornem 
okolju podjetništva. To so podporne institucije, ki delujejo na regionalnem nivoju in jim je 
država zaradi izpolnjevanja pogojev (so investirala v lastno usposobljenost) že dodelila 
ustrezen status ali pa ga bodo v prihodnosti še pridobile. Javni razpisi, ki so se izkazali kot 
primeri dobre prakse v obdobju 2007 – 2014 in se nanašajo tudi na naslednje finančno 
obdobje so: razpis za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij, razpis za VEM točke in 
razpis za start up podjetja - ukrep P2. Start up podjetja nadpovprečno veliko vlagajo v razvoj, 
in sicer 50-100%. Ne morejo pa se javiti na razpis za prenos raziskovalca v podjetje ali na 
razpis spodbujanje razvoja novih produktov, ker pogoji v omenjenih razpisih običajno 
zahtevajo dobro poslovanje že v preteklosti, kar pa podjetja začetniki ne izkazujejo. V teh 
primerih lahko s svojimi podpornimi storitvami nastopijo subjekti inovativnega okolja 
(podjetniški inkubator (mrežni) Techpo ali subjekt podjetniškega okolja z VEM točko CPT 
Krško in razvojni center energetike Zel-en). Predvidevamo, da bodo ti subjekti lahko 
upravičevali lastno finančno udeležbo pri izvajanju razvojnih projektov s sredstvi, ki jih 
zagotavljajo. V okviru tega projekta se institucije na regionalni ravni, inovativne (SIO), 
podjetniške (VEM), razvojne (razvojni center energetike) in finančne (garancijska shema), 
povezujemo v partnerstvo z namenom zagotavljanja celovitih podpornih storitev.  
Medtem, ko so aktivnosti dela na Univerzah podprte skozi različne programe in projekte 
(centri odličnosti, kompetenčni centri, razvojni centri, univerzitetni inkubatorji, ipd.) katerih 
osnovni namen je ustvarjanje visoke dodane vrednosti, so gospodarski subjekti z manjšo 
dodano vrednostjo, vendar še vedno dovolj visoko po navadi zapostavljeni, medtem ko v 
manj razvitih regijah lahko igrajo zelo pomembno vlogo in v glavnem prispevajo k novemu 
zaposlovanju in ne toliko visoki dodani vrednosti. Higt tech podjetij je v vsakem okolju le 
določen majhen %, zato je v določenih podpornih programih potrebno podpreti tudi ostala 
podjetja, ki lahko pomembno vplivajo na razvojno dinamiko posameznih regij, katere se tudi 
med sabo precej razlikujejo. V raziskovalno dejavnost se v Sloveniji premalo vlaga, podjetja 
je treba spodbudi k snovanju R&R projektov, k zaščiti industrijske lastnine ter zagotoviti 
izobraževanje za to.   
Glede na omenjeno je potrebno na regionalnem nivoju omogočiti podporo razvoju in 
zagonskim podjetjem in je to najbolj racionalno storiti v okviru obstoječih institucij in 
infrastrukture, katero so regija ali lokalna podjetja že vzpostavila za ta namen. SIO namreč 
zagotavljajo ugodnejše prostorske in tehnične pogoje za nastajanje in delovanje podjetij v 
zgodnjih fazah razvoja, imajo že razvite podporne programe, mrežo zunanjih ekspertov 
(laboratoriji, poslovni angeli, patentni zastopniki, garancijske sheme, ipd) in izkušnje ter 
izvajajo storitve za ustanovitev in začetno delovanje podjetij pod ugodnejšimi pogoji. S 
podporo zagonskim podjetjem se tako podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj 
občutljivi razvojni fazi in katere vse regije za potrebe gospodarskega razvoja nujno 
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potrebujejo. 
Ključna bo tudi krepitev inovacijskega podpornega okolja za vse vrste podjetij ter 
zagotavljanje učinkovitih storitev podpornega okolja za podjetja, ki bodo svoje storitve 
prilagajala specifičnim potrebam okolja oziroma možnostim uspeha. 
V projektu se predvideva sodelovanje tako javnih kot zasebnih partnerjev. V vlogi javnih 
partnerjev so ključne predvsem občine in RRA Posavje, ki lahko zagotovijo finančna sredstva 
oz. pomoč pri črpanju evropskih sredstev ter na drugi strani regijske podporne institucije, ki 
s svojimi izkušnjami in znanjem lahko pripomorejo k pripravi in izvedbi vsebin za izvajanje 
projektnih aktivnosti. 
Eden od namenov projekta je tudi zagotoviti ustrezen prostor in IKT  infrastrukturo ter 
razširitev podporne storitve, ki bodo v pomoč obstoječim in  novim, visoko – tehnološkim 
inovativnim podjetjem. 

CILJI DO 2020: 1. Usposabljanje za razvojno dejavnosti v obstoječih in novih podjetjih 8 X letno 

2. Spodbujanje in svetovanje nastanka novih R&R projektov v malih in srednjih podjetjih 5 
na letno,  

3. Spodbujanje zaščite industrijske lastnine  5 patentov, modelov, blagovnih znamk na leto 

4. Svetovanje start up podjetij in ustanavljanje novih inovativnih podjetij v inkubatorju do 
8 na leto,  

5. Subvencioniranje razvojnih aktivnosti v 5 novoustanovljenih inovativnih podjetjih na 
leto. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

 Center za podjetništvo in turizem, Krško    in/ali  Tehnološki center Posavja d.o.o. 
(Techpo d.o.o.), 

  Regionalna razvojna agencija Posavje 

 Občine Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli 

 ZEL – EN d.o.o. 

 Gospodarska zbornica Slovenije, OZ Posavje 

 Izobraževalne institucije Posavja posamično ali združene v Medpodjetniški izobraževalni 
center 

 Mreža les 

 Mreža kovinsko, elektro in druga predelovalna industrija  

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Kamil Krošelj GSM:o41 655 936 E-mail:kin@kinsi 

Franc Češnovar GSM:o41 665 080 E-mail:info@techpo.si 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Način izvajanja: 
Projekt je namenjen spodbujanju podjetništva k povezovanju in realizaciji R&R projektov ter 
ustanavljanju novih podjetij ter povezovanju gospodarske sfere z izobraževalnimi in 
institucijami znanja institucijami. 
Projektne aktivnosti so sledeče:  
Aktivnost 1. Osnovno svetovanje:  
Celostna obravnava potencialnega podjetnika v okviru VEM točke: Celostna obravnava 
potencialnega podjetnika pomeni spremljanje aktivnosti potencialnega podjetnika od 
razvoja podjetniške ideje do morebitne registracije podjetja. Za celostno obravnavo gre v 
primerih, ko gre za več zaporednih obravnav potencialnega podjetnika (najmanj 3) s 
svetovalcem vstopne točke VEM. 
Osnovno svetovanje je svetovanje za: 
- vse potencialne podjetnike in podjetja, povezano z zagonom, razvojem poslovnih 
idej, poslovanjem, rastjo in razvojem podjetja in internacionalizacijo, uporabo različnih 
podpornih instrumentov za spodbujanje podjetništva, varstvom intelektualne lastnine;    
- pravne in fizične osebe, povezano z informiranjem tujih poslovnih partnerjev, o 
slovenskem poslovnem okolju, podporo potencialnim tujim in domačim vlagateljem pri 
pridobivanju informacij ter partnerjev in pri izvajanju postopkov; 
- socialna podjetja ter za druge zainteresirane za socialno podjetništvo.  
Informativno - promocijske in tematske delavnice: Informativno - promocijske in tematske 
delavnice so delavnice na temo predstavitev razpisov, državnih spodbud, spremembe 
zakonodaje in drugih podpornih ukrepov za razvoj podjetništva... V primeru socialnega 
podjetništva pa pokrivajo tudi tematiko registracije socialnih podjetij ter splošno 
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razumevanje zakonskih in podzakonskih podlag socialnega podjetništva.  
Mobilno osnovno svetovanje: Mobilno osnovno svetovanje je osnovno svetovanje na terenu 
za vse (potencialne) podjetnike in podjetja z namenom zagotovitve večje dostopnosti do 
brezplačnih svetovalnih podjetniških storitev.  
Namen teh aktivnosti je spodbuditi podjetniško dejavnost. 
Aktivnost 2: Zagotovitev podporne storitve tehnološko razvojni in inovativni dejavnosti za 
poslovne subjekte 
Aktivnosti: 

 Izvedba promocijsko motivacijskih aktivnosti, identifikacija poslovnih idej, 
podjetniško izobraževanje za izvedbo R&R projektov in ustanovitev ter zagon podjetja 

 Izobraževanje o pomenu inovativnosti za razvoj podjetij 
 Svetovanje snovanja in izvedbe R&R projektov v MSP podjetjih  
 Svetovanje za zaščito industrijske lastnine 
 Svetovanje za ustanovitev inovativnih podjetij  start up podjetij 

Namen: Projekt je namenjen krepitvi inovacijskih sposobnosti podjetij ter povečanju 
učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost. Projekt predvidevaje financiranje aktivnosti 
organizacij podpornega okolja, ki imajo ključno nalogo spodbujati in krepiti inovacije za trg, 
to je uvajanje novih izdelkov, postopkov in storitev oz. tehnoloških in netehnoloških inovacij 
v podjetjih v zasebnem sektorju v republiki Sloveniji. Namen javnega razpisa je, s 
financiranjem predlagateljev za dejavnosti na področju tehnološkega razvoja in inovacij (v 
nadaljevanju TRI), povečati gospodarsko uspešno inovacijsko dejavnost v zasebnem 
sektorju, ki je temeljna za rast in razvoj celotne družbe na osnovi tehnološko zahtevnejših 
izdelkov z višjo dodano vrednostjo.  
Cilj projekta je podpreti delovanje predlagateljev oziroma konzorcijev, in s tem prispevati k 
dvigu inovacijskih dejavnosti na različnih področjih zasebnega sektorja.  
Pričakovani neposredni rezultati projekta so: 
• nova inovativna podjetja  
• novi izdelki, postopki, storitve 
• nove inovacije na področju netehnoloških inovacij 
• nove zaposlitve  
• vloženi tuji in slovenski patenti ter modeli  
• izobraževanja in usposabljanja podjetij in podjetnikov za izvajanje inovacijske 
dejavnosti  
Predlagatelj in partnerji v konzorciju so dejavni na področju podpornega okolja in v svojo 
dejavnost vključujejo aktivne pravne osebe v javnem in zasebnem sektorju (gospodarske 
družbe, javne in zasebne zavode, gospodarska interesna združenja, društva, …) ter fizičnih 
oseb (samostojne podjetnike, zasebne raziskovalce, inovatorje, inventorje, …).   
 
Nudi jim naslednje oblike pomoči s področja dejavnosti: 
• svetovanje in strokovna pomoč pri ustanavljanju novih inovacijsko aktivnih podjetij 
– start-up podjetja, 
• svetovanje in strokovna pomoč pri razvoju novih izdelkov, storitev ali postopkov, 
• svetovanje in strokovna pomoč pri zaščiti industrijske lastnine, zamisli, idej, novosti 
ipd.,  
• svetovanje in strokovna pomoč pri uvedbi inovacij na področju oblikovanja, trženja, 
marketinga, prodaje, organizacije in vodenja procesov, ... , t.i. netehnoloških inovacij, 
• usposabljanja in izobraževanja, neposredno povezana s trženjem inovacij in preboji 
na globalne trge, 
• vključevanje v evropske iniciative. 
 
Namen je zagotoviti usposobljen kader za izvedbo aktivnosti potrebne pri ustanavljanju 
podjetja, uvajanja R&R ter izvedba promocijsko motivacijskih dogodkov za porast 
podjetništva in nabor poslovnih idej, katere imajo veliki potencial za uresničitev in 
realizacijo. Namen celovitih aktivnosti je, da se vzpostavi prenos znanja in izkušenj med 
podjetji in izobraževalnimi institucijami, kakor tudi omogoči povezava med dijaki in študenti 
in  podjetji v regiji.  
Aktivnost 3: Subvencije za zagon inovativnih podjetij na regionalni ravni 
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V okviru javnega poziva konzorcij podeli  subvencije tehnološko inovativnim podjetjem, ki so 
na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko 
dodano vrednostjo. Za  uspešen prenos razvojnih idej posameznikov in skupin v tržno 
uspešne podjeme, 
• uspešen prenos razvojnih idej posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme, 
• razvoj novih inovativnih podjetij z visokim potencialom rasti in komercializacije 
novih proizvodov, procesov in storitev, 
• spodbujanje ustanovitve in financiranje zagona razvojno naravnanih podjetij. 
Na poziv  se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so se registrirala med 
pred pozivom  (upošteva se datum registracije podjetja na Sodišču). Inovativna podjetja 
odlikujejo podjetni timi, specializirana ekspertna znanja, visoka vsebnost znanja v proizvodih 
in storitvah, potencial hitre rasti in nastop v globalni tržni niši.  
Upravičeni stroški so vsi zagonski stroški, ki so namenjeni svetovanju in razvoju podjetja za 
uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. 
Maksimalna višina subvencije iz ciljne skupine je 20.000 EUR / za eno leto.  V tem času se 
javijo na Start up tekmovanje.  
V nadaljevanju razvoja in rasti podjetja pa se le to lahko javijo na državno raven na produkt 
P2 na SPS Maribor. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Posavje Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Krško 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1    

2    

3    

    

Izvedba 1 Osnovno svetovanje v okviru VEM 
točke 

 20.000,00 

2 Pomoč pri zaščiti pravic intelektualne 
lastnine 

  

 Število vloženih tujih patentov s 
popolnim preizkusom  

 2.000/vlogo x 2= 
4.000,00 

 Število vloženih slovenskih patentov  900/vlogo x 4 = 
3.600,00 

 Število vloženih modelov  150/vlogo x 5 = 
750,00 

 Število vloženih blagovnih znamk  500/vlogo x 5 = 
2.500,00 

3 Pomoč pri ustanovitvi novega 
inovativnega podjetja 

 3.000/podjetje x 8 = 
24.000,00 

4 Pomoč pri razvoju in trženju novega 
izdelka ali storitve izven predlagatelja 
oz. konzorcija 

 3.000 /izdelek,postopek,storitev x 
5 = 15.000,00 

5 Organizacija dogodkov-usposabljanj, 
izobraževanj z vsaj do 30 udeleženci za 
tehnološko razvojno in inovacijsko 
dejavnost 

 28.800,00 

 Iskanje TNI in priprava na 
internacionalizacijo poslovanja 

 100.000,00 

6 Subvencije za zagon inovativnih 
podjetij 

 100.000,00 
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   198.650,00 x 7 = 1.390.550,00 

Možni viri 
financiranja: 

EU sredstva 85 %  1.181.968,00 

Lastna sredstva 15 %  208.582,00 

    

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Število izobraževalnih in animacijskih 
delavnic na področju snovanja razvojnih 
idej, start up in zaščite intelektualne 
lastnine 

2  56 

Zasnova razvojnih projektov novih 
produktov in storitev 

5  35 

Število zaščit, patentov, modelov, 
blagovnih znamk 

4  35 

Število novih start up podjetij 4  56 

 Število novih zaposlitev 4  56 - 100 

6.1.2. Izobraževalni center za sodobne tehnologije Krško (IC Krško) 

POVZETEK PROJEKTA: V okviru projekta bo osnovan izobraževalni center za sodobne tehnologije (CNC, CAD-CAM, 
PLC, in robotika), kjer se bo povezovalo gospodarstvo z izobraževalnimi institucijami in 
gospodarski subjekti med sabo. Vrhunsko opremljen center bo omogočal prenos vrhunskih 
znanj med podjetji in izobraževalnimi institucijami ter raziskovalno dejavnost. V okviru 
projekta bo 50 oseb pridobilo ustrezna znanja za zaposlitev v lokalnih podjetjih. 
 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji / Podpora podjetniškemu 
vlaganju v R&R ter povezovanju med podjetji in izobraževalno-raziskovalno sfero 
 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Mala in srednja podjetja, obrtniki, novi investitorji, študentje in dijaki, samostojni podjetniki v 
začetni fazi, vsi zaposleni in iskalci zaposlitve v kovinsko predelovalni industriji ter učitelji 
strokovnih šol v regiji. 
 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

V okviru sodelovanja našega šolskega centra s podjetji v regiji in s pomočjo anketnih 
vprašalnikov smo ugotovili, da se kaže v naši regiji velika potreba po novih znanjih iz CAD, 
CAM in CNC tehnologij ter robotskih tehnologij,  PLC tehnologij in varjenja. 
ŠC Krško-Sevnica je edina izobraževalna institucija v regiji, ki tudi sicer izobražuje za poklice v 
strojništvu, elektrotehniki in računalništvu in se kot taka že močno povezuje z gospodarstvom v 
regiji. To povezavo želimo s tem projektom še okrepiti, znanja in tehnologije pa prenašati 
obojestransko, pa tudi med podjetji samimi. Na ta način želimo povečati konkurenčnost 
lokalnih podjetij in ohranjati znanje v regiji (zmanjšati beg možganov). 
Podjetja, ki se širijo (npr. Kovis d.o.o) imajo velike težave z zaposlovanjem, saj kadrov s 
potrebnimi znanji v regiji ni (dovolj), sami pa ob obilici dela nimajo možnosti izobraževati, saj 
to pomeni določeno neizkoriščenost strojev in najboljšega kadra. 
V našem centru bi ta znanja lahko pridobili. 

CILJI DO 2020:  Regionalni razvoj in dvig konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v Posavski regiji 

 Usposabljanje kadra za dejavnosti, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost 

 Večja usposobljenost in lažja zaposljivost deficitarnega kadra na področju kovinsko 
predelovalne industrije 

 Spodbujanje idej k nastajanju novih  inovacij v lokalnih podjetjih 

 Tehnična asistenca podjetjem na strokovnem področju 

 Izobraziti vsaj 100 oseb z znanji po potrebah gospodarstva 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 

Nosilec projekta:  
Partnerji iz gospodarstva:  Kovis d.o.o, IHS d.o.o , Preis d.o.o, Tajfun d.o.o 
Partnerji iz negospodarstva: Občine v regiji, RRA Posavje, GZS Krško 
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projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Franci Uduč GSM:031 882 666 E-mail:franci.uduc@gmail.com 

Matjaž Cerar GSM:041 845 932 E-mail:matjaz.cerar1@gmail.com 

Alen Šinko GSM:040 727 276 E-mail:alen.sinko@kovis-group.com 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Nakup  in namestitev ustrezne opreme (CIM obdelovalna celica : 
-CNC obdelovalni center za struženje z dodatno y osjo 
-5-osni CNC obdelovalni center  
- 3D tiskalnik pro izvedba 
 - PLC oprema z 2 robotoma 
Merilna celica za umerjanje orodja 
Robotska celica za varjenje in obdelavo s programsko opremo 
- 3D scanner  
Prenosna 3D merilna roka 
-Računalniška učilnica z grafičnimi postajami 
3d merilna miza  
Merilnik površinske hrapavosti 
Merilec trdote 
Catia V6 

Izobraževanje izobraževalcev (dopolnitev znanj v skladu s potrebami gospodarstva) 

Priprava gradiv 

Izvedba izobraževanj 
CNC obdelava kovin (osnovni in napredni tečaj) 
Tehnološke meritve (osnovne in napredne 3D meritve) 
3D modeliranje in izdelava dokumentacije (osnovni in napredni tečaj) 
Programiranje CNC strojev s CAM programskim orodjem (Mastercam…) 
Industrijska robotika (uvajalni in napredni tečaj) 
Specialne robotske aplikacije: robotska strega CNC stroju, robotsko obločno varjenje, strojna 
obdelava z robotom… 
Programiranje krmilnikov (PLC), 
Komerciala in management, 
Povvratni inženiring 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

4 leta 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Lokacija je v fazi izbire (v Krškem je dovolj praznih 
prostorov za umestitev IC Krško) 
Var A:  objekt stare Kovinarske 
Var B:  stare delavnice Magnetike 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Krško 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 Analiza potreb v lokalnih 
podjetjih 

2013 2000€ 

  Analiza dobre prakse v tujini 
(študijski obiski) 

2014 10000€ 

 1 Oprema objekta 2014 Odvisno od variante 
Cca 100000€ (najem in obnova) 

Pripravljalna faza 2 Nakup in postavitev opreme 2014-15 CIM obdelovalna celica : 
-CNC obdelovalni center za 
struženje z dodatno y osjo 
(160000€) 
-5-osni CNC obdelovalni center  
(200000€) 
- 3D tiskalnik pro izvedba (30000€) 
 - PLC oprema z 2 robotoma 
(100000€) 
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Merilna celica za umerjanje orodja 
(20000€) 
Robotska celica za varjenje in 
obdelavo s programsko opremo 
(150000€) 
- 3D scanner (30000€) 
Prenosna 3D merilna roka (30000€) 
-Računalniška učilnica z grafičnimi 
postajami  in ustrezno programsko 
opremo(cca 20000€) 
3d merilna miza  
Merilnik površinske hrapavosti 
(5000€) 
Merilec trdote (3000€) 

 Skupaj  748 000€ 

Izvedba 1 Izobraževanje izobraževalcev 2015 60000€ 

2 Priprava gradiv 2015 15000€ 

3 Izvedba izobraževanj za ciljne 
skupine 

2016-2020 300000€ 

4 Stroški dela 2014-2020 100000€ 

 Skupaj  1 335 000€ 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Kohezijska sredstva 85% 2014 1.134.750€ 

Prispevki občin in podjetij 15% 2014 200.250€ 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Število novih delovnih mest 3  50 

Obseg novih poslovnih površin v m2 500 m
2 

  

Število mobilnosti 15   

donos    

Drugo: IC Krško - Izobraževalni center za sodobne tehnologije bo tudi po končanem projektu nudil 
učinkovito podporo lokalnemu gospodarstvu. 

6.1.3. Ustanovitev Mednarodnega centra za eksperimentalne raziskave v 

turizmu / International Center forExperimental Research in Tourism 

(ICERT) 

POVZETEK PROJEKTA: - Pridobivanje lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih partnerjev, sklepanje 
sporazumov o sodelovanju, 

- Oblikovanje projektne skupine za pripravo smernic za izdelavo projektne 
dokumentacije (strategija, vizija, cilji, projekcije, itd.) skupaj s predstavniki partnerjev 
in gospodarstva,  

- Izdelava projektne dokumentacije za ustanovitev centra  

- Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo potrebnih prostorov 
centra, 

- Pridobivanje ustreznih kadrov (direktor, raziskovalci, strokovno osebje), 

- Izdelava izhodiščnih vsebin za začetek delovanja temeljnih stebrov centra, 

- Ustanovitev centra, 

- Zagon aktivnosti in promocija centra, 

- Izvedba projekta »Nove tehnologije v turizmu«. 

- Izgradnja potrebne infrastrukture - objekta za delovanje centra na lokaciji bivšega 
Dijaškega doma Brežice 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji / Podpora podjetniškemu 
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vlaganju v R&R ter povezovanju med podjetji in izobraževalno-raziskovalno sfero 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih 
potreb,število) 

Na lokalnem nivoju: mala, srednja in velika turistična podjetja, zaposleni v turistični industriji, 
dijaki in študenti turističnih in s turizmom povezanih študijskih smeri, turistična društva, javni 
zavodi s področja turizma, lokalne skupnosti 
Na regionalnem nivoju: Regionalna razvojna agencija, mala, srednja in velika turistična 
podjetja, zaposleni v turistični industriji, dijaki in študenti turističnih in s turizmom povezanih 
študijskih smeri, turistična društva, javni zavodi s področja turizma, lokalne skupnosti 
Na nacionalnem nivoju: mala, srednja in velika turistična podjetja, zaposleni v turistični 
industriji, dijaki in študenti turističnih in s turizmom povezanih študijskih smeri, turistična 
društva, javni zavodi s področja turizma, lokalne skupnosti, izobraževalne in raziskovalne 
institucije 
Na mednarodnem nivoju: velika turistična podjetja, izobraževalne in raziskovalne institucije, 
tuje in mednarodne organizacije s področja turizma, raziskovalci s področja turizma. 
Turisti, ki obiskujejo regijo in koristijo storitve regionalnega turističnega gospodarstva. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 
 
 

Turizem je multisektorska, transektorska in medsektorska dejavnost tako po svoji naravi kot 
družbeni vlogi. Iz tega sledi, da je ta dejavnost globoko zakoreninjena v svojemu neposrednem, 
najbližjem okolju in istočasno kozmopolitska, povezuje se z najbolj oddaljenimi možnimi okolji 
in se z njimi uspešno razume in neprekinjeno izmenjuje informacije. Turizem je istočasno 
kulturna in nad-kulturna dejavnost, ki svoje temeljne prvine črpa v lokalni kulturi z 
usmerjenostjo k izmenjavi s tujimi kulturami. 
Ravno zato se tudi izobrazba v področju turizma izmika tradicionalnim, monofakultetno 
organiziranim oblikam poučevanja in učenja. Novo nastajajoča fakulteta znotraj mlade 
dinamične univerze, kot je Univerza v Mariboru, ima ravno to priložnost, da se organizira kot 
nova paradigma v preučevanju turistične dejavnosti in istočasnemu bogatenju kulturnih 
izkušenj neposrednega okolja, ter nosilni vlogi v procesu neprekinjenega prenašanja izkušenj iz 
prakse v akademsko sfero, njihovega akademskega bogatenja in dodajanja nove vrednosti, ter 
vračanja tako obogatenih izkušenj nazaj v proizvajalno in širšo, družbeno sfero. Takšni 
dinamični obliki organizacije ustreza Center za razvoj eksperimentalnih raziskav v turizmu. 
Eden izmed osnovnih smotrov predlaganega centra je tudi spodbujanje gospodarstva za 
vlaganje v raziskave, vzpostavljanje povezav in sinergij med gospodarstvom in visokošolskim 
izobraževanjem, kar je prav tako eden izmed temeljnih postavk prve prednostne osi 
operativnega programa. Center se predstavlja kot:  

a) na lokalni ravni zasnovana institucija, globoko povezana s temeljnimi družbenimi, 
kulturnimi in gospodarskimi možnosti lokalnega okolja (skupine posavskih občin), 

b) center regionalne skupnosti, ki v vseh svojih dejavnostih promovira in spodbuja 
razvoj regije kot celote, še posebej na področju turizma in združuje interes 
regionalnega in širšeslovenskega gospodarstva, 

c) stičišče gospodarskih in akademskih interesov, kjer se srečujejo potrebe in 
pobude, ki jih narekujejo podjetja in znanstveno-raziskovalna produkcija 
akademskega okolja, 

d) v mednarodno skupnost vključena institucija, prek oblik sodelovanja, ki že 
obstajajo in tistih oblik sodelovanja, katere se bodo v bodočnosti, tudi ob 
delovanju instituta, razvijale, 

e) institucija, namenjena neposrednemu strokovnemu izobraževanju kadrov na 
področju različnih oblik turistične dejavnosti, ter kadrov izven turistične 
dejavnosti, ki po svoji družbeni vlogi prispevajo k razvoju turizma, 

f) samostojna akademska institucija, usmerjena v vseživljenjsko učenje, povezovalni 
člen med turistično prakso, splošnim izobrazbenim sistemom (kulturo) in 
znanstveno skupnostjo. 

Delovanje Mednarodnega centra za eksperimentalne raziskave v turizmu je zasnovan 
večnivojsko. Center, ki je oblikovan na podlagi skupnega regionalnega interesa, vključuje 
aktivnosti, ki imajo veliko neposrednih učinkov na ravni lokalnih skupnosti. Center zagotavlja 
strokovno podlago in pomoč občinam, javnim zavodom in društvom pri oblikovanju, 
pripravljanju in izvajanju projektov, omogoča prost dostop do rezultatov raziskovalnih 
projektov, posreduje med interesigospodarstva, regionalnega, državnega in mednarodnega 
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okolja ter lokalne skupnosti. Center bo zagotavljal vnos novih  znanj iz mednarodnega v 
regionalno okolje preko dinamike izmenjavanja vrhunskih raziskovalnih potencialov, ki bodo v 
center prihajali s svojimi projekti, jih tu izvajali in predstavljali rezultate svojega dela. Z 
organizacijo seminarjev, delavnic in predavanj bo center prispeval k dvigovanju splošne 
izobrazbene ravni na lokalni ravni in hkrati omogočal udeleževanju v praktičnem usposabljanju. 
Mednarodni center za eksperimentalne raziskave v turizmu ima tudi neposredne pozitivne 
socialne učinke na okolje v kateremu deluje, saj omogoča nove zaposlitve predvsem mladih in 
visokokvalificiranih oseb ter omejuje beg visokokvalificirane delovne sile v večje centre, 
spodbuja medkulturno sodelovanje in izmenjavo preko dinamike mednarodnega gostovanja 
raziskovalcev, poleg tega pa bogati družbeno življenje na lokalni in regionalni ravni z 
organizacijo različnih dogodkov. 
V turizmu je ključna potreba po inovacijah ne samo v tehnologiji (npr. okolju prijaznejša izraba 
resursov) temveč tudi v inovacijah in razvoju  storitev. Center bo predstavljal sinergijo 
gospodarstva z raziskovalnim akademskim okoljem s prenosom akademskih in strokovnih 
znanj iz mednarodnega raziskovalnega okolja v sodelojoče gospodarstvo inv obratni smeri s 
prenosom potreb in stališč iz gospodarstva v raziskovalno okolje (določitev prioritet in potreb 
po raziskovanju). Tako bo po eni strani center omogočal povečanje znanj in konkurenčnosti v 
sodelojočem gospodarstvu (z akademskim in strokovnim izobraževanjem zaposlenih v turizmu, 
študentov in ljudi s poslovnimi idejami) in po drugi strani izboljševal uporabnost raziskav v 
namen spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva tako pri opredelitvi raziskovalnih problemov 
(kaj so pereča vprašanja, na katera gospodarstvo potrebuje odgovore) in pri samem vpogledu v 
raziskovanje (vključenost zaposlenih v gospodarstvo v raziskovalne projekte). Pri tem bo 
osrednje poslanstvo centra sodelovanje z in izobraževanje ne samo velikih turističnih podjetij 
in že uveljavljenih področij (npr. wellness turizem), temveč tudi majhnih in srednje velikih 
podjetij in startupov, da bodo znali s svojimi inovativnimi idejami rasti in prispevati k razvoju 
regije (npr. zidaniški turizem). 
Prvi projekt v okviru Centra temelji na dejstvu, da je uporaba novih tehnologij v turizmu nujna 
za nadaljnji razvoj turističnih produktov v regiji in za konkurenčno vzdržnost turističnih entitet. 
Projekt odgovarja na temeljne potrebe regionalnega gospodarstva, v mednarodni kategoriji pa 
omogoča razvoj metodologije in tehnologije, ki lahko služi kot vzorčni primer za izvoz na tuje 
trge. Turistična podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom, ne uporabljajo najnovejših tehnologij za 
komunikacijo s svojimi potencialnimi strankami. V spodnjeposavski statistični regiji je od 73 
turističnih entitet (izključujoč gostinske obrate) samo 12 entitet prisotnih na spletu (vir: 
Telekom, baza bizi.si). Po drugi strani se spletni uporabniki le-tega vse bolj poslužujejo za 
iskanje s turizmom povezanih informacij – po zadnji raziskavi Oglaševalske zbornice Slovenije 
MOSS (merjenje obiskanosti spletnih strani) ena desetina spletnih uporabnikov išče turistične 
informacije najmanj enkrat tedensko. Obstaja torej velika diskrepanca med turistično 
ponudbo, ki je na spletu na eni strani, in med povpraševanjem. To brezno se bo še povečevalo, 
saj mlajša generacija vse bolj uporablja spletne in mobilne tehnologije. 
V okviru projekta se bodo turistični produkti regije katalogizirali in vzpostavila se bo enotna 
napredna podatkovna baza, s pomočjo katere bo možno izdelati platformo za nadgradnjo 
trenutne tehnološke infrastrukture, ki bo podpirala uporabo naprednih tehnologij Web 2.0. 
Eden izmed produktov projekta bo pametni interaktivni zemljevid regije, ki bo predpogoj za 
posodobitev obstoječih spletnih strani turističnih ponudnikov na uporabo tehnologij Web 2.0 
ter za razvoj mobilnih aplikacij za pametne naprave. 

CILJI DO 2020: 2014 – idejna zasnova 

2015 – projektna dokumentacija 

2015 – začetek izvajanja projekta »Nove tehnologije v turizmu« 

2015, 2016 – izvedba investicije v infrastrukturo 

2017 zagon centra 

2018 – 2020 izvedba pilotnih raziskav in projektov 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Občina Brežice – nosilec projekta, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem Brežice 
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PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Anica Hribar GSM: 041662055 E-mail:anica.hribar@brezice.si 

Doc. dr. Božidar Veljković GSM:031 691 278 E-mail:bozidar.veljkovic@um.si 

Mag. Bojan Kurež GSM:041 921 114 E-mail:bojan.kurez@um.si 

Izr. Prof. dr. Mladen Knežević GSM: 051 747 160 E-mail: mknezev@pravo.hr 

Doc. dr. Boštjan Brumen GSM: 041 846 972 E-mail:bostjan.brumen@um.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Pridobivanje lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih partnerjev, sklepanje 
sporazumov o sodelovanju, 

- Oblikovanje projektne skupine za pripravo smernic za izdelavo projektne 
dokumentacije (strategija, vizija, cilji, projekcije, itd.) skupaj s predstavniki partnerjev 
in gospodarstva,  

- Izdelava projektne dokumentacije za ustanovitev centra, 

- Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo potrebnih prostorov 
centra, 

- Pridobivanje ustreznih kadrov (direktor, raziskovalci, strokovno osebje), 

- Izdelava izhodiščnih vsebin za začetek delovanja temeljnih stebrov centra, 

- Ustanovitev centra, 

- Zagon aktivnosti in promocija centra, 

- Izgradnja potrebne infrastrukture - objekta za delovanje centra na lokaciji bivšega 
Dijaškega doma Brežice. 

- Izvedba projekta »Nove tehnologije v turizmu« (katalogizacija turističnih storitev v 
regiji; izdelava interaktivnega turističnega zemljevida, posodobitev turističnih spletnih 
strani z novimi tehnologijami; izdelava mobilnih in spletnih aplikacij za pametne 
naprave). 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014 – 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

131/1, 138/3, 138/4, 249/1, k.o. Brežice Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Brežice, ŽU Brežice 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza  
 

1 Projektna dokumentacija za 
ustanovitev centra,… 

2014 20.480 

2 Idejna zasnova,DIIP 2014 0 

3 IP 2015 2.000 

 Skupaj  22.480 

Izvedba 
 

1 Projektna dokumentacija 2015 50.000  

2 Ureditev potrebnih prostorov za 
delovanje c. 

2015-16 2.950.000 

3 Ustanovitev in delovanje centra 2015-
2020 

969.055 

4 Izvedba projekta 2015-
2017 

100.000 

 Skupaj  4.069.055 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Regijska sredstva ali EU skladi 80% 2015-20 3.255.244 

Občina Brežice 20% 2015-20 813.811 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 
 

Kazalec(vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest> 1  5 

<Obseg novih poslovnih površin v m2>  2000 m2 pokritih, 
2.000 m2 zunanjih  

 

<Izvedba izobraževalnih programov za 
izvajalce na področju turizma 

0  5 
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Izvedba raziskav trga in priprava novih 
turističnih produktov  

0  2 

Št. Aplikacij za pametne naprave 0  4 

Posodobljene spletne strani 5  30 

Drugo: Nizko energetski objekt, varovanje okolja, uporaba obnovljivih virov energije, dvig kakovosti v 
turistični dejavnosti, promocija turizma in večja prepoznavnost slovenskih turističnih 
produktov, vključevanje študentov v prakso,… 

6.1.4. Za posavski gozd in les 

POVZETEK 
PROJEKTA: 

Trajnostno upravljanje z gozdom kot virom lesa, spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest, 
izboljšanje energetske učinkovitosti in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Lesna zaloga 
lesa namreč v slovenskih gozdovih iz leta v leto narašča. Po evidencah ZGS ostaja v gozdovih na 
leto kar 1,5 milijona kubičnih metrov lesa neizkoriščenega glede na možni posek. V zasebnih 
gozdovih se poseka slabih 61 odstotkov možne količine, zato ni bojazni, da bi večji posek ogrožal 
ekološke in socialne funkcije gozdov. V Posavju imamo na razpolago na letnem nivoju 345.054 
m3 prirasta lesa. 

PRIORITETA / 
UKREP RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji / Podpora vzpostavitvi 
lesno-predelovalne industrije 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Lastniki gozdov, podjetja s področja logistike in predelave lesa, R&R in izobraževalne institucije, 
občine in društva. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta ter opis 
skladnosti z 
razvojno 
specializacijo 
regije) 

Prof. dr. Pohleven iz Biotehnične fakultete je prepričan, da je za razvoj lesne industrije nujna 
ustanovitev manjših lesnopredelovalnih centrov (CPL), v katere bi se vključevali tudi lastniki 
gozdov, ki bi videli dobiček v izdelku, ne v hlodu. Predelava lesa bi tako potekala tam, kjer ta 
dobrina nastaja, z zaposlovanjem lokalnega prebivalstva bi zmanjšali dnevne migracije v 
industrijska središča, kar med drugim pomeni manjšo obremenitev cest in prihranek goriva in 
časa. Vse to govori v prid znižanju izpusta CO2, k čemur teži sodobna družba.   
V nasprotju z nami so druge evropske države, naj omenimo Avstrijo, Italijo in Poljsko, začele 
prilagajati industrijo kjotskemu sporazumu, tudi tako, da umazano industrijo selijo drugam, celo 
v Slovenijo. Tako je naša država postala pribežališče umazane industrije in nakupovalka kvot 
CO2, kljub olajšavam, ki jih ima glede na količino gozda. »Namesto da bi denar, ki ga plačujemo 
za kvote, vlagali v lesno industrijo, ki ne povzroča izpusta CO2,« nejeverno potarna Pohleven. 
Propad lesne industrije lahko ponazorimo še s številkami: v dvajsetih letih se je število 
zaposlenih v branži zmanjšalo s približno 40.000 na zgolj 11.000. Za primerjavo: Avstrijci so v 
skoraj istem času zaposlenost v panogi povečali s 53.000 na 77.000 ljudi. 
Brežiško gozdnogospodarsko območje leži v jugovzhodnem delu Slovenije na stiku 
predalpskega, dinarskega in panonskega sveta. Na skupni površini 136.077 ha je 70.485 ha 
gozdov. Gozdnatost območja je 51,8%. Prevladujejo zasebni gozdovi. Večjih kompleksi državnih 
gozdov so na Bohorju, Orlici, Mokricah in Jatni. 
 
Površina gozdov glede na lastništvo: 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi G. lokalnih skupnosti Skupaj 

Površina gozda 60.652,62 9.706,80 126,20 70.485,62 

Delež (%) 86,05 13,77 0,18 100,00 

Skupno število gozdnih posesti v brežiškem gozdnogospodarskem območju(BOGOVIČ 2010) 
znaša 26.809 kar predstavlja 2,12 ha na gozdno posest. Do 5 hektarjev gozdov ima 88,5 % 
gozdnih posesti, ki imajo v lasti 46,0 % gozdnih površin zasebnih gozdov. V gozdnih posestih, 
velikih od 5 do 30 ha, je 44,1% površine zasebnih gozdov. Večjih gozdnih posesti, nad 30 ha , pa 
je 9,9 % površine zasebnih gozdov.  
V Posavju delujeta dva združenja lastnikov gozdov, Društvo lastnikov gozdov mirenske doline in 
Društvo lastnikov gozdov Sopota  - Laško. Lastniki gozdov so vključeni še v strojne krožke in 
študijske krožke. 
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Javno gozdarsko službo v območju opravlja Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Brežice, ki je ena od štirinajstih območnih enot. Sedež območne enote je v Brežicah, v njeni 
sestavi  so 4 krajevne enote (Brežice, Kostanjevica, Mokronog – Radeče in  Sevnica). 
V gozdovih gozdnogospodarskega območja prevladujejo rastišča podgorskih bukovij na 
karbonatnih in mešanih kamninah in podgorska bukovja na silikatnih kamninah. Rastišča so 
bogata in niso popolnoma izkoriščena. V drevesni sestavi lesne zaloge prevladuje bukev s 
45,2%, sledijo hrasti s 16,6% in drugi trdi listavci s 14,4%. Med iglavci prevladuje smreka s 
10,7%. Glede na potencialno naravno vegetacijo uvrščamo 84,3 % gozdov v kategorijo 
»ohranjeni«, kar pomeni, da je tujih drevesnih vrst v lesni zalogi manj kot 30%. Spremenjenih in 
izmenjanih gozdov je v območju le 15,7% kar daje zelo dobro osnovo in pogoje za sonaravno 
gospodarjenje z gozdovi.  
 
Lesna zaloga v območju znaša 301 m3/ha (48 + 252), letni prirastek pa 8,5 m3/ha na leto (1,4 + 
7,1). 
 
Realizacija poseka in izvedba gojitvenih ter varstvenih del v državnih gozdovih sledita 
gozdnogospodarskim načrtom, v zasebnih pa zaostajata. 
 
Možen posek lesa v 10 letnem obdobju: 

 Državni gozdov Zasebni in drugi gozdovi Skupaj 

 m
3
 

% od 
LZ 

% od P m
3
 

% od 
LZ 

% od 
P 

m
3
 

% od 
LZ 

% od 
P 

Iglavci 207.411 27,96 106,12 552.574 23,24 75,72 759.985  24,36 83,28 

Listavci 524.089 24,26 87,32 2.897.971 21,05 75,69 3.422.060 21,49 76,80 

Skupaj 731.500 25,21 91,94 3.450.545 21,38 75,70 4.182.045 21,96 77,90 

 
Ob nespremenjenih razmerah na trgu lesa in podobnih socialno-ekonomskih razmerah v družbi 
lahko v prihodnjih letih pričakujemo, da bo posekano cca. 67% možnega poseka. 
Koncesijo za delo v državnih gozdovih ima Gozdno gospodarstvo Brežice. V celotnem območju 
je primarna predelava lesa razširjena, vendar razdrobljena in tehnološko zastarela. Ocenjujemo, 
da je okoli 40 žag, ki v večini uporabljajo še polnojarmeniško tehnologijo. Letna kapaciteta 
razreza je do 5000 m3 hlodovine. Poleg tega deluje še okoli 15 decimirnic in okoli 50 mizarskih 
delavnic. Največja lesnopredelovalna podjetja v območju so: Tanin Sevnica, Kopitarna Sevnica, 
Stilles Sevnica, Celestina Sopota, Tovarna pohištva Podgorje, Lipa Kostanjevica, Deu Mokronog 
in drugi. 
V zadnjih desetih letih se je intenzivneje začelo z bolj sodobnimi načini izrabe manj kakovostne 
lesne mase za energetsko rabo. Za pripravo lesne biomase so v območju prisotni manjši in večji 
sekalniki. 
 Lesnopredelovalna industrija v Sloveniji se je v času izrazite recesije tako kot nekatere druge 
predelovalne dejavnosti znašla v težavah in potrebuje pomoč pri pre-strukturiranju in 
pospeševanju razvoja. Lesnopredelovalna panoga je v Sloveniji pred četrt stoletja zaposlovala 
37.000. Do svetovne   krize v letu 2008 se je skrčila na 20.000 zaposlenih, do leta 2010 pa je 
število zaposlenih padlo že pod 14.000.  Na takšno nazadovanje je poleg osnovnega vzroka, ki je 
v za konkurenčnost gospodarstva zelo neugodnem slovenskem makroeko-nomskem okolju, 
vplivalo tudi pet panožnih vzrokov: 
1. Z osamosvojitvijo je Slovenija izgubila velik del trga v bivši državi, kar je bil nekaj let glavni 
vzrok za krčenje panoge. 
2. Petnajst let ja panoga plačevala nadpovprečen davek močnemu tolarju, saj je od leta 1992 do 
leta 2007 le ta apreciiral za 63 %, oz za približno 4 % na leto. To je najbolj prizadelo prav 
lesnopredelovalno panogo, ki je v začetku tega obdobja desetkrat več izvažala kot uvažala. 
3. Praktično celotno obdobje po osamosvojitvi je panoga delovala, skupaj z drugimi delovno 
intenzivnimi panogami, v težjih pogojih od večine slovenskega gospodarstva tudi zaradi večje 
obdavčenosti dela kot drugih kategorij (kapital, nepremičnine…). 
4. Eden izmed glavnih vzrokov je tudi prepočasno prilagajanje podjetij na hitro spreminjajoče se 
razmere v globalnem gospodarstvu. V veliki meri je bilo to pogojeno s prevelikim odlivom 
razvojno nujne akumulacije (tudi za managerske prevzeme), delno pa tudi s premajhnim 
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zavedanjem o nujnosti prilagajanja globalnim razmeram, ter z odporom zaposlenih do 
sprememb. 
5. Odločilen negativen vpliv pa je imela tudi tako imenovana državna »horizontalna politika«, ki 
je odločilno temeljila na dodani vrednosti/zaposlenega, ki pa je v panogi, z rangom 20.000 EUR/ 
zaposlenega, bistveno nižja od povprečja predelovalne industrije, kjer je nad 30.000 EUR/ 
zaposlenega. Panoga je tako veliko vplačala v državni proračun, za razvojne projekte in 
posodobitev tehnologije pa je dobila zelo malo, približno 1 % do 2 % vplačil.  
IZHODIŠČA za prestrukturiranje slovenske lesnopredelovalne industrije / [avtorji Miha Humar ... 
et al.]. - V Ljubljani : Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2012 
 
Razvoj lesarskega gospodarstva v Posavju sloni že vsa leta pretežno na predelovalni industriji, 
gozdarstvu in kmetijstvu. Lesno predelovalna industrija je v občini Sevnica močno prisotna in 
ima dolgoletno tradicijo. Ravno tako ima močno tradicijo tudi v ostalih posavskih občinah: 
Brežice, Krško, Kostanjevica, Radeče kjer pa je v zadnjih letih zaradi stečajev podjetij močno 
okrnjena. Imamo tako večja kot manjša podjetja: izmed večjih slovenskih pohištvenih podjetij 
tovarna Stilles, tovarno lesnih in plastičnih kopit ter v sedanjem času ortopedskih in drugih 
modnih obuval – Kopitarno,  Tanin Sevnica iz lesa izdeluje proizvode za farmacevtsko, živilsko in 
kemijsko industrijo. Tanin in forfural, ki sta bila v preteklosti njihova glavna proizvoda, pa 
izgubljata delež na račun novih proizvodov s področja farmacije, živilske tehnologije in kemije. V 
Sevnici je tudi večje število manjših podjetij in predvsem podjetnikov, ki se večinoma ukvarjajo s 
proizvodnjo stavbnega pohištva in pohištvene opreme. Našteta podjetja pokrivajo širok spekter 
obdelave in predelave lesa in tržijo končne izdelke na svetovnih trgih. 
 
Tehnološka veriga predelave lesa od hloda naprej pa je bila prekinjena leta 1995 s stečajem 
žage, ki je imela precejšnje zmogljivosti. Sedaj pa lesni trgovci prodajajo les ostalim žagam in 
drugim predelavam, predvsem v tujino. Na prostoru nekdaj delujoče žage pa sedaj delujejo 
druga manjša podjetja različnih dejavnosti. 
 
Slovenska pohištvena panoga je v primerjavi z EU ne-konkurenčna, saj za produktivnostjo 
panoge v EU zaostaja za približno 3-krat. Tudi sektorju pohištvene industrije se v svetu ponujajo 
velike možnosti razvoja, ki pa bi ga morali prilagoditi na slovensko raven. V svetu se vse več 
pohištvenih podjetij poslužuje uporabe standardiziranega celovitega integriranega 
programskega orodja, ki je razvit in prilagojen potrebam pohištvene industrije. Optimizirani 
procesi, koordinirane nabave materiala, točnosti v dobavah in redkosti reklamacij izdelkov, 
predvsem pa komuniciranje s trgom ter upoštevanje potreb in zahtev trga omogočajo 
približevanje in izravnavo dodane vrednosti ter konkurenčnosti z državami EU in drugimi trgi. 
 
Možnosti sodelovanja, ki jih ponuja pohištvena industrija, so široka. V Posavju je prisotna tako 
kovinska in plastična industrija, ki bi se lahko povezali s pohištvenim sektorjem in izkoristili 
možnosti, ki se jim ponujajo (izdelava  pohištvenega okovja iz termoplastov ter robnih trakov iz 
ABS plastike, pohištvenih nog, nosilcev, kotnikov, ročajev, dekorativnih elementov, podnožij 
zaključnih letev, itd). 
 
V Posavju se bo vzpostavila lesno predelovalna veriga. Ker je celotna Slovenija zelo bogata z 
gozdom, bi bilo smiselno potencial lesne biomase ustrezno izkoristiti tudi v energetske namene 
(proizvodnja toplote, električne energije, predelavo biomase v različne energente). V lesno 
predelovalnem centru bodo delovali obrati, kjer se bo les predelal  v različne izdelke (pohištvo, 
notranjo opremo, konstrukcijske elemente, lesne kompozite…). 
Lesni zbirni center in biomasni logistični center bodo organizirani na večih lokacijah v Posavju.  
Pomembna vloga logističnega centra v regiji je zagotavljanje varnosti v oskrbi z vsemi oblikami 
lesnih goriv po zajamčeni kakovosti. Glavna dejavnost bi bila kvalitetna izraba potenciala lesne 
biomase v Posavju v proizvodne in energetske namene. Logistični center bi omogočal 100% 
izrabo lesne biomase. Center bo zasnovan tako, da bo omogočal skladiščenje lesa, sušenje lesa, 
razžagovanje lesa, predelavo lesnega odpada v različne energente (polena, sekanci, pelete, 
brikete), lesno surovino predelal v konstrukcijski les, mizarske polizdelke, izdelke (izdelovanje 
pohištva, izdelovanje lesenih lepljenih lamelnih konstrukcijskih elementov), sočasna 
kogeneracija (proizvodnja) toplote in električne energije.  
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Z navedenim se bi zagotovila nova delovna mesta, omogočilo ustrezno gospodarjenje s 
posavskimi gozdovi, povečanje negovalnih in varstvenih del v gozdu,  omogočil izobraževalne in 
podjetniške koncepte vezane na idejo energetske učinkovitosti in samooskrbe…  

CILJI DO 2020: 1. Uvajanje in izkoriščanje načel trajnostnega razvoja v gozdarstvo, kmetijstvo in 
turistične dejavnosti, dvig dodane vrednosti proizvodov,razvoj novih tehnologij na 
področju OVE, izboljšanje stanja okolja in izpolnjevanje Kyotskih standardov v regiji. 

2. Vzpostavitev lesne verige – lesarsko razvojno partnerstvo, ki bo imel funkcijo 
povezovanja celotne branže od gozda do trga in bo promoviral uporabo lesa, skrbel za 
razvoj novih tržno zanimivih izdelkov in storitev,skrbel za ozaveščanje prebivalstva o 
pomenu lesa za trajnostni razvoj in razvijal tržne kanale za distribucijo novo razvitih 
izdelkov na domačem in globalnem trgu. 

3. Vzpostavitev kompetenčnega centra – podpornega okolja lesarskemu podjetništvu: 
R&R,usposabljanje in izobraževanje kadrov, oblikovanje in razvoj novih proizvodov, 
raziskave trga in marketinške aktivnosti za pridobitev novih trgov 

4. Inkubiranje novih podjetnikov vezanih na izrabo lesa 
5. Vzpostavitev lesnih zbirnih centrov po posameznih občinah 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev 
nosilca projekta 
oziroma skupine 
partnerjev) 

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO (Občina Sevnica,  posavske občine, zainteresirana posavska 
podjetja, Zavod za gozdove, izobraževalne, raziskovalne in podporne institucije. 

PROJEKTNA 
SKUPINA: (vodja 
projekta in člani 
projektne skupine) 

Jože Prah   

Štefan Teraž   

Predstavniki posavskih občin   

Vlasta Kuzmički GSM: 
031 86 42 73 

E-mail: vlasta.kuzmicki@obcina-
sevnica.si 

   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Izdelava projektne dokumentacije razvojnega partnerstva 

Razvoj novih izdelkov in storitev, ki temeljijo na lesu 

Vzpostavitev in delovanje razvojnega partnerstva 

Vzpostavitev in delovanje lesno-proizvodnega mrežnega inkubatorja Posavje 

Usposabljanje in izobraževanje kadrov v kompetenčnem centru gozdarstva in lesarstva Posavje 

Izdelava projektne dokumentacije za podprojekte 

Iskanje investitorjev 

Promocija in trženje novih obstoječih proizvodnih storitev 

TRAJANJE 
PROJEKTA: 
(okvirni časovni 
načrt projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA 
PROJEKTA: 
 

Poslovna cona v Sevnici, Senovo, Krško, Brežice, Bistrica, 
Kostanjevica, Radeče 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Zasebna last in lastnina 
podjetij in občin 

AKCIJSKI NAČRT 1. ELEMENTI SKUPNEGA PROJEKTA: PROJEKTI PODPORNEGA OKOLJA 

     

 Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

     

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

1 Izdelava projektne 
dokumentacije 
razvojnega partnerstva 
(analiza stanja, vizija in 
načrt za izvedbo)  

2014 20.000,00 € 

Pripravljalna faza     
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  Skupaj  20.000,00 € 

Izvedba 1 Lesni inovacijski center 
(razvoj novih proizvodov 
in storitev, ki temeljijo 
na lesu)  

2014-2020 - vzpostavitev infrastrukture: 
2.918.000,00 €  

- financiranje razvoja novih 
izdelkov 5.600,000,00  € 

 

2 Lesno proizvodni mrežni 
inkubator Posavje 

2014-2020 - - financiranje dejavnosti v 
JZP za lesno proizvodni 
mrežni inkubator Posavja: 
1.476.000,00 € 

- - financiranje dejavnosti za 
inkubator za tehnologije 
izrabe lesa, biofarmacijo in 
biokemijo: 500.000,00 €  

3 Kompetenčni center 
gozdarstva in lesarstva 
Posavje 

2014-2020 - Financiranje infrastrukture: 
760.000,00 € 

- Financiranje programov 
usposabljanja in 
izobraževanja:  
2.500.000,00 € 

 Skupaj  13.754.000,00 € 

Skupaj 
pripravljalna faza 
in izvedba 
projektov 
podpornega okolja 

   13.774.000,00 € 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

     

AKCIJSKI NAČRT 2. ELEMENTI PODJETNIŠKIH PROJEKTOV 

 Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

    

Pripravljalna faza 1 Izdelava projektne 
dokumentacije za 
podprojekte  

2014 1.000.000,00 € 

  Skupaj   

Izvedba 1 Lesnopredelovalni 
center: Lesno 
distribucijski in zbirni 
center, žaga in 
proizvodnja 
polproizvodov 
(investicija) 

2015-2012 6.000.000,00 € 

 2 SPTE (samostojna proizvodna 

enota za pridobivanje toplotne 
in električne energije, ki jo 
imenujemo tudi kogeneracija) 

in sušilnice lesa 

2015-2020 6.500.000,00 € 

 3 Občinski lesni zbirni – 
distribucijski centri (5 
centrov) 

2015-2020 7.500.000,00 € 

 4 Podjetniški projekti na 
podeželju vezani na 
izrabo gozda in lesa (30 

2014-2020 6.000.000,00 € 
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projektov) 

     

Skupaj 
pripravljalna faza 
in izvedba 
podjetniških 
projektov 

 27.000.000 € 

SKUPAJ 40.774.000,00 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

 EU sredstva 80  32.619.200,00 

 Državni vir    

 Občinski proračun    

 Zasebna sredstva    

     

KAZALNIKI z 
navedbo virov 
podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Kupljeno zemljišče    

Komunalna ureditev parcel    

    

Novo zaposleni   200 novo zaposlenih 

Vzpostavljen center    1+5 Število 
vzpostavljenih 
centrov 

Število vključenih podjetij   15 

donos   8% 

Drugo:  učinek na rast in delovna mesta 

 učinek na razvoj človeškega potenciala 

 pozitivno vplivajo na okolje  

 

6.1.5. Razvoj in opremljanje poslovnih con v Posavju 

POVZETEK PROJEKTA: V regiji Posavje je lociranih približno 285 ha površin, na katerih se nahajajo poslovne cone. 
Od tega je 160 ha nezasedenih površin. Zasedenost gospodarskih con v Posavju je 44 %. 
Na osnovi priporočil Ministrstva za infrastrukturo in okolje je potrebno poiskati rešitve za 
skupno upravljanje PC.  
Glede na to, da ima regija Posavje zelo dobro geostrateško lego, je nujno, da se izkoristijo 
prednosti te lege in se med seboj povežejo občine za skupni nastop pri upravljanju PC.  

PRIORITETA / UKREP 
RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji / Podpora 

internacionalizaciji podjetij in TNI 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

Podjetja, tuji neposredni investitorji, javne ustanove, 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

V regiji Posavje je lociranih približno 285 ha površin, na katerih se nahajajo poslovne cone. 
Od tega je 160 ha nezasedenih površin. Zasedenost gospodarskih con v Posavju je 44 %. 
V občini Krško se nahaja 7 poslovno/obrtnih con v skupni bruto površini 175 ha. Od tega je 
prostih površin v višini 120 ha oz. 68,6 % površin je nezasedenih. Občina Krško se po 
kvadratnih metrih poslovnih površin na prebivalca uvršča na prvo mesto v Sloveniji. 
V občini Kostanjevica na Krki deluje obrtno podjetniška poslovna cona, ki se v 1. fazi 
komunalno opremila. V 2. fazi pa se predvideva širitev cone za 3,0 ha. Zasedenost obrtno 
podjetniške poslovne cone je 28 %.  
Na območju občine Brežice je v veljavnih prostorskih aktih lociranih 6 industrijsko – 
obrtnih con in gospodarsko središče Feniks: IC Brezina ( je v pretežni meri nepozidana), OC 
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Dobova (nepozidanih stavbnih zemljišč je še 2/3 območja), gospodarsko območje TPV 
(območje je v celoti pozidano in ima možnost širitve proti jugu), GC Krška vas, IC Slovenska 
vas (v večji meri je na območju lastnik vojska, 50 % je pozidana, v njej obratujejo 
posamezna podjetja). Skupna površina industrijsko obrtnih con je 79 ha; od tega je 23,3 ha 
(29,6 %) prostih površin. 
V občini Sevnica je lociranih 4 poslovne cone, in sicer: Poslovna cona Blanca  (skupna 
površina cone 2,4 ha, proste še vse razpoložljive površine), Poslovna cona ob He Boštanj 
(skupna površina cone 4,60 ha, zasedena 1 GP v površini 2.356 m2), Poslovna cona Krmelj 
(skupna površina cone cca. 6,00 ha, nezasedena), Poslovna cona Boštanj – TC Mercator 
(Skupna površina cone cca 2,0 ha,prosta GP4 v površini 3.962 m2). Skupna površina 
poslovnih con je 27,43 ha, od tega je 14,07 ha prostih površin. 
Glede na zgoraj navedene podatke, je zasedenost poslovnih con v Posavju manj kot 50 %. 
Vzroke za nezasedenost je potrebno iskati predvsem v nezadostni opremljenosti PC, 
neurejenem, razdrobljenem in nesistematičnem vodenju PC, nedorečenem trženju in 
promociji poslovnih con ter nenazadnje v nekonkurenčnih pogojih najema/odkupa 
zemljišč, prostorov za potencialne podjetnike. 
Glede na to, da je gospodarska kriza še vedno v velikem zamahu, je investicijski potencial 
podjetij bistveno nižji.  
Zato je potrebno usmeriti napore v skupno iskanje rešitev razvoja poslovnega, 
ekonomskega in industrijskega okolja v regiji Posavje. 
 
Ključno pri tem je, da se med sabo povežejo lokalne oblasti ter skupaj s gospodarsko sfero 
poiščejo rešitve, ki bodo spodbudile tako lokalne podjetnike kot tuje investitorje, da 
opravljajo svojo dejavnost v poslovnih, gospodarskih conah v Posavju.   
 
Tudi priporočila Ministrstva za infrastrukturo in okolje so usmerjena v povezovanje in 
skupni nastop ter se glasijo: 
Na območju posamezne regije se morajo občine povezati in dogovoriti glede skupnega 
vzpostavljanja večjih gospodarskih con in tako preprečiti drobljenje regijskega potenciala, 
tako s stroškovnega kot tudi z mednarodno konkurenčnega vidika. V  okviru razvojne regije 
naj se razvija vsaj eno gospodarsko cono za zagotovitev dolgoročnih potreb regionalnega 
gospodarstva, v središčih nacionalnega pomena vsaj eno večjo mednarodno konkurenčno 
industrijsko cono zaradi zagotovitve gospodarske konkurenčnosti  in vsaj eno podjetniško 
cono malega gospodarstva za spodbujanje razvoja delovnih mest. V lokalnih središčih se 
razvija gospodarske cone le v primeru, da ustrezajo predpisanim prostorskim kriterijem. 
Pri razvoju obstoječih in umeščanju novih gospodarskih con je potrebno upoštevati 
naslednje prostorske kriterije: velikost naselij, njihovo vlogo v urbanem sistemu in 
dostopnost do predvidenih lokacij gospodarskih con, pri izbiri lokacije je potrebno 
preveriti bližino in velikost že obstoječih gospodarskih con ter prometnih terminalov, 
optimalno povezavo s prometnim in energetskim omrežjem in drugo infrastrukturo), 
(Ministrstvo za infrastrukturo in okolje, 2012); 
 
Regija Posavje ima vse danosti od cestnih, železniških, rečnih in letalskih povezav, ki jih je 
potrebno izkoristiti.  

CILJI DO 2020: 1. Oblikovati skupni koncept vodenja in trženja PC v Posavju 

2. Povečati zasedenost poslovnih con 

3. Ustvariti nova delovna mesta 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Občine Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Sevnica, Radeče, Bistrica ob Sotli, RRA Posavje, 
GZS OZ Posavje, podjetja 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Predstavniki posameznih občin   

Predstavnik RRA Posavja   

Predstavnik GZS OZ Posavja   
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AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Razvoj skupnega koncepta upravljanja in trženja PC 
Inštitut za ekonomska raziskovanja je v letu 2013 izdelal študijo, v okviru katere so 
pregledali, kakšno politiko industrijskih con imajo v nam konkurenčnih državah: Italija, 
Hrvaška, Avstrija, Madžarska, Slovaška. Prišli so do sledečih ugotovitev: 
• Pri vzpostavljanju industrijskih con prevladuje vloga lokalne samouprave (občine, 

dežele, županije), medtem ko nacionalna raven strateško in tudi finančno usmerja 
razvoj industrijskih con po državah – nujno potrebno je sodelovanje države, 
lokalnih skupnosti, potencialnih vlagateljev (domačih in tujih) ter podjetniških 
združenj. 

• Vzpostavitev industrijske cone in upravljanje industrijske cone nista nujno v 
»pristojnosti« iste organizacije. 

• Vse obravnavane cone imajo profesionalno upravljanje. Pravna oblika 
upravljavcev industrijskih con je pravna oblika zasebnega prava (tržna 
dejavnost).  

• Vse obravnavane industrijske cone so bile soustanovljene z javnimi sredstvi, 
glavni vir prihodka je prodaja in oddaja zemljišč in zgradb, v nekaterih conah so 
omogočene tudi lokalne spodbude (npr. oprostitev plačila komunalnega 
prispevka).  

• Skupne značilnosti so: celovit pristop, partnerstvo različnih ravni (nacionalna, 
regionalna, lokalna), profesionalno upravljanje, podpora z javnimi sredstvi, 
dobra lokacija (bližina ustreznih transportnih povezav). 

 
2. Ureditev PC po sodobnih konceptih: 

PC je v skladu s svetovnimi trendi potrebno urediti po sodobnih konceptih ekološke 
gradnje, zelene tehnologije, skupaj s pristopom krajinskega oblikovanja, kar 
pripomore k zmanjšanju negativnih učinkov industrijskih con in boljši vključitvi v 
mestno strukturo. S tem pa bi ne le vplivali na izgled, temveč tudi na izboljšanje 
mikroklime, oblikovanje bolj prijaznega okolja za zaposlene in okoliške prebivalce ter 
tudi izoblikovanje lokalne prepoznavnosti in identitete.  
 

3. Zagon skupnega upravljanja poslovnih con  

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: Posavje Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0  
 

  

Pripravljalna faza 1 Oblikovanje projektne 
skupine in projektne naloge 

  

2 Analiza stanja glede PC v 
regiji 

  

    

 Skupaj   

Izvedba 1 Izdelava strategije 
skupnega upravljanja in 
trženja PC 

 10.000,00 

2 Ureditev in opremljanje PC   17.500.000,00 

3 Skupno upravljanje in 
trženje PC 

 200.000,00 

    

 Skupaj  17.710.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

EU 80  14.168.000,00 
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Lastni vir 20  3.542.000,00 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Število novih delovnih mest 0  100 

Obseg novih poslovnih površin v m 0  160 ha 

Drugo:  

6.1.6. Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov 

POVZETEK PROJEKTA: Projekt bi se izvajal na celotnem območju RRA Posavje s posebnim poudarkom na 
območjih pomembnejših s stališča ohranjanja narave kot so Natura 2000, naravne 
vrednote in zavarovana območja. Namen projekta je varstvo in obnova biotske 
raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev vključno z omrežjem 
Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami. V projektu se bo s pomočjo mehkih 
pristopov kot so  komunikacijska orodja, izvedbe delavnic, predstavitev in 
demonstracijskih predstavitev, izobraževanja v nadaljevanju izvedli ukrepi za 
izboljšanje stanja biodiverzitete ter območja naravnih vrednot. Posegi se bodo 
načrtovali na način, ki bo izboljšal stanje Natura 2000, zavarovanih območij in 
naravnih vrednot ter s tem prispeval k ciljem izboljšanja stanja (ob)vodnih 
ekosistemov, habitatnih tipov in vrst. Projekt je naravnan tudi izobraževalno in 
promocijsko na način vključevanja lokalnih prebivalcev, splošne javnosti, kot tudi 
strokovnih inštitucij in pomeni nadgradnjo ter mreženje že izvedenih aktivnosti v 
prostoru ter mreženje vsebin z interaktivnimi in nadstandardnimi vsebinami ter 
pristopi. Lahko govorimo o nadgradnji destinacije Posavje z vsebinami »zelenega« 
turizma.  

PRIORTETA / UKREP RRP: Regija privlačna za bivanje/Varstvo in izboljšanje stanja vodnih virov z namenom 
izboljšanje stanja sladkovodnih voda na območjih kmetijskih zemljišč in gozdnih 
ekosistemov 
 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, analiza 
njihovih potreb,število) 

Splošna javnost,lastniki zemljišč varovanih območij, izobraževalne ustanove kot 
osnovne, srednje in visokošolske ustanove, občine, strokovne inštitucije, javni 
zavodi, lokalne skupnosti, skupine s posebnimi potrebami, kolesarji, obiskovalci in 
turisti.  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter opis 
skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Vzpostavitev celostnega, kakovostnega, trajnostno naravnanega in dostopnega 
doživljanja narave ter drugih storitev kot trženje produktov, zaposlovanje, 
vzpostavitev destinacije Posavje ob raznolikih možnostih promocije, izobraževanja, 
spoznavanja območja pod destinacijsko znamko »S Posavja«. Projekt bo povezoval 
deležnike v oskrbnih, socialnih in doživljajskih mrežah in jim omogočal višjo 
kakovost življenja na podeželju, povezovanju na lokalnem in regionalnem nivoju. 

CILJI DO 2020: Varstvo in izboljšanje stanja (ob)vodnih ekosistemov ter s tem vodnih virov z 
namenom izboljšanje stanja sladkovodnih voda na območjih kmetijskih zemljišč in 
gozdnih ekosistemov.  

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Koordinator ena od občin na območju RRA Posavje (Sevnica), ostale občine na 
območju, strokovni koordinator projekta Zavod RS za varstvo narave, HESS, 
ZGS,KTRC Radeče  
 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Predstavniki vseh 
projektnih partnerjev 

GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

 Revitalizacija vodotoka Mirne, Podjama, Sopota, Bistrice ob Sotli ter 
pritokov Save (obnova mrtvic, obnova poteka struge vodotokov, 
prezentacije revitaliziranih ekosisitemov, zasaditev obrežne vegetacije ob 
vodotokih, vzdrževanje drevesne vegetacije in s tem tudi naravnih brežin, 
vzpostavitev zelenih koridorjev v obliki zasaditve mejic, živic in skupin 
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drevja). 

 Mrtvica Prilipe–izgradnja informativne sobe (Center za boj proti 
invazivnim vrstam) in tematske učne pot s predstavitvijo negativnih 
vplivov vnosa tujerodnih vrst v vodno okolje in spoznavanja ogroženih 
avtohtonih vrst na lokaliteti.  

 Označevanje vsebin varstva narave ob vodotokih, izvirih, kalih in vrtačah 
ter akumulacijskih bazenih na srednji Savi. 

 Izvedba več tematskih poti po dolini Štegine, ob Sopoti, obnova in 
nadgradnja obstoječih poti. 

 Vrbina– izboljšanje habitata hrošča puščavnika Osmodermaeremita: 
sanacija obstoječe obrežne zarasti belih vrb (glavičenje) ob potoku 
Močnik in Struga in vzpostavitev tematskih učnih poti z izvedbo 
prezentacije območja Natura 2000. 

 Jovsi-vzdrževanje habitata travniških vrst ptic (kosec Crexcrex): sanacijska 
sečnja obrežne zarasti in čiščenje pretočnega profila odvodnika Šica, ter 
obnova mokrotnih travnikov (mulčenje grmovne zarasti), obnova 
opazovalnega stolpa 

 Izboljšanje stanja hidrologije v Krakovskem gozdu in nakup/zakup 
naravovarstvenih najpomembnejših zemljišč (23 ha). 

 Ureditev in sanacija 3 izvirov in 3 vrtač. 

 Ureditev 3 info točk in ob HE na Spodnji Savi, izgradnja didaktičnih 
pripomočkov in interaktivnih tabel, obnova in nadgradnja tabel ob 
tematskih poteh, obnova klopi, počivališč. 

  Povezovanje in nadgradnja kolesarskih poti vzdolž spodje Save, njenih 
pritokov in ob akumulacijah HE. 

 Raziskave, analize vodnih virov (vsaj 4 izvirov), habitati, dvoživke. 

 Izobraževanje (šole, turistični vodniki, lokalni vodniki, lastniki) in 
vzpostavitev izobraževalnih modulov v Zeleni hiši na Magolniku. 

 Promocija (zloženke in brošure). 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

4 leta – 1.3.2015 – 1.3.2019 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev primernih 
lokacij za izvajanje 
aktivnosti,občina, naslov, 
kat.štev.) 

Občina Radeče, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Krško, Brežice  Kdo je lastnik 
objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 Podajo občine, javni zavodi na 
območju RRA Posavje 

  

Pripravljalna faza 1 Predlagamo 10% stroška 
investicije 

 500.000  

 Skupaj Leto Ocena stroškov v EUR 

STROŠKI Izvedbe INVESTICIJE 1 Revitalizacija vodotoka Mirne, 
Podjama, Sopota, Bistrice ob Sotli 
ter pritokov Save (obnova mrtvic, 
obnova poteka struge 
vodotokov)… 

5.2015 – 5. 
2019 (48 
mesecev) 

Mirna – 600.000  
Podjama – 100.000  
Sopota – 150.000  
ter pritokov Save – 
700.000  SUM 
1.550.000 

2 Mrtvica Prilipe –izgradnja objekta 
in oprema informativne sobe 
(Center za boj proti invazivnim 
vrstam)  in izvedba tematske učne 
poti s predstavitvijo negativnih 
vplivov vnosa tujerodnih vrst v 
vodno okolje in spoznavanja 
ogroženih avtohtonih vrst na 

5.2015 – 5. 
2019 (48 
mesecev) 

550.000 
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lokaliteti. 

3 Označevanje vsebin varstva 
narave ob vodotokih, izvirih, kalih 
in vrtačah ter akumulacijskih 
bazenih na srednji Savi 

5.2016 – 
5.2019 (36 
mesecev) 

100.000 

4 Vrbina – izboljšanje habitata 
hrošča puščavnika in vzpostavitev 
tematskih učnih poti 

5.2015 – 
5.2017(24 
mesecev) 

320.000 

5 Jovsi - vzdrževanje habitata 
travniških vrst ptic (kosec 
Crexcrex): sanacijska sečnja 
obrežne zarasti in čiščenje 
pretočnega profila odvodnika Šica, 
ter obnova mokrotnih travnikov 
(mulčenje grmovne zarasti), 
obnova opazovalnega stolpa 

5.2015 – 5. 
2019 (48 
mesecev) 

210.000 
 
 

6 Ureditev in sanacija 3 izvirov in 3 
vrtač 

5.2015 – 
5.2019(48 
mesecev) 

150.000 

7 Ureditev 3 info točk in ob HE na 
Spodnji Savi, izgradnja didaktičnih 
pripomočkov in interaktivnih 
tabel, obnova in nadgradnja tabel 
ob tematskih poteh, obnova klopi, 
počivališč 

5.2015 – 
5.2019 (48 
mesecev) 

100.000 

8 Izboljšanje stanja hidrologije v 
Krakovskem gozdu in 
nakup/zakup naravovarstvenih 
najpomembnejših zemljišč (23 ha) 

5.2015 – 
5.2019 (48 
mesecev) 

580.000 

9 Povezovanje in nadgradnja 
kolesarskih poti vzdolž spodnje 
Save, njenih pritokov in ob 
akumulacijah HE 

5.2015 – 
5.2019 (48 
mesecev) 

300.000 

10  Raziskave, analize vodnih    virov 
(vsaj 4 izvirov),  habitati, dvoživke. 

5.2015 – 
5.2019 (48 
mesecev) 

160.000 

11 Izobraževanje (šole, turistični 
vodniki, lokalni vodniki, lastniki). 
in vzpostavitev izobraževalnih 
modulov v Zeleni hiši na 
Magolniku 

5.2016 – 
5.2019 (36 
mesecev) 

65.000 

12 Promocija (zloženke in brošure). 5.2016 – 
5.2019 (36 
mesecev) 

80.000 

   4.165.000 

STROŠKI DELA IN OSTALI STROŠKI 1 Občine 5.2015 – 
5.2019 (48 
mesecev) 416.500 

2 ZRSVN 5.2015 – 
5.2019 (48 
mesecev) 616.528 
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3 HESS 5.2015 – 
5.2019 (48 
mesecev) 

87.000 

   1.120.028 

SKUPAJ STROŠKI PROJEKTA (brez 
pripravljalnih stroškov) 

   5.285.028 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

    

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec(vir) 2014 2018 2020 

Površina  (v ha) izboljšanega 
stanja habitatnih tipov in 
habitatov vrst 

0 100 150 

 
Površina (v ha) urejenih 
površin za izobraževanje in 
doživljanje narave 

0 20 60 

 
 Število urejenih objektov za 
obiskovanje 

0 0 1 

 

6.1.7. Turistični centri na območjih varstva narave v Posavju 

POVZETEK 
PROJEKTA: 

Obnova in izgradnja gostinsko-nastanitvenih kapacitet za turizem, ureditev centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti, ureditev nastanitvenih in vadbenih prostorov za priprave športnih klubov 
in drugih skupin športnikov, ureditev športno-vadbenih površin, izgradnja specialnih športnih 
površin (vzletišče za jadralne zmajarje in padalce, down-hill proga za gorsko kolesarstvo, tirno 
sankališče, adrenalinski park …), ureditev vzgojno-izobraževalnih tematskih poti v edinstvenem 
naravnem sredogorskem okolju, piknik prostori, kamp, sonaravna raba in integracija celotnega 
območja, vzpostavitev upravljavske strukture za vodenje Turistično rekreativnega območja 
Lisca, Izobraževanje vseh deležnikov razvoja območja Lisce za trajnostno delovanje na vseh 
področjih… 

Prioriteta / UKREP 
RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji/ 
Podpora  predstavitvi turizma doma in v tujini s promocijo turistične ponudbe Posavja  kot 
turistične destinacije , spodbujanje učinkovitega in inovativnega trženja Posavja kot turistične 
destinacije (tudi z vključevanjem naravne  in kulturne dediščine, kulinarike, kreativnih industrij, 
zdravja, narave, športa, itd.) ter razvoj novih inovativnih turističnih produktov in storitev, dvig 
njihove kakovosti in razvoj turistične destinacije Posavje 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Lokalno prebivalstvo, šole, turisti, športniki rekreativci in profesionalci (športniki, kolesarji, 
jadralni padalci), poslovneži, pohodniki, mali podjetniki iz lokalnega okolja, otroci, planinci…  

OZADJE 
PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta ter opis 
skladnosti z 
razvojno 
specializacijo 
regije) 

Ureditev širšega območja Lisce, ki je eden najprepoznavnejših vrhov Posavja z dolgoletno 
tradicijo Lisca je eden najvišjih vrhov Posavja z dolgoletno planinsko, turistično in športno 
tradicijo, saj je bila že leta 1902 na vrhu Lisce postavljena prva planinska koča, danes pa se 
nahajata na vrhu dve obnove potrebni planinski koči, športna igrišča in meteorološki center. Od 
nekdaj je priljubljena planinska, kolesarska, izletniška, padalska in turistična točka. Lisca je 
osrednja tovrstna točka Posavja, ki ima izjemen potencial za razvoj turizma, malega 
gospodarstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podeželju ter zaposlitvenih možnosti v ožji 
in širši regiji. Projekt ima pozitiven vpliv na razvoj dodatnih dejavnosti na podeželju v širši okolici 
Lisce, pozitiven vpliv na obstoječe podjetniške in gospodarske dejavnosti ter poveča možnosti 
dodatnega zaslužka prebivalstva. 
 
V Občini Sevnica trenutno obstaja le eno zavarovano območje – rastišče Cluzijevega svišča na 
Lovrencu, ki ima status naravnega spomenika. Obstaja več območij, predvidenih za zavarovanje 
kot naravni spomenik: Boštanj – rastišče rumenega sleča, Vrhek – rastišče rumenega sleča, 
Topolovec – rastišče rumenega sleča, Raja peč, Veliko Kozje in Lisca. Skrajni severni rob občine 
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sega v območje predlaganega Kozjanskega regijskega parka – območje nacionalne 
prepoznavnosti krajine z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine. Pomemben del 
prepoznavnosti naravnih kvalitet prostora je tudi ohranjena biotska raznovrstnost, ki je 
opredeljena kot ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje (območje 
Natura 2000).  
Namen projekta: 
Namen projekta je ureditev širšega območja Lisce in povezovanje s širšo regijo, vključitev 
območij posebnega pomena in (za)varovanih območij ter oblikovanje razvojnega območja na 
osnovi načel trajnostne ekonomije in trajnostnega razvoja okolja, kot prepoznavnega in 
reprezentativnega območja sonaravnega razvoja v Sloveniji in v tujini. 
Zaradi svoje neposredne bližine Kozjanskega Parka in predloga umestitve območja Lisce na 
seznam zavarovanih  naravnih spomenikov, pa je celovita ureditev širšega območja Lisce 
izjemnega pomena tako iz : 
 
1. naravovarstvenega vidika – ohranjanje redkih rastlinskih vrst in habitatov 
2. socio-ekonomskega vidika - zagotavljanja novih perspektivnih zelenih delovnih mest in 
ohranjanja odročnejših območij poselitev 
3. trajnostnega razvoja občine Sevnica in mejnih občin – s poudarkom na trajnostnem turizmu 
in malem podjetništvu, prepoznavnosti širše regije z osrednjo točko Lisca tudi v mednarodnem 
okolju 
Ključni cilji projekta: 

1. Ureditev turistično nastanitvenih kapacitet in podporne infrastrukture:  

- prenova Tončkovega doma 

- izgradnja Centra za šolske in obšolske dejavnosti 

- izgradnja nastanitvenih kapacitet za športnike s potrebno opremo za vadbo, treninge in 
pripravo (interna oprema) 

- obnova in dograditev potrebnih zunanjih športnih površin za rekreativno in profesionalno 
vadbo 

- ureditev počitniškega kampa z ustrezno podporno infrastrukturo 

- obnovitev in posodobitev infrastrukture za jadralno padalstvo 

- down hill proga 

- tirno sankališče 

- adrenalinski park 

- odkupi zemljišč, ki predstavljajo območje habitatov (za)varovanega tipa in povezovanje z 
mejnimi vplivnimi območji. 

 
 
2. Vzpostavitev upravljavske strukture za vodenje Turistično rekreativnega območja Lisca 
Ključno pri realizaciji tega cilja je, da se v sklopu aktivnosti nadaljnjega razvoja širšega območja 
Lisca povežejo vsi ključni deležniki v okolju, ne samo v občini Sevnica, pač pa tudi mejne občine 



45 
 

in upravljavci infrastrukture na (za)varovanih območji. V sodelovanju z njimi določimo razvojne 
cilje in omejitve in nove možnosti realizacije okoljsko sprejemljivih in ekonomsko zanimivih 
programov. 
 

 
 

3. Izobraževanje vseh deležnikov razvoja območja Lisce za trajnostno delovanje na vseh 
področjih; s poudarkom na trajnostnem turizmu, specializaciji v športno rekreativne aktivnosti, 
izobraževalne vsebine s poudarkom na okoljevarstvu in zelenih tehnologijah, inovativnih 
poslovnih pristopih in povezovanju narave in okolja, kulturne in snovne (tehniške) dediščine. 

CILJI DO 2020: 1. Ureditev turistično nastanitvenih kapacitet in podporne infrastrukture:  

- prenova Tončkovega doma 

- izgradnja Centra za šolske in obšolske dejavnosti 

- izgradnja nastanitvenih kapacitet za športnike s potrebno opremo za vadbo,                
treninge in pripravo (interna oprema) 

- obnova in dograditev potrebnih zunanjih športnih površin za rekreativno in   
profesionalno vadbo 

- ureditev počitniškega kampa z ustrezno podporno infrastrukturo 

- obnovitev in posodobitev infrastrukture za jadralno padalstvo 

- down hill proga 

- tirno sankališče 

- adrenalinski park 

- odkupi zemljišč, ki predstavljajo območje habitatov (za)varovanega tipa in povezovanje z 
mejnimi vplivnimi območji. 

2. Vzpostavitev upravljavske strukture za vodenje Turistično rekreativnega območja Lisca 
Ključno pri realizaciji tega cilja je, da se v sklopu aktivnosti nadaljnjega razvoja širšega območja 
Lisca povežejo vsi ključni deležniki v okolju, ne samo v občini Sevnica, pač pa tudi mejne občine 
in upravljavci infrastrukture na (za)varovanih območji. V sodelovanju z njimi določimo razvojne 
cilje in omejitve in nove možnosti realizacije okoljsko sprejemljivih in ekonomsko zanimivih 
programov. 

3. Izobraževanje vseh deležnikov razvoja območja Lisce za trajnostno delovanje na vseh 
področjih; s poudarkom na trajnostnem turizmu, specializaciji v športno rekreativne aktivnosti, 
izobraževalne vsebine s poudarkom na okoljevarstvu in zelenih tehnologijah, inovativnih 
poslovnih pristopih in povezovanju narave in okolja, kulturne in snovne (tehniške) dediščine. 
 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev 
nosilca projekta 
oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Sevnica – nosilec projekta 
Občina Laško – partner 
KŠTM Sevnica - partner  
Planinsko društvo Lisca Sevnica - partner  
ZRSVN – partner  
Kozjanski Park – partner 
Ostale posavske občine-partnerji 

PROJEKTNA 
SKUPINA: (vodja 
projekta in člani 

Vlasta Kuzmički GSM:031 86 42 73 Email: vlasta.kuzmicki@obcina-
sevnica.si 

Matej Imperl GSM:041-600-019 E-mail:matej.imperl@kstm.si 
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projektne skupine) Marko Jesih GSM:051-680-280 E-mail:marko.jesih@obcina-sevnica.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Priprava celotne potrebne dokumentacije 

- Izvedba investicije po fazah 

-  

TRAJANJE 
PROJEKTA: 
(okvirni časovni 
načrt projekta) 

2014 -2020 

LOKACIJA 
PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev 
primernih lokacij 
za izvajanje 
aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

Občina Sevnica, k.o. 1361 Podgorje 
 
Severni del Občine Sevnica, ki se preko območja Lisce 
nadaljuje v območje predlagane širitve Kozjanskega 
parka 
 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč?  
Privatni lastniki – fizične osebe. 
Občina Sevnica 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane 
študije/ projektne 
naloge/ objekti v 
lasti 

0 Idejna zasnova Turistično-
rekreativno območje Lisca 

2009 Že urejeno 

Pripravljalna faza 1 Vzpostavitev upravljavske 
strukture: Dogovor o 
upravitelju območja, naloge 
in pristojnosti 

2014 10.000 

2 Priprava projektne 
dokumentacije: Priprava 
potrebnih dokumentov za 
pričetek izvajanja gradbenih 
in ureditvenih del, vključujoč 
novelacijo idejnega načrta 
(Idejni načrt, gradbena 
dokumentacija, ustrezna 
dovoljenja za gradnjo in 
poseg v prostor 

2014 200.000 

3 Pridobivanje potrebnih 
dovoljenj 

2014-
2020 

10.000 

 Skupaj  220.000 

Izvedba 1 Izvedba gradbenih del 
(opisano v tabeli 1) 

2015-
2020 

5.875.800 € 

 Tabela 1: 
 

 
Postavka Znesek 

1. Okolica objektov 65.109 

2. Šport 1.093.290 

3. Vzletišče - zmajarji/padalci 35.600 

4. Kamp 109.502 

5. Trim steza 26.275 

6. Signalizacija 4.515 

7. Objekti - Tončkov dom 699.300 

8. Objekti - depandanse 1.822.000 

9. Po potrebi zamenjava trafo postaje 35.000 

10. Odkupi zemljišč z (za)varovanimi habitati / 20.000 
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rastjem (1) 

11. 
Odkupi zemljišč za celovito zaključitev 
razvojnih območij (2) 15.000 

12. Elektro priključki  33.500 

13. Rezervoarji najetih cistern  1.500 

14. Prometna infrastruktura - utrjene površine 190.500 

15. Prometna infrastruktura - betonska dela 27.600 

16. Kanalizacija 107.700 

17. SKUPAJ (brez DDV) 4.896.500 

18.  SKUPAJ (z DDV) 5.875.800 

 
(1) ocena stroška teh zemljišč je zaenkrat približek, ocenjen glede na predviden 
obseg širitve Kozjanskega parka. 
(2) ocena stroška je zaenkrat približek glede na GURSOVE vrednosti zemljišč in 
predvidene odkupe v primeru izvedbe projekta v predlagani obliki (Idejsni zasnovi 
iz leta 2008). 

2 Usposabljanje lokalnih 
deležnikov – razvoj vsebin: 
Voden proces z deležniki v 
lokalnem in širšem okolju 
(sonaravna raba in 
integracija celotnega 
območja) 

2014-
2020 

1.000.000 

 Skupaj  6.875.800 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Občina: do 25%; predvsem financiranje infrastrukture in programov 
Država: do 25%; infrastruktura nacionalnega pomena in javna infrastruktura 
EU sredstva (različni razpisi Kohezija in centralizirani viri): do 50%; posamični programi, 
izobraževanja 
Javno zasebna partnerstva: do 30%; investicija v reprezentativne športno-turistične objekte in 
perspektivne zelene programe 

    

KAZALNIKI z 
navedbo virov 
podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir)   2020 

Vzpostavljena upravljavska 
infrastruktura 

  1 

Število novih delovnih mest   25 

Velikost načrtovanih novih 
objektov v m2 

  2800 

Dolžina načrtovanih učnih poti, 
pešpoti v km 

  4 

Dolžina načrtovanih kolesarskih 
poti v km 

  6 

Predvidena dolžina na novo 
urejenih cest v km 

  8 

Odkupi zemljišč v ha   16 

    

    

Drugo: Ključni rezultat projekta bo trajnostni razvoj širše regije, nova delovna mesta in povečana 
prepoznavnost regije in Slovenije. Ta rezultat bo možno doseči z vključujočim načrtovanjem 
vsebin in povezovanjem z ostalimi občinami pri trženju in oblikovanju skupnih programov ter  
znamk, ki bodo prepoznane tako v domačem okolju kot tudi v tujini. Zaradi izjemen možnosti 
kombinacije izobraževalnih, rekreativnih (tudi zelo specifičnih športov, kot npr. jadralno 
padalstvo, downhil) in turističnih aktivnosti. 
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6.1.8. Posavska turistična infrastruktura 

POVZETEK PROJEKTA: Turistična infrastruktura v širšem smislu besede je osnova turistične privlačnosti določenega 
turističnega območja-turistične destinacije in je podlaga in pogoj za razvoj turistične 
ponudbe. Skladno s spremembami v okolju, obstoječimi in predvidenimi investicijami v 
Posavju, je  obstoječo turistično infrastrukturo potrebno nadgraditi, zlasti na področju  
novozgrajenih hidroelektrarn v Posavju ter že obstoječo turistično infrastrukturo na drugih 
območjih v Posavju obnoviti in dopolniti ter na njej oblikovati nove vsebine  , ki bodo 
pripomogle povečanju privlačnosti turistične destinacije Posavje.  
Projekt zajema:  
-ureditev in nadgradnjo turistične infrastrukture ob območjih HE v Posavju 
(turistično rekreacijski centri s spremljajočo infrastrukturo ob HE na spodnji Savi) 
 -ureditev in nadgradnjo ostale turistične infrastrukture (ureditev hipodroma Brege in 
konjeniških oz. jezdeških poti v Posavju, infrastrukturne ureditve ostalih tematskih poti v 
Posavju-pohodniške, planinske poti, kolesarske steze…), ki je nujno potrebna za nadaljnji 
razvoj turizma v Posavju. 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji/ 
Podpora  predstavitvi turizma doma in v tujini s promocijo turistične ponudbe Posavja  kot 
turistične destinacije , spodbujanje učinkovitega in inovativnega trženja Posavja kot 
turistične destinacije (tudi z vključevanjem naravne  in kulturne dediščine, kulinarike, 
kreativnih industrij, zdravja, narave, športa, itd.) ter razvoj novih inovativnih turističnih 
produktov in storitev, dvig njihove kakovosti in razvoj turistične destinacije Posavje 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih 
potreb,število) 

Domači in tuji obiskovalci, turisti, ponudniki turističnih storitev 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Že ob gradnji hidroelektrarn na Spodnji Savi so bile v državnem lokacijskem načrtu 
predvidena posamezna območja ob reki Savi, kjer naj bi se uredile rekreacijske vsebine. 
Zelene parkovne sprehajalne in rekreativne površin ob HE so neposredno povezane s 
turistično ponudbo aktivnega oddiha v naravi, kar je ena izmed temeljnih prioritet turistične 
ponudbe ne samo Posavja temveč tudi celotne Slovenije (Nova  Strategija razvoja turizma 
Slovenije kot prioriteto določa zeleno, aktivno in zdravo Slovenijo) . 

CILJI DO 2020: -izgradnja TRC in spremljajoče infrastrukture ob HE na spodnji Savi na območjih 
posameznih posavskih občin (Sevnica, Brežice, Krško, Radeče) 
-nadgradnja obstoječe turistične infrastrukture na ostalih območjih v Posavju 
- nove turistične vsebine na zgoraj navedeni turistični infrastrukturi 
- povečanje števila prihodov in prenočitev turistov v Posavju 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Vse posavske občine, javni zavodi s področja turizma  

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

A) Izgradnja TRC in spremljajoče infrastrukture ob HE na spodnji Savi na območjih 
posameznih posavskih občin (Sevnica, Brežice, Krško, Radeče) 
 
OBČINA KRŠKO: 

- Ureditev športno rekreacijskega turističnega centra ob reki Savi za vodne in obvodne 
športe, vožnje s čolni, kanuji, splavarjenje, piknik prostori, …,  

- nabava potrebne opreme: čolne, kanuje, igrala, klopi, nizko vgrezno ladjico 

- ureditev novega rečnega pristana ter ureditev dostopa do vode z zatokom s pristani za 
plovila in čolnarno na vodi..Poleg zatoka se uredi en ali več večnamenskih objektov za 
spravilo ali izposojo čolnov zelenimi  parkovnimi površinami in ureditvi parkirnih mest 
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za obiskovalce rekreacijskega centra ter  

- ureditev parkirišča za avtodome 

- Ureditev  javne ceste, v dolžini cca. 175m in večnamenska kolesarska pot v dolžini 
129m, tako, da se obstoječa pot prestavi 

 
OBČINA SEVNICA 

- ureditev športno-rekreacijske vsebin ob akumulacijskem jezeru HE Boštanj pri 
Orehovem, na akumulacijskem jezeru HE Blanca ob starem mestnem jedru Sevnice 

- Ureditev sprehajalne in kolesarske poti med Orehovim in starim mestnim jedrom 
Sevnice v dolžini 6 km 

- Ureditev infrastrukture za tekmovalni ribolov (ribiške steze) na Orehovem v dolžini 
1500m 

- Ureditev mestnega parka Sevnica na obrežju reke Save ob starem mestnem jedru s 
parkovno opremo; ureditev prireditvenega paviljona 

- Turistična ladja 

- Ureditev infrastrukture za vodne dejavnosti: pomoli, privezi … 

- Ureditev športnih površin na kopnem: balinišče, odbojka na mivki, mini golf … 

- Kamp in avtokamp 
 
OBČINA BREŽICE 
Z izgradnjo hidroelektrarn Brežice in Mokrice ter infrastrukturnimi ureditvami se območje 
med obema energetskima zgradbama namenja športu, rekreaciji ter s tem povezanim 
turizmu.  
Na območju Vrbine se ureja kot zeleno zaledje mesta, v katerem se bodo zagotavljale 
ureditve za prostočasne dejavnosti in turistično ponudbo. 
 -Uredila se bodo rekreacijska območja, ki se bodo navezovala na akumulacijski bazen 
hidroelektrarne Brežice in na mestno jedro.  
-Topolovi nasadi se bodo odstranili,  
-potok Struga se bo preuredil z izkopom kanala pod zahodno fasado Brežic,  
-oblikovalo se bo jezero, ki bo poleg poživitve dinamike krajine služil tudi kot rekreacijsko 
območje,  
-oblikovala se bodo območja na katerih so predvidene umestitve prireditvenih prostorov, 
športnih igrišč, amfiteatra, otroškega igrišča, različnih sezonskih gostinskih objektov, ter 
manjšega pristanišča ob Strugi. 
Na desnem bregu reke Krke pri Velikih Malencah (Grič) se  
-uredi kajak steza in športno-rekreacijsko območje s športnimi igrišči za odbojko, mali 
nogomet, badminton in balinanje ter podobno, ki so vsa v travnati izvedbi,  
-ter piknik prostori in rečnim pristanom za čolne s privezi za čolne v leseni izvedbi.   
-Vzdolž ceste Krška vas–Brežice se na površinah, ki bodo po izgradnji HE Mokrice zunaj 
območja poplav, uredi šotorišče.  
Na območju Mostec  
-se izvede dozidava brodarske hiše, ribiški dom, v katerem se uredijo tudi brodarski muzej, 
prostori za veslaško društvo in podobno.  
-Severozahodno in vzhodno od brodarske hiše ter ribiškega doma se uredijo parkirišča za 
osebna vozila in avtodome.  
-V sklopu ureditve parkirišč se rekonstruirata Heflerjev most in dostopna pot do mostu.  
-Med visokovodno-energetskim nasipom in akumulacijskim bazenom se na levem bregu 
uredijo travnate površine. Vzdolž levega brega akumulacijskega bazena se uredijo privezi za 
čolne, pristan za turistično plovbo, dostopi do vode, urgentni dostop za gasilce in reševalce, 
stojišča za ribolov in večnamenska površina za izvedbo vzdrževalnih del na brodu ter za 
izvedbo brodarskih prireditev.  
-Ob stari strugi Gabernice se zasadijo avtohtoni listavci.  
-Na zunanji strani nasipa se ob večnamenski poti umestijo skulpture.  
-Na levem in desnem bregu Save se uredi ploščad z vsemi potrebnimi napravami za 
pristajanje broda. Na desnem bregu akumulacijskega bazena se uredi travnata površina kot 
spremljajoča ureditev ob pristanu za brod. 
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OBČINA RADEČE 
TRC Savus je nastal ob akumulacijskem jezeru HE Vrhovo. Športno-rekreacijske površine so 
bile predvidene že v državnih lokacijskih načrtih ob izgradnjih hidroelektrarn na spodnji Savi. 
Z izgradnjo TRC Savus so Radeče pridobile turistično informacijsko pisarno, gostinski lokal, 
splavarnico in pa pristanišče. Takoj po izgradnji, je TRC Savus »zadihal« s polnimi pljuči, 
zaradi česar so se kmalu pokazale tudi nove potrebe: 

- Ureditev kulinaričnega »impulz« centra 

- Ureditev turističnega inkubatorja za mlade 

- Ureditev rečnega gledališča 

- Ureditev sistema »glasbe, vode in svetlobe« 

- Ureditev veslaškega centra 
 
Dopolnitev ponudbe Učne poti Savus bo pripomogla k povečanju atraktivnosti in 
prepoznavnosti destinacije: 

- Ureditev fitness centra na prostem za seniorje 

- Umestitev didaktični igral za spoznavanje pomena vode 

- Ureditev objezerske »art« promenade 

- Ureditev »plavajočih vrtov« 

- Ureditev objezerske kolesarske steze 

- Ureditev kolesarske točke za skupine in individualne goste 
 
V Radečah razpolagajo z najdaljšo in najbolj funkcionalno ribolovno traso v Evropi, na kateri 
se že nekaj let zapovrstjo odvijajo tekmovanja na svetovni ravni (Svetovno prvenstvo za 
ženske v ribolovu s plovcem, Svetovno ekipno prvenstvo …), iz česar pa izhajajo tudi večje 
potrebe: 

- Ureditev bajerja 

- Ureditev brežine pod Malim domom 

- Vzpostavitev šole ribolova za mlade 

- Vzpostavitev izposojevalnice ribiške opreme 

- Ureditev prireditvenega prostora z nadstreškom 

- Ureditev 3 apartmajev v Ribiškem domu 

- Ureditev avtodom prostora za 5 avtodomov 
 
B) Nadgradnja obstoječe turistične infrastrukture na ostalih območjih v Posavju 
Ureditev Hipodroma Brege ter s tem postaviti konjeništvo kot eno prioritetnejših športno 
turistično rekreativnih in terapevtskih dejavnost v občini Krško – KONJENIŠKI TURIZEM. V 
območju trenutno urejenega hipodroma je urejena kasaška steza za dirke v zapregah dolžine 
1000 m in širine 18 m, kar je primerno samo za tekme kasačev; 
- Ustanovitev podjetja, ki bo izvedel investicijo in upravljal s hipodromom 
- Izgradnja hipodroma 
Ureditev tematskih poti Posavja: Obstoječa turistična infrastruktura omogoča in aktivno 
podpira razvoj proizvoda pohodništva, kolesarjenja, jahanja, in dejavnosti na vodi, toda take 
poti je potrebno čim bolj enotno označiti in tako omogočiti obisk tudi posameznim manj 
veščim pohodnikom, kolesarjem in jahačem: 
-enotna ureditev in označitev tematskih poti Posavja( pohodniške, kolesarske, jahalne poti) 
V VSEH POSAVSKIH OBČINAH 
Oživljanje vinogradniške stavbne dediščine na območju Posavja: Prostor Gorjancev, širše 
okolje Gadove Peči in Brezovice: 
Z oživitvijo obstoječih, v večini primerov zapuščenih,  a še  sorazmerno dobro ohranjenih  
hramov in zidanic, tudi  z njihovo prilagoditvijo novemu, se bo  ohranil del naše stavbne 
turistične infrastrukture, pomembne ne samo za lokalni ampak tudi za širši slovenski ,kakor 
tudi evropski prostor. Kot prostorska in arhitekturna,tudi  v Evropi edinstvena  posebnost  
pa bodo prenovljeni hrami in zidanice postale pomemben sestavni del tu hitro razvijajoče se 
gospodarske dejavnosti -  turističnega razvoja, višje zahtevne stopnje: 
Ovrednotenje hramov in zidanic. 
Izdelava posnetkov in predlogov potrebnih sanacij 
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Izdelava urbanistične vizije 
Izdelava monografije 
Odkup zemljišča in hrama (4 x) 
Vzorčna razvojna prenova hrama (4 X) 
 
Ureditev ribiškega doma , izgradnja rekreacijskih objektov in spremljajoče turistične 
infrastrukture na področju ribnika Mačkovci 
 
Ureditev zdraviliške vasi na območju občine Kostanjevica na Krki 

TRAJANJE 
PROJEKTA:(okvirni 
časovni načrt projekta) 

2014-2020, fazno 

LOKACIJA PROJEKTA POSAVJE Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1    

2    

3    

 Skupaj   

Izvedba 1 Izgradnja TRC in 
spremljajoče infrastrukture 
ob HE na spodnji Savi na 
območjih posameznih 
posavskih občin : 
-Sevnica 2.120.000 
-Brežice: 7.392.000 
-Krško : 
800,000+(800.000+212.00) 
skupaj 1.812.000 
-Radeče 1.750.000 

 2.120.000+7.392.000+1.812.000+1.750.000  
(11.324.000+1.750.000= 13.074.000) 

2 Nadgradnja obstoječe 
turistične infrastrukture na 
ostalih območjih v Posavju 
- Hipodrom Brege:4 mio 
EUR  
-Tematske poti Posavja: 
enotna ureditev in 
označitev tematskih poti 
Posavja v vseh posavskih 
občinah( pohodniške, 
kolesarske, jahalne poti) 
1.120 000,00 
 
- Oživljanje vinogradniške 
stavbne dediščine na 
območju Posavja: 252.000 
-Ribnik Mačkovci 900.000 
-Zdraviliška vas 448.000 
 

 4.000.000 
+1.120.000+252.000+900.000+448.000  
(6.272.000+448.000= 6.720.000) 

 SKUPAJ  19.794.000  

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

   Še ni možno definirati 
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KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec(vir) 2014 X 2020 

M2 novozgrajenih  turistično 
rekreacijskih površin 

0  4 

povečanje števila turistov v 

Posavju  

0  20% 

 število novih zaposlitev 0  MIN 20  

 

6.1.9. Info center Kozjanskega parka 

POVZETEK PROJEKTA: Upoštevaje porast obiska v zadnjih letih in obstoječe kapacitete za delo z obiskovalci parka 
je potrebno v čim krajšem možnem času vzpostaviti informacijski parkovni center, po vzoru 
drugih parkov (Triglavski narodni park, Park Škocjanske jame, KP Škocjanski zatok, KP 
Sečoveljske soline,…)  

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji/ 
Podpora  predstavitvi turizma doma in v tujini s promocijo turistične ponudbe Posavja  kot 
turistične destinacije , spodbujanje učinkovitega in inovativnega trženja Posavja kot 
turistične destinacije (tudi z vključevanjem naravne  in kulturne dediščine, kulinarike, 
kreativnih industrij, zdravja, narave, športa, itd.) ter razvoj novih inovativnih turističnih 
produktov in storitev, dvig njihove kakovosti in razvoj turistične destinacije Posavje 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Obiskovalci parka 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Obiskovalci morajo dobiti celovito, strokovno preverjeno in usmerjeno informacijo o Natura 
2000 območjih in naravnih vrednotah v parku, kakor tudi celovito in zgoščeno informacijo o 
pomenu ohranjanja okolja in narave na splošno. 

CILJI DO 2020: Vzpostavljen informacijski center Kozjanskega parka 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Nosilec projekta je Kozjanski park 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Hrvoje Teo Oršanič  hto@kp.gov.si 

Mojca Kunst  Mojca.Kunst@kp.gov.si 

Dušan Klenovšek  Dusan.Klenovsek@kp.gov.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Pridobivanje izvedbenih idej 
2. Vzpostavitev informacijskega centra 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014 - 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Grad Podsreda Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? Občina Brežice, 
Občina Kozje 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    
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Pripravljalna faza 1 Idejne rešitve 2014 3.000 eur 

2    

3    

 Skupaj   

Izvedba 1 Vzpostavitev 
informacijskega središča 

2015 45.000 eur 

2    

    

 SKUPAJ  48.000 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

   48.000 

    

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Več obiskovalcev   50% 

Več okoljskih dogodkov   30% 

    

Drugo:  

 

6.1.10.  Info stolpi z okoljsko informativnimi obvestili 

POVZETEK PROJEKTA: Gre za grajene objekte zunanjih mer višina 3,00m in širina 1,30m v katerih se tekoče 
menjujejo obvestila o okoljskih dogodkih v Kozjanskem parku. Razen le-teh je objekt 
namenjen predstavitvi dogajanja tudi drugih organizacij v območju parka (šole, društva, 
Občine, Krajevne skupnosti, zavodi,…). Objekt se postavi čim bližje mestom pogoste gostitve 
občanov/obiskovalcev. Ker se vsebine pogosto menjujejo je objekt nenehno deležen 
pozornosti in s tem opravičuje svoj namen. 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji/ 
Podpora  predstavitvi turizma doma in v tujini s promocijo turistične ponudbe Posavja  kot 
turistične destinacije , spodbujanje učinkovitega in inovativnega trženja Posavja kot 
turistične destinacije (tudi z vključevanjem naravne  in kulturne dediščine, kulinarike, 
kreativnih industrij, zdravja, narave, športa, itd.) ter razvoj novih inovativnih turističnih 
produktov in storitev, dvig njihove kakovosti in razvoj turistične destinacije Posavje 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Lokalno prebivalstvo, obiskovalci, turisti 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Projekt zagotavlja diseminacijo informacij o številnih okoljskih dogodkih v območju parka. 
Gre za zelo uspešno prakso obveščanja in s tem spreminjanja odnosa do okolja, kar je nujen 
pogoj trajnostnega in čim bolj sonaravnega razvoja okolja. Podoben objekt že opravlja svojo 
funkcijo v Kapelah (občina Brežice).   

CILJI DO 2020: Postavitev treh (3) info stolpov v območju parka. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Nosilec projekta je Kozjanski park. 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Mojca Kunst GSM: E-mail: 
mojca.kunst@kp.gov.si 

Anton Preskar GSM: E-mail: 
toni.preskar@kp.gov.si 
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Dušan Klenovšek GSM: E-mail: 
dusan.klenovsek@kp.gov.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Urejanje dokumentacije  
2. Gradnja objektov 
3. Informacijsko vzdrževanje objektov 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014 - 2016 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Bistrica ob Sotli, grad Podsreda (na področju občine 
Brežice), Kozje  

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
SKZG RS, Občine, zasebni 
lastniki 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0  2014 2.000 eur 

Pripravljalna faza 1 Nakup lokacije 2014 4.000 eur 

2    

3    

 Skupaj   

Izvedba 1 Gradnja info stolpov 2015 30.000 eur 

2    

 SKUPAJ  36.000 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

   36.000 

    

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Višja udeležba na okoljskih dogodkih   50% 

Več okoljskih dogodkov   30% 

    

Drugo:  

 

6.1.11.  Obnova sistema parkovnih tematskih poti po Kozjanskem parku 

POVZETEK PROJEKTA: Upoštevaje porast obiska v zadnjih letih in obstoječe stanje parkovnih tematskih poti je 
potrebno v čim krajšem času obnoviti sistem parkovnih tematskih poti z vzpostavitvijo nove 
prehodne poti skozi kanjon Bistrice, vzpostavitvijo botanične učne poti okoli gradu 
Podsreda, postavitvijo klopi in ureditvijo razgledišč na že obstoječih poteh, izdelavo spletne 
aplikacije o informacijah ob tematskih poteh, postavitvijo geoloških in pedoloških 
monolitov, ter izdajo brošure o vsebinah tematskih parkovnih poti.  

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji/ 
Podpora  predstavitvi turizma doma in v tujini s promocijo turistične ponudbe Posavja  kot 
turistične destinacije , spodbujanje učinkovitega in inovativnega trženja Posavja kot 
turistične destinacije (tudi z vključevanjem naravne  in kulturne dediščine, kulinarike, 
kreativnih industrij, zdravja, narave, športa, itd.) ter razvoj novih inovativnih turističnih 
produktov in storitev, dvig njihove kakovosti in razvoj turistične destinacije Posavje 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Obiskovalci parka 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 

Sistem tematskih parkovnih poti (60 km) je v grobem že zastavljen, ni pa dodelan do 
primerne stopnje. Obiskovalci morajo dobiti celovito, strokovno preverjeno in usmerjeno 



55 
 

ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

informacijo o Natura 2000 območjih in naravnih vrednotah v parku, kakor tudi celovito in 
zgoščeno informacijo o pomenu ohranjanja okolja in narave na splošno. 

CILJI DO 2020: Obnovljen sistem tematskih poti po Kozjanskem parku 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Nosilec projekta je Kozjanski park 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Hrvoje Teo Oršanič  hto@kp.gov.si 

Mojca Kunst  Mojca.Kunst@kp.gov.si 

Toni Preskar  Toni.Preskar@kp.gov.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Pridobivanje izvedbenih idej 
2. Vzpostavitev sistema tematskih poti 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015 - 2018 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Poti locirane po občinah Krško, Brežice, Bistrica ob Sotli, 
Kozje, Podčetrtek 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? SKZG RS, Občine, 
zasebni lastniki 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Idejne rešitve 2015 3.000 eur 

2    

3    

 Skupaj   

Izvedba 1 Prehodna pot – soteska 
Bistrice 

2015-
2018 

20.000 eur 

2 Botanična učna pot pri 
gradu Podsreda 

 5.000 eur 

3 Klopi in razgledišča . 
ureditev 

 4.000 eur 

4 Spletna aplikacija  2.000 eur 

 Geološki in pedološki 
monoliti 

 5.000 eur 

5 brošura  4.000 eur 

 SKUPAJ  43.000 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

   40.000 

    

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Več obiskovalcev   50% 

Več okoljskih dogodkov   30% 

    

Drugo:  
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6.1.12.  Dostopna dediščina – nove vsebine, celostno ohranjanje in 

predstavljanje dediščine Posavja 

POVZETEK PROJEKTA: Obnova je temelj, vsebine pa so nujne za razvoj, ohranitev, ustrezno in trajnostno delovanje 
inštitucij v obnovljenih objektih kulturne dediščine. 
Posavje je izjemno bogato s spomeniki, tako večjimi kot so gradovi kot z manjšimi kot so 
posamezne hiše in npr. Hočevarjev mavzolej v Krškem. 
Projekt je namenjen povezovanju vseh sorodnih objektov in inštitucij, izvedbi novih 
raziskovalnih projektov, ki so temelj za izvedbeni del – predstavitev rezultatov v različnih 
oblikah, namenjenih najširšemu krogu javnosti.  
Projekt bo osredotočen na vsebine, ki povezujejo Posavje ter ga umeščajo v mednarodni 
prostor ter ob tem omogočajo tudi številna kakovostna partnerstva v Posavju, Sloveniji in v 
Evropi.  
Ob tem je pomemben cilj projekta povezovanje javnih inštitucij in NVO, povezovanje 
strokovnjakov in ljubiteljev ter povezovanje profesionalcev in prostovoljcev. 
Projekt je namenjen raznovrstnim načinom ohranjanja in revitalizacije dediščine Posavja, 
oblikovanje novih tržnih produktov, ki bodo zagotavljali nov vir sredstev za redno delovanje 
predvsem NVO in boljše delovanje javnih ustanov. 
Nivoji projekta: 

1. Temeljne raziskave in njihova implementacija. 
2. Izvedba novih vsebin 
3. Povezovanje Posavja na osnovi dediščine vseh vrst s poudarkom na nesnovni – 

nematerialni, t. i. živi dediščini. 
Projekt je povezan s projektom Gradovi Posavja – posavska stoletja, dežela gradov in glasbe, 
Mestna jedra in Podeželje in tla pod našimi nogami. 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Regija privlačna za bivanje/ Razvoj visokokakovostne ponudbe turizma, ki temelji na 
vključevanju kulturno-zgodovinskih potencialov  in možnosti doživljanja kulturne dediščine 
Posavja. 

 
CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Obiskovalci muzejskih ustanov in turisti, prebivalci Posavja, prostovoljci, strokovna javnost, 
raziskovalci, dijaki in študenti, zainteresirana slo in mednarodna javnost. Nevladne 
organizacije in javne ustanove. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Posavje je bilo vedno pomembno stičišče in žarišče številnih dogodkov, ki so postali mejniki 
v zgodovini Slovenije. Projekt bi bil usmerjen v dogodke in ljudi, ki so zaznamovali celotno 
območje, njihove sledi pa so pomemben del naše preteklosti in je pomembno, da jih na 
različne načine predstavljamo ter »uporabljamo« v smislu celovitega ohranjanja dediščine, 
ki vključuje oziroma povezuje materialno in nematerialno dediščino. 
Projekt vsebuje več vsebinskih sklopov: 

1. Protestantizem v Posavju povezan z Evropo 
Eno najpomembnejših in najbolj zanimivih obdobij v slovenski zgodovini je obdobje 
protestantizma – burno 16. Stoletje, v katerem ima pomembno mesto tudi Posavje. 
Fragmentarno znanje in zavedanje o dogajanju in dosežkih je osnova obsežnega projekta, ki 
je sestavljen iz temeljne mednarodne raziskave in predstavljanja na različnih nivojih in 
oblikah. 
Posavje je močno zaznamovalo obdobje protestantizma, ki je povezalo današnje območje v 
skupno reformistično gibanje. Tako je bilo Krško eno izmed središč gibanja, aktivno pa so 
sodelovali tudi v Brežicah s šolo in v Sevnici z delovanjem na gradu ter v Loki pri Zidanem 
mostu – župniji Primoža Trubarja. Še posebej so bili novim idejam naklonjeni lastniki 
posavskih gradov (Sevnica, Rajhenburg, Krško, Šrajbarski turn). Raziskave in predstavitve so 
bile v preteklosti usmerjene predvsem v delo in življenje Primoža Trubarja, manj pa vemo o 
Adamu Bohoriču, Juriju Dalmatinu, Rajhenburških, Ungnadih in drugih, ki so pomembno 
sooblikovali gibanje. Obdobje je zaznamovala tudi močna evropska povezanost in delovanje 
na širšem ozemlju. Prav tako lahko govorimo o evropski zgodbi, ki presega regionalne 
okvirje. 
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2. Gradovi v Posavju, povezana stoletja – raziskovalni in aplikativni del  
Posavje je dežela gradov, številni so obnovljeni, drugi čakajo na obnove. Podprojekt je 
sestavljen iz prenove in vsebin, s poudarkom na vsebinah v že obnovljenih gradovih ter 
povezovanju vseh v pot – transverzalo. Aktivnosti vključujejo dodatne raziskave o lastnikih, 
stavbni zgodovini in življenju na gradovih in ob njih ter predstavljanje teh zgodb na različne 
načine. Cilj je povezanost vseh gradov v Posavju v celoto in njihova umestitev v mednarodni 
prostor tako z arhitekturo, še bolj pa z vsebinami. 

3. Povezovanje in obnova ter uporaba manjših spomenikov 
V celotnem Posavju so manjši spomeniki, ki jih je treba obnoviti, označiti, zagotavljati 
konstantno skrb – npr. obnova Hočevarjevega mavzoleja, obnova pomnikov NOB, 
Štovičkova galerija v Leskovcu ipd, popis vseh javnih spomenikov, preverjanje stanja in 
strateško povezovanje v Posavju. 

4. Industrijska dediščina Posavja 
Posavje se je industrijsko pričelo razvijati tik pred začetkom druge svetovne vojne, po vojni 
pa se je razvila na celotnem območju Posavja. Ob tem se je povečalo število prebivalcev, 
raznovrstnost le-teh in izobrazbena struktura. Večjo prelomnico pomeni gradnja NEK in 
vzpostavljanje Posavja kot centra energetske industrije, kar ponovno pomeni večje 
spremembe v načinih življenja posameznikov in območja. Industrijska dediščina je ena 
pomembnejših svetovnih tem na področju dediščine, ki vključuje tako materialno kot 
nematerialno dediščino, s posebnim oziroma na ljudeh, ki so jo sooblikovali. Pomembna je 
tako ohranitev in predstavljanje stavb in predmetov, še bolj pa ohranjanje in predstavljanje 
nesnovne dediščine – življenjskih zgodb, znanj in veščin ter raznovrstnega gradiva – tako 
fotografij kot dokumentov, AV zapisov ipd. Projekti bi se usmerili v celostno ohranjanje s 
poudarkom na nesnovni dediščini. 

5. Raznovrstne lokalne zbirke in muzeji: o Radeč do Bistrice ob Sotli, povezovanje z 
različnimi vejami turizma, tudi romarski turizem – obnova romarskih cerkva ter 
revitalizacija romarskih središč. 

6. Sodobne umetniške prakse v »starih« prostorih – nova umetnost v dediščini, 
mednarodna sodelovanja  

Pomemben del vsebin so tudi povezave med sodobno likovno umetnostjo in prostori, ki 
omogočajo t. i. site specific razstave – razstave, pripravljene prav za določen razstavni 
prostor. V Krškem je izjemen tovrstne prostor Galerija Krško, ki omogoča predstavitve 
sodobne umetnosti na izjemnem prizorišču. Sorodnih prostorov v Posavju je še nekaj, 
predvsem pa so mogoče širše povezave na slovenski in mednarodni ravni. Tovrstna 
kakovostna dejavnost privabi tako vrhunske ustvarjalce kot raznovrstne obiskovalce. 

CILJI DO 2020: 1. Opraviti temeljne raziskovalne projekte po posameznih sklopih. 

2. Organizirati mednarodne znanstvene posvete npr. s posebnim oziroma na novo 
odkrite portrete v Krškem. 

3. Razviti sistem predstavljanja in uporabe raziskovalnih rezultatov - razne 
predstavitve po posameznih raziskovalnih fazah projekta – sprotna diseminacija 
projekta (razstave, predavanja, publikacije, spletna gradiva). 

4. Oblikovanje in vzdrževanje partnerstev v Sloveniji in v mednarodnem prostoru (vsaj 
en partner iz Avstrije, Nemčije, Nizozemske …) 

5. Zagotavljanje pogojev za delovanje obnovljenih enot in upravljavcev ter vseh 
vključenih (NVO) 

6. Vključevanje prostovoljcev in NVO v vse segmente projekta. 

7. Ohranjanje in predstavljanje dediščine. 

8. Razvoj lokalnih skupnosti na področjih kmetijstva, kulture, turizma, povezovanje 
vseh področij. 

9. Dvig kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. 

10. Zagotavljanje medinstitucionalnega sodelovanje in sodelovanja različnih vej 
(kultura - turizem - gospodarstvo) – izpeljave dobre prakse. 

11. Uporaba rezultatov za razvoj različnih novih turističnih in kulturnih vsebin. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 

Občine, KDK z enotami Mestni muzej Krško in Grad Rajhenburg, vse inštitucije, ki delujejo v 
gradovih, ZRC SAZU Ljubljana, mednarodni partnerji (Nemčija, Avstrija, Nizozemska), Mreža 
Prstan Posavje, LRF Posavja 
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projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Vlasta Kuzmički GSM: E-mail:  

Aleš Germovšek GSM: E-mail: 

Občina Radeče   

Občina Krško   

Občina Brežice   

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Analiza stanja in priprava projekta 

2. Koordinacija in vodenje. 

3. Raziskovalne aktivnosti. 

4. Predstavljanje rezultatov. 

5. Razvoj in vzpostavitev novih vsebin. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014--2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Posavje, Slovenija, Evropa. Zajema pa aktivnosti na več 
lokacijah – pri vseh projektnih partnerjih 
 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občine, država, privatni lastniki 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

1 Izdelana osnova za izvajanje 
projekta – osnovno vedenje 
o vsebini 

2014 20.000,00 

Pripravljalna faza 1 Oblikovanje projektnega 
partnerstva 

2014-2017 10.000,00 

2 Oblikovanje metodologij 2014-2017 10.000,00 

3 Oblikovanje posameznih tem 
in nosilcev ter določitev 
terminskega plana izvajanja – 
analiza in akcijski načrt 

2014-2017 10.000,00 

    

 Skupaj  50.000 

Izvedba 1 Raziskovalni del 2014--2020 300.000,00 

2 Predstavitveni del, razstave, 
publikacije, posebni programi 

2015--2020 1.000.000,00 

3 Analiza in razvoj novega 
projekta 

2020 30.000,00 

4 Manjše investicije 
Dostopna dediščina 
 

2014-2020 500.000,00 

5. Izvedba ohranjanje dediščine  700.000,00 

 Skupaj  2.580.000,00 
 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Regijska sredstva    

EU in RS    

Lokalne skupnosti    

Lastni viri    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 2015 2020 

<Število novih delovnih mest>   2 

<Obseg novih poslovnih površin v 
m2> 

   

<Število temeljnih raziskav z 
mednarodno razsežnostjo> 

0 1 5 

<Število vključenih partnerjev iz 0 5 5 
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Posavja, Slo in mednarodnega 
prostora> 

Romarska središča, revitalizacija 0  2 

<Število novih razstav in ponudbe 
za obiskovalce> 

0 2 5 

 

6.1.13. Gradovi Posavja – Posavska stoletja, dežela gradov in glasbe 

IME PROJEKTA: GRADOVI POSAVJA – POSAVSKA STOLETJA, dežela gradov in glasbe 

POVZETEK PROJEKTA: Posavje je dežela gradov  
Posavje je območje gradov, ki so pomenili najprej pomembno obrambno linijo, počasi pa se 
je življenje v njih razvijalo, njihovi lastniki in pristojnosti – dejavnosti pa so močno vplivale na 
razvoj območja. Ob obnovljenih gradovih, dvorcih in hišah v mestnih jedrih je pomembno, 
da se obnove nadaljujejo, predvsem pa je pomembno celovito načrtovanje in izvajanje. 
Kljub številnim uspešnim obnovam, je tudi za to obdobje nujno vključiti obnovo nekaterih 
pomembnih gradov, ki sedaj propadajo. Obnova mora potekati celovito – torej vzporedno 
potekata gradbeni in vsebinski del, kar pomeni celotno ohranjanje dediščine in njeno 
predstavljanje. 
Projekt ima tri med sabo prepletene plasti: 

1. Vzdrževanje in obnova gradov 
2. Vsebinske zasnove in izvedba le-teh 
3. Festivalsko dogajanje in drugi programi v gradovih, dvorcih in ostankih gradov 
4. Povezovanje vseh gradov v mrežo – oziroma v deželo gradov – vzpostavitev nove 

blagovne znamke. 
Projekt je povezan s projektom Dostopna dediščina Posavja. 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Regija privlačna za bivanje/ Razvoj visokokakovostne ponudbe turizma, ki temelji na 
vključevanju kulturno-zgodovinskih potencialov  in možnosti doživljanja kulturne dediščine 
Posavja. 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Obiskovalci muzejskih ustanov in turisti, obiskovalci prireditev in koncertov, prebivalci 
Posavja, popotniki in rekreativci, ponudniki turističnih storitev, nevladne 
organizacije,strokovna javnost, raziskovalci, zainteresirana domača in mednarodna javnost. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Posavje je območje gradov, ki so pomenili najprej pomembno obrambno linijo, počasi pa se 
je življenje v njih razvijalo, njihovi lastniki in pristojnosti – dejavnosti pa so močno vplivale na 
razvoj območja. Ob obnovljenih gradovih, dvorcih in hišah v mestnih jedrih je pomembno, 
da se obnove nadaljujejo, predvsem pa je pomembno celovito načrtovanje in izvajanje. 
Projekt vključuje ustrezno vzdrževanje in nove obnove spomenikov državnega in lokalnega 
pomena, ustrezne vsebine in delovanje vseh objektov ter njihovo vključevanje v mrežo – 
skupna promocija, trženje in skupno – usklajeno delovanje.  
V zadnjem obdobju so bili uspešno obnovljeni naslednji objekti: 
Grad Sevnica: po fazah, nazadnje grajski park s pristavo 
Grad Rajhenburg: stavba celovito, okolica še v urejanju 
Valvasorjev kompleks v Krškem – Mestni muzej Krško: celovito 
Mencingerjeva hiša v Krškem: celovito 
Mestna hiša Brežice: celovito 
Grad Brežice – Posavski muzej Brežice: viteška dvorana, grad potrebuje celovito prenovo 
Grad Pišece: obnova v zaključni fazi – grad potrebuje vsebino 
Samostansko poslopje: Galerija Božidar Jakac: obnova po fazah, dodatne vsebine 
Vsi ostali gradovi ali njihove ruševine potrebujejo obnovo in ustrezne vsebine: 
Ruševine gradu Radeče: ureditev v letno prizorišče in revitalizacija grajskega hriba – 
postavitev vzpenjače, prireditveni in protokolarni prostor, konzerviranje ruševin, ureditev 
okolice 
Ruševine gradu Svibno: 
Dvorec Raka: obnova in vsebina 
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Spodnji grad Brestanica 
Grad Šrajbarski turn Leskovec pri Krškem: obnova in vsebina 
Projekt vključuje programsko in promocijsko-tržno povezovanje gradov v Posavju, 
vzpostavlja novo blagovno znamko z namenom skupne promocije javnih in tržnih storitev 
(dogodki, poroke, spominski predmeti, oddajanje prostorov v najem ipd). Vključuje tudi 
programsko povezovanje. 

CILJI DO 2020: 1. Obnova izbranih objektov in njihova oprema. 

2. Vsebinska zapolnitev obnovljenih objektov – v povezavi z drugimi izvedbenimi 
projekti 

3. Priprava skupnih programov in ponudbe – poudarek tudi na festivaslki ponudbi 

4. Oblikovane skupne tržne znamke, promocijsko-tržnih gradiv in skupnega tržnega 
nastopa. 

5. Oblikovanje skupnega programskega in operativnega sveta. 

6. Vzpodbujanje in omogočanje kreativnosti in umetniškega ustvarjanja. 

7. Priprava skupnih tržno-prodajnih produktov, tržnih poti, prodajnih mest ipd 

8. Ustrezni pogoji za delovanje 

 9. Krepitev javno-zasebnega partnerstva in vključevanja NVO in prostovoljcev 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO:(predst
avitev nosilca projekta 
oziroma skupine 
partnerjev) 

Posavske občine, upravljavci spomenikov, turistične inštitucije 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Vlasta Kuzmički, Občina Sevnica GSM: E-mail: 

Matej Imperl, KŠTM Sevnica GSM: E-mail: 

Andrej Sluga, Občina Krško   

Bernardka Zorko, Občina Krško   

Katja Ceglar, KDK   

   

Marija Imperl   

Duška Kalin GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Priprava projektov in oblikovanje projektnih partnerstev. 

2. Pridobivanje projektne dokumentacije 

3. Celostna obnova spomenikov 

4. Sistem povezovanja in skupnega delovanje, spletni portal, programski svet. 

5. Povezovanje različnih vej – kultura – turizem - gospodarstvo 

6. Oblikovanje in delovanje blagovne znamke z vsemi sestavinami. 

7. Predstavljanje in diseminacija rezultatov projektov. 

8. Skupne promocijske in programske aktivnosti. 

9. Zagotavljanje pogojev za delovanje in uporabo 

TRAJANJE 
PROJEKTA:(okvirni 
časovni načrt projekta) 

2014—2020 in naprej 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

 
Vsi gradovi in dvorci ter ruševine gradov 

Kdo je lastnik 
objekta/ zemljišč? 
Občine in država 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 Projektne dokumentacije, pregled, 
dopolnitve, pridobivanje novih 

2014--
2015 

500.000,00 

Pripravljalna faza 1 Pregled projektnih dokumentacij 2014--
2015 

 

2 Priprava in oblikovanje projketnih 
partnerstev 

2014-
2015 

 

3 Celovit pristop k obnovam in 
revitalizaciji – strategije, izvedbeni 

2014--
2020 

 
70.000,00 
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načrti, konzervatorski načrti 

4 Pridobitev dokumentacije, kamnolom 
Radeče 

2014-
2017 

20.000,00 

5 Investicijski program grad Brežice 2017 2.000,00 

 Skupaj  592.000 

Izvedba 1 Obnova Šrajbarskega turna Leskovec 
pri Krškem 

2020 12.000.000,00 

2 Obnova dvorca Raka 2020 5.000.000,00 

3 Ureditev območja gradu Rajhenburg 2014 150.000,00 

4 Ureditev koncertnega prostora v 
kamnolomu pod radeškim gradom – 
izgradnja tribun 

2016-
2020 

40.000,00 

5 Ureditev radeškega grajskega hriba  2014--
2020 

2.800.000 

6 Obnova Spodnjega gradu Brestanica 2015--
2020 

4.000.000,00 

7 Obnova gradu Brežice 2017-
2020 

7.000.000,00 

8 Priprava in ažuriranje spletnega 
portala 

2015-
2020 

30.000,00 

9 Ustanovitev pravne osebe, ureditev 
poslovnih prostorov, zaposlitev dveh 
oseb 

2015--
2020 

280.000,00 

10 Ureditev dodatne tržno-prodajne 
infrastrukture (prostori, promocijski 
materiali) 

2015--
2020 

650.000,00 

11 Skupne programske vsebine, ogledi 2015-
2020 

270.000,00 

12 Raznovrsten festivalski program 2014-
2020 

1.000.000,00 

 Skupaj   33.812.000 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

    

    

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest> 0  5 

Število obnovljenih spomenikov 0  5 

<Obseg novih poslovnih površin v m2> 0  5.600 

<Število obiskovalcev> 0  40.000 

Število novih dogodkov 0  10 

    

    

    

Drugo: Glede na lokacije gradov je nujno povezovanje tudi z aktivnostmi na podeželju, povezovanje 
z NVO in kreativnimi interpretacijami dediščine gradov na različne načine. Projekt je 
povezan s projektom Dostopna dediščina, Mestna jedra in Podeželje in tla pod našimi 
nogami 
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6.1.14.  Mestna jedra – obnova in revitalizacija posavskih mest 

POVZETEK PROJEKTA: Posavje je regija, ki jo sooblikuje pet mest in se oblikuje v neke vrste somestje. Kot drugod 
so tudi v Posavju mestna jedra pretežno opuščena, nujna je njihova obnova in predvsem 
revitalizacija. Vsako mesto v Posavju je specifični in vse je mogoče povezati v celoto. 
Dve veji projekta: 

1. Obnova 
2. Vsebine, v stavbah in na ulicah 
3. Skupna promocija, trženje in programske zasnove 

 
Povezava s projektom Festivalski program Posavja in Dostopna dediščina Posavja. 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Regija privlačna za bivanje/ Razvoj visokokakovostne ponudbe turizma, ki temelji na 
vključevanju kulturno-zgodovinskih potencialov  in možnosti doživljanja kulturne dediščine 
Posavja. 
 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Turisti, zainteresirana javnost, otroci in dijaki, mladi, lokalne skupnosti in prebivalstvo, 
strokovna javnost, ponudniki turističnih in drugih storitev 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Spremenjen način življenja in potrošnje, tehnologija, drugačni medsebojni odnosi in 
spremenjen profil posameznika z drugačnimi potrebami so, so mestnim središčem zadali 
hud udarec. Izguba živahnosti in osrednjih družbenih funkcij sta temeljna kazalca 
sprememb. Zato je potrebno preoblikovanje urbanega prostora, ki bo privlačen za razvoj 
različnih dejavnosti, kar je pa je možno doseči s pomočjo družbene in prostorske 
revitalizacije. 
 
Projekti: 

1. Krško: Obnova mestnega jedra Krško: Hočevarjev mavzolej, vrtna uta Gregorič, 
razpadajoča hiša ob MMK, poti iz mesta in v mesto – razvaline gradu in Trška Gora. 
Izgradnja nove knjižnice in ureditev domoznanske zbirke – Odprta skrinja dediščine 
lokalne skupnosti 

2. Brežice: Obnova mestnega obzidja mesta Brežice, zgrajenega 1555—1572, brežiško 
podzemlje, revitalizacija vodovodnega stolpa, kašče, območje gradu, območje 
Rokove cerkve 

3. Radeče: Zgodovinski muzej Radeče: obnova prostorov, nakup opreme, promocija in 
delovanje, revitalizacija starega mestnega jedra z vsebinami: Ureditev Muzeja 
papirništva v Dvorcu Turn, Ureditev Splavarskega interpretacijskega centra v 
Trinkovi graščini, Ureditev razpršenega etnografskega muzeja in obrtnih delavnic, 
Obnova fasad, Postavitev urbane opreme, Ureditev tehničnega muzeja Stara 
elektrarna.  

4. Kostanjevica na Krki: revitalizacija: stari farovž, razne ureditve ipd 
5. Drugo: Sevnica,  

CILJI DO 2020: 1. Priprava izvedbenih projektov 

2. Obnova posameznih delov mest in stavb ter druge infrastrukture 

3. Vzpostavitev novih vsebin za različne ciljne skupine 

4. Povečanje turistične in kulturne prepoznavnosti regionalnega okolja 

5. Ustvarjanje novih podjetniških in zaposlitvenih možnosti 

6. Povečanje števila obiskovalcev 

7. Obnova in revitalizacija mestnih jeder 

8. Spodbujanje gospodarskega in turističnega razvoja 

9. Povečanje urejenosti mest in atraktivnosti turističnega območja 

10. Krepitev lokalne istovetnosti. 

11. Krepitev vseh vrst kreativnih industrij in umetniškega izražanja 

12. Razvoj infrastrukture in dejavnosti 

13. Krepitev partnerskega sodelovanja in izvajanja skupnih aktivnosti na vseh nivojih 
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PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Občine, NVO, javne ustanove, zasebni lastniki 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Pridobivanje projektne dokumentacije. 

2. Izgradnja in obnova mest 

3. Oblikovanje in izvajanje vsebin revitalizacije 

4. Skupna tržna, promocijska in produktna strategija in izvajanje le-te. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014--2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Mestna jedra: 
Radeče, Sevnica, Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina, zasebniki 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 Študije, izkopavanja  100.000,00 

Pripravljalna faza 1 Projektna dokumentacija, 
konzervatorski načrt, druga 
dokumentacija, Brežice 

2014-
2015 

100.000,00 

2 Projektna dokumentacija 
za Zgodovinski muzej 
Radeče 

2014 25.000,00 

    

 Skupaj   

Izvedba 1 Obnova Hočevarjevega 
mavzoleja 

2015 100.000,00 

2 Obnova vrtne ute v Krškem 2016 50.000,00 

3 Nakup in obnova hiše ob 
MMK 

2016-
2020 

1.500.000,00 

4 Knjižnica in domoznanska 
zbirka 

2014-
2020 

7.000.000,00 

5 Obnova obzidja Brežice 2015--
2020 

600.000,00 

6 Povezava sprehajalne poti 
pod obzidjem s 
podzemnimi kletmi in 
galerijo 

2015-
2020 

250.000,00 

7 Vodovodni stolp, kašče, 
ureditve območij Brežice 

2014-
2020 

5.000.000,00 

8 Adaptacija in restvariranje 
ter delovanje zg. muzeja 
Radeče 

2014--
2020 

3.715.662,00 

9 Revitalizacija mestnega 
jedra Radeč (več 
podprojektov) 

 3.000.000,00 

10 Ureditev tehničnega 
muzeja Stara elektrarna 

 900.000,00 

11 Revitalizacija starega 
mestnega jedra 
Kostanjevica na Krki 

2014--
2020 

10.000.000,00 
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12 Drugo, dodano-
Revitalizacija mestnega 
jedra Sevnica, 

 5.000.000,00 

13 Festivali in skupni programi 2014--
2020 

1.000.000,00 

14 Skupni promocijski 
materiali ipd 

2014-
2020 

200.000,00 

 Skupaj   38.540.662 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

   Še ni podatka 

    

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest> 0  24 

<Obseg novih poslovnih površin v m2> 0  4.500 

Število novih dogodkov 0  45 

Drugo:Povezave z 
drugimi projekti: 

Projekt je povezan s projektom Dostopna dediščina, Gradovi Posavja – posavska stoletja, 
dežela gradov in glasbe in Podeželje in tla pod našimi nogami 

 

6.1.15.  Podeželje in tla pod našimi nogami  

POVZETEK PROJEKTA: Posavje je regija, ki združuje dve historični deželi, bogati in razvejani. Prepletajo se znanja 
in veščine, ki se odražajo na vseh nivojih vsakdanjega življenja in kulture. Območje je tudi 
izjemno arheološko nahajališče.  
Na celotnem Posavju je evidentiranih veliko arheoloških najdišč iz najstarejših 
zgodovinskih obdobij, katerih najdbe presegajo lokalni pomen. Za posamezna najdišča so 
bile v preteklosti že izvedene arheološke raziskave,  najdbe pa se nahajajo v različnih 
muzejih po Evropi in Sloveniji, nekatere so še v obdelavi,… in tako je dediščina tega 
prostora dostopna v omejenem obsegu. S projektom oz. več podprojekti, želimo omogočiti 
dostopnost te dediščine »in situ« in lokalnih muzejih, ob tem pa jo ustrezno zavarovati in 
omogočiti lokalnemu prebivalstvu tudi kvalitetna delovna mesta zlasti v različnih oblikah 
sonaravnega (zelenega) turizma, saj se arheološka območja prepletajo z območji naravnih 
vrednot oz. zavarovanimi območji narave. 
Projekt povezuje tisočletja s sodobnostjo in odpira poti ter vrata v prihodnost. 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Regija privlačna za bivanje/ Razvoj visokokakovostne ponudbe turizma, ki temelji na 
vključevanju kulturno-zgodovinskih potencialov  in možnosti doživljanja kulturne dediščine 
Posavja. 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

Turisti, zainteresirana javnost, otroci in dijaki, mladi, lokalne skupnosti in prebivalstvo, 
strokovna javnost, ponudniki turističnih in drugih storitev. 
Domači in tuji obiskovalci (turisti), lokalni prebivalci (mladi, starejši, ženske s podeželja, 
brezposelni, prebivalci odmaknjenih ruralnih področij), lokalni ponudniki,strokovna 
javnost, raziskovalci, dijaki in študenti, zainteresirana slo in mednarodna javnost… 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Projekt združuje preteklost in sedanjost in je usmerjen v dva segmenta: 
1. Dediščina podeželja 

Podeželje je razvejano in bogato, oblikujejo ga naravne danosti in kultura, torej človeška 
ustvarjalnost, ki nastaja iz narave ali pa mimo nje. Številna znanja in veščine se prepletajo z 
arhitekturo, z oblikovano kulturno krajino in načinom življenja. V ta del projekta so 
vključeni: 

- Obnova kulturne dediščine s turistično infrastrukturo v občini Kostanjevica na Krki 
(ureditev infrastrukture za kamp in avtodome, parkirišča, izkoriščanje termalne 
vode, ureditev kolesarskih poti in pešpoti, ureditev večnamenskih igrišč po vaseh, 
obnova starega stražnega stolpa in bivše OŠ v Črneči vasi). 

- Romarski turizem (Bistrica ob Sotli, Brestanica, Slinovce, Brunk ipd): obnova 



65 
 

infrastrukture, promocija in izvedba prireditev in festivalov, tematske poti ipd 

- Kulturna krajina podeželja kot identiteta podeželja: obnova in revitalizacija 
tradicionalne arhitekture: laški hrami, Lusthaus na Bizeljskem, obnova vaških 
jeder (Svibno s pokopališkim zidom) 

- Interpretacije dediščine: uveljavljanje in spodbujanje raznovrstnih interpretacij: 
usposabljanje, izvajanje, promocija. 

2. Tla pod našimi nogami - arheologija 
Strateško zanimiva lega Posavja ob prehodu Panonske nižine v gričevnat svet osrednje 
Slovenije, prepletena s številnimi rekami in rodovitnimi ravnicami ob rekah, je bilo skozi 
zgodovino zelo zanimivo področje za naseljevanje ljudstev, zato na območju Posavja 
zasledimo številne ostanke rimske civilizacije, različne arheološke najdbe iz obdobja 
preseljevanja Slovanov in ostalih ljudstev na naše območje, ohranjene in uničene ostanke 
prič pestrega dogajanja v srednjem veku … Ajdovski gradec, Ajdovska jama, Neviodunum, 
podzemni tuneli Brežic, razvaline številnih utrdb in gradov … Vsi našteti in še številni drugi 
arheološki in kulturni spomeniki Posavja so nosilci bogatih zgodb preteklosti, ki jih z 
inovativnimi, sodobnimi in večplastnimi interpretacijami predstavljamo najprej otrokom in 
mladim, po nič manj zanimivo tudi občanom, predvsem pa turistom od blizu in iz tujine.  
Arheološke zgodbe privabljajo, izobražujejo in kratkočasijo slehernega, ki se tem zgodbam 
prepusti na njemu prilagojen pristop. 
V sklopu projekta tako želimo prezentirati, zavarovati in vzpostaviti delovna mesta za 
naslednja arheološka najdišča: 
- Ajdovska jama pri Nemški vasi, arheološko najdišče – svetišče - iz mlajše kamene dobe, 
hkrati pa tudi naravna vrednota državnega pomena in območje Nature 2000: zgodovinski 
in naravoslovni učni park z načrtom in izvedbo varovanja;  
- Neviodunum, prazgodovinska naselbina, pristanišče iz pozne bronaste dobe, železne 
dobe, rimske dobe: arheološki park; 
- Dunaj nad Krškim, arheološko najdišče – gradišče – iz bronaste ter železne dobe, antike in 
zgodnjega srednjega veka: arheološko – terapevtski park; 
- Libna, prazgodovinsko gradišče iz pozne bronaste dobe, železne dobe, rimske dobe: 
arheološki park, pot, razstava; 
- Stari Grad nad Podbočjem, arheološko najdišče iz železne dobe, rimske dobe, 13. stoletja: 
aplikativna raziskava in razstava 
Ob potrebnih pripravljalnih aktivnostih (nakupi zemljišč, priprava projektov, sestava 
projektnih partnerstev) se bodo izvedle tudi aplikativne raziskave kot osnova za 
prezentacijo izbranih arheoloških najdišč.  
V izvedbi prezentacije arheoloških najdišč bi na  posameznih lokacijah rekonstruirali tudi 
arhitekturo takratnih obdobij in pripravili razstave »in situ«, za druga najdišča pa razstave 
v lokalnih muzejih in drugih objektih… Ob rekonstrukciji pa bo potrebna tudi ostala 
informativna in interpretacijska oprema.  Hkrati pa se z rekonstrukcijo materialne 
dediščine razvijejo tudi animacijski programi in ostala ponudba, v katere se vključi lokalne 
zainteresirane skupine, pripravijo pa tudi varstveni načrti in načrti upravljanja… Vse skupaj 
pa se poveže tudi v promociji in trženju turistične ponudbe v regijskem in nacionalnem, 
tudi evropskem merilu. 

CILJI DO 2020: - Izdelava potrebnih projektnih dokumentacij 

- Priprava in izvedba,  

- Zaposlitve in delovanje, usposabljanja 

- Promocija in trženje 

- Povečanje obiska in prepoznavnosti območja 

- Skupni programski pristopi 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Občine, lastniki, NVO, javni zavodi s področij 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 
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projektne skupine)  GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

 

 

 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

 Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Projektna dokumentacija, 
ohranimo podeželje 

2014 20.000,00 

2 Zaposlitev, ohranimo 
podeželje 

2014--
2020 

144.000,00 

3 Projektna dokumentacija 
cerkev na Brunku 

2014--
2017 

5.000,00 

4 Kulturna krajina, projektne 
dokumentacije 

2014--
2017 

500.000,00 

5 Raziskave, arheologija 2014-
2016 

50.000,00 

6 Odkup zemljišč, služnosti, 
arheologija 

2014-
2015 

50.000,00 

7 Projektne dokumentacije, 
arheologija 

2014-
2016 

50.000,00 

 Skupaj   

Izvedba 1 Ureditev kolesarskih stez, 
pešpoti, Kostanjevica 

 449.080,00 

2. Obnova stražnega stolpa in 
bivše OŠ Črneča vas 

 517.520,00 

3. Ureditev infrastrukture za 
kamp in avtodome 

 150.000,00 

4. Parkirišča  200.000,00 

5. Izkoriščanje termalne vode 
(komunalna oprema) 

 800.000,00 

6. Ureditev večnamenskih 
igrišč po vaseh 

 160.000,00 

7. Rekonstrukcija, ohranimo 
podeželje 

 100.000,00 

8. Promocija, ohranimo 
podeželje 

 8.000,00 

5 Obnova cerkev na Brunku 2015-
2020 

62.000,00 

6 Romarsko središče Bistrica 
ob Sotli 

 1.000.000 

7. Ureditev jedra Svibno  0 

8. Romarska središča  1.000.000,00 

9. Kulturna krajina, vinogradi 
in vasi 

 5.000.000,00 

10. Interpretacije dediščine  800.000,00 

11. Vzpostavitev in delovanje 
partnerstev 

2014-
2020 

100.000,00 

12. Arheološko – naravoslovni 
park Ajdovska jama 

2014-
2016 

450.000,00 
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13. Arheološki park 
Neviodunum 

2014-
2016 

1.000.000,00 

14 Arheološko – terapevtski 
park Dunaj nad Krškim 

2016-
2017 

250.000,00 

15. Arheološka pot Libna 2016-
2017 

150.000,00 

16. Razstava – Stari Grad nad 
Podbočjem,   Učna pot 

2016-
2017 

100.000,00 

17. Promocija, trženje 2015-
2020 

150.000,00 

18. Infrastrukturne ureditve in 
oprema arheoloških najdišč 
in kulturnih spomenikov 

2015-
2020 

350.000 

19 Priprava in izvedba 
programsko-animacijskih 
aktivnosti 

2015-
2020 

350.000 

20. Skupne promocijske 
aktivnosti 

2015-
2020 

150.000 

21. Izobraževalno-promocijske 
aktivnosti 

2015-
2020 

250.000 

 Skupaj  14.365.600,00 

 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

    

    

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest>    

<Obseg novih poslovnih površin v m2>    

<Število ….>    

    

Drugo:  

 

6.1.16.   Revitalizacija stavbne dediščine za vzpostavitev stacionarnih 
kapacitet v regiji Posavje po vzoru razpršenega hotela  

 

IME PROJEKTA: REVITALIZACIJA STAVBNE DEDIŠČINE ZA VZPOSTAVITEV STACIONARNIH KAPACITET V 

REGIJI POSAVJE PO VZORU RAZPRŠENEGA HOTELA  

 

POVZETEK PROJEKTA: Cilj projekta je izpostaviti tradicionalno stavbno 

 dediščino in značilno krajevno arhitekturo kot priložnost za razvoj kvalitetne turistične 

ponudbe in razvoj novih turističnih produktov z dodano vrednostjo (razpršeni, vaški, 

gozdni, popotniški hotel, ….), ohranjanje kulturne krajine, izkoriščanjem obstoječih 

objektov, ki povečini ne služijo več svojemu osnovnemu namenu za potrebe in izboljšanje 

turistične ponudbe ter vključevanje že obstoječih, še ne dovolj izkoriščenih kapacitet za 

nastanitvene in druge turistične kapacitete. Pomemben cilj je ohranjanje avtentične 

kulturne dediščine, povezovanje majhnih turističnih ponudnikov, ustvarjanje novih 

delovnih mest in možnosti za dopolnilno dejavnost in razvoj podjetništva, zlasti na 

podeželju. Projekt je namenjen ohranjanju lokalne identitete v slovenskem in evropskem 
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prostoru in sledi  naklonjenosti in celovitim ukrepom, usmerjenim v korist ohranitve in 

oživitve čim večjega števila arhitekturnih in zgodovinskih objektov grajske in druge 

tradicionalne stavbne dediščine, ki je pomembna za prepoznavnost regije v slovenskem in 

širšem prostoru. Projekt izpostavlja stavbno dediščino ne le kot osnovo kulture, temveč 

tudi kot motiv in spodbudo gospodarske rasti ob upoštevanju ranljivosti dediščine in 

preseganja čistih tržnih zakonitosti. 

Projekt se bi predvidoma izvajal paralelno v regiji Posavje in Dolenjska, kjer je prisotna 

pridelava vina »cviček«, z zaščitenim geografskim poreklom. Menimo, da bi bilo pozitivno, 

če bi obe regiji prijavili paralelni projekt sodelovanja in na ta način s skupnimi nastopom in 

izvedbo ustvarili večjo sinergijo in kritično maso kvalitetne ponudbe. Tako bi posledično 

lahko v večji meri izkoristili marketinški učinek, pomemben za trženje kapacitet 

razpršenega hotela in lahko projekt poimenovali tudi kot: Razpršeni hotel v »Deželi 

cvička«… 

Opomb:. Več o tem je potrebno doreči na skupnem sestanku predstavnikov obeh regij in 

ključnih deležnikov v projektu.. 

PRIORITETA / UKREP 

RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji/ 

Podpora  predstavitvi turizma doma in v tujini s promocijo turistične ponudbe Posavja  kot 

turistične destinacije , spodbujanje učinkovitega in inovativnega trženja Posavja kot 

turistične destinacije (tudi z vključevanjem naravne  in kulturne dediščine, kulinarike, 

kreativnih industrij, zdravja, narave, športa, itd.) ter razvoj novih inovativnih turističnih 

produktov in storitev, dvig njihove kakovosti in razvoj turistične destinacije Posavje 

CILJNA SKUPINA:  

(kdo so končni 

uporabniki, analiza 

njihovih potreb, število) 

- prebivalci urbanih sredin in regije, 
- domači in tuji obiskovalci in turisti,  
- poslovni gostje, 
- obiskovalci kulturnih in turističnih prireditev, 
- turistični ponudniki v lokalnem okolju in širše, 
- ljubitelji in poznavalci ohranjene in varovane narave, kulture in dediščine, 
-  lastniki stavbne dediščine, 

-  LTO in RDO, 

-  nosilec turizma v regiji Terme Čatež, 

- podjetniki in organizacije in posamezniki, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo in 

dejavnostmi, ki podpirajo turizem,   

- pridelovalci in predelovalci zdrave doma pridelane hrane in eko-socialnega kmetijstva 

OZADJE PROJEKTA: 

(opis namena projekta 

ter opis skladnosti z 

razvojno specializacijo 

regije) 

Osnovni namen projekta je  

- razvoj novega turističnega produkta z obnovo tradicionalne stavbne dediščine (v 
mestnih, trških jedrih in na podeželju), vključevanjem specifičnih objektov (stavbna 
dediščina na podeželju, lovske koče, zidanice) in tradicionalne vaške dediščine (kašče, 
kozolci, skednji, preurejena kmečka domovanja), ki povečini ne služi več svojemu 
osnovnemu namenu v prenovo in turistično ponudbo za namestitev gostov in 
povečanjem ter izboljšanje kvalitete površin za izvajanje turističnih in spremljajočih 
dejavnosti v turizmu ter urejanje in oživljanje mestnih in trških jeder (I. faza);  

- priprava strokovnih podlag stavbne dediščine v mestnih, trških in vaških jedrih ter na 
podeželju in povečini neizkoriščenih prepoznavnih objektov vaške in gozdne 
arhitekture, ki imajo razvojni potencial, so predlagani in ustrezajo kriterijem za 
revitalizacijo (vrednotenje stavbne dediščine in posameznih objektov, namen in 
vsebina revitalizacije, potrebni posegi in ukrepi za revitalizacijo, vrednotenje dediščine 
in posameznih objektov z vidika ekonomske upravičenosti, …)(I. faza);   

- nadaljevanje oz. izvedba revitalizacije stavbne dediščine, ki izpolnjuje za to pogoje z 
namenom pridobitve kvalitetnih nastanitvenih kapacitet ali za turistične in z njim 
povezane storitve v mestnih, trških, vaških jedrih in na podeželju, ki pomenijo novo 
turistično ponudbo in spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem izrabe novih 
idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij in delovnih mest (II. faza); 
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- razvoj in povezovanje turistične ponudbe in ponudnikov v lokalnem okolju v širšo in 
celovitejšo ponudbo turističnih in s turizmom povezanih storitev – vključevanje 
ponudnikov  v mrežo aktivnosti kot so nastanitve, vodenje, prodaja domačih izdelkov, 
spominkov, ogled lokalnih znamenitosti, izposoja koles, čolnov, turno jahanje, 
prireditve, ….) (II. faza); 

- ponudba nastanitvenih kapacitet (v hišah, zidanicah, na domačijah, v preurejenih 
gospodarskih objektih, …) s krajevno arhitekturno značilnostjo (prepoznavnostjo) (II. 
faza); 

- ustvarjanje novih delovnih mest, zaposlovanje in samozaposlovanje, delovna mesta za 
domačine, možnost dodatnega zaslužka za obstoječe gospodarske subjekte (II. faza); 

- revitalizacija povečini opuščenih objektov omogoča revitalizacijo podeželja in njegov 
trajnostni razvoj ter omogočajo razvoj nove ponudbe in prireditev, ki vračajo življenje v 
stara mestna in trška jedra in njihov trajnostni razvoj. 

 
Regija (tako Dolenjska kot Posavje) gradita svojo turistično prepoznavnost na kvalitetni, 

obsežni in še  dobro ohranjeni ustvarjeni dediščini. V mestnih in trških jedrih ter na 

podeželju je veliko objektov, ki imajo dediščinsko vrednost ali krajevne arhitekturne 

značilnosti, ki ne služijo svojemu namenu, so slabo izkoriščeni ali propadajo. Pogosto se 

obravnavajo kot ovira (strošek, težava) in niso prepoznani kot razvojni potencial. Z 

revitalizacijo stavbne in arhitekturne dediščine, ki ima potencial, se  ustvarjajo pogoji za 

doživljaje, podjetniške iniciative, izvajanje in povezovanje kulturnih in  gospodarskih 

aktivnosti s turizmom, vključevanje dediščine v kulturni turizem oz. kulturno-turistično 

ponudbo po načelih trajnostnega razvoja. Slabo ali neizkoriščena stavbna in arhitekturna 

dediščina je potencial za  »drugačno« nastanitev gostov in novo inovativno (v nobeni 

obravnavani regiji še ni razpršenega hotela) turistično in z njo povezano ponudbo. 

Glede na različne razvojne faze revitalizacije stavbne dediščine je projekt razdeljen na 

pripravljalno (I.) in izvedbeno (II.) fazo. Veliko pobud je še v fazi idejnega predloga in jih je 

potrebno najprej preveriti z različnih zornih kotov: lastništva, dediščinske vrednosti, 

upravičenosti  investicije, vsebine (programa), preživetja in razvojnih možnosti, 

zagotavljanja virov za obnovo, … .  

Evidentirati je potrebno možnosti in ugotoviti razvojni potencial. Kjer bo ta ugotovljen, 

bodo izdelane strokovne podlage in dane usmeritve investitorjem za investiranje (I. faza). 

Nekateri objekti stavbne dediščine so pripravljeni na izvedbo oz. revitalizacijo, nekje že 

poteka, ni pa še dokončana in še niso predani namenu ali še niso v celoti izkoriščeni. 

Revitalizacijo teh objektov oz njeno dokončanje se želi s projektom spodbuditi (II. faza). Z 

izvedbo II. faze bodo pridobljene nove prostorske možnosti v obstoječih objektih (in 

nikakor ne v novogradnjah), za nastanitve in predvsem storitve povezane z dvigom ravni 

turističnih uslug in turistične ponudbe. Ta faza pomeni ustvarjanje pogojev za   realizacijo 

novih podjetniških iniciativ, ki bodo spodbudile rast (povečanje obiska, povečanje 

prihodkov, povečanje števila tujih gostov) in nova delovna mesta.    

CILJI DO 2020: Cilj projekta do 2020 je oblikovanje novega turističnega produkta, ki vključuje 

revitalizirane in razpršene nastanitvene kapacitete z lokalno identiteto v turistično 

ponudbo višjega cenovnega razreda po načelih razpršenega hotela. V regiji (Posavje in 

Dolenjska) takšne ponudbe ni, ima pa za razvoj takega produkta vse možnosti: ohranjeno 

naravno okolje, bogato in še vedno ohranjeno stavbno dediščino, stavbno dediščino in 

objekte s krajevnimi arhitekturnimi značilnostmi, ki ne služijo več svojemu prvotnemu 

namenu in še vedno premalo povezano in celovito turistično ponudbo. Aktivnost 

vključuje:  

- ustvarjanje infrastrukturnih pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem 
zaposlovanja, samozaposlovanja in dopolnilnega dela ter realizacijo podjetniških 
iniciativ v okviru razpršenega hotela;  

- preveritev pogojev za vzpostavitev koncepta razpršenega hotela s povezovanjem  malih 
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turističnih ponudnikov na območju destinacije v širšo in celovito ponudbo na delavnicah 
s ponudniki turističnih storitev (nastanitve, gostinske storitve, prodaja prehranskih 
izdelkov, vina, spominkov, ponudba rekreativnih storitev, ….) v okviru vseh občin regije 
Posavje s predstavitvijo/prikazom primerov dobrih praks doma in v tujini (prim. 
razpršena hotela Borgo Soandri v Sutriu in Saurisu, kjer se ni nič gradilo na novo ampak 
se je le obnavljalo in vključevalo v ponudbo obstoječe objekte); 

- evidentiranje objektov stavbne dediščine in objektov s krajevnimi arhitekturnimi 
značilnostmi (»hotel vas«, »hotel mestece«, »hotel gozd«, »hotel zidanica«, …..) za 
doživljajski turizem na podeželju in v urbanih sredinah, ki jih je možno povezati v nov 
turistični produkt; 

- povezovanje avtohtone turistične ponudbe, ki vključuje lokalno kulinariko, vino, kulturo, 
naravno in kulturno dediščino in drugo ponudbo v koncept razpršenega hotela in 
tradicionalnih okusov; 

- oblikovanje turističnega produkta po modelu razpršenega hotela in prepoznavanje 
njegovega nosilca (skupne recepcije);   

- interaktivno spletno stran z rezervacijskim sistemom, ki je prilagojen ponudbi 
razpršenega hotela;  

- priprava in izvedba trženjskega načrta razpršenega hotela;    
- integracija ponudbe razpršenega hotela v ponudbo RDO- jev; 
-  povezovanje razpršenega hotela v mrežo razpršenih hotelov v 

  Sloveniji in sosednjih državah; 

PROJEKTNO 

PARTNERSTVO: 

(predstavitev nosilca 

projekta oziroma 

skupine partnerjev) 

- Lokalne skupnosti v regiji Posavje in Dolenjska, ki sodelujejo v I. fazi projekta, 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, OE Novo mesto, 
- Zavod za varstvo narave RS, OE Novo mesto, 
- RRA Posavje, RRA Novo mesto 
- LPC Krško, Brežice, Sevnica…, 
- Lastniki objektov vključenih v revitalizacijo, 
- Potencialni investitorji (javno zasebna partnerstva), 
- Ostali…., 

  GSM:  E-mail: 

Fakulteta za turizem Brežice – 

doc.dr. Marko Koščak 

040 202 898 marko.koscak@siol.net 

Ostali deležniki    

AKTIVNOSTI:  

(opis posameznih 

aktivnosti) 

 

I. faza – priprava 

objektov za revitalizacijo 

stavbne dediščine za 

namestitev gostov in 

razvoj storitev 

povezanih s turizmom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva faza vključuje pripravo za izvedbo revitalizacije tradicionalne stavbne dediščine in 

objektov s krajevnimi arhitekturnimi značilnostmi. 

Začne se z evidentiranjem objektov, ki so primerni za revitalizacijo in vključevanje v 

turistično ponudbo, kot nastanitvene kapacitete in nove kvalitete površine za turistično 

dejavnost in s turizmom povezanimi  vsebinami. Evidentiranje je potrebno opraviti že v fazi 

priprave RRP. Evidentirani predlogi praviloma morajo biti podrobneje razdelani in 

ovrednoteni. Pri tem je upoštevati morebitne omejitve, kot neurejena lastniška razmerja, 

razvojni potencial objekta in lokacije, dediščinska vrednost, status nepremičnine ipd. 

Predlogi vključujejo pobude za revitalizacijo praviloma opuščenih dediščinskih objektov, ki 

ne služijo več prvotnemu  namenu za nastanitvene kapacitete (hostli), objektov 

tradicionalne vaške dediščine (kozolci, kašče, skednji) itd. v doživljajsko turistično 

ponudbo, revitalizacijo lokacij in objektov z dediščinsko vrednostjo, stavbno dediščino v 

mestnih in trških jedrih, ki ne služi več svojemu namenu z vidika urejanja mestnih in trških 

jeder in njihovega oživljanja zlasti s prireditvami, gostinsko in drugo ponudbo ter 

obvarovanja pred propadom.  Namen I. faze projekta je ugotoviti možnosti za razvoj 

novega turističnega produkta, ki vključuje revitalizirano stavbno dediščino in objekte s 

prepoznavnimi arhitekturnimi krajevnimi značilnostmi zlasti za razširitev in poboljšanje 

kvalitete nastanitvenih kapacitet in za drugo turistično ponudbo in vsebine, ki imajo 

razvojni potencial in jih bodo lastniki obnovili za predlagan namen v obdobju 3 do 5-tih let. 

Za take objekte se bo izdelalo potrebne strokovne podlage za revitalizacijo oz. izvedbo 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. faza – izvedba, 

nadaljevanje in 

dokončanje revitalizacije 

posameznih objektov 

tradicionalne stavbne 

dediščine za namestitev 

gostov in razvoj storitev 

povezanih s turizmom 

III. faza – Oblikovanje 

novega turističnega 

produkta po vzoru na 

razpršeni hotel. 

 

projekta. V I. fazi bodo izdelane ocena dediščinske vrednosti objekta in lokacije, podane 

konzervatorske usmeritve, izdelana bo idejna zasnova prenove, ki vključujejo arhitekturni 

posnetek obstoječega stanja objekta, programsko zasnovo nove ureditve oz. preveritev 

predlaganih programskih vsebin, tehnično poročilo o stanju objekta, vrsto predvidenih 

posegov in uporaba materialov ter grobi popis predvidenih del z oceno stroškov.     

I. fazo projekta bo izvajala strokovna skupina, ki vključuje strokovnjake z različnih področij: 

dediščine, gradbeništva, trajnostnega razvoja, turizma ter turističnega poslovanja, 

financiranja turističnih projektov. Izvedeni bosta delavnici za ugotavljanje možnosti 

oblikovanje novega turističnega produkta, ki vključuje stavbno in vaško dediščino in za 

prepoznavanje ter ugotavljanje možnosti za izvedbo posameznih objektov stavbne 

dediščine.        

Druga faza pomeni izvedbo revitalizacije posameznih objektov tradicionalne stavbne 

dediščine, ki vključuje predvsem obnovo in povečanje površin za prireditve v mestnih, 

trških in vaških jedrih za izboljšanje turistične ponudbe in kot pomoč pri oživljanju mestnih 

in trških jeder.  

II. faza vključuje: nadaljevanje in dokončanje že začetih revitalizacij ter vzpostavitev novih 

programskih vsebin in ponudbe, obnovo stavbne dediščine  v mestnih in trških jedrih z 

namenom prirejanja prireditev in dogodkov  ter za novo – dodatno ponudbo, obnovo, ki 

vključuje programe za oživljanje mestnih in trških jeder, nadaljevanje že začete 

revitalizacije z vključevanjem revitaliziranih delov v turistično ponudbo,  za dokončanje 

obnove ali celovito obnovo. Z revitalizacijo nepremične dediščine se ustvarjajo pogoji za 

nova delovna mesta in realizacijo številnih poslovnih iniciativ ter izboljšujejo pogoji 

kvalitete bivalnega okolja in povečujejo poslovne površine z revitalizacijo obstoječih 

objektov za turistične in s turizmom povezane dejavnosti, praviloma v starih mestnih, 

trških in vaških jedrih.    

Pripravljalna in izvedbena dela za II. fazo izvajajo posamezni investitorji - lastniki objektov.      

V tem delu projekta bo preverjen koncept povezave malih turističnih ponudnikov na 

določenem ožjem območju regije kot destinacije v širšo in celovitejšo ponudbo turističnih 

storitev, ki vključuje možnosti nastanitve, gostinske storitve ter druge aktivnosti, kot so 

turistično vodenje, prodaja prehranskih izdelkov, vina, spominkov, ježe, čolnarjenja, 

ogleda lokalnih znamenitosti in muzejskih zbirk itd. Smisel razpršenega hotela je v 

pridobivanju novih delovnih mest in spodbujanju zaposlovanja in samozaposlovanja. 

Oblikovanje novega produkta po vzoru razpršenega hotela omogoča prihod večjega števila 

turistov, ohranjanje poseljenosti podeželja in razvoj podeželja, revitalizacijio starih 

opuščenih objektov, vključevanje kmečkih in drugih domovanj, ki ohranjajo krajevne 

arhitekturne značilnosti, objektov, ki so namenjeni le preživljanju prostega časa lastnikov 

(zidanice, vikendi, apartmaji, gozdne koče) povečini na varovanih območjih Natura 2000, v 

naravnem okolju na podeželju, v vinogradih, v gozdu. Vključuje tradicionalne okuse, 

rekreacijske in tematske poti, ljudsko izročilo, naravno in kulturno dediščino ter prireditve. 

Nov turistični produkt sledi trendu ekoturizma, ki pomeni preživljanje prostega časa v 

naravi, poudarja stik gostitelja z gostom in gosta z okoljem in omogoča gostu, da si izbere 

za cilj počitnic kulturno in tradicionalno bogato podeželska območja, ki omogočajo 

neposreden stik in doživetje prostora. V okviru produkta bodo razvite vsebine in orodja, ki 

pomenijo informacijsko infrastrukturo razpršenega hotela (interaktivna spletna stran, 

rezervacijski sistem) in vzpostavljene povezave z mrežo razpršenih hotelov doma in v 

sosednjih državah ter izvedena promocija. 

TRAJANJE PROJEKTA: 

(okvirni časovni načrt 

projekta) 

 2014 - 2020 
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LOKACIJA PROJEKTA: 

 

Potrebno definirati Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

 

Potrebno definirati 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 

projektne naloge/ 

objekti v lasti 

0 0 2014 - 

Pripravljalna faza - I. 

faza – priprava objektov 

za revitalizacijo stavbne 

dediščine za namestitev 

gostov in razvoj storitev 

povezanih s turizmom 

1 evidentiranje stavbne dediščine in 

objektov s krajevnimi arhitekturnimi 

značilnostmi, primernih za  

revitalizacijo in vključevanje v 

turistično ponudbo (stacionarne 

kapacitete in poslovne površine za 

prireditve in druge storitve);  

2015 Celotna prva faza: 

 

375.000,00 € 

15 evidentiranih objektov po 

25.000 EUR/objekt  

2 oblikovanje strokovne skupine za 

oceno razvojnih potencialov 

predlaganih objektov za revitalizacijo 

ter pripravo strokovnih podlag za 

izvedbo revitalizacije; 

2015  

3 priprava kriterijev za oceno 

dediščinske vrednosti in razvojnih 

potencialov za revitalizacijo; 

 

2015  

4 terensko delo, zbiranje in urejanje 

dokumentacije evidentiranih 

objektov, primernih za revitalizacijo 

in vključevanje v turistično ponudbo;  

2015  

5 priprava in izvedba delavnic z lastniki 

objektov evidentiranih za 

revitalizacijo in lastniki potencialnih 

objektov stavbne dediščine in 

objektov s krajevno značilno 

arhitekturo za revitalizacijo -  

ugotavljanje možnosti za razvoj 

novega turističnega produkta, ki 

temelji na obnovi in ponudbi stavbne 

dediščine ter za izvedbo 

revitalizacije; 

2015  

6 izbor objektov za revitalizacijo z 

upoštevanjem razvojnega potenciala 

objekta, lastništva in interesa 

lastnika za izvedbo revitalizacije;   

2015  

7 priprava strokovnih podlag za 

revitalizacijo stavbne dediščine, ki 

obsegajo: stanje objekta, dediščinsko 

oz arhitekturno vrednost objekta, 

idejno zasnovo prenove, gradbeno-

tehnično zasnovo prenove, 

programsko in vsebinsko zasnovo 

2016  
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revitaliziranega objekta ter poslovni 

načrt za revitalizacijo objekta z  

možnimi finančnimi viri za izvedbo; 

8 priprava in izvedba investicijske 

delavnice z lastniki objektov, ki so 

podali interes za revitalizacijo in 

zainteresiranimi lastniki stavbne in 

vaške dediščine za njeno 

revitalizacijo za potrebe turizma s 

finančnimi institucijami in 

potencialnimi investitorji z 

namenom čim prejšnje izvedbe 

projekta; 

2016  

 Skupaj  375.000€ 

Izvedba - II. faza – 

izvedba, nadaljevanje in 

dokončanje revitalizacije 

posameznih objektov 

tradicionalne stavbne 

dediščine za namestitev 

gostov in razvoj storitev 

povezanih s turizmom 

 

 

III. Faza - Oblikovanje 

novega turističnega 

produkta po vzoru na 

razpršeni hotel. 

1 Izvedba pripravljenih revitalizacij 2017 - 

2020 

Odvisno od ocenjenih 

vrednosti iz I. faze 

 

Ocena cca 3 Mio € 

    

    

    

    

    

    

1 Regijski turistični produkt 2020 80.000 € 

    

    

    

    

    

 Skupaj  3.455.000 € 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Strukturni skladi EU 70 2015 - 

2020 

2.418.500 € 

Javni viri financiranja 

(lokalne skupnost, državni 

proračuni) 

30 2015 - 

2020 

1.036.5000 € 

    

Indikatorji  

rezultatov: 

Zap. 

Št.  

Indikatorji 

 Rezultatov 

Začetno stanje 

Leto 2015 

Do 31.12.2020 Vir 

1. Število  

revitaliziranih 

poslovnih površin, 

namenjenih 

turistični ponudbi 

(v m2) 

0 

 

5.000 

 

 

 

     

Dokumentacija 

projekta   

2.  Število objektov 

pripravljenih za 

0 

 

 

15 
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revitalizacijo za 

potrebe 

nastanitvenih in 

drugih dejavnosti 

v turizmu 

(Število) 

 

Dokumentacija 

projekta 

3. Vzpostavitev  

nove turistične 

ponudbe v obliki 

razpršenega 

hotela 

(število) 

 

 

1 

Turizem v 

zidanicah 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Dokumentacija 

projekta 

 

Zagotavljanje trajnosti 

projekta 

Projekt prispeva k ustvarjanju pogojev za zaposlovanje in razvoj turističnih in s turizmom 

povezanih dejavnosti. Z revitalizacijo stavbne dediščine se ustvarjajo pogoji za povečanje 

nastanitvenih kapacitet in za povečanjem ter izboljšanje kvalitete površin za turistično 

ponudbo in spremljajočih tržnih dejavnosti. Revitalizacije objektov se izvajajo za zapolnitev 

z znanimi vsebinami oz. programi ali skupaj z razvojem programskih in drugih vsebin, ki se 

tržijo v okviru podjetniških iniciativ. S projektom se vzpostavlja pretežno javna turistična 

infrastruktura, ki omogoča rast (povečano število obiskovalcev, večje prihodke iz 

dejavnosti, nova delovna mesta), kvalitetnejšo ponudbo in učinkovitejše trženje. 

Povezovanje manjših ponudnikov po vzoru razpršenega hotela ustvarja organizacijske in 

druge pogoje za učinkovit produkt zelenega turizma in razvoj ter ohranjanje poseljenosti 

podeželja. Cilj projekta je, da se predlogi za revitalizacijo stavbne dediščina nadaljujejo z 

izvedbo revitalizacije in da se s povečanjem kvalitetnih poslovnih površin za potrebe 

turizma ustvarijo pogoji za zagon novih podjetij in povečanje novih delovnih mest, ki bodo 

ustvarjala višjo dodano vrednost.        

 

6.1.17.  Socialni turizem slovenskih term  

IME PROJEKTA: Socialni turizem slovenskih term 
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POVZETEK PROJEKTA: Koncept socialnega turizma, ki je zelo razvit v mnogih državah Zahodne Evrope in tudi 

Amerike, je na področju Zahodnega Balkana slabo poznan koncept, tako v krogih 

gospodarstvenikov iz področja turistične dejavnosti, kakor tudi pri strokovnjakih na 

področju socialnega dela. Koncept socialnega turizma predvideva vključevanje 

družbeno odgovornih podjetij na področju turizma v socialne potrebe okolice v okviru 

svojih zmožnosti in kapacitet. Socialni turizem na ta način odgovarja na dve veliki 

družbeni potrebi: uporabo obstoječe infrastrukture, materialnih in kadrovskih 

pogojev za družbeno odgovorno ravnanje ter iskanje novih produktov na vsak dan 

bolj zahtevnem tržišču. Zato je tovrsten projekt priložnost za razširitev koncepta v 

lokalnemu okolju, pri turističnih dejavnikih, kakor tudi v elementih socialne 

dejavnosti. Pričakujejo se tudi učinki v konkretni dejavnosti, v spreminjanju, vsaj 

delnem, neprijazne resničnosti majhne skupine otrok. Znano je, da neugodne 

socialne okoliščine ter slab materialni položaj družine pogosto pelje otroke in 

mladostnike v odklonsko obnašanje, tako, da so mere socialnega turizma preventivne 

mere v skupini mladih ljudi z slabim materialnim položajem njihovih družin. 

Drugi znani efekt socialnega turizma je razvoj turističnih produktov bodisi v novih 

okoljih, v katerih turizem ni razvit, ali pa v okoljih v katerih je sicer razvit, nekateri 

turistični produkti pa niso znani. V primeru tega projekta gre za drugo okoliščino. 

Vpeljevanje nove populacije uporabnikov odpira možnosti za nove, do sedaj neznane 

produkte turistične dejavnosti, bogatenja in razširjanja ponudbe. 

Projekt Socialni turizem slovenskih term je projekt ki bo v svoji izvedbi poskušal 

pomagati družinam ki so socialno najbolj ogrožene, delovati preventivno za 

preprečevanje odklonskega obnašanja mladih ljudi, integrativno za čimboljšo 

integracijo ogroženih družin v širšo družbo. Istočasno, projekt bo zvišal integracijo 

turističnega podjetja v širšo družbo v neposrednemu socialnemu okolju in pokazal 

višji nivo družbene odgovornosti, ter v tehnično tehnološkem smislu omogočil 

ustvarjanje novih turističnih produktov. 

Projekt bo, istočasno, priložnost za Fakulteto za turizem v Brežicah, da odpre 

raziskovalno področje ki je do sedaj v turistični dejavnosti precej podhranjeno v 

raziskovalnemu smislu, v Sloveniji pa na sploh. V Sloveniji nam ni znana ena sama 

akademska raziskava na tem področju, izvedena z strani nekatere od slovenskih 

fakultet iz področja turizma.  

PRIORTETA / UKREP RRP: Regija privlačna za bivanje 

CILJNA SKUPINA:  

(kdo so končni uporabniki, 

analiza njihovih potreb, 

število) 

1. Otroci iz socialno depriviranih krogov v okolici Term in njihovi starši. Mnogi 
otroci iz socialno depriviranih okolij ne znajo plavati ali so slabi plavalci. 
Socialno deprivirana okolja jim ne nudijo infrastrukturo, ki bi jim omogočala 
dobre plavalne veščine. Ta projekt bo otrokom neplavalcem omogočil, da se 
naučijo plavanja, slabim plavalcem pa, da se naučijo pravilnega in varnega 
plavanja. Plavanje se vedno uči v skupini, tako bodo otroci svoje nove 
socializacijske obrazce prenesli v družine iz katerih izhajajo. Družbeno 
odgovoren pristop Term  

2. Otroci s posebnimi potrebami iz okolice Term z njihovimi družinami so v 
posebej težki stiski. V tem projektu bo jim posvečena posebna pozornost, in 
tako se bo pomagalo njim in njihovim družinam. 

3. Socialni delavci lokalnih Centrov za socialno delo, bodo dobili še eno 
priložnost za pomoč svojim uporabnikom iz socialno depriviranih okolij.  

4. Zaposleni v ustanovah, ki delajo z otroki iz socialno ogroženih skupin ter z 
otroki s posebnimi potrebami bodo dobili še eno možnost za bogatejši 
pristop otrokom ki so v katerikoli obliki tretmaja v teh ustanovah. 

5. Zaposleni v turistični dejavnosti bodo pridobili možnost globljega 
spoznavanja problema socialne depriviranosti in načinov delovanja v takšnih 
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življenjskih situacijah.  
6. Študenti športa, specialne pedagogike in prostovoljci bodo dobili možnosti 

poglobljenega spoznavanja problemov povezanih z socialno depriviranostjo. 
Poleg tega bo za študente teh specializiranih oblik izobrazbe izredna 
priložnost za poglabljanje svojih znanj in veščin pri delu z otroci iz socialno 
depriviranih okolij, otroci z posebnimi potrebami. 

7. Raziskovalni Fakultete za turizem Brežicah bodo imeli priložnost 
neprekinjeno spremljati projekt in njegove rezultate, ter analizirati različne 
oblike pristopa. Na področju turistične dejavnosti je vsaj v Sloveniji takšen 
pristop inovacija, tako da je zelo verjetno, da bo sprožil interes v znanstvenih 
krogih. 

8. Študentje Fakultete za turizem Brežicah bodo imeli priložnost, da se v 
procesu sodelovanja pri projektu naučijo procesu formiranja novih 
turističnih produktov, volonterskega dela z otroci iz socialno depriviranih 
družin, mnogih znanj is področja sociologije. Kot sodelujoči v raziskovalnemu 
delu svojih učiteljev, bodo pridobili možnosti za neposredno učenje in 
pridobitev veščin v procesu znanstveno raziskovalnega dela. 

OZADJE PROJEKTA: 

(opis namena projekta ter 

opis skladnosti z razvojno 

specializacijo regije) 

Turistično razvojne možnosti regije še iz daleč niso izkoriščene, obstajajo še mnoge 

razvojne možnosti. Čeprav so se Terme Čatež zelo dinamično razvijale, nekatere 

dimenzije še niso razvite, posebej možnosti iz področja socialnega turizma, za katere 

je potreben mnogo širši angažma, kot je samo pridobitvena dejavnost nekega 

gospodarskega subjekta.  

Dolgo trajajoča ekonomska kriza je globoko prizadela vse sloje prebivalstva. V 

posebej težkih okoliščinah odraščajo otroci in mladi ljudje, ki imajo vse manj 

možnosti razvijanja ustrezne samopodobe, potrebne za socialno uspešno življenje in 

predstavljajo depriviligirano skupino otrok. Vse oblike socialnih deviacij so v resnemu 

porastu. Posebej je skrb vzbujajoč hiter razvoj različnih oblik odvisnosti, nasilnega 

vedenja in klasičnih oblik kriminala. Družine z otroki so na najbolj občutljiva skupina 

prebivalstva ki ji grozi velika revščina. 

Regija ima kar nekaj možnosti za preprečevanje problemov mladih ljudi, pri čemer 

nekatere možnosti, ostajajo neizkoriščene. Eno izmed teh možnosti predstavlja 

kompleks Term ki je primeren za mnoge dejavnosti otrok in mladih ljudi. Preventivno 

delovanje term je možno predvsem na področju spodbujanja povečevanja in 

pozitivne samopodobe, kajti plavanje in številne dejavnosti povezane s plavanjem 

omogočajo pravilno socializacijo mladih ljudi. Mladi, ki se ukvarjajo z športnimi 

dejavnostmi, kažejo precej višje stopnje samospoštovanja, boljšo samopodobo, in 

daleč manj oblik deviantnega obnašanja. 

Druga posebej deprivilegirana skupina so otroci s posebnimi potrebami in člani 

njihovih družin. Zaradi težke ekonomske situacije imajo ti otroci in njihove družine 

zelo omejene možnosti izenačenega dostopa do družbene infrastrukture.  

CILJI DO 2020: 1. Organizacija šole plavanja za otroke iz socialno ogroženih družin. Posebno 
pozornost je treba nameniti obdobjem zimskih in poletnih počitnic, kadar za 
šoloobvezne otroke ni  organiziranih in strukturiranih dejavnosti, saj se v teh 
obdobjih pojavljajo mnoge oblike družbeno nezaželenih vedenj.  

2. Organizacija dejavnosti povezanih z vodo in v bazenu, za otroke z različnimi 
oblikami telesne in duševne prizadetosti. Ta skupina otrok je, še posebej iz 
socialno deprivilegiranih družin,  v najtežji osebni in socialni situaciji. Otrokom in 
družinam iz tega kroga je treba pristopati s posebno previdnostjo in socialnim 
čutom. 

3. Organizacija dejavnosti povezanih z vodo in v bazenu, za otroke plavalce iz 
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socialno ogroženih družin, ki sicer nimajo dostopa do takšnih prostočasnih 
aktivnosti. 

4. Izobrazba zaposlenih v Termah Čatež v področju socialnega turizma, in sicer v 
naslednjih smereh: a) pomembnost strukturirane športne dejavnosti, v tem 
primeru plavanja, za preprečevanje socialno odklonskih pojavov; b) pomembnost 
dostopnosti športnega kompleksa vsem družbenim slojem; c) pomembnost 
dostopnosti takšnega objekta za otroke z posebnimi potrebami in člane njihovih 
družin. 

5. Izobraževanje zaposlenih in vseh, ki delajo z otroki iz socialno ogroženih družin 
ter z otroki s posebnimi potrebami na področju socialnega dela v okviru 
socialnega turizma. 

6. Izobraževanje turističnih dejavnikov o konceptu socialnega turizma, ter posebej 
o oblikah turizma za osebe s posebnimi potrebami. 

7. Organizacija skupin za samopomoč za starše otrok iz socialno ogroženih skupin 
ter posebej za starše otrok s posebnimi potrebami. 

8. Vključevanje študentov prostovoljcev v delo z otroki iz socialno ogroženih družin 
ter z otroki s posebnimi potrebami. 

9. Izbor instrumentarija za merjenje sprememb pri otrocih vključenih v program 
10. Izbor instrumentarija za spremljanje spremembe stališč zaposlenih v Termah, 

vključenih v delo z otroci. 
11. Kontinuirano delo z skupino študentov na oblikovanju turističnih produktov iz 

področja socialnega turizma 
12. Spremljanje napredovanja znanja študentov in njihovih veščin v procesu 

pripravljanja turističnih produktov. 

PROJEKTNO 

PARTNERSTVO:(predstavitev 

nosilca projekta oziroma 

skupine partnerjev) 

Nosilec projekta bo Fakulteta za turizem v Brežicah.  

 

AKTIVNOSTI:  

(opis posameznih aktivnosti) 

1. Šola plavanja za otroke neplavalce, bo organizirana z poklicnimi učitelji 
plavanja, po pravilih stroke 

2. Skupinsko delo z otroki s težavami v socialnih kontaktih, po modelu 
socializacijskih skupin 

3. Delo z starši v manjših skupinah 
4. Organizacija prostega časa za otroke plavalce, na bazenu, socializacijske 

skupine s temi otroci 
5. Izobraževanje za zaposlene o temah s področja socialnega turizma 
6. Priprava raziskovalnega instrumentarija 
7. Izvajanje raziskovanja 

TRAJANJE 

PROJEKTA:(okvirni časovni 

načrt projekta) 

3 leta 

LOKACIJA PROJEKTA: 

 

Čatež, Terme Čatež in Fakulteta za turizem v 

Brežicah 

Kdo je lastnik objekta/ 

zemljišč? 

Terme Čatež, Občina Čatež 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 

projektne naloge/ objekti v 

lasti 

0    
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Pripravljalna faza 1 Priprava učiteljev - seminarji 1 2600 

2 Priprava sodelavcev na terenu 1 3200 

3 Priprava v Centrih za socialno 

delo 

3 3600 

4 Priprava testov 1 4100 

 Skupaj  13500 

Izvedba 1 Šola plavanja - učitelji 3 10800 

2 Šola plavanja - vstop 3 5120 

3 Rekreacijsko plavanje 3 6000 

4 Skupine staršev - posvetovanje 3 2200 

5 Skupine staršev – skupine za 

samopomoč 

3 1300 

6 Testiranje – skupinska  3 2300 

7 Vnos in obdelava podatkov 3 1120 

8 Statistična analiza 1 890 

9 Kopališka oprema za otoke 

kateri jo bodo potrebovali 

(kopalke, desk za plavanje) 

3 2340 

 Skupaj  32.070,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Strukturni skladi EU 85   

Javni viri financiranja 

(lokalne skupnost, 

državni proračuni) 

   

KAZALNIKI z navedbo virov 

podatkov za spremljanje 

kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Drugo:  
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6.1.18.  Gradovi in njihove zgodbe-Izboljšanje interpretacije vodnikov in 

informativnega gradiva 

IME PROJEKTA: Gradovi in njihove zgodbe: Izboljšanje interpretacije vodnikov in informativnega gradiva  

POVZETEK PROJEKTA: Slovenija na splošno, še posebej pa Posavska regija, ima izjemno kulturno dediščino v 

gradovih posejanih po svojem podeželju. Kljub temu, da velik delež teh gradov ostaja 

neobnovljenih in še čakajo na primerno obnovo, pa smo lahko ponosni tudi na število 

gradov, ki so v zadnjem času doživeli tudi primerno infrastrukturno obnovo, financirano s 

strani slovenskih in evropskih sredstev.  

Vendar pa ugotavljamo, da infrastrukturna sredstva ne zadoščajo za resnično oživitev in 

izkoriščanje turističnega potenciala slovenskih gradov. Potrebni so inovativni, strokovno 

podkovani, pristopi k izgrajevanju zanimivih interpretacij zgodovine slovenskih gradov, 

njihovih zbirk, in okolice.  

Tradicionalno t.i. »logično-centrično« (Roberts 1997) obravnavanje načina interpretacije v 

muzejih po svetu nadomešča »narativen« preskok, ki ponuja drugačen premislek o vlogi 

muzeja in njegovem vključevanju obiskovalcev ter doseganju svojih vizij. Prvi pristop je 

tipičen pristop, kot ga najdemo v veliki večini slovenskih gradov. Navedemo lahko kar 

čudovit, pred kratkim obnovljen, grad Rajhenburg: k predstavljanju zgodovine se pristopa iz 

linearnega vidika zamejene premice, kjer se naniza pretekle lastnike, osrednja prizma 

predstavitve so arhitekturne lastnosti, obiskovalci si lahko ogledajo ločene razstave in video 

posnetek o tem, kako je potekala obnova gradu. Vendar pa sama razstava ni inovativna, ni 

zastavljena iz vidika različnih segmentov obiskovalcev in ogled videa o obnovi gradu daje 

prej vtis, da je video namenjen financerjem, kot pa temu, da bi obiskovalce navdušil nad 

zgodovino ali jih poučil o kompleksni a fascinantni zgodovini tako gradu kot okolice. 

Kot odgovor na tovrstne razstave in pristope se po svetu razvija t.i. narativni ali 

»storytelling« pristop k interpretaciji v muzejih, galerijah, razstavah ipd.  

Osrednja ugotovitev mednarodne raziskave vodenja turističnih vodnikov, ki jo 

koordiniramo na Fakulteti za turizem, daje vedeti, da so primerno strukturirane zgodbe 

turističnih vodnikov tisto, kar učinkuje na turiste in predvsem emotivne komponente 

prvega vtisa o interpretirani kulturni dediščini. Ni namreč dovolj, da obnavljamo kulturno 

dediščino, o njej moramo širiti zavedanje, ohranjati spomin in strokovno pristopati k 

problemu, kako zagotoviti miselno opolnomočene obiskovalce. Tak strokovni predlog je 

npr. Moscardin (1996, 1998) model »mindfulness – mindlesness« interpretacije v turizmu, 

kjer je poudarek na novosti in presenečenjih, vključevanju gostov v potek interpretacije, 

interaktivnosti, in predvsem doživetju, ki naj vključuje več kot zgolj pasivno poslušanje.  

Prvotni namen projekta je najprej vzpostaviti strokovno pomoč posavskim gradom na 

področju oblikovanja zgodb v turistični interpretaciji. Ta bo s pomočjo analize stanja, 

izobraževalnih delavnic, raziskovalnih projektov in skupnega dela na interpretacijah 

zgodovine gradov in kulturne dediščine Posavja prevetrila pristope k interpretaciji in 

zagotavljanju zanimivega in navdušujočega vodenja po posavskih gradovih in širše 

področjih kulturne dediščine Posavja.  

V kasnejši fazi projekta pa se z izboljševanjem turistične interpretacije posvečamo tudi 

širšemu posavskemu turizmu, ki potrebuje znanje o »storytellingu« v turizmu zato, da bi 

uspešneje oblikoval, interpretiral in promoviral turistične produkte vezane na kulturno in 

naravno dediščino Posavja.  

PRIORTETA / UKREP 

RRP: 

 

CILJNA SKUPINA:  

(kdo so končni 

 Gradovi v Posavju 

 Galerije, muzeji, muzeji na prostem v Posavju 
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uporabniki, analiza 

njihovih potreb, 

število) 

 Turistični vodniki v Posavju  

 Turistično – informacijski centri Posavja  

 Mala in srednje velika turistična podjetja, ki želijo izboljšati svoje interpretacije o 
kulturni in naravni dediščini (npr. repnice, vinotoči, zidanice, vlaški hrami, parki in 
ponudniki športnih doživetij)  

OZADJE PROJEKTA: 

(opis namena projekta 

ter opis skladnosti z 

razvojno specializacijo 

regije) 

RRP Posavja prepoznava, da so prednosti turizma v regiji bogata naravna in kulturna 

dediščina z etnološkimi posebnostmi. Priložnosti regije so v raznoliki ponudbi, kjer bi se 

vključevali novi trendi v turizmu in se bi turistični ponudniki povezovali v skupne projekte in 

promocijo. Novi pristopi k turistični interpretaciji, ki vključujejo t.i. »storytelling« oz. 

oblikovanje zgodb, so vsekakor močan trend v turizmu po svetu, o katerem je potrebno 

širiti znanje tudi v Posavju, spočetka čez gradove, nato širše s povezovanjem lokalnih 

ponudnikov, vodnikov in TICev.  

Po drugi strani RRP Posavja kot slabosti regije izpostavlja neprepoznavnost regije in 

nepovezanost njene ponudbe, pomanjkanje visoko usposobljenega kadra in znanja v 

turizmu, slabo osveščenost o možnostih razvoja turizma, neroganizirano trženje in 

promocijo, in neizkoriščenost kulturno-zgodovinske dediščine in naravnih danosti za 

turistične namene.  

Projekt odgovarja na vse te slabosti, saj je strokovni pristop k oblikovanju interpretacije in 

zgodb osrednjega pomena za oblikovanje turističnih produktov, njihovo interpretacijo in 

trženje. Po eni strani je projekt zastavljen tako, da bomo na Fakulteti za turizem znanstveno 

raziskovali učinke in lastnosti interpretacije v turizmu, po drugi strani pa je osrednji namen 

projekta združevanje moči z interpreti v turizmu (muzejskimi pedagogi, turističnimi vodniki, 

turistični podjetniki) in oblikovanje novih, boljših interpretacij. Primarno na primeru 

posavskih gradov, kasneje tudi na drugih primerih, vključujoč ne samo kulturno ampak tudi 

naravno dediščino.  

CILJI DO 2020: 1. Analiza turistične interpretacije v osrednjih posavskih gradovih (Brežice, Sevnica, 
Rajhenburg, Bizeljsko, Mokrice, Leskovec, Pišece, Dvor)  

2. Izobraževanje vseh posavskih muzejskih pedagogov o turistični interpretaciji in 
prevetritev interpretacije v posavskih gradovih 

3. Raziskava in objava vsaj enega znanstvenega dela o vplivu interpretacije v 
posavskih gradovih na obiskovalce 

4. Izobraževanje vsaj 50 interpretov naravne in kulturne dediščine Posavja o 
tehnikah interpretacije pri osebnem vodenju in  nastopu: turističnih vodnikov, 
TICev in ostlaih akterjev trženja in promocije Posavja kot destinacije, majhnih in 
srednje velikih turističnih ponudnikov (fokus na osebno vodenje in intepretacijo)   

5. Strokovna pomoč vsaj 30 posavskim organizacijam (promocijska gradiva, PR 
sporočila, spletne objave) pri  izboljševanju njihovih trenutnih interpretacij o 
posavski kulturni in naravni dediščini ter vključevanju pristopov upovedovanja 
zgodb v njihovo delo  

PROJEKTNO 

PARTNERSTVO: 

(predstavitev nosilca 

projekta oziroma 

skupine partnerjev) 

Nosilec projekta bo Fakulteta za turizem v Brežicah.  

V partnerstvu so predvideni tudi: posavski gradovi.  

Ostali akterji so predvideni kot ciljne skupine: muzeji, TICi, individualni turistični vodniki in 

predstavniki malih in srednjih turističnih ponudnikov iz področja kulturne dediščine (npr. 

repnic, zidanic, vinotočev, vlaških hramov) in naravne dediščine (npr. naravni parki ter 

ponudniki športnih aktivnosti).    
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AKTIVNOSTI:  

(opis posameznih 

aktivnosti) 

1. Analiza stanja turistične intepretacije v posavskih gradovih 
2. Raziskava o vplivu interpretacije v posavskih gradovih na goste 
3. Analiza stanja turistične interpretacije pri ostalih ponudnikih naravne in kulturne 

dediščine  
4. Strokovno izobraževanje muzejskih pedagogov o intepretaciji v turizmu in 

pristopih njenega izboljšanja  
5. Projektno delo na intepretaciji posavskih gradov z namenom njene prevetritve in 

vključevanju novih sodobnih tehnik turistične intepretacije in muzejske 
pedagogike 

6. Razširitev pristopa intepretacije tudi na druga področja kulturne in naravne 
dediščine  

7. Razširitev pristopa na širšo kulturno in naravno dediščino in izobraževanje ostalih 
turističnih interpretov v Posavju (vsaj 50 oseb): (turističnih vodnikov, TICev in 
ostlaih akterjev trženja in promocije Posavja kot destinacije, majhnih in srednje 
velikih turističnih ponudnikov (fokus na osebno vodenje in intepretacijo)   

8. Strokovna pomoč turističnim združenjem, ponudnikom, in promotorjem 
destinacije pri izboljševanju njihovih trenutnih interpretacij o posavski kulturni in 
naravni dediščini ter vključevanu pristopov upovedovanja zgodb v njihovo delo 
(vsaj 30 organizacij) (fokus na gradiva: promocijska gradiva, PR sporočila, spletne 
objave) 

TRAJANJE PROJEKTA: 

(okvirni časovni načrt 

projekta) 

3 leta 

LOKACIJA PROJEKTA: 

 

Posavje / 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 

projektne naloge/ 

objekti v lasti 

1 Mednarodna raziskava o vplivu 

narativnega pristopa v interpretaciji 

turističnih vodnikov na turiste  

2014 10.000,00 

Pripravljalna faza 1 Izobraževanje izobraževalcev – 

spremljanje svetovne strokovne 

literature o turistični intepretaciji in 

muzejski pedagogiki, sodelovanje na 

znanstvenih in strokovnih konferencah, 

nadaljevanje raziskav  

2015 15.000,00 

 

    

 Skupaj  25.000,00 

Izvedba 1 Analiza stanja turistične intepretacije v 

posavskih gradovih 

2016 2.500,00 

2 Raziskava o vplivu interpretacije v 

posavskih gradovih na goste 

2016 7.000,00 

3 Analiza stanja turistične interpretacije 

pri ostalih ponudnikih naravne in 

kulturne dediščine  

2016 11.000,00 

4 Strokovno izobraževanje muzejskih 

pedagogov o intepretaciji v turizmu in 

pristopih njenega izboljšanja  

2016 2.000,00 

5 Projektno delo na intepretaciji posavskih 

gradov z namenom njene prevetritve in 

vključevanju novih sodobnih tehnik 

turistične intepretacije in muzejske 

2017 3.500,00 



82 
 

pedagogike 

6 Razširitev pristopa intepretacije tudi na 

druga področja kulturne in naravne 

dediščine  

2017 4.000,00 

7 Razširitev pristopa na širšo kulturno in 

naravno dediščino in izobraževanje 

ostalih turističnih interpretov v Posavju 

(vsaj 50 oseb): (turističnih vodnikov, 

TICev in ostlaih akterjev trženja in 

promocije Posavja kot destinacije, 

majhnih in srednje velikih turističnih 

ponudnikov (fokus na osebno vodenje in 

intepretacijo)   

2017 15.000,00 

 

8 Strokovna pomoč turističnim 

združenjem, ponudnikom, in 

promotorjem destinacije pri 

izboljševanju njihovih trenutnih 

interpretacij o posavski kulturni in 

naravni dediščini ter vključevanu 

pristopov upovedovanja zgodb v njihovo 

delo (vsaj 30 organizacij) (fokus na 

gradiva: promocijska gradiva, PR 

sporočila, spletne objave) 

2018 18.000,00 

    

 Skupaj  63.000,00 

Možni viri 

financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Strukturni skladi EU 70 % 2016 - 

2018 

44.100,00 

Javni viri financiranja (lokalne 

skupnost, državni proračuni) 

20 % 2016 - 

2018 

12.600,00 

Lastni viri 10 % 2016 6.300,00  

KAZALNIKI z navedbo 

virov podatkov za 

spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Število udeležencev v izobraževanjih  0  80 

Število izboljšanih interpretacij  0  50 

Odziv gostov na interpretacije  -   

Viri spremljanja kazalnikov:     

Drugo:  

 

6.1.19.  Lokalna oskrba z  zelenjavo 

POVZETEK PROJEKTA: S projektom, ki je predmet prijave, želimo na območju obrtne cone občine Kostanjevica na 
Krki zgraditi in opremiti distribucijsko/logistični center za zelenjavo (investitor KZ Krka). 
Dodatna vsebina objekta bo nakup opreme, ki bo omogočila predelavo zelenjave – prano-
rezana zelenjava (»fresh cut«) z namenom lažjega dostopa  do obratov organizirane 
prehrane javnih ustanov. Priprava lokalno pridelane zelenjave do te mere, da jo je mogoče 
neposredno uporabiti za pripravo obrokov, bo dodatna in pomembna ponudba tudi v 
obstoječih zadružnih in drugih trgovinah na območju obeh regij. 
Sočasno želimo z občinami in javnimi ustanovami vzpostaviti enoten sistem javnih naročil, 
ki bo v skladu z obstoječo zakonodajo omogočal izbiro lokalnih ponudnikov z lokalno 
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pridelano hrano oz. zelenjavo. Hkrati bo v okviru izvajanja projekta pozornost namenjena 
kakovosti pridelane zelenjave (vključujoč normative in standarde za nastop na trgu) in 
promociji prodaje lokalno pridelane zelenjave. 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji / Razvoj kratke 
dobavne verige s hrano in lokalnega trga 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

- Javne ustanove z organiziranimi obrati prehrane (šole, vrtci, domovi starejših 
občanov,…) 

- Potrošniki na območju Posavja in JV Slovenije 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Oskrba z  zelenjavo pridelano na območju Slovenije  ne dosega 40 %. Zagotovo pa je delež 
oskrbe z zelenjavo pridelane v lokalnem okolju še nižji v javnih ustanovah z organizirano 
prehrano (šole, vrtci, domovi starejših občanov, bolnišnice,…). Ponudniki lokalno pridelane 
hrane imajo z novo zakonodajo na področju javnih naročil  večjo možnost pridobitve javnih 
naročil pri javnih ustanovah in tako večjo možnost oskrbe najbolj občutljivih slojev 
populacije z lokalno pridelano hrano.  
Na območju JV Slovenije in Posavja je pridelava zelenjave  pomembna kmetijska panoga. 
Na območju obeh regij je opazen interes pri pridelovalcih za povečanje obsega pridelave. 
To potrjujejo številni projekti, ki so bili izvedeni v preteklosti oz. so v izvajanju, med njimi 
zagotovo prednjači po pomembnosti in po višini finančnih sredstev »namakalni sistem 
Kalce Naklo«. Eden pomembnejših pogojev za realno povečanje obsega pridelave pa je 
možnost organiziranega odkupa zelenjave. Na območju obeh regij  posluje in ima svoje 
članstvo KZ Krka, ki že ima obstoječe tržne poti oz. organiziran odkup zelenjave. Vendar pa 
za intenzivnejši preboj na trg in večjo konkurenčnost nima zadostnih kapacitet za 
shranjevanje in logistiko zelenjave. 

CILJI DO 2020: - Povečati obseg in raznovrstnost odkupa in prodaje lokalno pridelane zelenjave 

- Vzpostaviti možnost prodaje/ponudbe  prano –rezane zelenjave  iz lokalno 
pridelane zelenjave 

- Povečati obseg dobave/prodaje lokalno pridelane zelenjave obratom javnih 
ustanov z organizirano prehrano  na območju regij 

 - Izboljšanje kakovosti in izenačenosti  pridelane oz. odkupljene zelenjave 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Kmetijsko –gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto 
KZ Krka  
Posavske občine 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

KZ KRKA GSM: E-mail: 

KGZ NOVO MESTO GSM: E-mail: 

OBČINE GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- izgradnja logistično –distribucijskega centra za zelenjavo z opremo 

- vzpostavitev enotnega sistem javnih naročil za javne ustanove z organizirano 
prehrano 

- oskrba javnih ustanov z organiziranimi obrati prehrane z lokalno pridelano hrano 

- aktivnosti povezane z namenom kakovosti vhodnih surovin (zelenjave) 

- promocija projekta 

 - vodenje projekta 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2015-2016 ALI 2016-2017 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Kostanjevica na Krki, obrtna cona (projekt je v pripravi) Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Lastnik zemljišča je občina 
Kostanjevica na Krki 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 Sprememba OPPN – 
občina Kostanjevica na 
Krki 

2013/2014 0 
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Pripravljalna faza 1 Odkup zemljišča  2014 174.000 

2 Priprava gradbeno-
tehnične dokumentacije in 
pridobitev gradbenega 
dovoljenja 

2014/2015 25.000 

3 Analiza zainteresiranosti 
priprave enotnega sistema 
javnih naročil 

2014 10.000 

 Skupaj  209.000,00 

Izvedba 1 Gradnja in nakup opreme 
distribucijsko logističnega 
centra 

2015 2.130.000  

2 Vzpostavitev enotnega 
sistem javnih naročil za 
javne ustanove z 
organizirano prehrano 

2015 50.000 

3 Aktivnosti povezane z 
namenom kakovosti 
vhodnih surovin 
(zelenjave) 

2015/2016 75.000 

4 Oskrba javnih ustanov z 
organiziranimi obrati 
prehrane z lokalno 
pridelano hrano 

2016 170.000 

5 Promocija projekta 2015/2016 500.000 

6 Vodenje projekta 2015/2016 25.000 

 Skupaj  2.950.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

    

    

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest>   +4 in +10 sezonsko 

<Obseg novih poslovnih površin v 
m2> 

  1.500 m2 + 6.300 m2 
asfaltirana okolica 
objekta 

Produkt prano rezane zelenjave 
(»Fresh cut«) proizvedena in 
ponujena na območju JV Slovenije in 
Posavja 

  +1 

Vrsta zelenjave ponujena javnim 
ustanovam (štev. vrst) 

  +20% (oz. 20% novih 
vrst) 

Število javnih ustanov z organizirano 
prehrano, ki vključujejo lokalno 
pridelano zelenjavo 

  +50% 

Izdelan interni sistem kakovosti 
pridelkov 

  + 

Povečan obseg prodaje zelenjave na 
lokalnem trgu (javne ustanove + 
zadružne trgovine) 

  +5% 

    

Drugo:  
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6.1.20.  Lokalna oskrba z ekološko hrano 

POVZETEK PROJEKTA:  
Zagotavljanje kratkih in učinkovitih poti do potrošnikov 

PRIORTETA / UKREP RRP: Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji / Razvoj 
kratke dobavne verige s hrano in lokalnega trga 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

Javni zavodi (šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele ) in ostali potrošniki 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter opis 
skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

1. omogočati kratko pot do potrošnika 
2. izdelati tipsko embalažo 
3. lokalna blagovna znamka 
4. promocija (predavanja v javnih ustanovah, informacije v medijih, letaki) 

CILJI DO 2020: Ustanovitev skupine za meso (2013), sadje in zelenjavo  

 

 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Nosilec združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavje in Bele krajine 
Partnerji: LAS Posavje , LAS Dolenjske in Bele krajine, občine, posamezne kmetije 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Ekokmetija Zabukovec GSM:041653307 kmetija.zabukovec@gmail.com 

Ekokmetija Malenšek GSM: E-mail: 

Ekokmetija Černelič GSM:051363447 ekocernelic@gmail.com 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Nakup skupne opreme (4 razsekovalnice mesa, 2 obrata predelave mesa, 
prevozni hladilnik za meso, nabava strojev za predelavo žit (Dolenjska, Posavje, 
Bela krajina)  

Vzpostavitev enotne tipske embalaže 

Postavitev rastlinjakov za zelenjavo 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

2015-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev primernih 
lokacij za izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Bela krajina, Posavje, Dolenjska  Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Privat (kmetje)  

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1    

 Skupaj   

Izvedba 1    

 Skupaj   

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

    

    

    

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih 
mest> 

   

<Obseg novih poslovnih 
površin v m2> 

   

<Število ….>    

    

Drugo:  
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6.1.21.  Vzpostavitev lokalne trajnostne oskrbe z mesom na območju regije 

Posavje 

POVZETEK PROJEKTA: Na območju LAS Posavje se bo v obdobju 2014-2020 povečala oskrba z mesom. 
 

Ključni element izpolnjevanja te strategije je aktiviranje in re-aktiviranje lokalnih 
pridelovalnih in predelovalnih površin in objektov ter vključevanje večjega števila občanov 
v sam proces pridelave in predelave prehrane. Lokalna oskrba predstavlja pomembno 
strateško usmeritev in priložnost za Slovenijo in s tem tudi za območje Posavja. Potrošniki 
na eni strani izražajo vedno večji interes po kakovostni, varni in zdravi hrani, po drugi 
strani pa tovrstna oskrba zagotavlja tudi večjo varnost za obdobja ekonomskih kriz. 

 
V Posavju bomo vzpostavili lokalno oskrbo z mesom tako, da bomo izkoristili vse 
obstoječe kapacitete lokalnih kmetov. Kmečka zadruga Sevnica bo izvajala aktivnosti 
samooskrbe z mesom, tako da bo koordinirala ter vzpostavljala ravnovesje med ponudbo 
in povpraševanjem. Z vzpostavitvijo lokalne verige mesa lahko posledično vplivamo na 
izboljšano ponudbo, dostopnost in izbiro kakovostne in zdravju koristne hrane, posledično 
pa tudi na boljše zdravje populacije.  
 
V strukturi kmetijske pridelave je v Posavju živinoreja še vedno najpomembnejša 
kmetijska panoga. Opazen je trend opuščanja živinorejske prireje, predvsem na 
ravninskem območju, kjer se posamezne kmetije usmerjajo v poljedelstvo (predvsem na 
kmetijah kot dodatnim virom dohodka) in v pridelavo zelenjave.  
 
Priložnost območja so tudi avtohtone pasme živali, npr. krškopoljski prašič. V delovno 
intenzivne kmetijske panoge, kot sta sadjarstvo in zelenjadarstvo, se usmerjajo kmetije 
predvsem na ravninskih območjih občin Brežice in Krško. V okviru strukturnih sprememb v 
živinoreji je izrazito opuščanje predvsem mlečne prireje (oddaja mleka) na manjših 
kmetijah in usmerjanje le-teh v ekstenzivnejšo govedorejo – reja krav dojilj, kar je s 
tehnološkega vidika največkrat povezano s pašo. Večje kmetije pa prirejo mleka 
povečujejo. Razlike se pojavljajo tudi med hribovskim in ravninskim delom območja. 
Medtem, ko so v hribih prirejo mleka v glavnem opustili, se ta koncentrira v dolini. 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji / Razvoj kratke 
dobavne verige s hrano in lokalnega trga 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

V projekt bomo vključili in povezali udeležence s področja ponudbe, trženja in 
povpraševanja lokalno pridelane hrane - mesa:  
- rejce - kmete; trgovska podjetja; 
- širša javnost oziroma potrošniki na območju LAS Posavje; 
- javne ustanove (šole, vrtci, domovi za ostarele). 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Projekt vzpostavitve mesne verige bo nadgradnja projekta Pridelano v Posavju. S 
projektom bomo vzpostavili skupne tržne poti za lokalno pridelane produkte na področju 
mesa. Vzpostavitev trajnostne lokalne oskrbe z meso bo tako priložnost za vključitev 
manjših rejcev.  
Kmečka zadruga Sevnica bo z oblikovanjem partnerskih mrež lahko izboljša kakovost 
mesa, mesnih produktov in prehranjevalne navade prebivalcev območja, s tem pa 
prispevati tudi k varovanju in ohranjanju okolja. Lokalno pridelana hrana (poudarek na 
svežem mesu, mesnih izdelkih, itd.) predstavljajo pomemben del pridelkov/izdelkov na 
posavskem tržišču in izven, ki nimajo prednosti le v kakovosti, temveč zagotavljajo tudi vir 
hrane in preživetje posavskemu kmetu in delavcem v živilsko predelovalni industriji. V KZ 
Sevnica se zavedamo, da je lokalna proizvodnja in lokalna poraba hrane izjemno 
pomembno gibalo za razvoj podeželja. Pri dosegi cilja vzpostavitve lokalno trajnostne 
oskrbe z mesom bo potrebno delovati vzdolž celotne prehranske verige. Upoštevati bo 
potrebno: uskladitev pridelave, predelave s prehranskimi smernicami, vzpostavitev zdrave 
ponudbe preko gostinskih in turističnih obratov, preko javnih zavodov in nenazadnje 
intenzivno informiranje, obveščanje in izobraževanje o zdravem prehranjevanju in 
pomenu zdravega prehranjevanja skozi vse starostne skupine prebivalcev. Z vzpostavitvijo 
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mesne verige na območju Posavja bomo prispevali tudi k varovanju in ohranjanju okolja. 
Podloga za naš projekt je projekt Lokalna trajnostna oskrba s hrano iz LIN2009, kjer se je 
opravila raziskava ponudbe, na drugi strani pa ocenila možnost za uvajanje tovrstne hrane 
v javne ustanove ter vključitev vseh kriterijev, ki jim mora lokalno pridelana hrana 
zagotoviti. 

CILJI DO 2020: Spodbuditi trženje mesnih produktov od lokalnih rejcev, s čimer bomo dolgoročno 
prispevali k trajnostnemu razvoju območja LAS Posavje in dvigu kakovosti življenja 
prebivalcev območja LAS Posavje ter ohranjanju okolja. 
Projekt bo uresničeval naslednje kratkoročne cilje: 

1. vzpostavitev pogodbenega odnosa za uslužnostno pitanje  prašičev in 
govedi; 

2. povečati obseg dobave/prodaje lokalnih mesnih proizvodov; 
3. dvig prepoznavnosti lokalnih mesnih proizvodov pod blagovno znamko »od 

tukaj.si« ter blagovno znamko »Grajske mesnine«; 
4. povečati pripravljenost za nakup lokalnih mesnih produktov pri potrošnikih 

ter javnih zavodih; 
5. vzpostavitev nove tržne poti za lokalno mesno verigo. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Nosilec projekta: Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. 
 
Kmečka zadruga Sevnica deluje na celotnem območju LAS. Sodeluje s kmeti, kar se odraža 
v nakupni in prodajni poti, svetovanju, promociji in skupnem delovanju. Trgovinska 
dejavnost je zelo pestra in raznolika: od živil, kmetijskega repromateriala, gradbenega 
materiala do vrtnarskega in cvetličarskega programa, klavniška dejavnost s predelavo 
mesa pa je podaljšek reproverige kmetijske proizvodnje. 
Predvideni parterji:  

1. Občine na območju LAS Posavje - pomoč pri financiranju projektov, razpisov, kjer 
bi imeli prednost projekti, ki so lokalno usmerjeni oz. pomoč kmetijam, ki bi se 
usmerile v ekstenzivnejšo živinorejo;  

2. Zadruge in mesno-predelovalni obrati v Posavju 
3. KGZS - Zavod Novo mesto – na področju izobraževanja 
4. Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS) 
5. Služba za selekcijo in kontrolo 
6. Biotehniška fakulteta Ljubljana 
7. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
8. Zavod RS za zaposlovanje – pomoč pri zaposlitvah za nova delovna mesta 
9. Kmetijski inštitut Slovenije 
10. Center za razvoj podeželja Posavje – pomoč pri promocijah, animacijah in 

delavnicah za kmete 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Irena Klenovšek GSM: E-mail: 

Hermina Šantej GSM: E-mail: 

Jožica Terner GSM: E-mail: 

Barbara Mlakar Krajnc GSM:  E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Vzreja telet – dolgoročen pogodben odnos 

Uslužnostno pitanje prašičev - dolgoročen pogodben odnos 

Izgradnja klavnice 

Trženje in promocija mesa na območju Posavja 

Promocija projekta 

Vodenje projekta 

 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

 Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 0    
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projektne naloge/ 
objekti v lasti 

Pripravljalna faza 1    

2    

3    

 Skupaj   

Izvedba 1 Vzpostavitev pogodbenega 
odnosa za uslužnostno 
pitanje govedi 

2014/2020 2.625.000 

2 Vzpostavitev pogodbenega 
odnosa za uslužnostno 
pitanje prašičev 

2014/2020 1.400.000 

3 Gradnja klavnice 2018/2019 9.000.000 

4 Trženje in promocija 2014/2020 3.000.000 

5 Promocija projekta 2014/2020 1.000.000 

6 Vodenje projekta 2014/2020 180.000 

 Skupaj  17.205.000 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

PRP (EKSRP)    

EU    

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Število novih delovnih mest   +3 

Nov poslovni prostor   1 klavnica 

<Število ….>    

    

Drugo:  
 

6.1.22.  Nega gozda 

POVZETEK PROJEKTA: Oblikovanje skupin za opravljanje nege mladega gozda, jih izobraziti za delo, 
uvajati v delo, ponuditi nabor možnih delovišč, povezati z lastniki gozdov 

PRIORTETA / UKREP RRP: Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji  / Razvoj 
gozdno-lesne verige – primarni sektor 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

Manjši lastniki gozdov, ki v gozdu sami ne opravljajo negovalnih del. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter opis 
skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

V zadnjih 15 letih nega zasebnih  gozdov močno upada – to nosi dolgoročne 
posledice v kvaliteti pridelanega lesa. Največji upad nege je pri lastnikih z majhno 
gozdno posestjo.  

CILJI DO 2020: - oblikovati, izobraziti skupine delavcev 

- poiskati možnosti za integracijo v sistem sofinanciranja vlaganj v gozd 

- povečati delež izvedene nege 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Zavod za gozdove Slovenije OE Brežice 
Zveza lastnikov gozdov 
Kmečka zadruga Sevnica 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Mojca Bogovič GSM:041-657-
551 

E-mail: mojca.bogovic@zgs.gov.si 

Jože Mori GSM:041 – 657-
546 

E-mail: joze.mori@zgs.gov.si 

Franci Krhin GSM:041-657-
535 

E-mail: franci.krhin@zgs.gov.si 
 
 

mailto:franci.krhin@zgs.gov.si
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 Robert Kozinc 
 

GSM:031 707 
797 

E-mail: robert.kozinc@kz-
sevnica.si 

 Jože Prah GSM: 041 657 
560 

E-mail: joze.prah@amis.net  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

- priprava izobraževalnih gradiv 

- izvedba tečajev 

- povezovanje delovnih skupin z lastniki gozdov 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

2014 -2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Občina Kostanjevica, Krško, Sevnica, Radeče Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Različni – po dogovoru z lastniki 
gozda 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Izdelava projektne 
dokumentacije 

2015 15 000,00 

2 Izdelava izobraževalnega  
materiala (knjižice, 
posterji, filmi…) 

2015 50 000,00 

3    

 Skupaj  65 000,00 

Izvedba 1 Izvedba usposabljanja in 
formiranja skupin 

2016 50 000,00 

2 Nabava orodja 2016 30 000,00 

3    

4    

 Skupaj  80 000 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Eu sredstva  70 2015, 
2016 

101 500 

Občinska 
sredstva 

10 2015, 
2016 

14 500,00 

Zasebna 
sredstva 

20 2015, 
2016 

29 000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih 
mest> 

2016  6 

<Obseg novih poslovnih 
površin v m2> 

   

<Število ….>    

Poveča odstotek opravljenih 
negovalnih del 

   

Drugo:  

 

6.1.23.  Živeti in učiti se z gozdom 

POVZETEK PROJEKTA: Živeti in učiti se z gozdom, aktivna doživetja narave, gozda in podeželja, vzpostaviti 
mrežo učnih kmetij, vzpostaviti mrežo gozdnih vrtcev, uvajanje inovativnosti v 
življenje ( tudi z novo rabo lesa), dodati kvalitetne sekvence na relaciji Gozd – divjad 
– turizem in posebnost v povezavi na vodo – gozd z Vodnem  gozdnem parkom. 
Vzpostaviti specializirano agencijo, ki bo povezala kmetije, lastnike gozdov, šole in  
vrtce ter razne agencije in civilno sfero (društva) v cilju nadgradnje različnih vlog 
Gozda in celega posavskega prostora.  

mailto:joze.prah@amis.net
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PRIORTETA / UKREP RRP: Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji  / Razvoj 
gozdno-lesne verige – primarni sektor 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, število) 

Kmetije, lastniki gozdov, šole,  vrtci, turisti, 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter opis 
skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Podeželje v Sloveniji zajema okrog 92% celotnega prostora in skoraj 61% 
prebivalstva. Struktura prebivalstva na slovenskem podeželju je vse bolj pestra. 
Kmečko prebivalstvo, ki je v obdobju agrarne družbe prevladovalo, je danes tudi na 
podeželju v manjšini. V globalu predstavlja po oceni le še okrog 12% podeželske 
populacije, prevladuje le še v izrazitih agrarnih naseljih, ki so razmeroma majhna in 
praviloma odmaknjena, nikjer več pa ni edini družbeni sloj. Druga pomembna 
značilnost pa je, da je kmečki del podeželske populacije v povprečju mnogo starejši 
od povprečja. Razlike med urbanim in ruralnim načinom življenja vse bolj 
zmanjšujejo, čeprav ključne posebnosti enega in drugega ostajajo slej ko prej jasno 
razpoznavne.  Večina turističnih potencialov Slovenije locirana prav v podeželskem 
prostoru. Tako verjetno pretežni del turistične ponudbe oblikuje in izvaja 
podeželsko prebivalstvo. Zato je tudi možnost izrabe večjega dela turističnih 
potencialov Slovenije odločilno odvisna od načina in intenzivnosti razvoja podeželja 
kot celote in od usposobljenosti oziroma zainteresiranosti podeželska prebivalstva 
za to dejavnost. Zavedati se namreč moramo, da turizem praviloma ni dejavnost, ki 
bi neko območje potegnila iz gospodarske in socialne zaostalosti, pač pa zahteva že 
razmeroma visoko stopnjo splošne razvitosti, da se lahko uspešno umesti v nek 
prostor. Potem pa lahko deluje kot učinkovit regenerator nadaljnjega razvoja. Tudi 
s tega vidika se kaže velik pomen splošnih prizadevanj za vsestranski razvoj 
podeželja, zlasti pa še za razvoj na področju komunalne in socialne infrastrukture 
ter človeških virov. 
Z učenjem v gozdu se otroci različnih starosti na inovativni, igrivi način učijo o 
naravi, okolju, o podnebnih spremembah in njihovih posledicah ter razvijajo svoje 
zmožnosti. Gozd je pomemben proizvajalec kisika, ki nastaja kot stranski produkt v 
procesu fotosinteze. Gozd blagodejno in ugodno vpliva tudi na človekovo psihično 
stanje, deluje zdravilno ter lepša krajino. 

CILJI DO 2020: Prepoznati potenciale za paradigmo živeti in se učiti z gozdom 

Vzpostaviti logistični povezovalni center za življenje in učenje z gozdom 

Vzpostaviti mrežo šol, vrtcev, kmetij, društev in ostalih agencij, ki bodo delovale v 
povezovalni razvojni paradigmi: Živeti in učiti se z gozdom 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

ZGS – OE Brežice, RRA, kmetije, lastniki gozdov, posavske šole, fakultete, vrtci, 
društva 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Jože Prah GSM: 041 657 560 E-mail: joze.prah@amis.net  

Boris Papac GSM:  E-mail: 
boris.papac@zgs.gov.si  

Erika Anzelc GSM:041 264 267 E-mail: erika.anzelc@siol.net  

 Marija Imperl GSM: 051 312 558 7 E-mail: marija.imperl@ktrc.si   

 Bojan Maglica  E-mail: bojan.maglica@zgs.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Prepoznanje potencialov 

Izobraževanje nosilcev posameznih aktivnosti in priprava učnih materialov 

Vzpostavitev logistične agencije 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

5 let 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Posavske občine Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Prepoznanje potencialov 2015 - 
2017 

200. 000,00 

mailto:joze.prah@amis.net
mailto:boris.papac@zgs.gov.si
mailto:erika.anzelc@siol.net
mailto:marija.imperl@ktrc.si
mailto:bojan.maglica@zgs.si
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2 Izobraževanje nosilcev 
posameznih aktivnosti in 
priprava učnih materialov 

2017 - 
2018 

1.000.000,00 

3    

 Skupaj  1.200.000,00 

Izvedba 1 Vzpostavitev logistične 
agencije 

2015 500.000,00 

2 Vzpostavitev  vzorčnih 
objektov (4) 

2018           4 000 000.00 

3    

4    

 Skupaj  4 500 000,00  

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

    

    

    

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest> 2015  4 

<Obseg novih poslovnih površin 
v m2> 

2018  500 

<Število ….>Vzorčni  objekti 2018  4 

    

Drugo:  

 

6.1.24.  Regionalni sklad za gozdove Posavja 

POVZETEK PROJEKTA: Z projektom se ustanovi regionalni sklad za gozdove z namenom izobraževanja, 
svetovanja, povezovanja in posestnega načrtovanja na področju rabe gozdov v 
Posavju 

PRIORTETA / UKREP RRP: Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji  / Razvoj 
gozdno-lesne verige – primarni sektor 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, število) 

Končni uporabniki so lastniki gozdov, razdeljeni v skupine glede na velikost gozdne 
posesti. Skupino A prestavljajo gozdne posesti do 5 ha gozdov (cca 16200 posesti); 
skupina B vključuje gozdne posesti od 5 ha do 30 ha (cca 2000 posesti); v skupino C 
so vključene gozdne posesti nad 30 ha gozdov (cca 100 posesti). Potrebe lastnikov 
gozdov se glede na velikost posesti bistveno razlikujejo. Za to skupino A je značilno, 
da jim gozdovi ne zagotavljajo trajnih donosov in je njihov interes za gospodarjenje 
z gozdovi in delo v gozdu zelo nepredvidljiv. Gozdne posestnike v tej kategoriji 
zanima predvsem oskrba z drvmi in občasno posek sortimentov za prodajo. V 
gozdni posesti B je interes za sečnjo in izvajanje gojitvenih del sicer večji, vendar 
zelo odvisen od ekonomskega in socialnega statusa lastnikov. Lastniki velikih 
gozdnih posesti (skupina C) so pripravljeni trajno gospodariti z gozdovi v svoji 
posesti. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter opis 
skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Namen projekta je vzpodbuditi lastnike gozdov z izobraževanjem, svetovanjem, 
povezovanjem  in posestnim načrtovanjem za dolgoročno gospodarjenje z gozdovi. 
Gozdnatost regije je 48% zato lahko predstavljata gozd in gozdarstvo, z velikim 
številom lastnikov in solastnikov, eno od pomembnih razvojnih specializacij regije. 

CILJI DO 2020: - izkoristiti možno posek iz gozdnogospodarskih načrtov, ki jih izdeluje Zavod za 
gozdove 

- povečati obseg izvedbe gozdnogojitvenih del 

- uvedba sistema posestnega načrtovanja z aplikacijo, dostopno preko spleta 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

Nosilec: Ustanovljen »Regionalni sklad za gozdove Posavja« 
Partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice; Društva lastnikov gozdov, 
Kmečka zadruga Sevnica,  
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PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Boris Bogovič  GSM:041 657 550 E-mail: boris.bogovic@zgs.si  

Jože Prah GSM: 041 657 560 E-mail: joze.prah@amis.set   

Jože Mori GSM:041 – 657-546 E-mail: joze.mori@zgs.gov.si  

 Robert Kozinc 
 

GSM:031 707 797 
 

E-mail: robert.kozinc@kz-
sevnica.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

- ustanovitev »Regionalnega sklada za gozdove Posavja« 

- Vzpostavitev spletne strani 

- Vzpostavitev izobraževalnih modulov 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt projekta) 

2014 -2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Vse posavske občine, sedež v Sevnici, KZ Sevnica Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
KZ Sevnica 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Izdelava projektne 
dokumentacija 

2015 45000,00 

2    

3    

 Skupaj  45000,00 

Izvedba 1 ustanovitev »Regionalnega 
sklada za gozdove Posavja« 

2016 500 000,00 

2 Ureditev spletne aplikacije 
in programov 

2016 150 000,00 

3 Izobraževalne vsebine, 
tečaji, osveščevalne akcije 
in simpoziji, promocijske 
dejavnosti  

2016-
2020 

1 000 000,00 

4 Vzpostavljena mikro 
podjetja, skupine 
proizvajalcev… 

2017 - 
2020 

1 000 000,00 

 Skupaj  2 650 000 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

    

    

    

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest> 2015 2020  20 

<Obseg novih poslovnih površin 
v m2> 

   

<Število ….>    

Drugo:  

 

6.1.25.  Oblikovanje regionalnih centrov za oskrbo z biomaso in ravnanje z 

lesnimi odpadki 

POVZETEK PROJEKTA: Les je najpomembnejši obnovljivi energetski vir v Sloveniji. Za uporabo v energetske 
namene je smotrno uporabiti le les slabe kvalitete, sečne ostanke v gozdu in lesne 
ostanke iz lesne industrije in druge lesne ostanke. Z oblikovanjem regionalnih centrov 
za oskrbo z lesno biomaso bi ponudili odkup lesnih odpadkov vseh virov in manj 

mailto:boris.bogovic@zgs.si
mailto:joze.prah@amis.set
mailto:joze.mori@zgs.gov.si
mailto:robert.kozinc@kz-sevnica.si
mailto:robert.kozinc@kz-sevnica.si
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kakovostnega lesa. Tako bi vzpostavili ponudbo lesne biomase na lokalnem nivoju. 
Hkrati pa bi na vzgojnih ustanovah in lokalnih skupnostih ozaveščali lastnike gozdov 
in javnost o ravnanju z lesnimi odpadki. Regionalni centri bi bili lahko oblikovani kot 
socialna podjetja, kar bi pomenilo tudi nova delovna mesta. Ti centri bi lahko 
izdelovali tudi enostavne izdelke iz lesa (visoke grede ipd.), lahko bi tudi izvajali 
gojitvena dela v gozdu pri katerih že napade lesna biomasa. 

PRIORTETA / UKREP RRP: Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji  / Razvoj gozdno-
lesne verige – primarni sektor 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

Lastniki gozdov, šolska mladina, javnost, brezposelni, ki jih zanima tovrstna dejavnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Pri rabi lesne biomase je potrebno poudariti, da je smotrno uporabiti le manj 
kakovosten les iz gozdov in lesne ostanke pri predelavi lesa in druge lesne ostanke. 
Spodbujanje rabe lesne biomase hkrati tudi pomeni oživljanje gozdno lesne verige v 
Sloveniji. V letu 2012 je vlada sprejela akcijski načrt za ponoven zagon gozdno lesne 
verige v Sloveniji do leta 2020. Les je edinstven in enkraten produkt narave, ki ga 
lahko uporabljamo v različne namene. Pomeni skladišče ogljika in ima zato zelo 
pomembno vlogo pri ohranjanju ravnovesja v naravi. Lesna industrija je bila pred 
desetletji paradni konj Slovenije, danes pa izvažamo hlodovino v sosednje države 
namesto, da bi les predelali doma in mu s tem dodali vrednost. Pri tem pa bi nastala 
nova delovna mesta. Vsakih 100 m3 predelanega lesa v razvitih družbah pomeni eno 
delovno mesto.  V Posavju se stihijsko oblikuje lesni biomasni trg. Precej primernega 
lesnega potenciala propade v gozdu ali pa ostane neizkoriščen. Na širšem področju 
Posavja je prostora za 4 do 5 centrov za oskrbo z biomaso. Ti centri so lahko tudi 
nadgradnja združenj lastnikov gozdov. 

CILJI DO 2020: Pripraviti izobraževalni program za ozaveščanje smotrne rabe lesne biomase 

Ustanoviti vsaj en regionalni center za oskrbo z biomaso 

 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

ZGS, RRA, lokalne skupnosti, društva lastnikov gozdov, izobraževalne in vzgojne 
ustanove  

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Boris Papac GSM:  E-mail: 
boris.papac@zgs.gov.si  

Jože Prah GSM:041 657 560 E-mail: joze.prah@amis.net  

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Prepoznanje potencialov 

Izobraževanje nosilcev posameznih aktivnosti in osveščevalnih delavnic 

Vzpostavitev logističnih centrov  

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

5 let 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Širše področje Posavja Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 Potenciali lesne biomase v 
Posavju 

  

Pripravljalna faza 1 Izobraževanje javnosti 2015-20 500.000 

2 Izdelava projektov 2016-19 50.000 

3    

 Skupaj  550.000,00 

Izvedba 1 Ustanovitev centra za 
oskrbo z biomaso 

2017 1.200.000 

2 Ustanovitev centra za 
oskrbo z biomaso 

2020 1.200.000 

 Skupaj  2.400.000,00 

mailto:boris.papac@zgs.gov.si
mailto:joze.prah@amis.net
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Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

    

    

    

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest> 2015 2020  5 

<Obseg novih poslovnih površin v 
m2> 

2020  10000 

<Število ….>    

    

Drugo:  

 

6.1.26.  Izgradnja primarnega namakalnega sistema Arnovo selo in 

zagotavljanje požarne vode iz vodnega vira HE Brežice 

POVZETEK PROJEKTA: Namen projekta je opremiti kmetijska zemljišča z namakalnim sistemom iz vodnega vira 
HE Brežice in tako zagotoviti namakanje za 250 ha kmetijskih zemljišč na katerih se 
pridelujejo najbolj intenzivne kulture kot so sadjarska in zelenjadarska proizvodnja. Na 
celotni trasi se bi vzporedno vzpostavljal sistem za požarno vodo 

PRIORTETA / UKREP RRP: Regija privlačna za bivanje / Razvoj in prilagoditev kmetijske infrastrukture 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

Ciljna skupina so kmetovalci, ki se intenzivno ukvarjajo pridelavo sadja in zelenjave. 
Potrebe po namakanju so naslednje: jablana 160 ha, hruška 30 ha, breskve in nektarine 
18 ha, jagode 15 ha, zelenjava-zavarovani prostor in vzgoja na prostem skupaj 30ha 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

V regije Posavje je poudarek na lokalno pridelani hrani za kar so bili izvedeni že določeni 
projekti (mehki projekti). V izvedbeni fazi pa je tudi projekt »Posavska špajza« preko 
katerega se bi v posavskih občinah preuredile tržnice in bi omogočile pridelovalcem 
prodajo svojih pridelkov. Za nemoteno dobavo sadja in zelenjave, je potrebno zaradi 
neugodnih vremenskih razmer zagotoviti vodo za namakanje. 

CILJI DO 2020: Zgraditi namakalni sistem za namakanje za 250 ha kmetijskih zemljišč 

Izgradnja 10 km primarnega voda za namakanje 

 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Brežice in registrirani kmetijskih pridelovalci. 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Roman Matjašič GSM:041-625-622 E-mail:roman.matjasic@brezice.si 

Matjaž Mižigoj GSM:031-797-501 E-mail:matjaz.mizigoj@brezice.si 

Alenka Laznik GSM:040-690-470 E-mail:alenka.laznik@brezice.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Preverba zainteresiranosti posameznik kmetijskih pridelovalcev 

Določitev trase in lokacije za izgradnjo vodohrana 

Priprava dokumentacije (projektne in investicijske), pridobitev gradbenega dovoljenja, 
Gradnja namakalnega sistema 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Namakalni sistem bi potekal od HE Brežice preko 
Artič do Arnovega sela, kjer je središče sadjarske  in 
zelenjadarske proizvodnje. Na svoji poti do Arnovih 
sel bi vključeval vsa potencialna zemljišča za 
namakanje 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Zelo različno (pretežno fizične 
osebe), zato bo potrebno 
pridobiti služnosti, parcelo na 
kateri bi bil vodohran pa odkupiti 
od fizične osebe 
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AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 Idejna zasnova   

Pripravljalna faza 1 Projektna dokumentacija 2014 70.000  

2 Investicijska 
dokumentacija 

2014 15.000  

3 Gradbeno dovoljenje 2015 15.000  

 Skupaj  100.000 

Izvedba 1 Javno naročilo izvedba 2016 10.000  

2 Izvedba 2016-
2018 

1.000.000  

3 Poizkusno obratovanje 2018 25.000  

4 Predaja in upravljanje 2019  

 Skupaj  1.035.000  

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

MKO 80  908.000  

Občina Brežice 20  227.000 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest>   Ohranila bi se obstoječa 
delovna mesta z 
možnostjo dodatnih 
zaposlitev 

<Obseg novih poslovnih površin v 
m2> 

   

Št. ha kmetijskih zemljišč 
opremljenih z namakalnimi sistemi 

  250 ha 

donos   Povečali bi se hektarski 
donosi povprečno za 
30% 

Drugo: Vzpostavil bi se sistem požarne vode na celotni trasi namakalnega sistema  
 

6.1.27.  Izgradnja namakalnih sistemov ob reki Savi 

POVZETEK PROJEKTA: Izgradnja namakalnega sistema pomeni za kmetijska zemljišča ob reki Savi dodano 
vrednost iz vidika doseganja večjih in kakovostnejših pridelkov ter zmanjšane ranljivosti 
rastlinske pridelave v sušnih obdobjih.  
Ureditev namakalnega sistema bo lokalnemu kmetijstvu ponudila nove razvojne 
možnosti z vidika uvajanja novih in donosnejših kultur, predvsem zaradi povečanja 
deleža vrtnarskega kolobarja glede na trenutno pretežno poljedelskega. 
 
Sestavni del ureditev namakalnega sistema je program trženja pridelkov, ki bo povezal 
pridelovalce s prodajalci in izboljšal tržne poti, tako da bo omogočen stalen odvzem 
pridelkov in izdelkov oz. kontinuirana oskrba trga s temi pridelki. 

PRIORITETA / UKREP RRP: Regija privlačna za bivanje / Razvoj in prilagoditev kmetijske infrastrukture 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

Končni uporabniki so lastniki kmetijskih zemljišč ob reki Savi, ki se že ukvarjajo z 
intenzivno pridelavo vrtnin, poljščin in sadja, ali imajo takšen namen. Z izgradnjo 
namakalnega sistema bi se povečala obstoječa pridelava in omogočila pridelava novih 
kultur, predvsem zelenjadnic, saj je z zagotavljanjem zadostne količine vode izpolnjen 
eden osnovnih pogojev za uspešno pridelavo zelenjadnic. Trenutno največja 
pomanjkljivost pridelave zelenjave je zagotovitev stalnosti kakovostne ponudbe in 
ustrezne količine potrebne za nemoten distribucijski tok, ki je v veliki meri odvisen od 
vremenskih razmer.   
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Število končnih uporabnikov: 80 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Povečanje obdelovalnih površin, ki so opremljene z namakalnim sistemom, je bistvenega 
pomena za razvoj pridelave zelenjadnic, tako z vidika večje kakovosti in povečanja količin 
kot tudi razširitev pridelovalne palete zelenjadnic. Uvedba namakalnega sistem je 
pridobitev tudi za obstoječe pridelovalce poljščin in sadja, saj se zagotovi neodvisnost na 
neugodne vremenske razmere, ki vplivajo na količino in kakovost pridelka. S porastom 
pridelave zelenjadnic bi se povečala tudi samooskrba lokalnega območja z vrtninami, 
poljščinami in sadjem. Z uvedbo namakalnega sistema se bo zaradi prehoda iz 
poljedelske v vrtnarsko proizvodnjo na kmetijah intenzivnost dela bistveno povečala, kar 
bo povečalo tudi obseg zaposlenosti trenutne delovne sile in omogočilo dodatne 
samozaposlitve. 

CILJI DO 2020: razvoj zelenjadarstva, uvajanje novih kultur 

povečanje samooskrbe z lokalno pridelano zelenjavo, poljščinami in sadjem 

porast samozaposlitev 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Sevnica in zainteresirani pridelovalci zelenjave, poljščin in sadja (vseh posavskih 
občin) na območju namakalnega sistema ob Savi  

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Vlasta Kuzmički GSM:  
031 864 273 

E-mail: 
vlasta.kuzmicki@obcina-
sevnica.si 

Maja Šušterič TEL: 
07 81 61 205 

E-mail: maja.susteric@obcina-
sevnica.si 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

izdelava projektne dokumentacije 

izvedba postopka izbire izvajalca 

pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo namakalnega sistema 

pričetek gradnje 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 (fazno izvajanje) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Posavje 
(kmetijska zemljišča ob reki Savi) 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Pravne in fizične osebe 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1    

2    

3    

 Skupaj   

Izvedba 1    

2    

 Skupaj   

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

    

    

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest>    

<Obseg novih poslovnih površin v 
m2> 

   

<Število ….>    
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6.1.28.  Agrarne operacije na območju občine Krško 

IME PROJEKTA: Agrarne operacije na območju občine Krško 

POVZETEK PROJEKTA: Občina je v programskem obdobju 2007-2014 izvedla  agrarne operacije na 910 ha 

kmetijskih zemljišč. Zaradi pozitivnih učinkov bo nadaljevala s projekti agrarnih operacij na 

komasacijskem območju Krškega polja. Agrarne operacije so opredeljene v prostorskih 

dokumentih Občine Krško in v občinskem izvedbenem načrtu. 

Za celotno območje je značilna drobna posestniška struktura in srednje intenzivna 

pridelava, kjer  povprečna velikost parcele  znaša 27,00 m
2
 .  

Struktura obdelave razpoložljivih  zemljišč pomeni izrazito nekonkurenčnost pridelave. 

Zaradi razparceliranosti in oddaljenosti parcel od kmetijskega gospodarstva so fiksni 

stroški pridelave povečani. 
 

PRIORTETA / UKREP RRP: PRP 2014-2020; Ukrep 125 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

 
Lastniki kmetijskih zemljišč 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Namen projekta je urejanje kmetijskih zemljišč  zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in 
izboljšanja pogojev obdelave,  izboljšanje posestne strukture, boljši in večji izkoristek 
delovne površine, dodana vrednost zemljišč, izboljša se dostopnost do posameznih parcel 
in omogoči se enovita raba posameznih parcel. 
 

CILJI DO 2020: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih na 467 ha kmetijskih zemljišč 

 

 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Investitor projekta je Občina Krško, ki bo v skladu z Zakonom o kmetijstvu, Zakonom o 
kmetijskih zemljiščih, Programom razvoja podeželja RS in izjavami ter pooblastili lastniki 
zemljišč izvedla postopke komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč. 
 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Avsec Janko GSM:051-642-588 E-mail:janko.avsec@krsko.si 

Magdalena Krošelj GSM: 
07/49 81 319 

E-mail: 
magdalena.kroselj@krsko.si 

// GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Izvedba agromelioracije na komasacijskih območjih se  izvaja v skladu z Zakonom o 
kmetijskih zemljiščih, ki opredeljuje fazne postopke in trajajo štiri do pet let. 
Agromelioracije predstavljajo ureditev potne mreže za dostop do kmetijskih zemljišč in vsa 
druga zemeljska dela, kot so čiščenje zarasti, poravnava terena. V aktivnosti so vključeni 
tudi izvedba upravnih postopkov komasacije z namenom, da se obdelovalni kosi združijo, 
kar prispeva k večji konkurenčnosti posameznega kmetijskega gospodarstva. 

 

 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Agromelioracije kmetijskih zemljišč na že izvedenih komasacijah:  2015-2017 
Agromelioracije na komasacijskem območju Veliki Podlog 2015-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Agrarne operacije bodo izvajane na območju Krške 
polja, desni del avtoceste iz smeri LJ v smeri  Zagreb 
in območju Pijavškega polja v Občini Krško 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
 
Kmetijska gospodarstva, fizične 
osebe 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

1 
1 
1 
1 

Komasacija Vihre 
Komasacija Mrtvice 
Komasacija Brege 
Komasacija Gorica 

2008-2012 
2009-2013 
2009-2013 
2013-2015 

388.391,00 
228.894,00 
381.013,00 
349.828,00 
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1 
1 
1 
 
1 

Komasacija Pijavško  
Agromelioracija Vihre 
Agromelioracija Mrtvice 
Agromelioracija Brege 
 

2013-2015 
2012-2013 
2013-2014 
 
2013-2014 

143.549,00 
130.764,00 
  88.907,41 
 
129.615,00 

Pripravljalna faza 1 Agromelioracija na 
komasacijskem območju 
Veliki Podlog 

2014 0 

2 //   

3 //   

 Skupaj   

Izvedba 1 Agromelioracija na že 
izvedenem postopku 
komasacije Gorica 

2015-2017 150.000,00 

2 Agromelioracija  na 
komasacijskem območju 
Veliki Podlog 

2015-2020 320.000,00 

3 Agromelioracija na že 
izvedenem postopku 
komasacije Pijavško 
polje 

2015-2017 56.000,00 

    

 Skupaj  526.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Občina 22 % 2015-2020 115.720,00 

RS-SLO 25 % 2016-2020 131.500,00 

EU 75 % 2016-2020 394.500,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Agromelioracije na izvedenih 
komasacijah-naprava novih poljskih 
poti in sanacija obstoječih poljskih 
poti v  m 

   
13000 

Velikost agromelioracijskega in 
komasacijskega območja v ha  

136  136 

Število parcel pred in po komasaciji  411  226 

    

Drugo: Kazalnik uspešnosti je bruto dodana vrednost ( BDV) na kmetijska gospodarstva, s katerim 
Občina dokazuje MKGP v petletnem poročilu učinke komasacije in agromelioracije po 
zaključku izvedenih projektov v naravi. 
 

 

6.1.29.  Koriščenje vode iz reke Save za potrebe namakanja kmetijskih 

zemljišč na območju občine Krško 

IME PROJEKTA: Koriščenje vode iz reke Save za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč na območju 
občine Krško 

POVZETEK PROJEKTA: Omenjeni projekt je opredeljen v prostorskih dokumentih Občine Krško, tako v občinskih 
izvedbenih načrtih, kot državnem prostorsko izvedbenem načrtu. Predmet investicije je 
izgradnja namakalnega sistema na 250 ha kmetijskih zemljišč in s tem vzpostavitev 
boljših pridelovalnih razmer za kmetijsko pridelavo na ravnici na desni in levi strani 
dolvodnega porečja reke Save. Na obravnavanem območju prevladuje poljedelski 
kolobar (žito, koruza, krompir, travno – deteljne mešanice), trajni nasadi  in v manjši 
meri pridelava zelenjadnic. Namakanje je predvideno na že predhodno izdelani agrarni 
operaciji. 
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PRIORTETA / UKREP RRP: PRP 2014-2020; Ukrep 125 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

Lastniki kmetijskih zemljišč: trajni nasadi 180 ha, pridelava zelenjave na odprtem: 8 ha, 
pridelava zelenjave v pokritih površinah: 7 ha; jagodičevje: 5 ha; poljščine: 50 ha  
Število  uporabnikov: 20 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Izgradnja namakalnega sistema  bo zagotovila enakomeren dostop do vode na kmetijskih 
zemljiščih. To daje kmetijskim zemljiščem na tem območju dodano vrednost iz vidika 
doseganja večjih pridelkov, kakovostnejših pridelkov in zmanjšane ranljivosti rastlinske 
pridelave na sušo. Tako bo ureditev namakalnega sistema ponudila nove razvojne 
možnosti lokalnemu kmetijstvu iz vidika uvajanja novih kultur v kolobar in uvajanja 
donosnejših kultur v kolobar. Predvideno je povečanje deleža vrtnarsko-poljedelskega 
kolobarja, ki je donosnejši od kolobarja, ki je sedaj prevladujoče poljedelski. Pričakovati 
je, da se bo s tem izboljšala ekonomika pridelave. 

CILJI DO 2020: Priprava dokumentacije 

Izgradnja namakalnega sistema na 250 ha kmetijskih površin 

 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občina Krško in nosilci kmetijskih gospodarstev 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Janko Avsec GSM:051-642-588 E-mail:janko.avsec@krsko.si 

Magdalena Krošelj GSM:07/49 813 19 E-mail: 
magdalena.kroselj@krsko.si 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Idejna zasnova: pripravljena je idejna zasnova z načrti gradbenih konstrukcij z 
tehnološkim elaboratom  možnosti koriščenja vode iz reke Save 

Projektna dokumentacija: pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč, priprava dokumentov 
in vseh soglasij za pridobivanje vodne pravice in gradbenega dovoljenja  

Izvedba projekta: gradnja projekta v naravi po pripravljeni dokumentaciji 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Idejna zasnova: 2009-2010 
Projekta dokumentacija:2015-2018 
Izvedba projekta: 2018-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

 
Projekt bo izveden na desni in levi strani dol vodnega  
porečja reke Save 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Kmetijska gospodarstva, 
pravne in fizične osebe 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 Idejna zasnova namakanja  2010 35.520,00 

Pripravljalna faza 1 Priprava dokumentacije, 
pridobitev soglasij z 
gradbenim dovoljenjem 

2015-2018 150.000,00  

2 //   

3 //   

 Skupaj  185.520,00 

Izvedba 1 Gradnja namakalnega 
sistema 

2018-2020 2.500.000,00   

2 Poskusno obratovanje z 
uporabnim dovoljenjem 

2021      50.000,00  

3 Predaja sistema v 
upravljanje 

2021  

4    

 Skupaj  2.550.000,00   

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 
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Občina ter druge pravne in fizične 
osebe  

22 2015-2019    601.814,40  

MKGP-neto 100  2020 2.735.520,00  

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2023  (n+3) 

<Število novih delovnih mest> 50  Ohranila bi se obstoječa 
delovna mesta, z 
možnostjo   odpiranja 
novih 

bruto velikost območja namakalnega 
sistema v ha   

0   250 ha 

neto velikost območja namakalnega 
sistema v ha   

0  225 ha 

Površine opremljene z namakalno 
opremo-vodomeri v ha 

0  180 ha 

Drugo:  
Kazalnik uspešnosti je ekonomski učinek namakanja, ki ga doseže kmetijsko 
gospodarstvo z proizvodnjo na neto namakalno površino. 
Ekonomski učinek namakanja se spremlja od zaključka investicije za obdobje naslednjih 
petih let. 
 

 

6.1.30.  Oživitev vodnjakov, studencev, kalov in izvirov 

POVZETEK PROJEKTA: S projektom želimo obnoviti in oživiti izbrane studence, kale, vodnjake na območji 
občine/regije, zagotoviti stalno spremljanje in skrb za kvaliteto vode oz. upravljanje,  
obnoviti, dopolniti oz. na novo vzpostaviti voden učne poti (vključujoč naravno in 
kulturno dediščino ter novejše pristope saniranja vodnih virov – ekoremediacije), 
osvestiti o pomenu vode in človeškem vplivu na kvaliteto vode ter načinih  saniranja 
onesnaženih vodnih virov čim širši krog ljudi, pozitivno vplivati na biotsko pestrost in 
zdravje ljudi in okolja, omogočiti različne oblike zaposlitve in povezovanja, povezanih z 
odgovornim gospodarnem z vodo… 

PRIORTETA / UKREP RRP: Regija privlačna za bivanje / Razvoj in prilagoditev kmetijske infrastrukture 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

- lokalni prebivalci, zlasti na odmaknjenih območjih (mladi, starejši, kmetje, ženske,..), 
kjer se nahajajo različni izvir, kali, vodnjaki – v smislu osveščanja, sanacije okolice, 
zagotavljanja novih priložnosti za življenje in delo na teh območjih  
- mladi, šolajoči  
- posredno pa vsi prebivalci, uporabniki pitne vode preko vodovodnih omrežij (bolj 
kvalitetna voda, zdravje,…) 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Slovenija je sicer bogata z vodnimi viri, ki zagotavljajo relativno dobro pitno vodo, vendar 
pa se marsikje še in že kažejo posledice večdesetletnega vpliva človeka…  Zlasti na 
občutljivem kraškem območju občine /regije  (npr. Krško gričevje)  je še vedno 
evidentiranih veliko črnih odlagališč z nevarnimi odpadki, območje pa je zaradi 
vinorodnih okolišev  obremenjeno tudi s pesticidi ipd.  
Na območju se nahaja tudi veliko kraških izvirov, vodnjakov, studencev, ki so bili nekoč 
vitalnega pomena za preživetje vaških skupnosti. Nekateri sedaj napajajo del javnega 
vodovodnega omrežja, drugi so presahnili, nekateri delujejo le občasno, veliko pa jih je 
tudi opuščenih, saj se njihova (ne)oporečnost ne spremlja. Na njih pa so vezane tudi 
različne zgodbe starejšega izročila. Glede na to, da se zaradi slabih samočistilnih 
sposobnosti voda kraškega terena slabo očiščena steka v nižinsko podtalnico, kjer so 
črpališča za javno vodovodno omrežje, in da so vsi izviri/studenci pomembna dopolnitev 
tudi za potrebe kmetijstva na teh območjih in možen viri dodatne turistične ponudbe 
(tako z vidika kulturne dediščine kot naravnih vrednot in ), je smiselno po predhodni 
analizi s pomočjo ekoremediacij, čistilnih akcij,  gradbenih del ipd.  sanirati posamezne 
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izvire, studence, obnoviti vodnjake in infrastrukturo okoli njih, urediti okolico, pripraviti 
učne vsebine in predvsem osvestiti čim širšo javnost, ki s svojim bivanjem in delom vpliva 
na kvaliteto vode, ki jo uporablja.  Pri tem pa je potrebno pripraviti tudi načrte 
upravljanja in sanirane / vzpostavljene lokacije predati v upravljanje skupnostim, 
NVOjem ipd., ki delujejo v javnem interesu, zagotoviti pa  tudi možnosti za stalno 
spremljanje kvalitete voda, za kar bi bilo potrebno vzpostaviti kvaliteten laboratorij v 
lokalnem okolju(regiji). Voda bo v prihodnje vse večjega strateškega pomena, njen vpliv 
na zdravje ljudi in celotnega okolja, pa je vse bolj prepoznaven in pridobiva na pomenu.  
V projekt je potrebno poleg vseh pristojnih javnih institucij in podjetij, ki se ukvarjajo s 
področjem varstva in upravljanja voda, čim širši krog lokalnega prebivalstva (tako pri 
osveščanju kot aktivnem vključevanju v skrb in nadaljnje osveščanje), vključno z mladimi, 
šolami, nevladnimi organizacijami, vaškimi skupnostmi…  Skrb za sanirane izvire, 
studence, vodnjake in učne poti bi bilo smiselno predati lokalnim skupinam (jih vključiti 
že v sam proces obnove in vzpostavljanja), morda tudi v obliki socialnega podjetja. 

CILJI DO 2020: Zagotoviti stalno spremljanje stanja izvirov, vodnjakov,  kalov na območju… 

Zagotoviti en strokovno, moderno opremljen laboratorij za spremljanje stanja voda 
(lokalen) 

Sanirati, obnoviti, oživiti čim več izvirov, vodnjakov, studencev, kalov 

Raziskati  kulturno dediščino in naravne posebnosti v povezavi z izviri, vodnjaki, kali 

Vzpostaviti in obnoviti vodne učne poti (eden od teh kot učilnica v naravi) – tako z vidika 
naravne kot kulturne dediščine in sonaravnih rešitev okoljskih problemov 
(ekoremediacije) 

Pripraviti načrte upravljanj obnovljenih vodnjakov, izvirov, vzpostavljenih učnih poti in 
predati v upravljanje NVO, vaškim skupnostim…vključno z možnostmi za dopolnilni 
zaslužek – vodenje ipd.  

Pripraviti in izvesti različne programe izobraževanj za različne skupine s ciljem 
osveščanja, seznanja pomenom voda, človeškim vplivom na stanje voda, načini saniranja 
stanja voda 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Občine, RRA, CRP, LAS, Inštitut za vode, ZVN, muzeji, Zavodi za zdravstveno varstvo, KGZ, 
KS, društva in ostale NVO, … Limnos oz. Mednarodni center za ekoremediacije Filozofske 
fakultete Maribor,… 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Oblikovanje partnerstva 

Pregled izvirov, vodnjakov, kalov po predhodno določenih kriterijih – natančna in 
večkratna analiza kvalitete vode, vodonosnosti, dostopnosti…  

Nakup opreme za lokalni laboratorij za podrobno analizo voda – v okviru javnega 
podjetja? (cca 100.000 eur?) 

Sanacija – gradbena, obnovitvena dela, ekoremediacije, ureditev okolice – tudi sanacija 
črnih odlagališč v bližini izvirov, označitev,… 

Raziskovanje - zbiranje gradiv o kulturno-zgodovinski dediščini vodnjakov, kalov in 
definiranje njihove uporabnosti… tudi raziskovanje zgodb, šeg, tudi mitoloških zgodb, 
arhitekturnih posegov, različnih poimenovanj…  

Analiza obstoječih vodnih poti in možnosti za vzpostavitev novih (ali nadgradnjo 
prvotnih) +  priprava informativnih, interpretacijskih vsebin in opreme za vodne 
turistične učne poti 

Priprava informativnih, interpretacijskih vsebin in opreme za vodne učne poti (tudi 
učilnice v naravi), priprava programov in usposabljanje interpretov 

Izvedba različnih izobraževanj za lokalno prebivalstvo in širše – o pomenu / zdravilnosti 
pitne vode, skrbi zanjo (o stanju porabe kaj vpliva na kvaliteto pitne vode, vpliv 
kmetijstva in ostalih gospodarskih dejavnosti preko odplak in kako to zmanjšati, o 
podzemni poti vode, kako vodo čimbolj učinkovito uporabiti in prihraniti kar največ pitne 
vode -  deževnica, povratna voda iz čistilnih naprav; kako sanirati izvire, vodotoke na 
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osnovi načel samočistilnih sposobnosti narave - ekoremediacij… 

Priprava načrtov upravljanja za posamezne obnovljene vaške vodnjake, izvire, vodne 
učne poti  

Vzpostavitev upravljanj – v okviru vaških skupnosti, NVO… 

Promocija rezultatov, širitev… 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Lokacija izvirov, kalov, studencev, vodnjakov po 
občini/regiji 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
 
Občina Krško in zasebni 
lastniki 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1  2014 
 

 

2 Odkup zemljišč, služnosti 2014-
2020 

 

3 Projektne dokumentacije 2014-
2015 

 

 Skupaj   

Izvedba 1 Oblikovanje in delovanje 
partnerstva 

2014-
2020 

 

2 Vzpostavitev laboratorija 
za podrobno analizo vodo 

2014  

3 Analiza vaških izvirov, 
vodnjakov, kalov 

2014 -
2015 

 

4 Sanacija, obnova, 
ekoremediacije 

2014 -
2017 

 

5 Zbiranje gradiv – dediščina 
vodnjakov, izvirov 

2014 -
2017 

 

6 Vzpostavljanje turističnih 
učnih vodnih poti in 
programov  

2015-
2018 

 

7 Izobraževanja o skrbi z 
vodnimi viri, učinkoviti 
rabi… 

2014-
2020 

 

8 Priprava načrtov 
upravljanaj in vzpostavitev 
upravljanaj vaških 
vodnjakov, izvirov 

2015-
2018 

 

9 Promocija  2014-
2020 

 

    

 Skupaj  1.500.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  Skupaj Leto Vrednost v EUR 

Občina Krško 10%   

Evropski 85 %   

lastni 5 %   

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število pregledanih, obnovljenih 
vaških  vodnjakov, izvirov, kalov > 

0  32 

<Število laboratorijev za podrobno 0  1 
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analizo vode> 

<Število saniranih črnih odlagališč> 0  15? 

<Število zbranih gradiv o kulturni 
dediščini vaških vodnjakov, izvirov, 
kalov…> 

0  1 

<Št. učnih vodnih poti> 2  5 

<št. izvedenih izobraževanj za 
interprete/vodnike po vodnih učnih 
poteh> 

0  6 

<št. izobraževanj o skrbi z vodnimi viri> 0  12 

<Število predanih vaških izvirov, 
vodnjakov  v upravljanje vaškim 
skupnostim   > 

0  10 

<št. promocijskih dogodkov>  0  12 

    

Drugo:  

6.1.31.  Izvajanje pristopa CLLD 2014-2020 

POVZETEK PROJEKTA: V programskem obdobju 2014-2020 je EK državam članicam ponudila na izbiro tudi 
izvajanje novega razvojnega pristopa, to je »Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost« (ang. 
kratica v CLLD).  RS se je zanj odločila in pristop vključila v vse ključne strateške in 
operativne dokumente za črpanje EU sredstev.  To se edina evropska sredstva, ki jih dobi 
v upravljanje lokalni nivo, in sicer posebej v ta namen vzpostavljena javno-zasebna 
pogodbena partnerstva.   

PRIORTETA / UKREP RRP:  Regija privlačna za bivanje / Pospeševanje razvoja posavskega podeželja 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

- Javno-zasebno pogodbeno partnerstvo, ki izdela SLR in pridobi status s strani t.i. 
Koordinacijskega odbora CLLD 

- Ta s pomočjo javnih pozivov izbere projekte in upravičence do sredstev CLLD 
(posamezniki in pravne osebe s stalnim prebivališčem/sedežem na območju 
regije Posavje, izjeme razvojne institucije izven območja, ki s svojim delovanjem 
delujejo tudi na upravičenem območju) 

OZADJE PROJEKTA RRA Posavje je v letih 2007-2008 na ravni razvojne regije Posavje vzpostavila vse 
potrebne pogoje za izvajanje pristopa LEADER in s tem za črpanje sredstev LEADER, to je 
povezala javne, zasebne in nevladne partnerje z območja vseh šestih občin v javno-
zasebno partnerstvo Lokalno akcijsko skupino Posavje (v nadaljevanju LAS Posavje), ki 
so ji bila z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje v upravljanje za programsko 
obdobje na podlagi kvalitetne prijave dodeljena evropska sredstva LEADER v skupni višini 
1,6 mio EUR. LAS Posavje je pogodbeno partnerstvo znotraj RRA Posavje. 
Potrjena Partnerski sporazum in OP za kohezijo, predlog PRP in osnutek OP za izvajanje 
ESPR določajo pogoje in kriterije, ki jih mora območje izpolnjevati za izvajanje pristopa 
CLLD in je s tem upravičeno tudi do sredstev. V CLLD se združujejo sredstva treh EU 
skladov na ravni države, in sicer EKSPR, ESRR in ESPR, pri čemer so za vsak sklad določeni 
ukrepi, k katerim naj bi prispevali izbrani projekti. V kolikor bomo izpolnili pogoje za vse 
tri sklade, iz naslova CLLD planiramo okvirno 3.020.000 EUR sredstev (2 mio EKSRP, 0,5 
mio ESRR, 0,5 mio ESPR in 20.000 za pripravljalno podporo)  

CILJI DO 2020: Pridobitev statusa LAS za izvajanje pristopa CLLD za 2014-2020 (po potrebi ali 
preoblikovanje dosedanje LAS Posavje ali vzpostavitev partnerstva z dosedanjimi in 
novimi člani na novo; priprava Strategije lokalnega razvoja - SLR) 

Izvajanje SLR  

Izvajanje projektov sodelovanja na nacionalni in mednarodni ravni 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 

- dosedanji  člani LAS Posavje (na dan 01.12.2014 38 članov iz javnega, 
gospodarskega in nevladnega sektorja, tudi vseh šest občin)  

- RRA Posavje 
- prebivalstvo regije  
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partnerjev) 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Darja Planinc Tel. 07 488 10 43 E-pošta: darja.planinc@rra-
posavje.si 

Liljana Omerzu Tel. 07 488 10 43 E-pošta: liljana.omerzu@rra-
posavje.si 

   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Pripravljalna podpora 

Izvajanje lokalne razvojne strategije 

Projekti sodelovanja na nacionalni in regionalni ravni 

Tekoči stroški in animacija 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 po pravilu n+3 do 2023 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Vsa naselja na območju regije Posavje Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Različni – po dogovoru z lastniki 
gozda 

AKCIJSKI NAČRT    Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

    

Pripravljalna faza  Pripravljalna podpora  20.000,00 

    

    

   20.000,00 

Izvedba  Izvajanje projektov iz 
lokalne razvojne strategije 
neto (potencialna kvota iz 
EKSRP, ESRR, ESPR 2,4 
mio, kar znese 85 % neto 
vrednosti) 

 2.850.000 

 Izvajanje projektov 
sodelovanja (cca 2 
projekta, 85 % sofinan.) 

  
235.000 

 Tekoči stroški in animacija  705.000 

   3.790.000 

 Skupaj neto  3.810.000 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

CLLD (EKSRP, ESRR in 
ESPR) 

85  3.240.000 

Lastni viri LAS in 
upravičencev  

15 + DDV     570.000  +  DDV 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Pridobljen status delujoče LAS 1  1 

Ostali kazalniki bodo določeni v SLR    

    

    

Drugo:  

6.1.32.  Ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih virov 

POVZETEK PROJEKTA: Izgradnja/posodobitev vodovodnih sistemov in izgradnja čistilnih naprav  

PRIORTETA / UKREP RRP: Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje 
Ukrep: Upravljanje z vodnimi viri 

CILJNA SKUPINA:  Vsi uporabniki na ciljnem območju 
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(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Vodni viri so vode, ki so na zemeljski površini ali pod njo, v obliki in količini, ki je 
dosegljiva ali potencialno dosegljiva kot pitna voda, kot voda za kmetijstvo, voda za 
tehnološke procese, voda za rekreacijo ali kot voda, ki ima pomembno ekološko vlogo. 
 
V upravljanje z vodnimi viri bo v okviru projekta zajeto  poleg vodooskrbe tudi 
upravljanje z rekami in priobalnimi zemljišči, s čimer bo doseženo dobro stanje voda in 
drugih z vodami povezanih ekosistemov. 
 
V vseh šestih občinah, se srečujejo s podobnimi problemi glede vodooskrbe. Število 
oziroma delež uporabnikov priključenih na javne vodovodne sisteme, ki so v upravljanju 
javnih podjetij, je potrebno zvišati. Najnižjo stopnjo priključitve po podatkih iz leta 
2011/2012 ima področje občine Sevnica (59,2 %), Kostanjevica na Krki pa se lahko 
pohvali kar z 99% priključitvijo. Glede vodnih izgub, največje vodne izgube imajo v občini 
Bistrica ob Sotli (35,6 %), sledi občina Sevnica (34,5%). Najmanj vodnih izgub imata 
občini Brežice (26 %). 
 
Kakovost vode iz javnih vodovodnih sistemov je z vidika mikrobioloških analiz v večini 
občin občasno sporna oziroma neustreza normativom, kemijske analize pa so v večini 
pregledanih vzorcev ustrezne, razen na področju Krškega polja, kjer se srečujejo s 
problemom onesnaževanja z metabolitom pesticida atrazina. 
 
Vodne izgube se zaradi dotrajanosti vodovodnih cevi pojavljajo na celotnem območju 
Posavja. Celotno področje se srečuje tudi s številnimi okvarami na vodovodnem omrežju 
in s prenizkimi tlaki. V vodovodnih sistemih vseh občin so še vedno položene azbestno-
cementne cevi, na brežiškem področju kar 63 km. 

CILJI DO 2020: 1. Zagotoviti večjo varnost in trajnost preskrbe s kakovostno pitno vodo 

 

 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Občina Bistrica ob Sotli Ana Bercko Ana.bercko@bistricaobsotli.si 

Občina Brežice Branko Blaževič Branko.blazevic@brezice.si 

Občina Kostanjevica na Krki Stanislav Rostohar Stanislav.rostohar@kostanjevica.si 

Občina Krško Matjaž Pirc Matjaz.pirc@krsko.si 

Občina Radeče Dalibor Crljenkovic Dalibor.crljenkovic@radece.si 

Občina Sevnica Bojan Kostevc Bojan.kostevc@obcina-sevnica.ai 

HESS d.o.o. Boštjan Pišotek Bostajn.pisotek@hess.si 

   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Izgradnja/posodobitev vodovodnih sistemov 
Aktivnost projekta je usmerjena v zagotavljanje oskrbe prebivalstva s kakovostno 
pitno vodo, na način, da bosta zagotovljeni tako varna, kot boljša oskrba s pitno 
vodo kot tudi ustrezna infrastruktura za oskrbe s pitno vodo ter povečanje števila 
prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom. 
 
V projektu je predvidena sledeča izgradnja/posodobitev vodnih virov: 
Občina Krško: zagotovitev dodatnih vodnih virov, ki bi služili kot dopolnitev 
obstoječim ali kot rezervni vodni viri v primerih, kjer je na sistemu trenutno le en 
vodni vir. 
Načrtovani vodni viri: 
o Vodni vir Arto – poleg obstoječe vrtine, ki je trenutno izkoriščena 95%, se 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Voda
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predvideva nova vrtina, kapacitete 5l/s. V fazi prevzemanja vaških vodovodnih 
sistemov, se predvideva, da bo v 5 letih prišlo do pomanjkanja vodnih kapacitet 
v obstoječi vrtini. Prav tako je v skladu z zakonodajo potrebno zagotoviti še 
rezervni vir. 

o Vodni vir Lašče – Raka: poleg obstoječe vodne vrtine, ki je trenutno izkoriščena 
95%, se predvideva nova vrtina, kapacitete 3l/s. V fazi prevzemanja vaških 
vodovodnih sistemov, se predvideva, da bo v 3-5 letih prišlo do pomanjkanja 
vodnih kapacitet v obstoječi vrtini. Prav tako je v skladu z zakonodajo potrebno 
zagotoviti še rezervni vir. 

o Vodni vir Krško – Krško polje: ob lanski rekordni suši se je ugotovilo, da 
obstoječi vrtini Brege in Drnovo delujeta zaradi nizkega vodnega stolpa na 
minimalni rezervi, sam vodonosnik Krškega polja pa omogoča kapacitete še za 
dodatne vrtine. Zato se predvideva v oddaljenosti min 300m dodatna vrtina, 
skladno s hidrološko študijo iz leta 1996. 

o Širše območje Rake ob Avtocesti in Krakovskega gozda se ocenjuje, da je možno 
pridobiti dodatni vir, ki bo neodvisen od vodonosnika Lašče (Raka). Ta vir bi 
zagotavljal kapacitete južnega dela Rake, tako kapacitetno kot tudi energetsko 
racionalnejše. 

Združitev javnih z vaškimi vodovodnimi sistemi na področju: 
o Severnega dela občine Krško, kjer je še vedno večina vaških vodovodov 

krške občine (Kališevec, območje KS Rožno, Reštanj, Šedem), Ardro pri Raki, 
Pijavško. Predvideva se izgradnja dodatnih 15 km cevovodov in obnova 6 
VH. 

      Občina Kostanjevica na Krki: 

 Zagotovitev dodatnega vodnega vira v Orehovcu. Poleg obstoječih 2 vrtin, ki 
zagotavljajo cca 4,5 l/s kakovostne vode se predvideva nova vrtina OR-5, ki bi 
zagotovila dodatnih 4- 

 5l/s.  

 Vključitev v javni vodovod vaških vodovodov za naselji Vrtača in Vrbje, ter 
Slinovce. Potrebna izgradnja cca 2 km cevovodov in obnova 2 vodohranov. 

 Prenova obstoječih vodovodov – cca 4 km. 
Občina Radeče: v občini Radeče se predvideva ob izgradnji novih krakov (Trubarjevo 
nabrežje, Žebnik, Obrežje, Močilno, Spodnje Počakovo) tudi prenova obstoječega 
vodovodnega sistema, izgradnja novih povezovalnih cevovodov, povezovanje večjih 
vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire in zagotavljanje novih vodnih 
virov. 
Občina Bistrica ob Sotli: posodobitev dotrajanega vodovoda, ki bo prebivalcem 
naselij Bistrica ob Sotli, Hrastje, Črešnjevec, Trebče, Križan vrh, Dekmanca, Zagaj in 
Polje pri Bistrici, omogočil odpravo motenj pri dobavi pitne vode. Posodobitev 
dotrajanega vodovoda se bo izvedla v skupni dolžini 7.265 m. 
Občina Sevnica: v občini Sevnica se načrtuje zagotovitev dodatnih vodnih virov kot 
dopolnitev obstoječim, ali kot rezervni vodni vir. Načrtuje se na območju celotne 
občine združitev obstoječih vodovodnih sistemov v 10-12 večjih javnih vodovodov, 
ki bodo s pitno vodo oskrbovali večji del prebivalstva. Predvideni novi vodni viri v KS 
Loka, KS Primož, KS Šentjaž, vodni vir Mlake,… 
Občina Brežice: V občini Brežice se načrtuje nadgradnja obstoječih vodovodnih 
sistemov in priključitev novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje, in sicer: 
izgradnja  novega črpališča Glogov Brod.  

  

2. Izgradnja čistilnih naprav za pitno vodo  
Čiščenje – priprava vode pred eksploatacijo na obstoječih virih (Krško polje, 
Kostanjevica na Krki – Jama,…), kjer je voda nadpovprečno trda, kot tudi 
onesnaženost z desetilatrazinom in drugimi fitofarmacijskimi sredstvi.  
Predvidena je izgradnja čistilne naprave – nanofiltracija in pa mehčalna naprava  

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 

2014-2020 
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projekta) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Posavje Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

 Hidrološka študija (Občina 
Krško) 

1996  

0 Dolgoročna preskrba s 
pitno vodo na območju 
občine Sevnica 

1999  

Pripravljalna faza 1. Analiza stanja 
vodoodskrbe v regiji 
Posavje 

 150.000,00 

2. Izdelava projektne in 
investicijske  
dokumentacije 

 290.000,00 

3.    

 Skupaj  440.000,00 

Izvedba 

1. 

Izgradnja/posodobitev vodovodnih sistemov: 

Občina Bistrica ob Sotli  620.000,00 

Občina Radeče  1.220.000,00 

Občina Sevnica  8.000.000,00 

Občina Krško  2.500.000,00 

Občina Brežice  800.000,00 

 Občina Kostanjevica na 
Krki 

 600.000,00 

    

2. Izgradnja 
čistilnih/mehčalnih naprav 

 3.000.000,00 

    

 Skupaj  16.740.000,00 

  SKUPAJ  17.180.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

EU-Kohezijski sklad 85 %  14.603.000,00 

Občine 15 %  2.577.000,00 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Število novih vrtin (vodnih virov) 0  8 

Število zgrajenih naprav za 
pripravo vode 

0  3 

Drugo: Vključeno v veljavne prostorske akte. 
 

 

6.1.33.  Vzpostavitev ekoremediacijskega središča v Posavju 

IME PROJEKTA: Vzpostavitev ekoremediacijskega središča v Posavju  

POVZETEK PROJEKTA: Zagotovitev trajnostno sonaravnega urejanja okolja na območju Posavja. 

PRIORTETA / UKREP RRP: Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje 
Ukrep: Upravljanje z vodnimi viri 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

- prebivalci na območjih izvajanja ukrepov 

- izvajalci okoljevarstvenih projektov in ukrepov 

- izobraževalne ustanove (šole, srednje šole, fakultete …) 

- lokalne skupnosti za učinkovito in kakovostno zmanjševanje in preprečevanje 
obremenjevanja okolja 
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OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

V 21. stoletju se človeštvo vse bolj sooča s posledicami hitrega in velikokrat 
nepremišljenega razvoja. Najbolj očitne so seveda podnebne spremembe, vendar veliko 
sprememb je tudi v sami naravi. Zato je treba priskočiti na pomoč tudi naravi in vse bolj 
se tudi pri tem uporabljajo naravna sredstva, rastline in živali. 
 
“Ekoremediacija je uporaba abiotskih in biotskih dejavnikov, njihovih interakcij za 
varovanje in obnovo okolja in pomeni osnovo za ekosistemske tehnologije. Dodatna 
vrednost ERM je, da prinaša ponovno oživitev že degradiranih delov okolja, kar je 
izjemna vrednost in največ, s čimer vračamo vrednost okolju. To je pomembno tudi zato, 
ker se z obnovljenim okoljem vrača vrednost okolja, ker ga je mogoče uporabiti za razvoj 
drugih dejavnosti. Z ERM varujemo ekosistemsko pomembna območja pred 
onesnaženjem in omogoč amo istočasno sonaravni razvoj, ker uporabljamo naravo za 
razvoj. S tem pa zmanjšujemo učinke naravnih nesreč s pomočjo narave. Ekoremediacija 
je ukrep za vzdrževanje ravnotežja v okolju in za povečevanje le-tega, kar pomeni 
večanje samočistilnih sposobnosti okolja. Zaradi preventivne in istočasno kurativne vloge 
ekoremediacije ima izjemno vrednost in bi jo bilo potrebno vključevati v razvojne 
načrte.” 
 
Pri vseh planiranih posegih v okolje je mogoče uporabljati ekoremedicije kot preventivne 
ukrepe. Popravljanje škod v okolju je precej dražje in bolj nezanesljivo, kot da 
preprečimo degradacijo. Zato je zelo pomembno izobraž evanje, ker razumevanje 
ekoremediacij omogoča razumevanje delovanja narave, procesov v naravi, njihovo 
spremljanje (npr. čiščenje vode, zadrževanje težkih kovin v prsti, blažitev hrupa). 
Pomembno težo imajo tudi informiranje, obveščanje in vseživljenjsko učenje. 
Preventiven pomen je izjemen, ker vključuje različne ciljne skupine, od otrok do starejših, 
različne poklicne profile in zakonodajalce. 
 
Zaradi potrebe po uporabi preverjenih postopkov sanacije okoljskih škod, ki so nastale 
pogosto zaradi neupoštevanja naravnih okvirov, se ekoremediacije uporabljajo tudi za 
sanacijo škod. Z ekosistemskimi tehnologijami lahko zmanjšamo in odpravljamo 
posledice naravnih ujm (poplave, suše, plazovi itd), netočkovnega onesnaževanja 
(kmetijstvo, turizem, promet, industrija, odlagališča in razpršena poselitev). Z relativno 
nizkimi stroški lahko dosežemo visoke učinke pri zaščiti življenjskega okolja, vodnih virov, 
potokov, rek, jezer, podtalnice in morja. Osnovne funkcije ekoremediacij so velike 
puferske, samočistilne in habitatne sposobnosti. Le-te bi morali izkoristiti pri varovanju 
vodnih virov, pri onesnaženih zemljinah in sedimentih in pri blažitvi učinkov klimatskih 
sprememb. 
 
Osnovni procesi, ki se v rastlinski čistilni napravi dogajajo, so filtracija, sedimentacija, 
adsorbcija, mineralizacija, aerobna in anaerobna razgradnja ter asimilacija v biomaso 
organizmov. Glavni delež čiščenja prispevajo bakterije, ki žive na koreninah ali med njimi. 
Rastline uvajajo v substrat kisik in tako ustvarjajo aerobne cone. Med aerobnimi conami 
se nahajajo anaerobne cone. V tako mozaično razporejenih področjih s kisikom ali brez 
njega prihaja do razgradnje snovi v izcedni vodi in vgrajevanje v mikrobno maso bakterij, 
kar je podobno dogajanjem v klasičnih čistilnih napravah. Vloga rastlin je predvsem v 
tem, da nudijo s svojimi koreninskimi sistemi podlago bakterijam za pritrditev in 
asimilirajo mineralizirane snovi (npr. fosfate, amonijak, nitrate ter mnoge strupene snovi, 
kot so težke kovine, fenoli) v rastlinsko tkivo. Pomemben delež prispevajo tudi filtracija, 
sedimentacija, adsorpcija ter absorpcija na ustrezno izbrani substrat. Največja prednost 
rastlinskih čistilnih naprav je, da se v njej zadržijo različne strupene snovi, ki ne odtekajo 
v okolje, na primer težke kovine, PCB, fenoli itd. 
 
Ker so majhni zaselki in hiše izven naselij običajno brez urejene komunalne 
infrastrukture, je za ustrezno čiščenje odpadnih voda najprimernejša individualna 
rastlinska čistilna naprava. 
 
Ekoremediacije se uveljavljajo v projektih in pri izbirah tehnologij, za njih kaže interes 
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tudi država, vpete so v mednarodne in državne organizacije, tako da niso več ERM 
poskusna sonaravna tehnologija, temveč realnost, ki prinaša poleg okoljske ekonomsko 
in socialno korist, ker so cenejše in nudijo nove zaposlitve.  
 
V regiji Posavje je izražena potreba po vzpostavitvi centrov, ki bi povezovali učno 
infrastrukturo širšega lokalnega območja (rastlinske čistilne naprave, učne poti, učni 
poligoni in druge ekoremediacijske ureditve v regiji) ter hkrati projektnih in 
izobraževalnih centrih za povezovanje okoljevarstvenih dejavnostih v regiji.  
 
Center/centri bo omogočal izkustveno učenje in poučevanje, ustvarjalno in inovativno 
raziskovanje za učence, dijake in študente, uporabna znanja za vse generacije za uporabo 
ekoremediacij v vsakdanjem življenju in razvoj izobraževalnega turizma z ogledi primerov 
dobrih praks s področja ohranjanja in varovanja okolja. Namen projekta je med drugim 
tudi razvijanje večnamenskega upravljanja z akumulacijskimi jezeri, ki so nastala z 
izgradnjo verige hidroelektrarn na spodnji Savi, uporabo različnih ekoremediacijskih 
metod za revitalizacijo vodotokov, ter vzpostavitev mreže rastlinskih čistilnih naprav za 
učinkovito naravno čiščenje odpadnih voda na reliefno zelo razgibanem območju z 
razpršeno poselitvijo. 

CILJI DO 2020: - izvedba vsaj ene učne poti ali učnega poligona v Posavju 

- izgradnja vsaj ene rastlinske čistilne naprave v vsaki občini Posavja 

- promocija sonaravnega in naravi prijaznega bivanja  

 - revitalizacija oziroma sonaravna ureditev vsaj enega dela degradiranega 
vodotoka v vsaki občini 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

- lokalne skupnosti 

- komunalna podjetja  

- izobraževalne ustanove in zavodi 

- nevladne organizacije 
 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Občina Brežice Branko Blaževič Branko.blazevic@brezice.si 

Občina Kostanjevica na Krki Stanislav Rostohar Stanislav.rostohar@kostanjevica.si 

Občina Krško Darko Anžiček Darko.anzicek@krsko.si 

Občina Radeče Matjaž Šušteršič gospodarstvo@radece.si 

Občina Sevnica Roman Perčič Roman.percic@obcina-sevnica.si 

Občina Bistrica ob Sotli Ana Bercko Ana.bercko@bistricaobsotli.si 

HESS d.o.o.   

Savaprojekt d.o.o.   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- analiza stanja okolja v Posavju 

- vrednotenje rezultatov iz analize stanja 

- priprava predlogov ureditev za posamezen ukrep 

- izvedba načrtovanih ureditev in ukrepov 

 

 

 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Posavje Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    
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Pripravljalna faza 1 Izdelava študije analize 
stanja okolja z 
vrednotenjem rezultatov 
in pripravo predlogov 
ukrepov 

2014-
2015 

80.000 (za celotno Posavje) 

    

    

 Skupaj  80.000,00 

Izvedba 1 20 rastlinskih čistilnih 
naprav s pripadajočim 
kanalizacijskim omrežjem 

2014-
2020 

4.000.000,00 

2 6 območij sonaravnih 
ureditev vodotokov 

2014-
2020 

180.000  

3 vzpostavitev  mreže učnih 
poti in učnega poligona 

2014-
2020 

150.000  

4 vzpostavitev 
informacijskega središča  

2014-
2020 

100.000 (oprema prostorov na 
CČN Sevnica/Log) 

 Skupaj  4.330.000,00  

  SKUPAJ  4.410.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

EU-Kohezijski sklad 85 %  3.748.500,00 

Lastna sredstva 15 %  661.500,00 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Rastlinska čistilna naprava 0  20 

Sonaravna ureditev vodotoka 0  6 

Učne poti 0  6 

Informacijsko središče 0  1 

Drugo:  
Za male biološke čistilne naprave ni potrebna prostorska umestitev. 

 

6.1.34.  Razvoj sistemov odgovornega in trajnostnega ravnanja z odpadki 

POVZETEK PROJEKTA: Izgradnja/dograditev centrov za zbiranje in obdelavo odpadkov, ureditev odlagališča za 
plavje in naplavine, izgradnja objekta za pripravo RDF in SRF, osveščanje in informiranje 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje 
Ukrep: Izgradnja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Uporabniki komunalnih storitev na ciljnem območju 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Ravnanje z odpadki je del celovitega področja ravnanja z okoljem, ki je bistvenega pomena 
za kakovost življenja vsakega posameznika in družbe kot celote. Odgovorno ravnanje z 
odpadki posega v vse sfere človekovega življenja - zasebno, gospodarsko in družbeno. 
 
Sistem odgovornega ravnanja z odpadki, za katerega se zavzemata tako Evropska unija kot 
Slovenija, spodbuja odgovorno potrošništvo in ločevanje odpadkov na izvoru. Tako 
predstavlja ravnanje z odpadki vitalen del kakovosti življenja vsakega posameznika. 
 
V Sloveniji smo zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z odpadki, v celoti uskladili z 
evropskimi predpisi. S tem smo prevzeli zelo stroge kriterije in pogoje za ravnanje z odpadki. 
 
Z namenom zniževanja količin zbranega preostanka mešanih komunalnih odpadkov ter 
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pospešitve uvajanja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov po vrsti odpadka na izvoru se 
načrtuje širitev centra za zbiranje in delno obdelavo odpadkov ter izgradnja centrov za 
zbiranje odpadkov ter uvedba načina za ločeno zbiranje odpadne embalaže ter povečati 
število ekoloških otokov. 

CILJI DO 2020: 1. Zmanjšanje količine odloženih odpadkov 

2. Nižja stopnja onesnaženosti okolja 

 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

HESS d.o.o., komunalna podjetja, občine, 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Občina Bistrica ob Sotli Ana Bercko Ana.bercko@bistricaobsotli.si 

Občina Brežice Suzana Ogorevc Suzana.ogorevc@brezice.si 

Občina Kostanjevica na Krki Stanislav Rostohar Stanislav.rostohar@kostanjevicanakrki.si 

Občina Krško Matjaž Pirc Matjaz.pirc@krsko.si 

Občina Radeče Dalibor Crljenkovič Dalibor.crljenkovic@radece.si 

Občina Sevnica Roman Perčič Roman.percic@obcina-sevnica.si 

Kostak d.d. Jože Leskovar Joze.leskovar@kostak.si 

 JP komunala Radeče Slavko Kočevar Slavko.kocevar@komunala-radece.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Izgradnja/dograditev centrov za zbiranje in obdelavo odpadkov 
Na območju Posavja se načrtuje širitev centra za zbiranje in delno obdelavo 
odpadkov v Sevnici ter izgradnja treh centrov za zbiranje odpadkov (Blanca, Krmelj 
in Loka pri Zidanem Mostu). Poleg tega se načrtuje izgradnja zbirnih centrov v 
Občini Krško, in sicer na področju Senovega ter na območju občine Kostanjevica na 
Krki, kakor tudi na območju občine Brežice in Bistrice ob Sotli. V občini Radeče se 
načrtuje celovita ureditev obstoječe deponije Hotemež v funkcionalen center za 
ravnanje z odpadki. 
V okviru te aktivnosti se bodo tudi nabavile in postavile posode za ločevanje 
embalaže in bioloških odpadkov na izvoru z namenom povečanja količin ločeno 
zbranih odpadkov in zmanjševanja količin odloženih odpadkov, kakor tudi 
povečanja števila ekoloških otokov.  

2. Ureditev (izgradnja) odlagališča za plavje in naplavine iz akumulacijskih bazenov 
Na območju Posavja segajo 5 vplivnih območij hidroelektrarn. Pred jezovnimi 
zgradbami HE se nalaga plavja in naplavine, katere je potrebno ustrezno odstraniti. 
V ta namen je potrebno zagotoviti tudi ustrezno opremo. 
 

3. Izgradnja objekta za pripravo RDF in SRF 
z namenom priprave alternativnih goriv: 

o iz odpadnega lesa, kajti velika količina gozdov in količina odpadnega lesa 
ter povečanje povpraševanja po lesni biomasi osnova za izvedbo projekta, 
hkrati pa usmerjanje individualnih uporabnikov k uporabi alternativnih 
goriv, 

o iz odpadkov, saj je uporaba alternativnih goriv iz odpadkov v porastu, s 
tem zmanjšamo količino odloženih odpadkov, z objektom za pripravo RDF 
in SRF goriva pa bi zmanjšali količino odloženih odpadkov za 30%, izboljšali 
pa bi tudi odstotek uporabe alternativnih goriv.  

4. Osveščanje in informiranje prebivalstva 
Z namenom prebivalstva z namenom zmanjševanja količin odpadkov na izvoru in 
kakovostnejšem ločevanju ravnanja z odpadki na izvoru. 
 

  

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: Regija Posavja Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

mailto:Ana.bercko@bistricaobsotli.si
mailto:Suzana.ogorevc@brezice.si
mailto:Stanislav.rostohar@kostanjevicanakrki.si
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AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Izdelava projektne 
dokumentacije za 
izgradnjo/dograditev 
centrov za zbiranje in 
obdelavo odpadkov 

 200.000,00 

2 Izdelava projektne 
dokumentacije za 
odlagališča plavja/naplavin 

 200.000,00 

3 Izdelava projektne 
dokumentacije za pripravo 
RDF in SDF 

 200.000,00 

 Skupaj  600.000,00 

Izvedba 

1 

Izvedba rekonstrukcije in 
izgradnja centrov: 

  

Občina Bistrica ob Sotli  160.000,00 

Občina Krško  500.000,00 

Občina Kostanjevica na 
Krki 

 160.000,00 
 

Občina Radeče  100.000,00 

Občina Sevnica  300.000,00 

Občina Brežice  925.000,00 

2. 

Ureditev (izgradnja) 
odlagališča za plavje in 
naplavine iz 
akumulacijskih bazenov 
 

 2.000.000,00 

3. Izgradnja objekta za 
pripravo RDF in SRF 

 
3.500.000,00 (Občina Krško) 

    

4. Osveščanje in informiranje 
prebivalstva 

2014 - 
2020 

150.000,00  

 Skupaj  7.795.000,00 

  SKUPAJ  8.395.000,00 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

EU – 
Kohezijski 
sklad 

85 %  7.135.750,00 

Lastni delež 15 %  1.259.250,00 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Število novo zgrajenih 
zbirnih centrov 

3  6 

Količina odloženih 
odpadkov/prebivalca 

199 
kg/prebivalca 

 100 kg/prebivalca 

Količina ločeno zbranih 
frakcij/prebivalca 

128 
kg/prebivalca 

 160 kg/prebivalca 

     

Drugo: Občina Krško in Sevnica – umeščeno v prostorske akte 
Občina Brežice pa mora umestiti v OPN 
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6.1.35.  Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe  ČN (izgradnja 

sekundarne fekalne kanalizacije na območju Posavja) 

POVZETEK PROJEKTA: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izvedbeni akt, s 
katerim so določena območja poselitve (aglomeracije), za katere je v predpisanih rokih 
obvezno zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno 
čiščenje na komunalni čistilni napravi. 
 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje 
Ukrep: Izgradnja sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Ciljna skupina so lastniki objektov in prebivalci v Posavju. 
Odpadne vod iz gospodinjstev in ostalih objektov, ki še niso priključeni na javno kanalizacijo, 
se večinoma odvajajo v greznice, katere so bile v večini primerov grajene kot pretočne, od 
koder ponika v podtalje. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Varstvo okolja je za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja izjemnega pomena. Čiščenje 
odpadnih komunalnih voda je tako zakonska kot etična odgovornost vsakega posameznika. 
 
Zahteve v zvezi z odvajanjem odpadne vode v javno kanalizacijo morajo biti po Pravilniku o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS 105/2002, 
sprememba 50/2004) ter Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode izpolnjene najkasneje do decembra 2017. Operativni programi za aglomeracije pa 
največkrat ne zajemajo reševanja problemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na 
območjih razpršene poselitve. Pogosto tudi rešitve, ki jih ponujajo niso ekološko in 
ekonomsko najbolj upravičene. Kot neustrezne pristope mislimo predvsem na dolge 
centralizirane kanalizacijske vode, ki so tako funkcionalno, kot tudi ekonomsko dostikrat 
neupravičeni. Ti sistemi so neustrezni še zlasti za ekološko pomembna območja in druga 
zaščitena območja. Ohranjanje in varovanje teh območij pred različnimi viri onesnaževanje 
pa je naša prioritetna skrb in odgovornost. Podatki o onesnaženju površinskih, stoječih ter 
tekočih voda kažejo, da predstavljajo komunalne odpadne vode iz naselij in ostalih virov velik 
delež vsega onesnaženja voda. To povratno vpliva na stanje pitnih voda ter posledično na 
bivalne in življenjske razmere za vsa živa bitja.  
 
Z izgradnjo kanalizacij se sledi enemu izmed ciljev operativnega programa, in sicer izvedbi 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za tista območja (aglomeracije), ki so 
opredeljena kot območja, za katero je obveza izgradnje javne kanalizacije. 

CILJI DO 2020: 1. Zaščita vodnih virov 

2. Varovanje okolja in podtalnice 

3. Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev prebivalstva na obravnavanem območju 

 4. Preprečevanje odseljevanja prebivalcev 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Občine Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli, Sevnica in Radeče, komunalna 
podjetja 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Občina Krško Rafael Jurečič 
Boštjan Kozole 

Bostajn.kozole@krsko.si 

Občina Brežice Branko Balažič Branko.blazevic@brezice.si 

Občina Kostanjevica na Krki Stanislav Rostohar Stanislav.rostohar@kostanjevic
a.ai 

Občina Sevnica Jurij Kuhar Jurij.kuhar@obcina-sevnica.si 

Občina Radeče Matjaž Šušteršič gospodarstvo@radece.si 

Občina Bistrica ob Sotli Ana Bercko Ana.bercko@bistricaobsotli.si 

   

AKTIVNOSTI:  1. Določitev tras poteka sekundarne fekalna kanalizacije 
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(opis posameznih 
aktivnosti) 

2. Priprava investicijske in projektne dokumentacije, pridobitev GD 

3. Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije in obnova tangirane infrastrukture 
(povečanje priključenosti na centralno čistilno napravo) 

 
Občina Krško: 
Kanalizacijo je potrebno dograditi do predpisanega nivoja v naslednjih aglomeracijah:  

 Krško-levi breg (Kanalizacija Stara vas (ob Potočnici); Oprema za mehansko 
predčiščenje odpadnih voda na črpališču pri ZB-5 kanal. Krško; Prestavitev 
objekta za sprejem septike k ZB-3 kanal. Krško), 

 Krško-desni breg in Leskovec (Kanalizacija Leskovec II. faza, Kanalizacija 
Rostoharjeva ulica v Krškem, Kanalizacija Veniše - odsek Zajčki), 

 Senovo-Brestanica (Kanalizacija Kajuhova ul. Senovo; Kanalizacija Tomšičeva ul. 
- C. 1. maja Senovo; Kanalizacija na Partizanski cesti Senovo; Kanalizacija 
Cankarjeva ul. Senovo; Kanalizacija Brestanica, odsek Jeterno selo - OŠ 
Brestanica; Kanalizacija C. 3. julija Senovo; Kanalizacija Cesta bratov Zorko 
Senovo; Kanalizacija Tomšičeva cesta Senovo; Kanalizacija Armeško; 
Kanalizacija Dovško - odsek Gače), 

Občina Kostanjevica na Krki: 
Aglomeracija, kjer je že kanalizacija in jo je potrebno dograditi do predpisanega nivoja 

 Kostanjevica – Grajska cesta 

 Kostanjevica – Globočice –Avguštine – Dolšce - Oštrc 
Občina Radeče: 
Dogradnja kanalizacijskega sistema za CČN Radeče s hkratno obnovo infrastrukture v 
naseljih na območju Radeč: 

- naselje Krakovo  
- naselje V gaju 
- naselje Pot na brod 
- območje Vodovodne ulice 
- dokončanje Ulice OF 

Občina Brežice: 
Investicija rešuje probleme odvodnjavanja in posredno tudi čiščenja odpadnih voda v delu 
Dvorcah, Čatež ob Savi, Loče, Dobova, Krška vas, Globoko, Slovenska vas. 
Občina Sevnica: 
Za območje Sevnice in Boštanja je predvidena sanacija obstoječe sekundarne kanalizacije, ki 
se priključuje na primarni kolektor centralne čistilne naprave Sevnica, saj je obstoječa 
kanalizacija v večjem delu dotrajana in poddimenzionirana. 
Občina Bistrica ob Sotli:  
Investicija rešuje probleme odvodnjavanja in posredno tudi čiščenja odpadnih voda za 
naselje Bistrica ob Sotli, Polje pri Bistrici, Kunšperk, Zagaj 

  

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2018 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Posavje Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 Idejna zasnova   

Pripravljalna faza 1 Izdelava investicijske in 
projektne dokumentacije 

2014 500.000,00 

    

 Skupaj  500.000,00 

 Gradnja  2015-
2018 

 

 Občina Sevnica  1.400.000,00 
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 Občina Brežice  2.500.000,00 

 Občina Radeče  580.000,00 

 Občina Krško  3.830.000,00 

 Občina Kostanjevica na 
Krki 

 2.090.000,00 

 Občina Bistrica ob Sotli  600.000,00 

 Skupaj  11.000.000,00 

  SKUPAJ  11.500.000,00 

 Vir  % Leto Vrednost v EUR 

EU-kohezijski 
sklad 

85  9.775.000,00 

Občina  15  1.725.000,00 

    

Kazalec (vir)    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

 2014 x 2020 

delež priključenih prebivalcev na sistem 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
 

65 %  95 % 

Drugo: Projekt vključen v veljavne prostorske akte. 

 

6.1.36.  Čiščenje odpadnih komunalnih voda v manjših aglomeracijah 

POVZETEK 
PROJEKTA: 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izvedbeni akt, s 
katerim so določena območja poselitve (aglomeracije), za katere je v predpisanih rokih 
obvezno zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno 
čiščenje na komunalni čistilni napravi. 
 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje 
Ukrep: Izgradnja sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Ciljna skupina so lastniki objektov in prebivalci v Posavju. 
Odpadne vod iz gospodinjstev in ostalih objektov, ki še niso priključeni na javno 
kanalizacijo, se večinoma odvajajo v greznice, katere so bile v večini primerov grajene kot 
pretočne, od koder ponika v podtalje. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta ter opis 
skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva 
voda pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz 
Nacionalnega programa varstva okolja. 
 
Z izgradnjo kanalizacij se sledi enemu izmed ciljev operativnega programa, in sicer izvedbi 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za tista območja (aglomeracije), ki so 
opredeljena kot območja, za katero je obveza izgradnje javne kanalizacije. 
 

CILJI DO 2020: 5. Zaščita vodnih virov 

6. Varovanje okolja in podtalnice 

7. Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev prebivalstva na obravnavanem območju 

 8. Preprečevanje odseljevanja prebivalcev 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Občine, komunalna podjetja 

PROJEKTNA 
SKUPINA: (vodja 
projekta in člani 

Občina Krško Boštjan Kozole Bostajn.kozole@krsko.si 

Občina Brežice Branko Blaževič Branko.blazevic@brezice.si 

Občina Kostanjevica na Krki Stanislav Rostohar Stanislav.rostohar@kostanjevica.si 
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projektne skupine) Občina Sevnica Jurij Kuhar Jurij.kuhar@obcina-sevnica.si 

Občina Radeče Matjaž Šušteršič gospodarstvo@radece.si 

Občina Bistrica ob Sotli Ana Bercko Ana.bercko@bistricaobsotli.si 

   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

4. Določitev tras poteka fekalna kanalizacije in lokacije ČN 

5. Priprava investicijske in projektne dokumentacije, pridobitev GD 

6. Izgradnja fekalne kanalizacije in čistilnih naprav  
ČN med 50 PE in 2.000 PE z obnovo tangirane infrastrukture  

  

TRAJANJE 
PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2018 

LOKACIJA 
PROJEKTA: 
 

Posavje Kdo je lastnik 
objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov 
v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 
 
 
Izvedba 

1. Izdelava investicijske  in projektne 
dokumentacije 

2014 2.009.000,00 

    

 Skupaj  2.009.000,00 

2. Gradnja: 2015-2018  

Občina Brežice: 
Krška vas, Trnje, Mostec, Sela pri 
Dobovi, Gabrje pri Dobovi 

 3.829.000,00 

Občina Bistrica ob Sotli  650.000,00 

Občina Kostanjevica na Krki: 
Črneča vas, Gornja Prekopa, Dolnja 
Prekopa, Dobrava pri Kostanjevici 

 3.100.000,00 

Občina Krško: Krško polje (Gorica, 
Jelše, Veliki Podlog, Pristava, Kalce-
Naklo, Malo Mraševo, Veliko 
Mraševo), Raka, Dobrava ob Krki, 
Smednik, Straža pri Raki, Šutna, Selce 
pri Leskovcu, Rožno, Gorica-Kerinov 
Grm 

 15.900.000,00 

Občina Radeče: 
Jagnjenica, Vrhovo, Hotemež, Svibno 

 1.100.000,00 

Občina Sevnica: 
Šmarčna, Loka, Dolnje Brezovo, Blanca, 
Krmelj, Šentjanž, Tržišče, Studenec,  

 5.000.000,00 

 Skupaj  29.579.000,00 

  SKUPAJ  31.588.000,00 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

EU-kohezijski 
sklad 

85  26.849.800,00 

Občine 15  4.738.200,00 

    

Kazalec (vir)                          

KAZALNIKI z 
navedbo virov 
podatkov za 

 
 

2014 X 2020 

Delež prebivalcev priključenih 35 %  60 % v aglomeracijah 
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spremljanje 
kazalnikov 

na javno kanalizacijsko 
omrežje 

Drugo: Projekt vključen v veljavne prostorske akte. 

 

6.1.37.  Spodbujanje trajnostne mobilnosti v Posavju 

IME PROJEKTA: Spodbujanje trajnostne mobilnosti v Posavju 
POVZETEK 
PROJEKTA: 

Povezava med cestnim, železniškim in avtobusnim prometom v Posavju je potrebna 
izboljšanja v smislu ureditve dostopnosti in povezanosti vseh naštetih prometnih tokov. 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje 
Ukrep: Spodbujanje trajnostne mobilnosti 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Ciljna skupina so prebivalci celotnega območje občine in regije.  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta ter opis 
skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Ena najpomembnejših človekovih potreb je gibanje, premikanje in s tem premagovanje 
prostora in časa. S svojimi iznajdbami je človek poleg hoje, plezanja in teka poiskal še druge 
načine za gibanje – najrazličnejša prevozna sredstva, ki niso namenjena le premikanju oseb, 
ampak tudi živali, živil in pijač ter drugih predmetov, ki mu omogočajo udobnejše življenje. Že 
od sredine 90. let znanstveniki opozarjajo na dejstvo, da promet poleg številnih pozitivnih 
učinkov prinaša tudi neželene učinke. Mobilnost človeka je ogrožena zaradi zastojev, zamud in 
onesnaženosti okolja. 
 
Trajnostna mobilnost (transport) pomeni zagotoviti učinkovito in enakopravno mobilnost za 
vse ljudi, hkrati pa kar se da zmanjšati neželene učinke. Z ukrepi prometne politike je treba 
zagotoviti, da je potreba vsakega posameznika po gibanju zagotovljena, hkrati pa zmanjšati 
porabo neobnovljivih virov energije in onesnaževanje okolja ter tako kakovostno življenje 
zagotoviti tudi prihodnjim generacijam. 
 
Vrste transporta: 

- cestni transport, 

- železniški transport, 

- pomorski transport, 

- rečni promet, 

- zračni promet, 
 
Učinki transporta na okolje: 
Gospodarski, transportni in ekološki interesi so si pogosto v nasprotju. Po eni strani države 
želijo prebivalcem zagotoviti visoko stopnjo dostopnosti in mobilnosti, po drugi pa se želijo 
izogniti njihovim negativnim posledicam. Dostop do zanesljivega transportnega sistema je 
nujen za današnji življenjski slog prebivalcev. Mobilnost je namreč za večino temeljni pogoj za 
kakovostno življenje. Ljudje se zavedamo, da transport prinaša tudi negativne učinke za 
kakovost življenja, zato je treba poiskati način, kako ljudem zagotoviti mobilnost, hkrati pa 
manj obremeniti okolje. 
Transportna dejavnost okolje namreč prizadene predvsem z onesnaževanjem zraka, zemlje in 
vode s škodljivimi snovmi, zvočnim onesnaževanjem, povzročanjem povečanega učinka tople 
grede, kislega dežja in posledično propadanjem gozda, z zastoji na cestah ali gnečo v 
pristaniščih, prometnimi nesrečami ... 
 
Ukrepi za trajnostno mobilnost: 
Ukrepov za trajnostno mobilnost je več. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je 
potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih 
učinkih, tveganju in porabi naravnih virov. Zmanjšati je treba negativni vpliv mobilnosti v 
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smislu porabe energije in kakovosti okolja. 
Celoten prometni sistem je treba načrtovati, preurejati in graditi sistematično ter z usklajeno 
prostorsko politiko, ki upošteva tako geografske, krajinske kot kulturne in druge 
družbenoekonomske pogoje. Dobro je usmeriti prostorski razvoj v poselitev in razmestitev 
dejavnosti, ki omogoča učinkovito uporabo javnega prevoza. To pomeni zgoščena naselja in 
storitve ob koridorjih javnega prevoza in zagotavljanje ustreznih pešpoti in kolesarskih poti, 
saj prepletanje stanovanjskih in bivalno spremenljivih zaposlitvenih območij pomembno 
zmanjša potrebe po prevozu. 

Gradnja pešpoti in kolesarskih poti pripomore k večji uporabi kolesa in hoje ter pripomore k 
manjšemu onesnaževanju zraka. 
Ukrepi za zmanjšanje emisij prometa so tudi redno vzdrževanje vozil, večja izkoriščenost vozil, 
tehnično izboljšana vozila, ustreznejša goriva, razvijanje javnega potniškega prometa, 
spodbujanje kolesarjenja, čim večja preusmeritev transporta na železnice ter zmanjšanje 
potrebe po mobilnosti prebivalstva. 
 

CILJI DO 2020: 1. Povečanje uporabe javnega prometa 

2. Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem cestnega, avtobusnega in 
železniškega prometa 

3. Izboljšanje kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in prometne varnosti  

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Občine, komunalna podjetja, Fakulteta za energetiko, podjetja 

PROJEKTNA 
SKUPINA: (vodja 
projekta in člani 
projektne skupine) 

Občina Krško Romana Pečnik Romana.pecnik@krsko.si 

Občina Bistrica ob Sotli Lidija Centrih Lidija.centrih@bistricaobsotli.si 

Občina Radeče Dalibor 
Crljenkovič 

dalibor.crljenkovic@radece.si 

Občina Kostanjevica na Krki Stanislav 
Rostohar 

Stanislav.rostohar@kostanjevica.si 

Občina Sevnica Robert Kaše Robert.kase@obcina-sevnica.si 

 Občina Brežice Teja Leben Teja.leben@brezice.si 

 Fakulteta za energetiko Janko Omerzu Janko.omerzu@um.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

  

1. Izdelava celostne prometne strategije 

2. Izdelava trajnostne urbane strategije za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Posavju: 

 Povezovanje cestnega, železniškega in avtobusnega prometa v Posavju, 

 Uvedba enotne vozovnice  

3. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 

4. Izgradnja, prenova prometne infrastrukture: 
a) Izgradnja, prenova urbane prometne infrastrukture: 

 Vzpostavitev »park & ride parkirišč«,  

 Izgradnja mestnih kolesarskih stez in kolesarnic, 

 Prenova mestnih avtobusnih postajališč 

 Postavitev polnilnih postaj za e-avtomobile, 
b) Izgradnja/rekonstrukcija ostale prometne infrastrukture 

 Izgradnja/rekonstrukcija tangiranih cest, sprehajalnih stez,  

 Izgradnja/rekonstrukcija tangiranih podvozov, mostov pločnikov, prometne 
signalizacije,  

c) Izgradnja/umestitev kolesarskih povezav 
 

5. Osveščanje javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti 

 

 

TRAJANJE 2014–2020 

mailto:dalibor.crljenkovic@radece.si
mailto:Stanislav.rostohar@kostanjevica
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PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

LOKACIJA 
PROJEKTA: 
 

Posavje Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1. Izdelava celostne 
prometne strategije za 
spodbujanje trajnostne 
mobilnosti 

 50.000,00 

2. Izdelava trajnostne urbane 
strategije 

 50.000,00 

3. Izdelava projektne in 
investicijske 
dokumentacije 

 1.200.000,00  

 Skupaj  1.300.000,00 

Izvedba 1. 
 

Izgradnja/prenova urbane 
prometne infrastrukture 

 
4.000.000,00  

2. Izgradnja/rekonstrukcija ostale prometne infrastrukture 

 Občina Krško  9.690.000,00  

 Občina Bistrica ob Sotli  650.000,00  

 Občina Radeče  5.710.000,00  

 Občina Kostanjevica na 
Krki 

 2.705.000,00 

 Občina Sevnica  50.300.000,00  

 Občina Brežice  16.500.000,00  

3. Izgradnja/umestitev kolesarskih povezav 

 Občina Krško  10.000.000,00 

 Občina Bistrica ob Sotli  600.000,00 

 Občina Radeče  700.000,00 

 Občina Kostanjevica na 
Krki 

 600.000,00 

 Občina Sevnica  8.000.000,00 

 Občina Brežice  6.040.000,00 

4. Informiranje in osveščanje 
javnosti 

 100.000,00 

 Skupaj  115.595.000,00 

  SKUPAJ  116.895.000,00 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

EU – kohezijski sklad 85 %  99.360.750,00 

Lastna sredstva 15 %  17.534.250,00 

    

KAZALNIKI z 
navedbo virov 
podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Število polnilnih postaj 0  3 

Delež povečanja dolžine večnamenskih poti  0  20 % 

    

Drugo: Delno prostorsko urejeno. 
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6.1.38.  Daljinsko ogrevanje iz različnih virov v Posavju 

POVZETEK 
PROJEKTA: 

Projektna dokumentacija in izgradnja centrov za lesno biomaso ter izgradnja distribucijskega 
sistema ogrevanja iz NEK 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje 
Ukrep: Učinkovitost rabe energije 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Ciljna skupina so občani in poslovni subjekti regije.  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta ter opis 
skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

V Sloveniji je daljinsko ogrevanje  prisotno predvsem v mestih. Daljinsko ogrevanje je način 
ogrevanja stavb, pri katerem toploto prenašamo od večjega vira toplote k porabnikom po 
cevnem omrežju. Z daljinskim ogrevanjem nadomestimo manjše ogrevalne naprave po 
stavbah. Toplota prihaja do posameznih stanovanjskih in drugih objektov po vročevodnem 
sistemu, ki iz omrežja preko toplotne postaje prehaja v objekt. V energetskih virih se voda 
ogreje do ustrezne temperature in nato s pomočjo črpalk pošlje po omrežju. Nosilec toplote v 
vročevodnem sistemu je kemično pripravljena vroča voda. Tehnološki postopek pridobivanja 
energije s sočasno proizvodnjo toplote in električne energije omogoča najboljše izkoriščanje 
primarnega goriva, s tem pa tudi najboljši gospodarski rezultat. Oskrbovalni sistem zagotavlja 
dolgoročno zanesljivo in zadostno oskrbo ter učinkovito rabo energije. 

V Sloveniji je pokritost s sistemi daljinskega ogrevanja 22 % oziroma od 210 občin jih ima le 47 
daljinske sisteme ogrevanja. Največja pokritost s sistemom daljinskega ogrevanja in najnižja 
cena je v Šaleški dolini, kjer so priklopljeni vsi mestni objekti zatorej v mestu ni lokalnih oz. 
individualnih kurišč. Cene MWh daljinske toplote so se v Sloveniji leta 2010 gibale med 25 in 
93 EUR. Večja sistema daljinskega ogrevanja v Sloveniji sta v Velenju - Šaleški dolini 
in Ljubljani. Skupna Slovenska inštalirana proizvodna in distribucijska toplotna moč vseh 
ogrevalnih sistemov znaša 1,7 GW. 

V projektu »Daljinsko ogrevanje iz različnih virov v Posavju« se glede na potrebe predvideva 
ogrevanje z lesno biomaso, geotermalno vodo in kogeneracijo toplote iz NEK. 

CILJI DO 2020: Občanom in poslovnim subjektom se zagotovi varen, ugoden in zanesljiv vir ogrevanja 

Zmanjšajo se negativni vplivi na okolje 

Daljinsko centralno ogrevanjem omogoča, da se ukinejo manjše ogrevalne naprave po 
stavbah. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

LEA-D, GEN Energija, občine Brežice, Krško, Sevnica, Radeče 

PROJEKTNA 
SKUPINA: (vodja 
projekta in člani 
projektne skupine) 

Občina Brežice Suzana Ogorevc suzana.ogorevc@brezice.si 

Občina Radeče Matjaž Šušteršič gospodarstvo@radece.si 

Občina Sevnica Roman Perčič roman.percic@obcina-sevnica.si 

 GEN Energija d.o.o. Dr. Robert Bergant robert.bergant@gen-energija.si 

 Občina Krško Rafael Jurečič rafael.jurecic@krsko.si 

 LEA-D Janko Uršič janko.ursic@lea-d.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 

2. Pridobitev ustreznih dovoljenj in soglasij 

3. Izgradnja centrov za lesno biomaso  

 4. Izgradnja distribucijskega sistema ogrevanja iz NEK 

TRAJANJE 
PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 

2014 - 2020 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ale%C5%A1ka_dolina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mesto
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lokalno_ogrevanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Megavatna_ura
http://sl.wikipedia.org/wiki/EUR
http://sl.wikipedia.org/wiki/Velenje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
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projekta) 

LOKACIJA 
PROJEKTA: 
 

 Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Brežice 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Projekta dokumentacija 2014 - 
2018 

245.000,00  

2 Investicijska 
dokumentacija 

2014 -
2018 

675.000,00  

 Skupaj  920.000,00 

Izvedba 

1. 

Izgradnja  2014 - 
2020 

 

Gen energija d.o.o.  67.000.000,00 

Občina Brežice  6.520.000,00 

Občina Radeče  3.850.000,00 

Občina Sevnica  5.000.000,00 

 Občina Krško  5.000.000,00 

 Skupaj  87.370.000,00 

  SKUPAJ  88.290.000,00 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

EU 80 2014-
2020 

75.046.500,00 

Občina 20 2014 - 
2020 

13.243.500,00 

    

KAZALNIKI z 
navedbo virov 
podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Število gospodinjstev ogrevanih z 
daljinskim ogrevanjem 

0 
 

300 

    

Drugo: Projekt vključen v veljavne prostorske akte v OPN, izdeloval se bo OPPN. 
 

 

6.1.39.  Energetska prenova javne razsvetljave 

POVZETEK PROJEKTA: Načrt javne razsvetljave in energetski pregled ter program prenove javne razsvetljave 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje 
Ukrep: Učinkovitost rabe energije 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

Prebivalci regije Posavje 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter opis 
skladnosti z razvojno specializacijo 
regije) 

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja narekuje, da je potrebno 
zmanjšati porabljeno električno energijo na prebivalca in zamenjati svetilke, katerih 
svetlobno tok nad vodoravnico ni enak nič. V ta namen bo Občina pripravila sanacijski 
program za prenovo javne razsvetljave in s tem dolgoročno zmanjšati stroške. 

CILJI DO 2020: 1. Zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja 

2. Povečanje prometne varnosti 

3. Povečanje prihranka energije 

 4. Izboljšanje kvalitete življenja občanov 

PROJEKTNO Posavske občine 
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PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Občina Sevnica Jurij Kuhar Jurij.kuhar@obcina-sevnica.si 

Občina Krško Matjaž Pirc Matjaz.pirc@krsko.si 

Občina Radeče Dalibor Crljenkovič dalibor.crljenkovic@radece.si 

Občina Brežice David Flajnik David.flajnik@brezice.si 

Občina Bistrica 
ob Sotli 

Ana Bercko Ana.bercko@bistricaobsotli.si 

Občina 
Kostanjevica na 
Krki 

Stanislav Rostohar Stanislav.rostohar@kostanjevica.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Izdelava načrta javne razsvetljave in energetski pregled  

2. Izdelava programa prenove javne razsvetljave 

3. Prenova javne razsvetljave 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Regija Posavje Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 
Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Izdelava načrta javne 
razsvetljave in energetski 
pregled 

 90.000,00 

2 Izdelava programa 
prenove javne 
razsvetljave 

 80.000,00 

3    

 Skupaj  170.000,00 

Izvedba 1 Prenova javne 
razsvetljave 

2014 3.500.000,00 

 SKUPAJ  3.670.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

EU-
Kohezijski 
sklad 

85 %  3.119.500,00 

Občine 15 %  550.5000,00 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 
Zmanjšanje porabe 
električne energije na 
prebivalca 

70 
kWh/prebivalca/leto 

 44,5 kWh/prebivalca/leto 

Število zamenjanih svetilk 6.000  12.000 
    

Drugo: Ni potrebe po prostorski umestitvi 

6.1.40.  Energetske sanacije javnih stavb in trajnostna gradnja javnih 

objektov 

POVZETEK PROJEKTA: Projekt zajema  obnovo  javnih stavb z energetskega stališča ter nadomestne novogradnje, 
tako da se poveča energetska učinkovitost objektov 

PRIORITETA / UKREP 
RRP: 

Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje 
Ukrep: Učinkovitost rabe energije 

CILJNA SKUPINA:  Uporabniki javnih stavb. 

mailto:Matjaz.pirc@krsko.si
mailto:dalibor.crljenkovic@radece.si
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(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Vse javne stavbe je potrebno že sedaj in tudi v prihodnje graditi energetsko učinkoviti ter 
predvsem z čim večjo udeležbo obnovljivih virov energije (OVE), tako da projekt zajema 
vse javne stavbe večjih in manjših površin z ciljem čim bolj znižati porabo letne  potrebne 
dovedene energije za učinkovito delovanje stavbe. 
 
Projekt zajema  obnovo  javnih stavb ter nadomestne novogradnje z energetskega stališča, 
tako da se poveča energetska učinkovitost objektov z naslednjimi ukrepi : 
 - izboljšava toplotnega ovoja stavb (dodajanje nove toplotne izolacije in posledično nove 
fasade oz. ureditev videza same stavbe ter celostna podoba kraja v katerem se nahaja 
objekt) ter vgraditev novih energetsko varčnih oken 
- izbira novih in sodobnih energetskih postrojenj (generatorji toplote, izbira energenta, 
ogreval, razvodni sistem, priprava tople  sanitarne vode). 
 

CILJI DO 2020: 1. Povečanje energetske učinkovitosti stavb ( zmanjšanje dovedene energije za 
delovanje stavbe; zmanjšanje energije za ogrevanje in pripravo tople vode) 

2. Izboljšanje bivalnega udobja in zdravja za ljudi 

3. Ureditev okolice in vizualna podoba samega kraja 

  

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Posavske občine, Fakulteta za energetiko, LEA-D, 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Občina Krško Andrej Sluga andrej.sluga@krsko.si 

Občina Brežice Anica Hribar anica.hribar@brezice.si 

Občina Sevnica Mojca Sešlar mojca.seslar@obcina-sevnica.si 

Fakulteta za energetiko Janko Omerzu janko.omerzu@uni-mb.si 

Občina Kostanjevica na Krki Stanislav Rostohar stanislav.rostohar@kostanjevica.si 

Občina Radeče Matjaž Šušteršič gospodarstvo@radece.si 

Občina Bistrica ob Sotli Ana Bercko Ana.bercko@bistricaobsotli.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Analiza objektov z energetskega stališča in popis ter izvedba preliminarnega 
energetskega pregleda vseh potencialnih javnih stavb 

2. Priprava in izdelava potrebne investicijske in projektne dokumentacije  
 

3. Izvedba energetske sanacije javnih stavb 
Občina Krško: OŠ Jurija Dalmatina Krško, Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica, Vrtec pri OŠ, Poklicno gasilsko društvo, Brestanica, 
Kulturni dom Krško, OŠ Leskovec-podružnična šola Vel. Podlog in vrtec, Knjižnica v 
Krškem, OŠ Koprivnica, OŠ Podbočje, OŠ dr. Mihajla Rostoharja, bazen v Krškem, 
Galerija Krško, Vrtec pri OŠ XIV. Divizije Senovo, Mrliška vežica Krško… 
Občina Sevnica: OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Krmelj, OŠ Boštanj, OŠ Loka, OŠ 
Ana Gale, večnamenski domovi,… 
Občina Kostanjevica na Krki: OŠ Jožeta Gorjupa, večnamenski domovi, Občinska 
stavba, …. 
Občina Brežice: OŠ Artiče, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Globoko, večnamenski domovi, 
stari dom upokojencev Brežice,…  
Občina Radeče: Zdravstveni dom Radeče, Kulturni dom Radeče, Dom PORP 
Radeče, Občina Radeče, Dom Prosvetnega društva Vrhovo, Knjižnica Radeče, 
Mrliška vežica Radeče, večnamensko objekt Jagnjenica,…  
Občina Bistrica ob Sotli:  
Kulturni dom B/S, Knjižnica Bistrica ob Sotli, ZD Bistrica ob Sotli 

4. Spremljanje rezultatov 

TRAJANJE PROJEKTA: 2014-2020 
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(okvirni časovni načrt 
projekta) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Občina Sevnica, občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki, 
Občina Brežice, Občina Radeče, Občina Bistrica ob Sotli 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 Energetski pregledi 
objektov 

  

Pripravljalna faza 1 Analiza in popis javnih 
stavb 

 50.000,00 

2 Priprava in izdelava 
projektne dokumentacije 

 1.033.000,00 

3    

 Skupaj  1.083.000,00 

Izvedba 1 Izvedba energetske 
sanacije: 

  

Občina Krško 2014-2019 37.350.000,00 

Občina Sevnica  12.000.000,00 

Občina Kostanjevica na 
Krki 

 1.533.000,00 

 Občina Radeče 2016-2019 2.100.000,00 

 Občina Brežice  5.800.000,00 

 Občina Bistrica ob Sotli  800.000,00 

 Skupaj  59.583.000,00 

  SKUPAJ  60.666.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

EU – kohezijski sklad 85 %  51.566.100,00 

Občine 15 %  9.099.900,00 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Dovedena energija za delovanje 
stavb 

150 
kWh/m2 

 110 kWh/m2 

Število obnovljenih stavb 0  30 

Drugo:  
Za energetsko sanacijo ni potrebne prostorske umestitve. 

 

6.1.41.  Energetske sanacije večstanovanjskih stavb v Posavju 

POVZETEK PROJEKTA: Rast cen energentov, omejenost goriv, vpliv energetike na okolje in podnebne razmere so 
razlogi, zaradi katerih se je potrebno zavedati, da je energetska sanacija starejših stavb 
smiselna in tudi potrebna, saj se s tem prepreči nadaljnja potrata energije. Energetska 
sanacija večstanovanjskih, večstanovanjsko poslovnih objektov in poslovnih objektov v 
lasti občine, ki so veliki energijski potratneži, v katerih delujejo zaposleni v različnih 
družbah, samostojni podjetniki, društva, zveze, krajevne skupnosti, njihove stranke in 
uporabniki ter občani, zajema zamenjavo energenta ali obnovo z ustreznimi izolativnimi 
toplotnimi plašči in pridobitev energetske izkaznice za nekatere stavbe. 

PRIORITETA / UKREP 
RRP: 

Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje 
Ukrep: Učinkovitost rabe energije 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

Vsi uporabniki javnih večstanovanjskih stavb. 
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OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Vse večstanovanjske stavbe je potrebno že sedaj in tudi v prihodnje graditi energetsko 
učinkovite ter predvsem z čim večjo udeležbo obnovljivih virov energije (OVE), tako da 
projekt zajema vse večstanovanjske stavbe  z ciljem čim bolj znižati porabo letne  potrebne 
dovedene energije za učinkovito delovanje stavbe. 
 
Projekt zajema  obnovo  večstanovanjskih stavb z energetskega stališča, tako da se poveča 
energetska učinkovitost objektov z naslednjimi ukrepi : 
 - izboljšava toplotnega ovoja stavb (dodajanje nove toplotne izolacije in posledično nove 
fasade oz. ureditev videza same stavbe ter celostna podoba kraja v katerem se nahaja 
objekt) ter vgraditev novih energetsko varčnih oken 
- izbira novih in sodobnih energetskih postrojenj (generatorji toplote, izbira energenta, 
ogreval, razvodni sistem, priprava tople  sanitarne vode). 
 

CILJI DO 2020: 1. Povečanje energetske učinkovitosti stavb ( zmanjšanje dovedene energije za 
delovanje stavbe; zmanjšanje energije za ogrevanje in pripravo tople vode) 

2. Izboljšanje bivalnega udobja in zdravja za ljudi 

3. Ureditev okolice in vizualna podoba samega kraja 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Upravniki večstanovanjskih stavb:  

- Rudar Senovo d.o.o., 

- KOP Brežice, Komunala Brežice, 

- Terca Šentrupert d.o.o., Naše okolje d.o.o. 

- Domplan d.o.o. 
 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Občina Krško Janko Avsec Janko.avsec@krsko.si 

Občina Brežice Urška Klenovšek, Marina 
Urek 

Urska.klenovsek@brezice.si; 
marina.urek@brezice.si 

Fakulteta za energetiko Janko Omerzu Janko.omerzu@um.si 

 Občina Bistrica ob Sotli Ana Bercko Ana.bercko@bistricaobsotli.si 

 Občina Sevnica Borut Simončič Borut.simoncic@obcina-
sevnica.si 

 Občina Radeče Matjaž Šušteršič gospodarstvo@radece.si 

    

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Analiza stanja in popis večstanovanjskih stavb v Posavju 

2. Priprava in izdelava projektne dokumentacije 

3. Energetska sanacija večstanovanjskih stavb 
Občina Bistrica ob Sotli: večstanovanjski objekt v javni lasti. 
Občina Brežice: večnamenski domovi v občini Brežice  

4. Spremljanje rezultatov 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Občina Krško, Občina Brežice, Občina Sevnica, Občina 
Bistrica ob Sotli, Občina Radeče 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 Energetski pregledi objektov   

Pripravljalna faza 1 Analiza stanja in popis 
večstanovanjskih stavb 

 50.000,00 

2 Priprava in izdelava 
projektne dokumentacije 

 170.000,00 

3    

 Skupaj  220.000,00 

Izvedba 1 Energetska sanacija   

mailto:Urska.klenovsek@brezice.si
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večstanovanjskih stavb: 

Občina Krško  700.000,00 

Občina Brežice  960.000,00 

Občina Sevnica  750.000,00 

Občina Bistrica ob Sotli  570.000,00 

 Občina Radeče  500.000,00 

 Skupaj  3.480.000,00 

  SKUPAJ  3.700.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

EU-Kohezijski sklad 85 %  3.145.000,00 

Občine 15 %  555.000,00 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

    

Energetska poraba 130kWh/m2/leto  90kWh/m2/leto 

Število obnovljenih stavb   10 

    

Drugo: Za energetsko sanacijo ni potrebne prostorske umestitve. 
 

 

6.1.42.  Mreža neformalnega izobraževanja 

POVZETEK PROJEKTA: Na podlagi ugotovitev, da se neformalno izobraževanje v Posavju in drugje izvaja 
stihijsko, da ni urejene ponudbe in predvsem v realnem sektorju ni urejeno vrednotenje 
znanja in izkušenj, ki so pridobljena na področju neformalnega izobraževanja, smo se 
odločili za Partnerstvo akterjev neformalnega izobraževanja v Posavju. Kot učinkovit se je 
izkazal priznan program Projektno učenje mladih (PUM). Prav tako je bilo med mladimi 
prostovoljci ugotovljeno, da so sami prepoznali izkušnje, ki so jih pridobili s 
prostočasnimi aktivnostmi v mladinskem sektorju, kot učinkovite pri zaposlovanju, 
vendar pri delodajalcih nimajo prave teže zaradi nepoznavanja področja neformalnega 
izobraževanja in vrednotenje le tega. 

PRIORTETA / UKREP RRP: Prioriteta 1: konkurenčnost gospodarstva  in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji/ Razvoj 
vseživljenjskega učenja 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

Prebivalci Posavja v starosti od 15. leta dalje 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Z mrežo ponudnikov neformalnega izobraževanja želimo urediti sistem neformalnega 
izobraževanja v regiji. Uporabnikom želimo omogočiti kontinuiteto izobraževanja. Prav 
tako želimo urediti sistem vrednotenja potrdil neformalnega izobraževanja. Vrednotenje 
potrdil naj bi se izvajalo na dveh nivojih: tako pri uporabniki, kot tudi pri bodočih 
delodajalcih. Nadaljeval se bo javno veljavni projekt Projektno učenje mladih (PUM), ki 
bo umeščen kot del mreže neformalnega izobraževanja. Neformalno izobraževanje bi 
želeli postaviti na mesto podpore gospodarstvu. Vzpostavili bomo partnerstvo akterjev 
neformalnega izobraževanja, ki bo izvajalo zgoraj navedene programe za dosego ciljev. 
Posameznike bomo spremljali skozi karierno pot neformalnega izobraževanja in jim v 
mreži ponudili nadaljevanje in nadgradnjo obstoječega znanja. Projekt bo potekal tudi 
skozi prostovoljno delo posameznikov v različnih ustanovah, kjer bodo mladi pridobivali 
neformalne izkušnje in razvijali lastne kompetence. Za prepoznavanje in razumevanje 
znanj, izkušenj in kompetenc pridobljenih na področju neformalnega izobraževanja 
bomo razvili in uvedli sistem ugotavljanja in vrednotenja potrdil neformalnega 
izobraževanja. Neformalno izobraževanje je podpora formalnemu izobraževanju in 
zasleduje potrebe gospodarstva. 

CILJI DO 2020: 1. Dvig kvantitete in kvalitete neformalnega izobraževanja v regiji 
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2. Dvig zaposljivosti mladih v regiji 

3. Promocija in vzpodbujanje prebivalstva k vseživljenjskem učenju 

4. Ureditev sistema kontinuitete neformalnega izobraževanja 

5. Vrednotenje potrdil neformalnega izobraževanja pri uporabnikih in delodajalcih 

 6. Partnerstvo akterjev neformalnega izobraževanja v regiji 

 7. Informiranje o programih neformalnega izobraževanja 

 8. Vzpostavitev prostovoljnega dela za pridobivanje in razvijanje kompetenc 
neformalnega (praktičnega) izobraževanja 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Mladinski center Krško, Mladinski center Brežice, KŠTM Sevnica, Mladinski center 
Bistrica ob Sotli, Ljudska univerza Krško, Zavod Knof 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Mitja Valentinc, MC Krško GSM: 041 637 661 E-mail: mitja.valentinc@mc-

krsko.si 

Mateja Gerjevič, MC Brežice GSM: 041 913 385 E-mail: mateja.gerjevic@mc-

brezice.si 

Mojca Pernovšek, KŠTM 

Sevnica 

GSM:07 81 61 070 E-mail: mojca.pernovsek@kstm.si 

 Nataša Kršak, LU Krško GSM: 051 306 113 E-mail: natasa.krsak@lukrsko.si 

 Mojca Metelko, Zavod Knof 

Sevnica 

GSM: 051 309 063 E-mail: kontakt@knof.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Pregled obstoječih programov neformalnega izobraževanje 

2. Ugotavljanje potreb uporabnikov in gospodarstva 

3. Razvoj programov neformalnega izobraževanja 

4. Nadzor nad izvajanjem programov in zagotavljanje kontinuitete izobraževalnih 
programov 

 5. Vzpostavitev partnerstva akterjev in skupna promocija 

 6. Razvoj sistema vrednotenja neformalnega izobraževanja 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Posavje (Mladinski centri in druge NVO) 
 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč?  
/ 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

1 Opredelitev programa v RRP 2013 0 

Pripravljalna faza 1 Vzpostavitev partnerstva 2013 0 

2 Pregled obstoječih programov 
znotraj partnerstva 

2013-2020 100.000 

3 Ugotavljanje potreb 
uporabnikov in delodajalcev 

2013-2020 100.000 

4 Razvoj programov 
neformalnega izobraževanja 

 400.000 

 Skupaj  600.000 

Izvedba 1 Izvajanje programov 
neformalnega izobraževanja 

2013-2020 500.000 

2 Zagotavljanje kontinuitete 2013-2020 500.000 
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izobraževanja posameznika 

3 Razvoj in vzpostavitev sistema 
vrednotenja potrdil 
neformalnega izobraževanja 

2013-2020 500.000 

 Skupaj  1.500.000 

SKUPAJ    2.100.000 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Razpisna sredstva EU 
(Cmepius, YES) 

20 2014-2020 420.000 

Razpisna sredstva SI 20 420.000 

Lokalne skupnosti 20 420.000 

 Regijska sredstva 30  630.000 

 Lastna sredstva (tudi 
kotizacije) 

10  210.000 

SKUPAJ    2.100.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest> 1   

<Obseg novih poslovnih površin v 
m2> 

   

Število izvedenih manjših 
projektov/programov 

Letno povprečno 40 projektov = 280 projektov 

Število vključenih končnih 
uporabnikov 

3.000 

Število izvedenih akcij za razvoj 
lok.skup. 

21 

Donos    

Drugo: Projekt se sklada s strateškimi akti občine Krško (Odlok o mladini, ki je bil sprejet 2012), 
Odlokom o ustanovitvi zavodov KŠTM Sevnica in ZPTM Brežice ter poslanstvom LU Krško. 
Tudi priprava programa EU za novo finančno obdobje se usmerja k samostojnim 
programom neformalnega izobraževanja za mlade (Erasmus+). 

6.1.43.  Regijski center vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega 

povezovanja 

POVZETEK PROJEKTA: Regijski center vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega povezovanja na novo 
vzpostavlja partnersko povezovanje že delujočih Centrov vseživljenjskega učenja, 
njihovo geografsko širitev in vsebinsko nadgradnjo ter predstavlja model dolgoročnega 
povezovanja ključnih nosilcev informiranja, svetovanja ter različnih oblik vseživljenjskega 
učenja, organiziranega samostojnega učenja ter medgeneracijskega povezovanja v 
celotni regiji. Mreža partnerjev zagotavlja celovito in vsestransko podporo naslednjim  
dejavnostim, ki bodo vsem prebivalcem regije na voljo brezplačno: 
- Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (ISIO) predstavlja osrednjo 
aktivnost projekta, ki jo v okviru regijskega svetovalnega središča že vrsto let uspešno 
ponujamo vsem odraslim, ki razmišljajo o različnih možnostih za izobraževanje in učenje 
oziroma se pri tem srečujejo z različnimi težavami. V novem obdobju dejavnost ISIO s 
pomočjo partnerskih organizacij krepimo in širimo na še večje geografsko območje.  
-            Karierno svetovalna dejavnost v regiji se kaže potreba po načrtnem in celovitem 
sistemu za odkrivanje, razvoj in spodbujanje talentov, poklicno orientacijo ter celostno 
rast posameznikov v vseh obdobjih življenja. Dejavnost bo zagotovila vzpostavitev 
celovitega sistema razvoja kariere posameznika, ki mora potekati tako v šolskem kot 
odraslem življenju posameznika. Karierna dejavnost bo sledila ciljem regije. Zagotavljala 
bo celovit sistem razvoja kariere posameznika ter z različnimi programi vseživljenjskega 
učenja spodbujala in zagotavljala razvoj splošnih, poklicnih in podjetniških znanj in 
kompetenc. Nudila bo svetovalno dejavnost odraslim na vseh področjih vključevanja v 
formalne in neformalne oblike izobraževanja in usposabljanja. V sklopu svetovalne 
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dejavnosti bo vzpostavljena koordinacijska točka za izvajanje Slovenskega ogrodja 
kvalifikacij(SOK). 
- Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) na več različnih lokacijah v regiji v okviru, 
katere vsem prebivalcem regije ponujajo možnost samostojnega učenja, uporabe IKT 
podpore, učnih gradiv, e-gradiv in pomoči usposobljenega mentorja za pomoč in 
podporo pri samostojnem učenju. Delovanje teh točk želimo v prihodnjem obdobju 
vsebinsko okrepiti in nadgraditi ter geografsko razširiti in tako narediti dostopnejše za 
vse prebivalce regije.  
-        Borza znanja je informacijsko središče, kjer občani dobijo brezplačne in 
najaktualnejše informacije o ponudbi in povpraševanju po najrazličnejših znanjih, hkrati 
pa imajo možnost, da ta znanja medsebojno izmenjajo. Borza znanja občasno izvaja tudi 
organizirane brezplačne izobraževalne delavnice. To dejavnost bomo v novi perspektivi 
vzpostavili in geografsko razširili. 
- Programi 45+ so namenjeni  medgeneracijskemu povezovanju na eni strani ter 
svetovanju in izobraževanju starejših bodisi za potrebe povečanja fleksibilnosti na trgu 
dela, ohranjanja delovne kondicije in delovnih mest bodisi za aktivno in kakovostno 
preživljanje tretjega življenjskega obdobja na drugi strani. 
- Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih, ki so namenjeni 
dvigu splošne izobrazbene ravni prebivalstva in razvoju ključnih kompetenc pri odraslih 
za dejavno vključevanje v življenje in  delo: splošne jezikovne in računalniške spretnosti 
in kompetence, usposabljanja in podjetniške delavnice, delavnice za aktivno 
državljanstvo, izobraževanje za zdravje in osebnostno rast, znanja za razvoj podeželja in 
turizma, programi medgeneracijskega učenja in povezovanja, druge lokalno prepoznane 
potrebe. 
Dejavnosti projekta bodo tesno prepletene tudi z razvojem in nadgradnjo projekta 
Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, ki ga v regijah v obdobju 
2012-2014 pilotno izvajajo prav ljudske univerze (in en šolski center). Namen projekta je, 
da vsem odraslim brezplačno pomagamo pri ugotavljanju in vrednotenju predhodno 
(neformalno) pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, kar bi odraslim  pomagalo pri 
pridobitvi zaposlitve, vstopu v nadaljnje formalne oblike izobraževanja, fleksibilnosti na 
trgu dela, pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije ipd. 
Kot novost v projektu želimo vzpostaviti informacijsko točko s portalom o možnostih 
brezplačnih storitev v regiji, ki bo predstavljala organizacije in njihove storitve, ki 
prebivalcem ob različnih situacijah in težavah predstavljajo nujno potrebno pomoč in 
oporo (npr. Rdeči križ Slovenije, Slovensko društvo Hospic, dobrodelne organizacije in 
društva, varne in materinske hiše, SOS telefoni 

 

PRIORTETA / UKREP RRP: Prioriteta 1: konkurenčnost gospodarstva  in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji/ Razvoj 
vseživljenjskega učenja 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

V projektu bomo različne dejavnosti namenjali zadovoljevanju potreb različnih ciljnih 
skupin, ki jih partnerji prepoznavamo in identificiramo pri vsakdanjem delu z odraslimi 
ter na osnovi izvedenih analiz in evalvacij, potreb gospodarstva in razvojnih usmeritev 
regije. Tako bomo namenjeni: 
- odraslim in tudi mladini, 
- zaposlenim in brezposelnim, še zlasti iskalcem prve zaposlitve, 
- osnovnošolcem in srednješolcem ter njihovim šolam in staršem,  
- starejšim odraslim, 
- podeželskemu prebivalstvu,  
- obstoječim in potencialnim podjetnikom (predvsem mikro, mala in srednja podjetja), 
- ženskam, 
- še zlasti pa ranljivim ciljnim skupinam: osebe z nedokončanim šolanjem, osebe s 
posebnimi potrebami, starejši od 45 let, migranti, tujci ali državljani EU ter zaporniki.   

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Regijski pomen projekta: 
V obdobju 2014 – 2020 želimo dejavnosti CVŽU na področju vseživljenjskega učenja in 
medgeneracijskega povezovanja okrepiti, nadgraditi z novimi vsebinami in geografsko 
razširiti na celotno območje regije ter na ta način zagotoviti dostopnost do brezplačnega 
informiranja, svetovanja in znanj vsem prebivalcem regije, tudi depriviligiranim skupinam 
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in območjem.  Tako bomo pripomogli k bolj usklajenemu razvoju celotnega prebivalstva 
regije. Projekt Regijskega centra vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega 
povezovanja  temelji na  partnerskem mreženju in povezovanju različnih institucij in 
akterjev na področju razvoja človeških virov v regiji ter predvideva tudi aktivno udeležbo 
odločevalcev in oblikovalcev regionalne razvojne politike.  
Regionalni pomen projekta se kaže v tem, da bomo z regijsko razpršenostjo dejavnosti in 
partnerskim sodelovanjem v regiji povečali dostop vseh prebivalcev do znanja, informacij 
in svetovanja o različnih možnostih in priložnostih v izobraževanju ter poklicni karieri. Na 
različne načine bomo tako promovirali pomen vseživljenjskega učenja in spodbudili 
aktivno udejstvovanje prebivalcev v razvoju regije, medgeneracijsko povezovanje ter 
mreženje na različnih nivojih (vsebinsko in geografsko).  Regijski center bo prispeval k 
dvigu izobrazbene ravni prebivalstva, k višji stopnji vključenosti prebivalstva v procese 
vseživljenjskega učenja in povečanju zaposljivosti prebivalstva. V okviru centra bomo 
tako spodbujali notranji razvojni, kadrovski  in podjetniški potencial regije ter prispevali k 
uravnoteženosti med ekonomskimi in socialnimi vidiki razvoja regije, k višjemu 
socialnemu standardu prebivalcev in boljši kakovosti življenja v celotni regiji.  Posebno 
pozornost bomo namenjali lokalno prepoznanim ciljnim skupinam.  
Dejavnosti in vsebine projekta, njihova prepoznavnost ter regijska in nacionalna 
sprejetost in usklajenost s smernicami EU na področju vseživljenjskega učenja,  
usposobljenost in izkušnje kadrov iz obstoječih CVŽU-jev, zagotovljena kakovost 
delovanja, vzpostavljeno regijsko partnersko sodelovanje in lokalno svetovalno omrežje 
predstavljajo dobro osnovo za umestitev dejavnosti Regijskega centra vseživljenjskega 
učenja in medgeneracijskega povezovanja v regionalni razvojni program za obdobje 
2014 – 2020. V tesni povezavi z vsemi deležniki, ki delujemo na področju vseživljenjskega 
učenja in medgeneracijskega povezovanja, lahko ustvarimo pogoje za nadaljnji 
vsestranski, vsebinski, strokovni in infrastrukturni razvoj človeškega kapitala v regiji.  
Nacionalni pomen projekta: 
1. Skladen razvoj vseh regij;  
2. povečanje dostopnosti do vseživljenjskega učenja za vse državljane; 
3. vzpostavitev socialnega partnerstva in mreženje vseh pomembnih institucij  pri 

oblikovanju, razvijanju in izvajanju vseživljenjskega učenja; 
4. z nadgradnjo aktivnosti in dodatnimi vsebinami bi se zagotovili trajnostni učinki 

predhodnih projektov; 
5. uresničevanje strategij vseživljenjskega učenja, ki so zapisane tako v slovenskih kot 

evropskih dokumentih. 

CILJI DO 2020: Z Regijskim centrom vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega povezovanja 
 bomo zagotovili celovito in kakovostno brezplačno informiranje in svetovanje v 

izobraževanju odraslih in karierno svetovanje; 
 bomo zagotovili dostopnost do celovitega in kakovostnega brezplačnega 

informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v celotni regiji; 
 bomo pripomogli k dvigu izobrazbene ravni prebivalstva regije, višji stopnji 

vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje, osebnemu razvoju posameznika in 
celotne skupnosti ter višji kakovosti življenja v regiji; 

 bomo okrepili povezanost gospodarstva in izobraževanja oziroma njuno partnersko 
sodelovanje ter s tem - poleg usmerjanja v ustrezne poklice - pomagali pri 
odpravljanju strukturnega neskladja na trgu dela  (kvalifikacijska struktura in potrebe 
po delovni sili); 

 bomo izboljšali zaposlitvene možnosti in fleksibilnost ter mobilnost vključenih na 
trgu dela in brezposelnih oseb; 

 bomo možnosti neformalnega izobraževanja in učenja lokalno približali in tako 
naredili dostopnejše večjemu številu občanov regije; 

 bomo okrepili motivacijo odraslih za usposabljanje in nadaljnje izobraževanje 
(formalno in neformalno), za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij in učenje 
ter posledično večjo vključenost v vseživljenjsko učenje; 

 bomo posvečali posebno pozornost ranljivim ciljnim skupinam (brezposelni, osipniki, 
osebe s posebnimi potrebami, starejši, migranti, ipd.) 

 bomo redno evalvirali dejavnosti  in projektne aktivnosti in jih ustrezno prilagajali 
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glede na izkazane potrebe; 
 bolje usmerjali v ustrezne študijske programe in poklice, ki so usklajeni s 

posameznikovimi interesi in interesi okolja;  
 bomo  krepili partnersko povezovanje v lokalnem okolju, zaradi česar bo občanom 

na voljo več možnosti za svetovanje in izobraževanje ter druge podporne dejavnosti. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Nosilec projekta: LU Krško 
Partnerji:  
Šolski center, gimnazije, srednje šole – enote za izobraževanje odraslih 
Zavod RS za zaposlovanje, območna enota 
Regionalna in lokalne razvojne agencije 
Univerze za III. življenjsko obdobje  
Ostali strokovni partnerji v regiji:  knjižnice, društva, nevladne organizacije ipd. 
 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

NATAŠA KRŠAK GSM: 051-306-113 E-mail: natasa.krsak@lukrsko.si 

URŠKA LOBNIKAR PAUNOVIC GSM: 07-49-04-011 E-mail: urska@knjiznca.krsko.si 

ANITA ŠIŠKO GSM: 051-457-742 E-mail: anita.sisko@sev.sik.si 

mag. TEA BEMKOČ GSM: 042-375-685 E-mail: tea.bemkoc@knjiznica-
brezice.si 

ALENKA ŽURAJ BALOH GSM: 07-49-06-401 E-mail: 
alenka.zuraj@guset.arnes.si 

NUŠA MASNIK GSM: 07-48-81-860 E-mail: krsko@ssz-slo.si 

HELENA BIZJAK GSM: 07-49-04-060 E-mail: 
helena.bizjak2@guest.arnes.si 

MIVANA BIZJAN GSM: 070-730-948 E-mail: 
milvana.bizjan@guest.arnes.si 

SAŠA MOHORKO GSM: 07-81.64-662 E-mail: 
sasa.mohorko@ess.gov.si 

MITJA VALENTINC GSM: 041-637-661 E-mail: mitja.valentinc@mc-
krsko.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih 

2. Karierno svetovanje 

3. Točke vseživljenjskega učenja 

 4. Borza znanja 

 5. Programi 45+ 

 6. Programi splošnega in neformalnega izobraževanja odraslih 

 7. Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj 

 8. Vzpostavitev informacijske točke s portalom o možnostih brezplačnih 
storitev v regiji 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Celotna regija Kdo je lastnik objekta/ zemljišč 
/ 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

1 Opredelitev programa v 
RRP 

2013 2.000,00 

Pripravljalna faza 1 Vzpostavitev partnerstva 2013 3.000,00 

2 Pregled obstoječih 
izobraževalnih programov 

 3.000,00 

3 Razvoj novih 
izobraževalnih programov 
glede na potrebe okolja 

2013-
2020 

233.500,00 

4 Informiranje svetovanje in 
motiviranje za 
vključevanje prebivalcev v 

2013-
2020 

200.000,00 
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vseživljenjsko učenje 

5. Izvajanje izobraževalnih 
programov po regiji 

2014-
2020 

233.500,00 

6. Evalvacija izvedbe 
programov 

2014-
2020 

10.000,00 

7. Ugotavljanje in 
vrednotenje neformalno 
pridobljenega znanja 
udeležencev 

2014-
2020 
 

200.000,00 

8. Vzpostavitev borze znanja 2014-
2020 

15.000,00 

 Skupaj  900.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Razpisana sredstva EU 80 2014-
2020 

360.000,00 

Razpisana sredstva SI  2014-
2020 

180.000,00 

Lokalna sredstva 20 2014-
2020 

180.000,00 

Regijska sredstva  2014-
2020 

180.000,00 

 Skupaj  900.000,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Število novih delovnih mest 3  6 

Število udeležencev v informiranju 
in svetovanje 

800  1400 

Število udeležencev karierno 
svetovalne dejavnosti 

0  800 

Število udeležencev na točkah 
vseživljenjskega učenja 

0  3.000 

Število udeležencev v borzi znanja 0  800 

Število udeležencev v programih 
45+ 

100  600 

Število udeležencev v programih 
splošnega in neformalnega 
izobraževanja 

200  1920 

Ugotavljanje in vrednotenje 
neformalno pridobljenega znanja 

50  500 

Drugo:  
 

6.1.44.  Družbeno vključevanje pripadnikov romske skupnosti – prvi koraki 

izobraževanja na poti do samostojnosti 

POVZETEK PROJEKTA: Na podlagi dolgoletnih izkušenj in pozitivnih rezultatov pri delu z Romi od najzgodnejšega 
obdobja dalje, želimo v sklopu projekta, s pomočjo romskega inkubatorja v naselju Kerinov Grm 
in Gazice, v sodelovanju z drugimi institucijami in kompetentnimi izvajalci aktivnosti, doprinesti k 
izenačevanju pogojev za vsestranski razvoj romske z večinsko populacijo in k večjemu 
družbenemu vključevanju pripadnikov romske skupnosti. 
V skladu s potrebami naših Romov, večinske populacije, z izzivi in  z zavezami države Slovenije 
želimo skupaj z izvajalci drugih institucij spodbuditi nadaljnje  aktivno vključevanje Romov v 
izobraževalni sistem, s poudarkom na predšolski vzgoji, delu s starši in na preventivi, pozitivni 
motivaciji ter prevzemanju odgovornosti za vzgojo otrok, hkrati bi poskrbeli tudi za formalno in 
neformalno izobraževanje odraslih Romov. 
Nadaljevati želimo z izvajanjem, evalvacijo  in nadgradnjo celovitega programa za predšolske 
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romske otroke od 2 do 6 leta, za njihove starše in družine, omogočiti njihovo integracijo v redne 
oddelke vrtca in zagotoviti mehek prehod v šolo. V času osnovnošolskega izobraževanja bi 
otrokom in odraslim nudili podporo v obliki učne pomoči. 
Dolgoročno bomo skupaj doprinesli k večji učni uspešnosti romskih otrok, polno močili romske 
starše za podporno vzgojo lastnih otrok, odpirali romska naselja  in okolico Romom ter jih v času 
projekta usposabljali za določeno delo in zaposlovali za potrebe projekta.  Z motivacijo in  
organizacijo dodatne učne pomoči bi spodbujali nadaljevanje šolanja, zaključevanje 9-letne in 
srednjih šol,… 
Vzporedno bomo skupaj z drugimi izvajalci nadaljevali intenzivno in kontinuirano izvajanje 
programov za vzpostavitev zaupanja med romskimi družinami in vzgojno-izobraževalnimi 
ustanovami  bomo Romom nudili program šole za starše, programe funkcionalnega 
opismenjevanja, program materinske šole, izobraževalne programe s področja zdravja in drugih 
področij njihovega življenja ter nudili podporo romskim družinam pri njihovi skrbi, vzgoji in 
spodbujanju otrokovega razvoja. Podporo bomo nudili s pomočjo mentorjev, ki bodo spremljali 
izobraževalne aktivnosti tistih  Romov, ki bodo vključeni v različne oblike izobraževalnih 
procesov. 
Drugim institucijam in nevladnim organizacijam, zavodom, bi pomagali zagotoviti ustrezne 
pogoje za izvedbo uvodnih sestankov, delavnic, učne pomoči in različnih oblik aktivnega 
preživljanja prostega časa  za Rome vseh starosti. Med drugim bi neprekinjeno  izvajali 
pripravljalni program vrtca od 2 leta, postopno integrirali romske otroke v redne oddelke vrtca v 
šolo s poudarkom na inkluzivnih pristopih ter lajšali prehod iz vrtca v osnovno šolo.  
Vzporedno bi z nenehno evalvacijo merili učinke aktivnosti in s psihologom letno spremljali in 
primerjali napredek v razvoju vključenih in ne vključenih romskih otrok vrtec.  
V okviru programa bi glede na potrebe Romov, večinske populacije ter na naše kompetence in 
izkušnje sami  izvajali različne programe usposabljanja.  V dogovoru z drugimi izvajalci, 
institucijami, zavodi bi v okviru regijskega razvojnega programa Posavja in strategij in priporočil 
države Slovenije in EU predlagali organiziranje in  izvedbo delavnic drugih izvajalcev v 
popoldanskem času.  
Projektna sredstva naj bi  zagotovila neprekinjeno financiranje preizkušenih programov za daljše 
obdobje (vsaj 5 let), s kadri (kombinacija z Romi) in na način, ki bi omogočal konstantno 
spremljanje koriščenja sredstev, doseganje planiranih učinkov po posameznih aktivnostih ter 
tematsko usklajeno izvajanje med izvajalci.  
 
Za izvedbo nujnih del in  aktivnosti v okviru programa projekta bi omogočili dodatne zaposlitve, 
funkcionalno usposabljanje Romov za določena potrebna delovna mesta, pridobitev izobrazbe 
vseh vključenih, (Romov in ostalih izvajalcev), vplivali na  njihov profesionalni razvoj  ter večali 
vključevanje Romov z večinsko populacijo.  
S predlogi izboljšav, ki smo jih oblikovali glede na potrebe Romov v posavski regiji in nasploh, 
želimo vplivati na sistemsko reševanje romske problematike,  predvsem na področju 
izobraževanja, zagotavljanja primerljivih prostorskih in materialnih pogojev  in inkluzivnega  
povezovanja Romov z večinsko populacijo.  

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 
 

Prioriteta 1: konkurenčnost gospodarstva  in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji/ Družbeno in 
socialno vključevanje pripadnikov romske skupnosti 

1. Ohraniti  in nadgraditi prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje  
celovitega programa za Rome, s poudarkom na programih za predšolske otroke in njihove 
družine, kot izhodišče za dolgoročne pozitivne spremembe.  

2. Izvajanje, nadgrajevanje celostnega pilotskega programa  OD DOMA DO  
VRTCA in ŠOLE  

3. Konstantno, dnevno sodelovanje z romskimi starši preko različnih  
individualnih in skupinskih oblik aktivnega sodelovanja ter nudenje dnevne podpore družinam 
pri vključevanju otrok v vrtec, spodbujanju njihovega razvoja, prvega zaposlovanja in reševanju 
družinske problematike.  

4. Premagovanje jezikovnih ovir z vzporednim učenjem maternega in  
slovenskega jezika kot prvega tujega jezika že v najzgodnejšem obdobju za otroke in njihove 
starše. 

5. Spremljanje napredka romskih otrok od vstopa v vrtec do šole,  
evidentiranje ugotovitev, primerjava vključenih z ne vključenimi romskimi otroki ter dnevna, 
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mesečna in letna evalvacija doseganja ciljev in učinkov programa. 
6. Vzpostavljanje dialoga med romsko skupnostjo, romskim svetnikom, 

vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, lokalno skupnostjo – občino in drugimi institucijami ter 
državnimi ustanovami. 

7. Vzpostaviti  mentorsko središče  za vse izvajalce, ki  izvajajo aktivnosti za romsko 
populacijo v našem okolju. 

8. Vzpostaviti delo regijskega koordinatorja, kot veznega člena med Romi, 
Izvajalci, kot  regijskega evalvatorja, motivatorja večje učinkovitosti programa. (Delovne naloge 
bi še podrobneje razčlenili.) 

9. Vzpostavitev podpornega sistema osnovnošolskemu izobraževanju otrok in odraslih v 
obliki učne pomoči in mentorstva. 

10. Priprava ponudbe in izvedba neformalnih izobraževanj za odrasle Rome iz različnih 
področij njihovega življenja. 

11. Vplivati na sistemsko reševanje romske tematike predvsem na  
področju izobraževanja, upoštevajoč posebnosti romske kulture in zgodovine  ter skozi vse to 
zagotoviti  bolj izenačene pogoje z večinsko populacijo. 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Končni uporabniki  oz. ciljna skupina programa so: 

- predšolski romski otroci in njihovi starši, družine; 

- osnovnošolski in srednješolski romski otroci; 

- Romi kot prebivalci naselij v okviru možnosti novih zaposlitev in vključevanja v različne 
programe, 

- večinska populacija. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Socialni status in izobrazba Romov v Posavju - občini Krško in Brežice sta zelo slaba, saj so redki 
dokončali osnovno šolo, še redkeje srednjo šolo in so tudi zato posledično le redki zaposleni. 
Izobraževanje  se jim ne zdi nujno, znanje za večino ni vrednota. Naš program naj bi dolgoročno 
doprinesel  tudi na teh področjih. 
 
Vsak zgodnejši odhod otroka v vrtec je za romske starše težko sprejemljiv, hkrati pa nekateri 
otrokom ne nudijo primernih pogojev za rast in razvoj. Starši se ne zavedajo odgovornosti za 
rast, varnost in razvoj lastnih otrok ter zadovoljevanje otrokovih potreb, zato bo v tem programu 
poudarek preko dela z otroki na delu s starši, ki so tisti, ki odločajo, če bo šel otrok v vrtec. 
 
Naš splošni namen je: 
-   ustvarjanje temeljev za zagotavljanje enako vrednejših možnosti za za vsestranski razvoj romskih 
otrok; 
-    vključitev in večja stalna prisotnost romskih otrok v programe predšolske vzgoje oziroma v 
programe priprave na vstop v osnovno šolo, v program osnovne šole in srednješolskih programov; 
-  s konstantnim, dnevnim delom z romskimi starši, tudi s šolo za starše želimo doseči     
učinkovito vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo, večati njihovo dejansko vključenost in 
stalno prisotnost v vrtcu ter doprinesti k sistemskemu zagotavljanju predšolske vzgoje za romske 
otroke; 
- naš namen je povečati možnosti mladostnikov in odraslih Romov za dokončanje osnovne šole in 
njihovo vključevanje v nadaljnje formalno in neformalno izobraževanje; 
-  zagotoviti konstantno, dnevno sodelovanje z romskimi starši,  preko različnih  
individualnih in skupinskih oblik aktivnega sodelovanja ter nudenje dnevne podpore družinam 
pri vključevanju otrok v vrtec, spodbujanju njihovega razvoja, prvega zaposlovanja in reševanju 
družinske problematike.  

CILJI DO 2020: Zagotoviti bolj izenačene pogoje za vsestranski razvoj romskih otrok z večinsko populacijo s 
ciljem  dolgoročnega izboljšanja vsestranskega socialno-ekonomskega položaja ter napredka v 
razvoju in življenju romske skupnosti. 

Premagovanje jezikovnih ovir z vzporednim učenjem maternega in  
slovenskega jezika kot prvega tujega jezika že od  najzgodnejšega  obdobja dalje. 

Boljša in stalnejša vključenost romskih otrok v programe predšolske vzgoje s ciljem zagotavljanja 
boljšega znanja slovenskega, kot prvega tujega jezika, večjega predznanja na spoznavnem in 
zdravstveno-gibalnem  področju ter boljšem vrstniškem vključevanju ob vstopu v šolo. 
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Rome bi navajali na vedno večje prevzemanje odgovornosti za vzgojo lastnih otrok in preživetje 
družine (šola za starše in mentorstvo) 

S kontrolirano pozitivno diskriminacijo vplivati na realno sprejemanje lastne odgovornosti 
manjšinske populacije za preživetje ter s tem omogočiti boljše sobivanje z večinsko populacijo in 
ohranjanje njihove kulture. (z izvajanjem različnih oblik neformalnega izobraževanja za odrasle) 

Boljše vključevanje v formalno in neformalno izobraževanje Romov ter postopno večja  
vključenost romske populacije v širše družbeno okolje s prevzemanjem njihovih iniciativ za 
izboljšave življenja romske skupnosti. 

Zagotavljanje usposabljanja in zaposlovanja Romov in pripadnikov večinske populacije. 

S povezovanjem med Romi, lokalnimi in državnimi institucijami želimo s celostnim projektom 
doseči bolj celovito in ne le parcialno izvajanje aktivnosti z romsko skupnostjo, kar bo 
zagotavljalo večjo kakovost izvedbe programa. 

Vzpostaviti delovno mesto regijskega koordinatorja in s tem zagotavljati večjo preglednost 
vsebin in izvedbe  aktivnosti ter z nenehno evalvacijo izboljšati  njihovo učinkovitost glede na 
zastavljene globalne in operativne cilje. (vzpostaviti delovna mesta mentorjev) 

Vplivati na sistemske spremembe z upoštevanjem specifike položaja in potreb romske skupnosti 
v posameznih okoljih. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

OŠ Leskovec pri Krškem, Enota Vrtec in OŠ Cerklje ob Krki; Občina Krško in Občina Brezice; 
Center za socialno delo Krško in Brezice; Zdravstveni dom Krško in Brezice ; Policijska postaja 
Krško in Brežice, Ljudska univerza Krško, Zavod modra vrata, Zavod za zaposlovanje, Andragoški 
center; Urad za narodnosti; INV in drugi potencialni zainteresirani …  

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Strokovni projektni tim vrtca 
Leskovec 

GSM: 
040 / 837 106 

E-mail: 
Koretic.maja@gmail.com 

   

Andreja Urbanč GSM: E-mail: 
andreja.urbanc@guest.arnes.si 

Metka Kostevc GSM: E-mail:metka.kostevc@gov.si 

AKTIVNOSTI ČLANOV 
PROJEKTNEGA TIMA 
VRTCA LESKOVEC PRI 
KRŠKEM:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohraniti in nadgraditi prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje prehodnega pripravljalnega 
programa v naselju Kerinov Grm in Gazice za romske otroke in njihove starše skupaj z MIZSŠ, 
občino Krško in Brežice, romskimi starši in drugimi Romi ter institucijami.  

Ohranjanje in nadgradnja vzpostavljenega osnovnega zaupanja in kontakta s prebivalci v romskih 
naseljih OE Krško in Brežice ter vzpostavljanje še večjega sodelovanja z zavodi OE NM, s starši in 
strokovnimi delavci iz drugih romskih naselij . 

Dogovori z občino Krško za zagotavljanje stalnih virov financiranja vzdrževanja in nujnih izboljšav 
na objektu in igrišču (zagotavljanje varnosti in dolgoročne uporabnosti objekta in opreme z 
dopolnitvijo orodja in najnujnejših aparatov) v naselju Kerinov Grm.  
V sodelovanju z Občino Brežice postavitev ustreznega objekta za izvajanje programa v Gazicah.  

Dnevno urejanje, čiščenje prostorov in opreme ter formiranje mobilnih kotičkov z didaktičnimi 
sredstvi, z upoštevanjem potreb otrok, staršev  in inovativnega programa, Kurikuluma  za vrtce  
ter izvedbene metodologije Korak za korakom. 

Vpisovanje novincev, evidentiranje in pridobivanje dokumentacije v sodelovanju s starši, CSD 
Krško ter Brežice in ZD Krško ter Brezice in skozi razgovore in kontinuirano sodelovanje s starši 
doseči večjo vključenost  in stalno prisotnost romskih otrok v vrtcu. 

Z dvojezičnostjo v pripravljalnem vrtcu zagotoviti napredek pri osvajanju romskega - materinega 
in tujega – slovenskega jezika 

Z inkluzivnim pristopom in prilagojeno izvedbeno metodologijo Korak za korakom zagotoviti 
možnosti za vsestranski razvoj vsakega otroka glede na njegove potenciale. 

Izvajanje in nadaljnje dograjevanje pilotskega celodnevnega pripravljalnega programa vrtca od 6 
– 9 ur, za otroke 2 - 5 let s postopno integracijo v redne oddelke vrtca  ter vzporednim, 
sistematičnim in kontinuiranim  delom s starši.  
-  postopna integracija predšolskih romskih otrok v redne oddelke vrtca s posebnim poudarkom 
na inkluzivnih pristopih ter lajšanju prehoda iz vrtca v osnovno šolo; 
-  organizacija in izvedba različnih predavanj in delavnic za romske starše in strokovne delavce. 

S pripravljalnim vrtcem v romskih naseljih z inovativnimi pristopi zagotoviti uspešnejšo 
integracijo romskih otrok v redne oddelke vrtca in kasneje v šolo. 
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Izvajanje delavnic in praktičnih usposabljanj: 
-  za romske otroke in njihove starše ter zaposlene, strokovne delavce; izvajanje delavnic za 
otroke, ki še ne obiskujejo vrtca; 
- izvajanje programa šole za starše; 
-  izvajanje različnih krajših programov, projektov, izobraževalnih delavnic, praktičnih, 
funkcionalnih usposabljanj za romske starše , ostale Rome in za izvajalce  glede na njihove 
potrebe, znanja, želje in vloge  ter glede na ugotovitve strokovnih delavcev na vseh razvojnih 
področjih (socialno-čustveno, zdravstveno-gibalno, spoznavno); 
-  organizacija različnih neformalnih in  formalnih oblik druženja Romov z večinsko populacijo. 

Razvijanje multikulturnosti in približevanje romske in slovenske kulture skozi običaje, plese, 
pesmi, noše in tradicionalne jedi. 

Sistematično spremljanje napredka otrok od vstopa v program do šole s pomočjo mobilnega 
psihologa ter evalvacija učinkovitosti programa na osnovi postavljenih merljivih kazalcev. 

S povezovanjem med Romi, lokalnimi in državnimi institucijami vzpostaviti mrežo sodelujočih 
institucij, nevladnih organizacij in prostovoljcev, ki so pripravljeni sodelovati, imajo za določeno 
izvedbo aktivnosti kompetence in izkušnje ter pozitivne učinke na področju tovrstnega dela.  

Dvig profesionalnega razvoja in premagovanje predsodkov tako med Romi, kot med strokovnimi 
delavci v projektu in v celem kolektivu vrtca Leskovec pri Krškem in Cerklje ob Krki ter med vsemi 
partnerji in izvajalci v projektu. 

 Nudenje podpore vključenim v projekt, pomoč pri premagovanju kulturnih in socialnih barier, 
podpora pri razumevanju in prilagajanju vsebin potrebam in zmožnostim uporabnikov. 
Vključevanje uporabnikov v organizaciji posameznih aktivnosti projekta, upoštevanje njihovih 
želja in potreb. 

  

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

1.1.2014 – 31.12.2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Romska naselja na območju UE Krško in UE Brežice, prostori partnerskih 
organizacij. 

 

AKCIJSKI NAČRT 0 Aktivnost Leto Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

1 1. 1 Pridobitev dokumentacije in postavitev 
večnamenskega objekta glede na potrebe 
programa vrtca. 
1. 2 Koraki do integracije, Vrtec zavoda OŠ 
Leskovec pri Krškem. 

2010 
 
 
 
2010 - 2013 

 
 
 
 
298.000 € 

Pripravljalna faza 2 2. 1 Postavitev globalnih ciljev celostnega 
projekta  in  glede na te dogovor z lokalnimi 
zavodi in z institucijami za razdelitev del in nalog. 

2014  

3 2. 2 Analiza trenutnih in dolgoročnih potreb, 
možnosti za boljše in uspešnejše vključevanje  
Romov v izobraževanje od najzgodnejšega 
obdobja dalje. 

2014  

4 Evidentiranje in vpisovanje novincev v 
pripravljalni vrtec in v ostale aktivnosti vrtca. 

2014 - 2020  

5 Zagotovitev prostorskih in materialnih pogojev za 
izvajanje aktivnosti. 

2014 - 2020  

6 Evidentiranje kadrovskih potreb, zaposlovanje in 
interno usposabljanje kadra po nalogah ter 
splošno izobraževanje vseh vključenih v projekt 
za področje dela z Romi (Premagovanje 
predsodkov, zgodovina Romov, osnove romskega 
jezika in pasti pozitivne diskriminacije Romov). 

2014 - 2020  

 Skupaj   
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Izvedba 1 Izvedba pripravljalnega programa vrtca ob 
vzporednih aktivnostih za njihove starše ter 
postopno vključevanje otrok v redne oddelke 
vrtca. 

2014 -2020  

2 Z dvojezičnostjo v pripravljalnem vrtcu zagotoviti 
napredek pri osvajanju romskega - materinega in 
tujega – slovenskega jezika 

2014 - 2020  

3 Izvedba delavnic in tečajev za ciljno populacijo: za 
otroke in njihove starše, ki še ne obiskujejo vrtca, 
za otroke, ki se niso vključili v integracijo v redne 
oddelke vrtca; raznolike delavnice za romske 
starše.  

2014 - 2020  

4 Oblikovanje in izvedba aktivnosti v sodelovanju z 
drugimi vključenimi partnerskimi organizacijami 
in zavodi. (formalno in neformalno izobraževanje 
odraslih; učna pomoč in mentorstvo) 

2014 -2020  

5 Vzpostaviti delovno mesto regijskega 
koordinatorja in s tem zagotavljati večjo 
preglednost vsebin in izvedbe  aktivnosti ter z 
nenehno evalvacijo izboljšati  njihovo 
učinkovitost glede na zastavljene globalne in 
operativne cilje. 
Učinkovito koordiniranje izvajanja in učinkov 
izvedbe aktivnosti po posameznih partnerjih, 
izvajalcih. 

2014-2020  

6 Zbiranje konkretnih sprememb za  sistemske 
spremembe z upoštevanjem specifike položaja in 
potreb romske skupnosti v posameznih okoljih. 
Postavitev potrebnega objekta za izvedbo 
programa v naselju Gazice. 
Izvajanje programov od 1-6 tega poglavja v in za 
naselje Gazice 
 

2014-2020  
 
 
 
150.000 EUR 
 
 
500.000 EUR 

Vir  Skupaj  650.000 EUR 

Možni viri 
financiranja: 

 % Leto Vrednost v EUR 

EU sredstva 90,00% 2015-2020 585000 

Občina Brežice 10,00% 2015-2020 65000 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov: 
 
OŠ Leskovec pri 
Krškem, Enota Vrtec 

Kazalec (vir) 2014 2016 2020 

<Število novih delovnih mest> 8 (4 R) 8 (4 R) 8 (4 R) 

<število Romov, ki bodo končali formalno 
izobraževanje> 

1 0 1 

<število Romov, ki bodo končali 
neformalno, funkcionalno usposabljanje> 

1 1 1 

<število Romov uporabnikov programa> 210 210 210 

<število kontinuirano vključenih 
prostovoljcev> 

30 40 40 

<število izvedenih tečajev in delavnic za 
ciljno populacijo> 

25 25 25 

<število vpisanih romskih otrok v 
pripravljalni vrtec 

14 - 19 14 - 19 14 - 19 

OŠ Leskovec pri 
Krškem, Enota Vrtec 

<število občasno prisotnih novincev 
mesečno > 

3 - 5 3 - 5 3 - 5 

OŠ Leskovec pri 
Krškem, Enota Vrtec 

<število pogosteje prisotnih otrok 3 - 5 3 - 5 3 - 5 

OŠ Leskovec pri <število redno prisotnih> 5 - 7 5 - 7 5 - 7 
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Krškem, Enota Vrtec 

OŠ Leskovec pri 
Krškem, Enota Vrtec 

<število vključenih romskih otrok v 
integracijo v redne oddelke vrtca> 

3 - 7 3 - 7 3 - 7 

OŠ Leskovec pri 
Krškem, Enota Vrtec 

<število pogosteje prisotnih v integraciji v 
vrtcu> 

3 - 4 3 - 4 3 - 4 

OŠ Leskovec pri 
Krškem, Enota Vrtec 

<število stalno prisotnih otrok v 
integraciji v vrtcu> 

3 - 4 3 - 4 3 - 4 

OŠ Leskovec pri 
Krškem, Enota Vrtec 

<osvajanje slovenskega jezika: slovenski 
jezik ne pozna in komunicira v romskem 
jeziku > 

3 - 8 3 - 8 3 - 8 

OŠ Leskovec pri 
Krškem, Enota Vrtec 

<osvajanje slovenskega jezika: slovenski 
jezik delno pozna in komunicira v 
romskem jeziku ter  že uporabi 
posamezne slovenske besede> 

4 - 6 4 - 6 4 - 6 

OŠ Leskovec pri 
Krškem, Enota Vrtec 

<osvajanje slovenskega jezika: slovenski 
jezik pozna in komunicira v romskem in 
slovenskem jeziku > 

3 - 7 3 - 7 3 – 7 
 

Psiho-diagnostična 
sredstva, izbrani 
instrumenti in rezultati 
spremljanja 
predšolskih otrok 
mobilnega psihologa 

<spremljanje in primerjava napredka:  ne 
vključeni, vključeni romski  predšolski 
otroci  od vstopa v pripravljalni vrtec do 
vključitve v šolo ter vključeni ne romski 
otroci pred  vstopom v šolo> 

3 x 5 3 x 5 3 x 5 

Psiho-diagnostična 
sredstva, izbrani 
instrumenti mobilnega 
psihologa  

< rezultatov meritev psihologa in njegove 
ugotovitve> 

15 20 15 

Število delovnih mest 
v Občini Brežice za 
nalselje Gazice 

  1 2 

Število vključenih 
Romov v program v 
Občini Brežice 

  15 40 

Število romskih otrok 
vključenih v program v 
Občini Brežice 

  5 15 

Drugo: Naši predlogi so skladni z zavezami, ki jih je Slovenija sprejela z namenom izboljšanja socialnega in 
kulturnega položaja romske narodne skupnosti. Zapisani so v Nacionalnem programu ukrepov za 
Rome Vlade Republike Slovenije 2010–2015 ter v Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v 
Republiki Sloveniji (Dopolnilo k Strategiji 2004), 2011. 

6.1.45.  Socialno vključevanje pripadnikov romske skupnosti  

POVZETEK PROJEKTA: V sklopu projekta bomo razvijali ukrepe in aktivnosti za krepitev posameznikove uporabne 
vrednosti, pridobivanje socialnih in praktičnih kompetenc, z namenom vzpodbujanja 
družbene aktivnosti romske populacije v Posavju.  

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Prioriteta 1: konkurenčnost gospodarstva  in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji/ Družbeno 
in socialno vključevanje pripadnikov romske skupnosti 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Končni uporabniki  oz. ciljna skupina programa so : 

- odrasli Romi 

- romski mladostniki 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 

Ekstremno nizka stopnja delovne aktivnosti romske populacije je že od nekdaj ustaljeni 
družbeni trend. Kulturne in socialne bariere so vzrok družbene izključenosti in posledično 
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ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

izključenosti Romov iz slovenskega trga dela. V Posavju se s problemom nezaposljivosti 
Romov soočamo na vsakem koraku. Opaziti je porast delikventnih dejanj romskih 
mladoletnikov, prezgodnjega starševstva med romsko populacijo, življenja v slabih socialnih 
razmerah in velik odstotek prejemnikov denarnih socialnih pomoči med romsko populacijo.  
 
Na CSD Krško že dolga leta izvajamo več različnih programov na področju izboljšanja 
kakovosti življenja, krepitve socialnih veščin in informiranja romske populacije. V tem času 
smo mnoge programe že uspeli približati uporabnikom, prav tako je bilo mogoče opaziti 
mnoge rezultate izvajanih programov. S tem projektom želimo nadaljevati delo v smeri že 
zastavljenih ciljev predhodnih programov, nadgraditi že utrjene prakse, predvsem pa 
izkoristiti že pridobljene izkušnje na področju dela z romsko populacijo v smeri oblikovanja 
novih učinkovitih ukrepov za vzpodbujanje aktivnosti romske populacije, predvsem na 
področju delovne aktivnosti.  
 

CILJI DO 2020: Večja aktivna socialna vključenost ciljne skupine. 

Pridobivanje uporabnih kompetenc, povezovanje z lokalnim okoljem in organizacijami ter s 
tem večje možnosti za delovno aktivnost romske populacije. Približevanje koncepta delovne 
in družbene aktivnosti romski populaciji, povezovanje z lokalnimi organizacijami, ki bi 
uporabnikom nudile možnosti praktičnega usposabljanja, ustvarjanja novih delovnih nalog in 
zaposlitev.  

Zmanjšana pasivnost uporabnikov in zmanjšano tveganje za delikventno vedenje romske 
populacije. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Center za socialno Krško, Občina Krško… Z ostalimi zainteresiranimi partnerji se bomo še 
dogovarjali. Potencialni partnerji so: CSD Brežice, Kostak Krško, Komunala Brežice, DZMP, 
Andragoški center Slovenije (PUM) 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Občina Krško, Vodja oddelka za 
družbene dejavnosti, A.Sluga  

GSM: E-mail:andrej.sluga@krsko.si 

Center za socialno delo Krško, 
Marina Novak Rabzelj, direktorica  

GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: marina.rabzelj@gov.si  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Analiza potreb in človeških virov ciljne skupine ter ukrepi za približanje projekta ciljni 
populaciji. 

Vzpostavitev mreže sodelujočih institucij, nevladnih organizacij in prostovoljcev, ki so 
pripravljeni sodelovati pri oblikovanju in izvajanju aktivnosti projekta.  

Izvajanje delavnic in praktičnih usposabljanj za romske mladoletnike in odrasle uporabnike. 
Zaznavanje spretnosti, interesov in sposobnosti uporabnikov, ter dopolnjevanje in razvijanje 
novih kompetenc. Obiski  različnih organizacij in predstavitev posameznih poklicev, možnost 
praktične vključitve v delovni proces, z namenom spoznavanja poklicnih in delovnih 
možnosti. Obisk predstavnikov organizacij s predstavitvijo lastnega poklica. Oblikovanje 
kariernega portfelja uporabnikov. 

 Povezovanje in vzpostavitev sodelovanja z Andragoškim centrom Slovenije – možnost 
izvajanje posameznih aktivnosti v sklopu projektnega učenja mladih (PUM) – razvoj 
pismenosti, tečaji kuhanja, komunikacije… 

 Nudenje podpore vključenim v projekt, pomoč pri premagovanju kulturnih in socialnih 
barier, podpora pri razumevanju in prilagajanju vsebin potrebam in zmožnostim 
uporabnikov. Vključevanje uporabnikov v organizaciji posameznih aktivnosti projekta, 
upoštevanje njihovih želja in potreb. 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

1.1.2014 – 31.12.2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska 
opredelitev primernih 
lokacij za izvajanje 

Romska naselja na območju UE Krško in UE Brežice, prostori 
partnerskih organizacij  

Kdo je lastnik 
objekta/ zemljišč? 
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aktivnosti, občina, 
naslov, kat. štev.) 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Vzpostavitev sodelovanja med 
organizacijami 

2014 5.000,00 

2 Analiza potreb ciljne populacije 2014 2.000,00 

3 Vzpostavitev mreže izvajalcev 
aktivnosti, vključitev in oblikovanje 
skupine prostovoljcev, ukrepi za 
približevanje projekta ciljni 
populacije 

2014 2.000,00 

 Skupaj  9.000,00 

Izvedba 1 Izvedba delavnic in tečajev za ciljno 
populacijo 

2014-
2020 

15.000,00 

2 Oblikovanje in izvedba aktivnosti v 
sodelovanju z vključenimi 
organizacijami 

2014-
2020 

15.000,00 

3 Krepitev sodelovanja z obstoječimi 
partnerji, učinkovito informiranje in 
koordinacija aktivnosti. 

2014-
2020 

5.000,00 

4 Pridobivanje in motiviranje 
uporabnikov za vključitev v projekt. 

2014-
2020 

5.000,00 

 Skupaj  40.000,00 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Evropska sredstva   2014-
20120 

30.000,00 

Država   2014-
2020 

10.000,00 

Lokalna skupnost  2014-
2020 

9.000,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 2016 2020 

<Število novih delovnih mest> 0 2 2 

<število uporabnikov programa> 0 100 200 

<število kontinuirano vključenih 
prostovoljcev> 

0 5 10 

<število izvedenih tečajev in delavnic za 
ciljno populacijo> 

0 40 100  

6.1.46.   Razvoj in nadgradnja mreže svetovalnih storitev v Posavju 

 
POVZETEK PROJEKTA: 

S projektom želimo povezati različne svetovalne službe oz. institucije na 
socialnovarstvenem, zdravstvenem in šolskem področju v celovit in učinkovito delujoč 
sistem svetovalnih služb v Posavju. Z interdisciplinarnim pristopom bomo presegli 
tradicionalne ozke delitve na posamezne sektorje (sociala, zdravstvo, šolstvo), oblikovali 
nove potrebne storitve na svetovalnem področju ter vzpostavili ustrezno 
medinstitucionalno komunikacijo, sodelovanje, medsebojno informiranje o nudenju storitev 
na področju svetovalnega in terapevtskega dela z ljudmi v stiski.  
V projektu bomo identificirali manjkajoče svetovalne in terapevtske  storitve, pripravili 
bomo ustrezne podporne/terapevtske storitve oz. aktivnosti ter jih začeli tudi pilotno 
izvajati. Poleg vzpostavitve medresorskega sodelovanja in napotovanja, povečanja 
prepoznavnosti že obstoječih oblik svetovalnega dela, bomo vzpostavili številne (vsaj 15) 
nove, trajno delujoče podporne storitve za različne ciljne skupine v regiji. 
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 Med cilje projekta sodi tudi evalvacija uvedenih pilotnih aktivnosti programa, skupna 
promocija in nabor svetovalnih služb in storitev v posavski regiji z namenom večje 
prepoznavnosti in destigmatizacije različnih psiho-socialnih in mentalno-zdravstvenih oblik 
pomoči ljudem v različnih medosebnih stiskah. 

 
PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje / Vzpostavitev mreže svetovalnih storitev za različne 
segmente prebivalstva 

 
CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

 
Socialno izključeni posamezniki, družine, pari ali posamezniki v različnih psihosocialnih oz. 
medosebnih stiskah, starši, otroci z različnimi razvojnimi, učnimi, čustvenimi ali vedenjskimi 
težavami ter njihovi starši, mladoletni in odrasli osipniki, storilci in žrtve družinskega nasilja, 
ljudje z različnimi oblikami duševnih motenj, težavami z zasvojenostjo, ločene družine, 
socialno izključeni starostniki, osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe, ki so razvile 
motnje hranjenja, priseljenci, Romi, kaznjenci po prestani zaporni kazni ter druge ranljive 
ciljne skupine … 

 
OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 
 

Izhodišča: Podatki o zdravstvenem stanju prebivalcev Posavja za obdobje 2001 do 2010 
kažejo, da je stopnja duševnega zdravja prebivalcev Posavja slabša, kot v Sloveniji in 
zdravstveni regiji Novo mesto. Eden izmed kazalcev, ki nam pove, kakšna je stopnja 
duševnega zdravja je namreč tudi količnik samomorilnosti (=število samomorov na 100.000 
prebivalcev nekega območja). V omenjenem obdobju je bil količnik samomorilnosti v 
Posavju ves čas višji od slovenskega in regijskega povprečja (Vir: Zavod za zdravstveno 
varstvo Novo mesto, 2011. Literatura dostopna na ZZV NM). Slovenski in tuji suicidologi so 
enotnega mnenja, da je samomor pogosto posledica neprepoznane in nezdravljene duševne 
motnje, na primer depresije ali shizofrenije. Številne študije potrjujejo, da bi vsaj petino 
samomorov med ljudmi z duševnimi motnjami lahko preprečili. Vse prevečkrat samomor 
predstavlja tragično posledico nediagnosticirane, neprepoznane duševne motnje. 
Nezdravljene duševne motnje so lahko smrtonosne. 
V JV Sloveniji, še posebno pa v Posavju, je treba okrepiti aktivnosti za ohranjanje in krepitev 
duševnega zdravja. Poleg tega je treba začeti s programi za obvladovanje duševnih motenj in 
za povrnitev duševnega zdravja pri ljudeh, pri katerih je bilo porušeno. Raziskave za 
Slovenijo tudi kažejo, da je večja prevalenca duševnih motenj (bolezni) tam, kjer je manjše 
število preventivno promocijskih aktivnosti in kjer je podhranjenost s strokovnjaki s tega 
področja velika.  
Projekt/program je regijska nadgradnja lokalnih prizadevanj po vzpostavitvi ustrezne 
svetovalne podpore različnim ranljivim skupinam (Svetovalnica Sevnica, Posvetovalnica za 
otroke in starše Krško). Stanje javnega zdravja v Posavju narekuje vsem izvajalcev 
svetovalnih storitev iskanje novih, bolj celovitih in sistemskih pristopov, ki bodo učinkovito 
prispevali k dvigu kakovosti življenja in odpravljanju psiho-socialnih stisk najbolj ranljivih 
skupin prebivalcev v regiji.  
Inovativni in sistemski interdisciplinarni pristop, ki ga bomo s projektom uvedli, bo omogočal 
bolj stroškovno učinkovito delo z uporabniki, saj bo omogočal medsektorsko in 
multidisciplinarno povezovanje in dopolnjevanje, z ustrezno komunikacijo in medsebojnim 
poznavanjem pa bodo različne svetovalne službe konkretnemu uporabniku ponudile kar se 
da celovito in večplastno podporo. S programom bomo tako povezali različne službe na 
zdravstvenem, socialnovarstvenem in šolskem področju v celovit regionalni sistem podpore 
uporabnikom.  
S projektom bomo tudi optimizirali dostopnost različnih storitev za uporabnike, saj bomo 
ohranili lokalno dostopnost in regijsko razpršenost različnih podpornih storitev za različne 
ranljive skupine. 

 
CILJI DO 2020: 

- Splošni cilj:  
- vzpostavitev učinkovitega, trajno delujočega in stroškovno učinkovitega 
interdisciplinarnega modela svetovalnega/mentalno-zdravstvenega dela z 
različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami v regiji; 

- Konkretni cilji:  
- vzpostavitev trajnega in kakovostnega sodelovanja med izvajalci svetovalnega 
dela v regiji, izboljšana učinkovitost dela, 
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- večplastna, celostna obravnava in podpora ranljivim skupinam prebivalcem v 
regiji, 
- hitrejša identifikacija potreb ranljivih skupin, 
- vzpostavitev vsaj 15 novih, trajno delujočih storitev/podpornih aktivnosti za 
različne ciljne skupine v regiji (glej zgoraj), 
- zmanjševanje škode zaradi različnih oblik (kemične in nekemične) zasvojenosti, 
nasilja v družini, (mladoletnega) prestopništva, (mladoletnega) osipništva, 
brezposelnosti,  
- večja socialna vključenost različnih ranljivih skupin, 
- zmanjšanje stopnje samomorilnosti v regiji, 
- afirmacija družinske terapije v svetovalno delo v regiji, 
- afirmacija in opazen prispevek nevladnih organizacij pri sooblikovanju ponudbe 
svetovalnega dela, 
- izmenjava strokovnih izkušenj, predstavitve metodologije dela v obliki letnih 
strokovnih konferenc za izvajalce svetovalnega dela v Posavju, 
- evalvacija učinkovitosti programa; 

 
PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Družinski inštitut Zaupanje (prijavitelj), 
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, 
Center za socialno delo Krško, 
Center za socialno delo Sevnica (vabljeni), 
Center za socialno delo Brežice (vabljeni), 
Zdravstveni dom Krško, 
Zdravstveni dom Sevnica (vabljeni), 
Osnovna Šola Sava Kladnika Sevnica (vabljeni), 
Društvo Tudi jaz, 
Zavod Izvir, 
Zakonski in družinski inštitut 

 
 
 
PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Damijan Ganc, Družinski 
inštitut Zaupanje, vodja 
projekta 

GSM:  
041/77-22-45 

E-mail: info@zaupanje.net, 
damijan.ganc@gmail.com  

Doroteja Kuhar, ZZV Novo 
mesto 

GSM: 07/39-34-190 E-mail: 
Doroteja.Kuhar@zzv-nm.si 

Zdenka Žveglič, CSD Krško GSM:031/707-026 E-mail: zdenka.zveglic@gov.si  

Anica Koprivc Prepeluh, 
ZDI 

GSM:040/726-392 E-mail: 
anica.koprivc.prepeluh@gmail.com  

Mojca Pompe Stopar, 
Zavod Izvir 

GSM:  
031/899 674 

E-mail: 
zavod.izvir@gmail.com  

Janja Kranjc, Društvo Tudi 
jaz 

GSM: 
041/945 937 

E-mail: 
tudijaz.drustvo@gmail.com  

Marjeta Bratkovič, ZD 
Krško 

GSM: 
07/48-80-254 

E-mail: 
marjeta.bratkovic@guest.arnes.si  

 GSM: E-mail: 

 GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- načrtovanje, priprava projektnih aktivnosti projekta, analiza stanja,  

- dodatna usposabljanja izvajalcev za izvajanje svetovalnih storitev, 

- oblikovanje in priprava novih svetovalnih storitev za ranljive ciljne skupine, 

- vzpostavitev regionalne mreže svetovalnih storitev, vzpostavitev medsebojne 
komunikacije ter obveščanja izvajalcev o različnih oblikah svetovalne pomoči v 
regiji, 

- vzpostavitev vstopnih točk svetovalnice, vzpostavitev napotovanja uporabnikov v 
ustrezne podporne aktivnosti, 

- začetek delovanja regionalne svetovalne mreže, 

- postavitev spletne strani regionalne svetovalnice,  

- uvodna tiskovna konferenca, obveščanje javnosti, 

- oblikovanje in izvajanje strokovnega programa za delo s storilci družinskega nasilja, 

 - izvajanje terapevtskih skupin za ločene očete in matere, 

mailto:info@zaupanje.net
mailto:damijan.ganc@gmail.com
mailto:zdenka.zveglic@gov.si
mailto:anica.koprivc.prepeluh@gmail.com
mailto:zavod.izvir@gmail.com
mailto:tudijaz.drustvo@gmail.com
mailto:marjeta.bratkovic@guest.arnes.si
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 - izvajanje terapevtske skupine za osebe z motnjami hranjenja, 

 - izvajanje podpornih pogovornih skupin za starše, 

 - izvajanje terapevtske skupine za žalujoče svojce, 

 - izvajanje terapevtske skupine za osebe, ki se spopadajo z depresijo, 

 - izvajanje terapevtske skupine za osebe s tesnobnimi motnjami, 

 - izvajanje preventivnih delavnic za osnovnošolce in srednješolce po šolah v Posavju, 

 - izvajanje delavnic socialnih veščin in komunikacije za otroke in mladostnike z 
motnjo avtističnega spektra,  

 - podporni programi za starše otrok z motnjo avtističnega spektra, 

 - nudenje brezplačnih družinskih/partnerskih/individualnih terapij za osebe v 
socialni/finančni stiski, 

 - izvajanje podpornih pogovornih skupin za mamice na porodniškem dopustu, 

 - Izvedba letnih konferenc za strokovne delavce s področja svetovanja v Posavju 
(medsebojno informiranje o praksi, predstavitve novih storitev, njihove 
učinkovitosti, opažanje potreb pri uporabnikih …) 

 - Obveščanje javnosti (ciljne skupine, strokovna in laična javnost …) 

 - Evalvacija učinkovitosti projekta 

 - Vodenje, upravljanje in koordiniranje projekta 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

1.9.2014 – 31.12.2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Sodelujoče inštitucije oz. izvajalci svetovalnih in 
mentalno-zdravstvenih storitev v regiji. 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Načrtovanje projektnih 
aktivnosti 

  

 -vzpostavitev širšega delovnega 
tima  predstavnikov 
zainteresiranih služb (strošek 
kilometrine? Npr 20 ljudi, 3x 
srečanje, povprečna kilometrina 
15 eur.....900 €) 

2014 900€ 
 
 
 
 
 

2 Študija:  
- število otrok z diagnozo MAS v 
Posavju, vključenih v redne šole 
ali šole s prilagojenim in 
posebnim programom 
izobraževanja.  
- Število otrok in mladostnikov z 
MAS vodenih v ZD v Posavju.  
- Potrebe staršev otrok z MAS. 

2014,2015 1500 € 

3 Razvoj programa za storilce 
nasilja v družini 

2014 2.000 € 

 Skupaj  4.400 

Izvedba 1 Delavnice socialnih veščin in 
komunikacije za otroke in 
mladostnike z MAS 

2014-2020 25.000 € 

2 Podporni programi za starše 
otrok z MAS 

2015 -
2020 

8000 € 

3 Terapevtske skupine za ločene 
očete 

2015-2020 9.600 € 

4 Terapevtske skupine za ločene 2015-2020 9.600€ 
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matere 

5 Terapevtske skupine za osebe z 
motnjami hranjenja 

2015-2020 9.600€ 

6 Terapevtske skupine za osebe z 
afektivnimi motnjami 
(depresija, bipolarna motnja …) 

2015-2020 9.600€ 

7 Terapevtske skupine za osebe s 
tesnobnimi motnjami 

2015-2020 9.600€ 

8 Podporna terapevtska skupina 
za svojce žrtev samomora 

2015-2020 9.600€ 

 Podporne pogovorne skupine 
za starše otrok z različnimi 
učnimi, vedenjskimi, čustvenimi 
težavami 

2015-2020 19.200€ 

 Izvajanje terapevtskega 
programa za storilce nasilja v 
družini (delavnice, psihosocialni 
trening) 

2015-2020 12.000€ 

 Izvajanje brezplačnih 
družinskih, individualnih, 
partnerskih terapij za osebe v 
finančni, čustveni in medosebni 
stiski 

2014-2020 70.000€ 

 skupina za mamice na 
porodniškem dopustu (30 
dvournih srečanj po 40 € = 
1.200 € letno x 6 let = 7.200 € x 
3 občine = 21.600 € (priprava na 
srečanje, gradiva, 2 uri izvedbe, 
vodenje evidenc, poročanje)) 

2015-2020 21.600 €  

 Letne konference za strokovne 
delavce v Posavju (predstavitve 
dobrih praks, izmenjava 
izkušenj, predstavitev potreb …) 

2014-2020 7.000€ 

 Postavitev in vzdrževanje 
spletne strani svetovalnih 
storitev v Posavju, informiranje 
javnosti (zloženke, plakati, 
oglasi …) 

2014-2020 4.000€ 

 Vodenje, upravljanje in 
koordiniranje projekta 

2014-2020 35.000€ 

 Skupaj  259.400,00 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

ESS 85,00% 2014-20 224.230 

Lastna sredstva 15,00% 2014-20 39.570 

skupaj   263.800 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Število vzpostavljenih 
podpornih aktivnosti 

0  15 

    

    

    

Drugo: Eden od kazalnikov uspešnosti programa so poleg evalvacije programa tudi analize 
zdravstvenega stanja prebivalcev Posavja (mednarodna obdobna CINDI raziskava Z zdravjem 
povezan vedenjski slog; Zdravstveno statistični letopisi,..) 
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6.1.47.  Preventivno – intervencijsko delo z mladimi v Posavju 

POVZETEK PROJEKTA: Projekt je namenjen razvoju sistematičnega in mrežno organiziranega dela s splošno 
populacijo mladih ter z rizičnimi skupinami mladih v Posavju. Program, ki ga nameravamo 
razviti na podlagi tega projekta, bo vključeval tako preventivne aktivnosti, kot so 
ozaveščanje mladih o pasteh različnih oblik tveganega vedenja, razvoj kakovostnih 
programov za mlade, učne in organizacijske pomoči pri dokončanju srednješolskega 
izobraževanja, ko gre za srednješolske osipnike ter tudi ulično delo z rizičnimi skupinami 
mladih, zgledujoč se po modelu (t.i. »Street Work), ki se je v zadnjih desetletjih razvil v 
zahodni Evropi.  
Projekt bo vključeval tudi različne reintegracijske oblike pomoči mladim, kot je pomoč pri 
iskanju in ohranjanju zaposlitve, podpora mladim pri vračanju v svoje lokalno okolje (npr. po 
obdobju v komuni, zaporu, prevzgojnem domu …), podpora migrantski populaciji mladih, 
vključevanju v prostovoljske in druge aktivnosti mladih, neformalna izobraževanja in 
podobno …  

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje / Preventivni programi za mlade 
 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

 - Splošna populacija mladih med 14. in 30. letom starosti. 
 - Mladi med 14. in 30. letom starosti, ki sodijo v rizične skupine mladih. Rizični faktorji so: 
različne oblike zasvojenosti (npr. alkohol, droge, internet, igre na srečo, kajenje, …), 
eksperimentiranje z drogo, varna raba substanc, opustitev srednješolskega šolanja, 
delinkventnost, promiskuitetno vedenje, duševne bolezni (depresija, socialna fobija, …), 
brezdomstvo, migranti in drugo… 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Projekt je bil zasnovan na interdisciplinarnem koordinacijskem timu, ki se je v Sevnici začel 
srečevati v okviru projekta »Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale«. 
Koordinacijski tim, v katerega so vključeni predstavniki Občine Sevnica, CSD Sevnica in CSD 
Krško, ZD Sevnica, Policijska postaja Sevnica, Zavod za zaposlovanje – območna enota 
Sevnica, Vrtec Ciciban Sevnica, Šolski center Krško-Sevnica, 7 OŠ, KŠTM Sevnica in nevladne 
organizacije, je po ogledu dobrih praks v Bernu v Švici in na podlagi situacije v sevniški občini 
in širši regiji identificiral prioritetna področja, na katerih je potrebno iskati ustrezne oblike 
intervencij. Med ta prioritetna področja sodi tudi ulično delo z rizičnimi skupinami mladih. 
Projekt, ki ga predlagamo je nekoliko nadgrajena oblika na zahodu že zelo uveljavljenega 
uličnega dela (ang. »street work«), saj vključuje tudi preventivno delo z mladimi, pomoč pri 
dokončanju srednješolskega izobraževanja (ang. »school project« ter pomoč pri reintegraciji 
obrobnih skupin mladih. Podobne koordinacijske mreže, kot je že omenjena v Sevnici, so 
vzpostavljene že dlje časa tudi v Brežicah in v Krškem, in sicer v obliki Lokalnih akcijskih 
skupin za preprečevanje zasvojenosti že od leta 2002 v Krškem in od leta 2004 v Brežicah. 
Projekt bo zastavljen interdisciplinarno in bo vključeval sodelovanje ter bolj učinkovito 
koordinacijo med inštitucijami, ki se srečujejo z obravnavano problematiko mladih (šolstvo, 
zdravstvo, socialno delo, policija, zaposlovanje …). 

CILJI DO 2020: Splošni cilj: Razvoj mreže preventivno/interventnih centrov (Sevnica, Krško, Brežice) ter 
vzpostavitev prostovoljske strukture za delo z rizičnimi skupinami mladih v Posavju 
Specifični cilji: 

- večja ozaveščenost mladih o posledicah različnih tveganih vedenj, 

- večja vključenost mladih v različne oblike prostovoljnega mladinskega dela ter 
različne kakovostne prostočasne aktivnosti, 

- statistično pomembno/dokazano zmanjšanje različnih oblik zasvojenosti med 
mladimi (med drugimi alkohol, droge, internet …) 

- 15-20% več osipnikov zaključi šolanje 5 let po zagonu projekta kot pred začetkom 
projekta, 

- vzpostavljena bolj kakovostna medresorska/medinstitucionalna koordinacija pri 
delu z ranljivimi skupinami mladih, vključno s protokolom sodelovanja in 
koordiniranja, 

- vzpostavljen učinkovit sistem reintegracijskega spremljanja mladih po rizičnem 
obdobju (mreža aktivnosti, individualiziran pristop pri spremljanju 
resocializacijskega procesa pri mladostnikih – npr. v primerih po obdobju 
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odvisnosti, prestani zaporni kazni itd …) 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Mladinski center Krško in druge zainteresirane partnerske organizacije v Posavju 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Damijan Ganc, Družinski inštitut 
Zaupanje 

GSM: 041/77-22-45 E-mail: 
damijan@zaupanje.net 

Mihaela Kovačič, MC Krško GSM: 041 637 662 E-mail: mihaela.kovacic@mc-
krsko.si 

Matejka Gerjevič, MC Brežice GSM:  E-mail: mateja.gerjevic@mc-
brezice.si 

Mojca Pompe Stopar, Zavod IZVIR GSM: 031 899 674 e-pošta: 
mojca.pompe@gmail.com 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- vzpostavitev mreže centrov za preventivo in zgodnjo intervencijo (Sevnica, Krško, 
Brežice, Bistrica ob Sotli), 

- vzpostavitev sodelovanja in koordinacije med sodelujočimi inštitucijami na 
področju socialnega varstva, šolstva, zdravstva, varnosti in zaposlovanja …, 

- vzpostavitev mreže prostovoljcev na projektu ter njihovo usposabljanje za delo s 
splošno populacijo in z rizičnimi skupinami mladih 

- preventivne aktivnosti/delavnice/predavanja po osnovnih in srednjih šolah in 
mladinskih centrih v Posavju, medijska promocija preventivnih vsebin, ozaveščanje 
mladih o posledicah tveganih vedenj, predavanja za starše 

- vzpostavitev učne pomoči in osebnega spremljanja pri zaključevanju 
srednješolskega izobraževanja (primer dobre prakse v tujini: Schulprojekt Bern), 

- oblikovanje programov za družbeno koristna dela za rizične in delinkventne mlade 
(npr. urejanje okolice javnih površin, barvanje ograj, čiščenje smeti in druge akcije, 
pomembne za lokalno skupnost) 

- ulično delo z mladimi na obrobju, predvsem s tistimi, ki so v začetnem obdobju 
eksperimentiranja z drogami ali rekreativne rabe drog 

- individualno spremljanje mladih v obdobju reintegracije (s pomočjo organizirane in 
strokovno vodene mreže prostovoljcev), 

- informiranje ciljne skupine, strokovne in laične javnosti o izvedbi in rezultatih 
programa, 

- analiza stroškovne učinkovitosti programa, 

- zunanja evalvacija in metoda akcijskega načrtovanja programa … 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

regija Posavje 
 
 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT 0    

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

1 Identifikacija potreb po preventivno 
intervencijskih programih  

2014 1.200,00 

Pripravljalna faza 2 Priprava programov po identificiranih 
prioritetah (vsebina, časovnice, stroški) 

2015 12.000,00 

3    

    

 Skupaj  13.200,00 

Izvedba 1 Redna srečanja članov tima z namenom 
spremljanja, dopolnjevanja programov, 
dela z uporabniki in evalviranja (stroški 
prevozov članov tima, stroški 

2015 - 
2020 

142.000,00 
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koordinacije (v vsaki občini 1 
koordinator), gradiva, itn.. ) 

2 Izvedba podprogramov (stroški 
izvajanja) 

2015 - 
2020 

339.800,00 

3 Promocija podprogramov in zdravega 
načina življenja (tiskanje brošur in 
drugega promocijskega materiala, 
uporaba elektronskih, avdio, video in 
tiskanih medijev za promocijo, 
organizacija preventivnih akcij za 
mlade...) 

2015 -
2020 

40.000,00 

4    

 Skupaj  548.200,00 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

    

ESS 80,00 2014-
2020 

438.560,00 

Lastna sredstva/drugi viri 20,00 2014-
2020 

109.640,00 

     

     

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Število implementiranih preventivnih 
programov 

4  14 

Število vključenih rizičnih skupin…. -  8 

Število vključenih uporabnikov…. 800  4000 

Število zaposlitev 0  3 

Število zaključenih šolanj osipnikov (SŠ) -  8 

Znižana stopnja samomorilnosti pri 
mladih 

   

Drugo:  

 
 

6.1.48.  Športna šola Posavja 

POVZETEK PROJEKTA: - Izdelava projektne dokumentacije za ustanovitev športne šole in   

- izgradnjo  
                potrebne infrastrukture, 

- Pridobivanje ustreznih kadrov (vodja projekta, strokovno osebje), 

- Izdelava izhodiščnih vsebin za začetek delovanja šole, 

- Ustanovitev šole, 

- Zagon aktivnosti in promocija šole, 

- Ureditev zunanjih površin na nogometnem stadionu v Brežicah in pri OŠ 
Brežice ter izgradnja potrebnih pokritih površin za splošno vadbo, vadbo iger z 
žogo ter vadbo atletskih vsebin na nogometnem in atletskem stadionu v Brežicah 

- Ureditev drugih športnih površin v Posavju (interes drugih lokalnih 
skupnosti) 

 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Regija privlačna za bivanje / Vzpostavitev programov in infrastrukture za športno 
aktivacijo prebivalcev 

 

CILJNA SKUPINA: 
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

V ožjem smislu so uporabniki programa športna društva in osnovne šole, ki se v projektu 
medsebojno povezujejo preko izvajalca projekta (nosilci so lokalne skupnosti, Lokalna 
razvojna fundacija in športne zveze v regiji) ter drugi, že obstoječi izvajalci podobnih 
programov v ožjem področju 
V širšem smislu so uporabniki programa otroci, mladina in odrasli na nivoju regije Posavje.   
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OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Z razvojem tehnologij postaja družba kot celota fizično nedejavna, posledično so 
motorične sposobnosti otrok in mladine iz generacije v generacijo slabše. Trditev 
potrjujejo analize športno vzgojnih kartonov. (ŠVK) ŠVK je nacionalni sistem za spremljanje 
telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, v katerega so vključene vse slovenske OŠ 
in SŠ. Na podlagi ŠVK se na nivoju države spremlja telesni in gibalni razvoj, tako dobljeni 
rezultati pa služijo kot podlaga za strokovno pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim 
staršem. 
Analize meritev zadnjih 20 let kažejo negativne trende razvoja gibalnih in telesnih 
sposobnosti otrok in mladine. Vzrok za slabšanje rezultatov, ki jih dosegajo otroci in mladi, 
je v spremenjenem načinu življenja. Nov življenjski slog v gibalnem smislu aktivnega 
človeka vse bolj spreminja v pasivnega. Ker je družba čedalje bolj podvržena tudi 
nezdravemu načinu prehranjevanja (industrijsko pripravljena, energetsko prebogata 
prehrana,...) in številnim razvadam (uživanje sladkarij in prigrizkov, poživil,...) se znižuje 
tudi zdravstveno stanje ljudi. Zaradi vseh naštetih razlogov se znižuje tudi delovna 
sposobnost prebivalstva. 
Zaradi aktivne vloge na področju varstva okolja in zavedanja, da mora biti spoštovanje 
trajnostnega razvoja osnova vsake dejavnosti, je potrebno izvajanje športnih dejavnosti 
razvijati na način, ki najmanj obremenjuje naravo in okolje. Zaradi navedenega je 
potrebno med športnimi organizacijami in ljudmi, ki se ukvarjajo s športom, povečati 
zavedanje o problematiki varovanja narave in okolja. To lahko dosežemo s spodbujanjem 
uporabe naravi prijaznih materialov tako pri športni dejavnosti, kakor tudi pri gradnji in 
vzdrževanju športnih objektov, samoomejevanju pri uporabi energije in pitne vode. 
Športna šola Posavja bo tako 

a) center regionalne skupnosti, ki v vseh svojih dejavnostih promovira in 
spodbuja razvoj športa v regiji kot celoti in združuje interes staršev, šol in 
športnih društev pri doseganju cilja izboljševanja telesnih in gibalnih sposobnosti 
otrok in mladine, 
b) stičišče interesov s področja športa, kjer se srečujejo potrebe in pobude, 
ki jih narekujejo starši, šole in športna društva za doseganje zastavljenih ciljev, 
c) institucija, namenjena neposrednemu strokovnemu izobraževanju 
kadrov na področju športa in športnih dejavnosti ter zdravega načina življenja, 
d) institucija, ki skrbi za trajnostni razvoj na področju športa in športnih 
dejavnosti, 
e) institucija, usmerjena v medgeneracijsko sodelovanje in je povezovalni 
člen med športnimi društvi, starši in šolami, pa tudi znanstveno skupnostjo. 

Športna šola je zasnovana večplastno. 
Športna šola je oblikovana na podlagi skupnega regionalnega interesa in vključuje 
aktivnosti, ki imajo veliko neposrednih učinkov v lokalnih skupnostih na nivoju celotne 
regije. Šola zagotavlja strokovno podlago in pomoč športnim društvom in  šolam pri 
oblikovanju, pripravljanju in izvajanju športnih programov, omogoča prost dostop do 
športnih programov, posreduje med interesi staršev, šol in športnih društev. 
Športna šola bo zagotavljala vnos novih  znanj različnih   strokovnjakov s področja športa, 
zdravja, preventivnih dejavnosti in trajnostnega razvoja na področju športa, kakor tudi 
prenosu ugotovitev in predlogov izvajalcev programov športne šole njihovim 
uporabnikom. Z organizacijo seminarjev, delavnic in predavanj bo šola prispevala k 
dvigovanju splošne ozaveščenosti in kulture o pomenu vključevanja v športne dejavnosti 
in skrbi za zdravje. 
Športna šola bo imela tudi neposredne pozitivne socialne učinke na regionalno okolje, saj 
bo omogočala nove zaposlitve predvsem mladih in visokokvalificiranih oseb ter omejevala 
beg visokokvalificirane delovne sile v večje centre, poleg tega pa bo bogatila športno in 
družbeno življenje na lokalni in regionalni ravni z organizacijo različnih dogodkov. 
Športna šola bo izvajala športne programe za otroke od šestega do desetega leta starosti 
skupaj z osnovnimi šolami (od 1. do 4. razreda). Programi dodatnih ur športne vzgoje 
bodo pripomogli k telesnem in gibalnem razvoju otrok v regiji. Izvajalci bodo pri izvajanju 
dodatnih ur športne vzgoje ugotavljali na eni strani sposobnosti in talente, na drugi strani 
pa primanjkljaje posameznikov, kar bo podlaga za svetovanje staršem za vključevanje 
njihovih otrok v dejavnosti  športnih društev. Športna društva bodo poleg programov 
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kakovostnega in vrhunskega športa razvijala programe splošne vadbe  za izboljševanje 
telesnih in gibalnih sposobnosti otrok, mladine in odraslih brez tekmovalne usmerjenosti. 
Z vključevanjem večjega števila otrok oz. prebivalstva bo šola krepila zdrav način življenja s 
tem pa pripomogla k dvigu kakovosti življenja prebivalstva. 
Športna šola bo povezovalni člen med šolami, starši in športnimi društvi. Na eni strani bo 
dopolnjevala obvezni šolski program na področju športnih dejavnosti v najzgodnejšem 
obdobju življenja otrok, na drugi strani bo opravljala svetovalno funkcijo za starše, na tretji 
strani pa bo omogočala društvom vključevanje novih uporabnikov v športne programe, ki 
jih izvajajo. Športna šola bo pomagala društvom pri oblikovanju programov splošne 
vadbe, v katero se bodo vključevali predvsem otroci, ki bodo izkazovali slabšo gibalno in 
telesno razvitost. To so programi, ki jih do sedaj društva še niso izvajala. 

CILJI DO 2020: 2014 – oblikovanje projektne skupine in ustanovitev športne šole  

2015 - 2020 – izvajanje programov športne šole 
2015 - pridobitev projektne dokumentacije za ureditev potrebnih površin in prostorov 

 

2016- 2017 – ureditev zunanjih površin za izvajanje programov športne šole na 
nogometnem stadionu in pri OŠ Brežice 
2018 - 2019 - ureditev notranjih površin za izvajanje programov športne šole na atletskem 
in nogometnem stadionu 
2014-2019 – ureditev športnih površin v drugih lokalnih skupnostih 

 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Občine Posavja, športne zveze posavskih društev ter Lokalna razvojna fundacija 
Občina Brežice - nosilec, ŠZ Brežice, Lokalna razvojna fundacija. 

 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Anica Hribar GSM: 041 662 
055 

E-mail:anica.hribar@brezice.si 

Ivan Gerjevič GSM: E-mail: sportna.zveza.brezice@siol.net 

Vilma Zupančič GSM: E-mail:vilma.zupancic@lrf-posavja.si 

AKTIVNOSTI: 
(opis posameznih 
aktivnosti) 

- Oblikovanje projektne skupine za pripravo dokumentacije (strategija, cilji, 
aktivnosti itd.) s predstavniki partnerjev in uporabnikov (šole, društva), 

- Izdelava projektne dokumentacije za ustanovitev šole in ureditev potrebne športne 
infrastrukture, 

- Pridobivanje ustreznih kadrov (vodja, učitelji športne vzgoje, strokovno osebje), 

- Ustanovitev šole 

- Zagon aktivnosti in promocija šole, 

- Ureditev športnih površin 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014 – 2020 
in po letu 2020 (izvajanje športne šole) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

 k.o. Brežice 
k.o. v drugih lokalnih 
skupnostih 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
Občina Brežice 
Druge lokalne skupnosti Posavja 

 
AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroška v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

1 PGD; PZI ureditev zunanjih površin na 
nogometnem stadionu  

2012 20.000 

 2 Izdelava modela organiziranosti športa v 
Posavju z analizo stanaja na področju 
gibljivosti in zdravja v Posavju 

2013 0 

Pripravljalna faza 3 Oblikovanje projektne skupine, koordinacije 
in vodenje projekta, evalvacija projekta 

2014 -2020 110.000 

3 Izdelava projektne dokumentacije za 
ustanovitev šole 

2014 5.000 

4 Ustanovitev športne šole 2014 0 

 Skupaj   
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Izvedba 1 Projektna dokumentacija z izgradnjo 
pokritih površin 

2015 80.000 

2 Izvajanje programa športne šole 2015-20 669.000 

3 Ureditev zunanjih površin 2016-19 3.000.000 

    

 Skupaj  4.065.200 

 
Možni viri financiranja: Vir % Leto Vrednost v EUR 

Regijska sredstva  50 2014-2020 2.032.600 

Občina Brežice 15 2014-2020 609.750 

Druge lokalne skupnosti Posavja 20 2014-2020 813.040 

Drugi EU skladi 13 2016-2020 536.160 

 Lastni viri organizacij 2 2014-2020 73.650 

 
KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 x 2020  

Število novih delovnih mest 0  7  

Obseg novih poslovnih površin v 
m2 - športnih 

 2500 m2 pokritih, 
12.000 m2 
zunanjih 

več kot 2500 m2 
pokritih, 
12.000 m2 
zunanjih 

 

Število novih tržnih produktov   7  

Obseg izboljšanja splošne 
gibljivosti otrok 

  za 10 %  

Povečanje obsega prebivalcev 
vključenih v zdrav način življenja 

  za 10 %  

? donos     

Drugo: Nizko energetski objekt, varovanje okolja, uporaba obnovljivih virov energije, 
trajnostni razvoj športne dejavnosti. 

 

6.1.49.  Živimo zdravo 

POVZETEK 
PROJEKTA: 

Program Živimo zdravo predstavlja eno od mednarodno priznanih intervencij javnega zdravja za 
zmanjševanje bremena kroničnih nenalezljivih bolezni (v nadaljevanju KNB), kot so zlasti srčno 
žilne bolezni in nekatere rakave bolezni. Program je že pred leti prepoznala in priznala tudi 
Svetova zdravstvena organizacija. Program vpliva na zmanjševanje razširjenosti tistih dejavnikov 
tveganja, ki znanstveno dokazano največ prispevajo k razvoju KNB (to so zlasti vedenja, tvegana 
za zdravje kot so prehranske navade, telesna (ne)dejavnost, kajenje tobaka, tvegana in škodljiva 
raba alkohola, tvegano stresno vedenje) in tako lahko izboljša zdravje prebivalcev lokalnih 
skupnosti ter prispeva k boljši kakovosti njihovega življenja in izboljšuje njihove možnosti za 
uresničevanje osebnih in družbenih ciljev. 
Program Živimo zdravo poteka v obliki ciklusa delavnic, ki imajo skupni imenovalec zdrav način 
življenja, s katerim posameznik krepi, varuje in ohranja lastno zdravje.  S pomočjo takšnih 
delavnic (znanstveno dokazano) dolgoročno zmanjšujemo breme KNB, ki predstavljajo največje 
javno zdravstveno breme v razvitem svetu, seveda tudi v Sloveniji. S pomočjo primarne 
preventive, kamor program tudi sodi, lahko zanesljivo zmanjšujemo breme KNB in s tem 
prispevamo k zmanjševanju zlasti prezgodnje umrljivosti zaradi KNB. Pomembno je zagotoviti 
kontinuiteto programa in sicer se po izvedenem osnovnem ciklusu, program vsako leto ponovi v 
obliki 2-4 delavnic s tematiko, ki je nadgradnja osnovnemu ciklusu in jo večinoma predlagajo 
tudi sami udeleženci programa. Le s kontinuiranim delovanjem programa lahko zagotovimo 
končni cilj, to je zmanjšati breme KNB s pomočjo opolnomočenja posameznika za zdrave izbire, 
s katerimi varuje, krepi in ohranja svoje lastno zdravje. 
Program se izvaja v lokalni skupnosti, kjer ljudje živijo, v okolju, kamor radi zahajajo kot so 
osnovna šola, kulturni center, gasilski dom,..V program se vedno vključi tako lokalna oblast, kot 
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tudi nevladne organizacije in društva, vrtec, šola, zdravstveni dom, lekarna,.. ki delujejo na 
območju lokalne skupnosti. Izvajalci delavnic pa so tim različnih strokovnjakov in sicer zdravniki 
različnih specialnosti, diplomirani zdravstveniki, profesorji zdravstvene vzgoje, fizioterapevti, 
kuharji, inženirji agronomije,.. Za povezavo regijskega koordinatorja programa in lokalno 
skupnostjo skrbi lokalni koordinator programa. Njegove glavne naloge so: sodelovanje z 
županom, lokalno upravo in lokalnim zdravnikom, izbira lokalnih sodelavcev (tima) za podporo 
programu, sodelovanje z lokalnimi društvi in združenji ter drugimi deležniki, organiziranje 
izvedbe posameznega srečanje v lokalni skupnosti, redno obveščanje krajanov preko občinskih, 
lokalnih glasil in ostalih lokalnih medijev in organizacija spremljajočih aktivnosti na 
posameznem srečanju (meritve dejavnikov tveganja, telesna aktivnost, obeležitev pomembnih 
dni, praznikov. 
Program Živimo zdravo se kot tak že 10 let izvaja v zdravstveni regiji Murska Sobota, ki je tudi 
edina regija, v kateri se program izvaja kontinuirano. V zdravstveni regiji Novo mesto (v 
nadaljevanju ZR NM) je v letih 2004 in 2005 program že potekal v naslednjih lokalnih 
skupnostih: Šentjernej, Senovo, Vinica in Žužemberk; v letih 2011 do 2013 pa v Šentrupertu, 
Suhorju, Semiču, Kostanjevici na Krki in Mokronog-Trebelnem. 

PRIORTETA / 
UKREP RRP: 

Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje / Izvajanje preventivnih akcij za spodbujanje zdravega in 
aktivnega načina življenja 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, 
število) 

Končni uporabniki so prebivalci posameznih lokalnih skupnosti, ciljna skupina so prebivalci 
lokalne skupnosti vseh starosti.  
Cilj je, da se posamezne delavnice (v enem ciklusu jih je deset plus ena, zadnja je namenjena 
lokalni skupnosti, da se predstavi s svojimi navadami in običaji, predvsem pa da pokažejo 
znanja, ki so jih pridobili tekom ciklusa delavnic) udeleži vsaj 50 prebivalcev posamezne lokalne 
skupnosti. 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena 
projekta ter opis 
skladnosti z 
razvojno 
specializacijo 
regije) 

Namen programa je zmanjševanje razširjenosti tistih dejavnikov tveganja, ki znanstveno 
dokazano največ prispevajo k razvoju KNB (to so zlasti vedenja, tvegana za zdravje kot so 
prehranske navade, telesna (ne)dejavnost, kajenje tobaka, tvegana in škodljiva raba alkohola, 
tvegano stresno vedenje) in tako izboljšati (varovati, krepiti, ohranjati) zdravje prebivalcev 
lokalnih skupnosti ter s tem prispevati k boljši kakovosti njihovega življenja in izboljševati 
njihove možnosti za uresničevanje osebnih in družbenih ciljev. 
S pomočjo programa lahko dosežemo mobilizacijo posameznih lokalnih skupnosti in jih tako 
motiviramo k večji stopnji varovanja, krepitve in ohranjanja lastnega zdravja.  
Izhodišča programa Živimo zdravo so podatki o standardizirani stopnji umrljivosti zaradi KNB po 
posameznih zdravstvenih regijah Slovenije in posameznih upravnih enotah zdravstvene regije 
Novo mesto za desetletno obdobje (2001-2010). Podatki namreč kažejo, da je v tem obdobju 
standardizirana stopnja umrljivosti zlasti zaradi srčno žilnih bolezni (v nadaljevanju SŽB) višja v 
ZR NM kot v Sloveniji, obstajajo pa razlike znotraj regije. Na območju Posavja moški bolj 
pogosto umirajo zaradi SŽB v primerjavi z ostalo regijo in Slovenijo, zlasti pa izstopa prezgodnja 
umrljivost (=umrljivost pred dopolnjenim 65. letom starosti) pri moških. Dokazano je namreč, 
da je smrt zaradi SŽB pred dopolnjenim 65. letom starosti preprečljiva, kar pomeni, da jo lahko z 
določenimi preventivnimi ukrepi, kamor sodi tudi program Živimo zdravo, preprečimo. 
Program Živimo zdravo je skladen s programom 6 (Dvig kakovosti življenja prebivalcev) 
Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2007-2013. 

CILJI DO 2020: Zniževati (prezgodnjo) umrljivost zaradi KNB (srčno žilnih bolezni) v Posavju 

Izboljšati življenjski slog prebivalcev Posavja 

Realizirati vsaj deset izvedb (ciklusov) s po desetimi plus ena delavnicami v desetih lokalnih 
okoljih 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev 
nosilca projekta 
oziroma skupine 
partnerjev) 

Nosilec projekta je Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, ki je program do sedaj že izvajal v 
različnih skupnostih ZR NM (v letih od 2003 do 2005 so bile v program Živimo zdravo vključene 
naslednje lokalne skupnosti: Žužemberk, Šentjernej, Vinica in Senovo, v letih 2011-2013 pa še 
Šentrupert, Suhor, Kostanjevica na Krki, Semič in Mokronog-Trebelno). Na zavodu deluje 
regijska odgovorna koordinatorica programa Doroteja Kuhar, dr.med., spec., ki se je za nalogo 
koordinacije izobraževala na Zavodu za zdravstveno varstvo Murska Sobota, ki je program 
Živimo zdravo v svoji regiji izvaja že 10 let in je tudi nacionalni koordinator programa. 

PROJEKTNA 
SKUPINA: (vodja 

Doroteja Kuhar, dr.med., spec. javnega 
zdravja 

GSM: 031 760 634 E-mail: doroteja.kuhar@zzv-
nm.si 
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projekta in člani 
projektne skupine) 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto GSM: E-mail: 

Zakonski in družinski inštitut Novo mesto GSM: E-mail: 

Zdravstveni dom Krško GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Aktivnosti programa potekajo v obliki ciklusa desetih (plus ena) delavnic z različno tematiko, 
skupni imenovalec je zdrav način življenja. 
Delavnice imajo naslednjo tematiko: pomen dejavnikov tveganja na razvoj kroničnih bolezni, 
meritve dejavnikov tveganja udeležencem, pomen telesne dejavnosti na zdravje, pomen 
pravilnega prehranjevanja in predstavitev prehranske piramide udeležencem, pomen 
vzdrževanja zdrave telesne teže, kuhajmo zdravo, pogovor z lokalnim zdravnikom, zgodnje 
odkrivanje rakavih bolezni, pomen lokalne pridelave hrane in zadnja delavnica, ki je namenjena 
lokalni skupnosti, da se predstavi. 

TRAJANJE 
PROJEKTA: 
(okvirni časovni 
načrt projekta) 

En ciklus programa traja dva meseca, prične se v prvem tednu novembra in zaključi do februarja 
naslednje leto. Delavnice so vsak teden na določen dan (npr. torek), vedno ob isti uri (npr. ob 
18. uri) in isti lokaciji običajno je to prostor, kjer se ljudje radi zadržujejo (kulturni center, 
osnovna šola). Po zaključenem osnovnem ciklusu desetih (plus ena) delavnic, se naslednje leto 
ob istem času (november) ponovno izvede dve do štiri delavnice na temo zdravega načina 
življenja. Teme predlagajo udeleženci sami ob zaključku osnovnega ciklusa delavnic. Za 
doseganje cilja je potrebna kontinuiteta programa Živimo zdravo v lokalnih skupnostih. 
Sicer se bo program Živimo zdravo izvajal v obdobju 2014 do 2020. 

LOKACIJA 
PROJEKTA: 
 

Lokacija prostora, kjer se projekt izvaja je osnovna šola v skupnosti, lahko 
kulturni center, občina, .. 
 
Program se izvaja v lokalni skupnosti (prostori osnovne šole, kulturnega 
centra, gasilskega doma,..) 

Kdo je lastnik 
objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. projektnih aktivnosti Aktivnost Leto Ocena stroškov v 
EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

Šentrupert 
Suhor 

V vsaki lokalni skupnosti 
izveden ciklus 10 (plus 1) 
delavnic, v občini Šentrupert 
je bila v letu 2013 že tretja 
izvedba štirih delavnic 
(zagotovljena kontinuiteta 
programa Živimo zdravo s 
strani lokalne skupnosti) 

 2011 20.000,00 

Kostanjevica na Krki Semič 2012 16.000,00 

Mokronog -Trebelno  2013 
 

2.000,00 

Pripravljalna faza 1. Stroški za blago in storitve 
(obveščanje in promocija 
programa, režijski stroški) 

2014-2020 8.000,00 

2. Nagrade prostovoljcem 
(lokalni koordinator) 

2014-2020 5.000,00 

3. Regijska koordinacija 
programa (ZZV NM – delo 
po pogodbi?) 

2014-2020 20.000,00 

 Skupaj   

Izvedba 1. Izvajalci posameznih 
delavnic (delo po pogodbi) 

2014-2020 15.000,00 

2. Stroški za blago in storitve 2014-2020 13.000,00 
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(promocijski material za 
udeležence, najem 
prostorov in opreme, režijski 
stroški, živila za delavnico 
»Kuhajmo zdravo«) 

 Skupaj  61.000,00 

Možni viri 
financiranja: 

Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Lastna  0 / 0 

Drugi 100 2014-2020 61.000,00 

    

KAZALNIKI z 
navedbo virov 
podatkov za 
spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest>    

<Obseg novih poslovnih površin v m2>    

Število delavnic 10 izvedb, vsaka izvedba ima 10 delavnic plus 
1 (zaključno) delavnico 

Število udeležencev Vsaj 50 udeležencev v vsaki delavnici 

? donos    

Drugo: Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva Posavja (kazalnik standardizirana stopnja 
umrljivosti zaradi KNB, ločeno po spolu, standardizirana stopnja prezgodnje umrljivosti, ločeno 
po spolu, obdobna raziskava o tveganih vedenjih odraslih Slovencev, gledano po 
zdravstvenih/statističnih regijah) 

6.1.50.  Rešimo življenja 2014-2020 - razvojno izobraževalni projekt 

POVZETEK PROJEKTA: Projekt predstavlja inovativne in potrebne rešitve na področju zdravstvenega varstva 
prebivalcev posavske regije in se ukvarja z naslednjimi segmenti: 

- usposabljanje profesionalnega kadra v zdravstvu 

- nadgradnja obstoječega zdravstvenega sistema 

- nadgradnja sistema za zaščito in reševanje 

- vzpostavitev mehanizmov za preverjanje usposobljenosti 

- izgradnja PREVENTIVNO – UČNEGA CENTRA 

- ustanovitev TPO z AED skupino (temeljni postopki oživljanja z uporabo 
defibrilatorja) 

PRIORTETA / UKREP RRP: Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje / Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za 
izvajanje novih zdravstvenih in socialnih storitev in za izvajanje novih metod in 
konceptov obravnave različnih skupin prebivalcev 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

KONČNI UPORABNIK JE PACIENT/OSKRBOVANEC, CELOTNA POPULACIJA POSAVSKE 
REGIJE – sosledje izvajanja vseh projektnih aktivnosti stremi k izboljševanju učnih 
procesov, preverjanju usposobljenosti kadra, kontinuirano usposabljanje že zaposlenega 
kadra v delovnem procesu in bolj kvalitetna učna izkušnja za tiste, ki so še v učnem 
procesu (pripravniki, specializanti, dijaki, študenti) izboljšave v regijskem zdravstvenem 
sistemu ter sistemu za zaščito in reševanje. 
Na kratko: 

- PACIENT/UPORABNIK ZDRAVSTVENIH STORITEV, 

- ZAPOSLENI V SISTEMU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA (ZDRAVSTVENA NEGA, 
MEDICINA, OSTALI) 

- DIJAKI, ŠTUDENTI, SPECIALIZANTI IN PRAKTIKI ZDRAVSTVENE SMERI  

- ZAPOSLENI V SISTEMU ZAŠČITE IN REŠEVANJA 

- POPULACIJA OD 6-99 LETA 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

V regiji Posavje živi  caa. 75.000 prebivalcev, ki so od rojstva pa do smrti vključeni v 
sistem zdravstvenega varstva oz. koriščenja zdravstvenih storitev ali storitev sistema 
zaščite in reševanja (gasilci, policija, socialne službe, ostale podporne službe) 
V sistemu zdravstvenega varstva je v naši regiji zaposlenih skupaj: 

- Zdravstveni domovi: 213 
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- Bolnišnica Brežice: 200 

- Domovi starejših občanov: 200 

- Ostali v zdravstvu (zasebniki, študentje, dijaki, specializanti, ostali): caa. 500 
oseb 

Dejstvo je, da je medicina v zadnjih 20 letih napredovala s svetlobno hitrostjo. Področje 
preventivne dejavnosti in s tem obseg zdravstvenih storitev sta se drastično povečala. 
Uporabniki so postavili visoke kriterije glede njihove želje za naše kvalitetno opravljene 
storitve. 
Skupaj s preventivnim delovanjem in implementacijo projektnih vsebin si želimo 
naslednje: 

- Postaviti učno bazo za danes in ustvariti primerno okolje za prihodnje 
generacije zdravstvenih in varstvenih delavcev 

- Zagotoviti in nuditi kvalitetno oskrbo prebivalcem regije 

- Dvigniti nivo usposobljenosti kadra 

- Preveriti nivo usposobljenosti kadra 

- Izobraziti prebivalce regije (s preventivnim delovanjem) 

- Dvigniti kakovost zdravstvenih storitev 

- Približati naše storitve prebivalcem  - povečati dostopnost  

CILJI DO 2020: Do 2020 razviti in vzpostaviti vse mehanizme, ki bodo podani v projektu, za izvajanje 
kontinuiranega učnega procesa za že zaposlen kader. 
Vzpostavitev in priprava mehanizmov za izvajanje, podajanje in bolj kvalitetno učno 
izkušnjo za tiste, ki so v učnem procesu (dijaki, študenti, specializanti, vsi ki so v 
procesu), ki bodo dolgoročno pripomogli k dvigu nivoja usposobljenosti zdravstvenega 
kadra v regiji. 
Povezati in okrepiti delovanje sistema zdravstva z ostalimi službami za zaščito in 
reševanje. 
Razširiti PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST v vse pore družbe, da bo vsebina 
dosegla slehernega uporabnika naših storitev. Izobraziti uporabnika do te mere, da bo 
razumel delovanje sistema in ga znal tudi uporabiti, ko bo to potreboval. Z razširitvijo 
preventivnih dejavnosti dvigniti življenjski standard prebivalcev in zaposlenih. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

ZD Krško, ZD Brežice, ZD Sevnica, ZD Kostanjevica na Krki, ZD Senovo, ZD Radeče, 
Bolnišnica Brežice, Poklicna gasilska enota Krško, Regijski center za obveščanje – 112, 
socialne službe, policija, izobraževalne ustanove (vrtci, šole, srednje šole, fakultete), PGD 
(prostovoljna gasilska društva, zveze in njihova društva, civilna zaščita, občine Krško, 
Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče, Bistrica ob Sotli 

PROJETNA SKUPINA (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

 GSM:  E-mail: 

Vodja projekta Sebastjan 
Komočar 

040451841 komocar@yahoo.com 
info@resimo-zivljenja.si 
 

Nada Jensterle 051312220 Nada.jensterle@gmail.com 
 

Andreja Kodrič 041616224 Andreja.kodric@gmail.com 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

IZGRADNJA SODOBNEGA EDUKACIJSKO – PREVENTIVNEGA CENTRA Z MULTIMEDIJSKO 
UČILNICO IN PRIMERNO DIDAKTIČNO OPREMO 
USTANOVITEV REGIJSKE AED IN TPO SKUPINE (temeljni postopki oživljanja z uporabo 
avtomatskega električnega defibrilatorja) – PREDAVANJA, DOGODKI, NAKUP 
DEFIBRILATORJEV, IZOBRAŽEVANJE 
RAZVOJ PODPORNIH ORODIJ PROGRAMSKO/LOGISTIČNE APLIKACIJE ZA LAŽJE 
NADZIRANJE/KONTROLO ŽE OBSTOJEČE MEDICINSKE OPREME, KI JO BO MOŽNO 
IMPLEMENTIRATI  V DELOVNI PROCES. APLIKACIJA BI LAHKO SLUŽILA SVOJ NAMEN TUDI 
OSTALIM SLUŽBAM. 
RAZVOJ IN IZDELAVA PROGRAMSKIH/MEDIJSKIH APLIKACIJ ZA IZVAJANJE PREVENTIVE 
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI/ RAZŠIRITEV PREVENTIVNIH PROGRAMOV, OSVEŠČANJ IN 
IZOBRAŽEVANJE PREBIVALCEV 
Namen razvoja aplikacij: lažje doseganje prebivalcev, boljša dostopnost do informacij, 
časovno neomejen in neobligatoren pristop do ljudi, časovno doseči večjo minutažo 

mailto:komocar@yahoo.com
mailto:info@resimo-zivljenja.si
mailto:Nada.jensterle@gmail.com
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preventivnih programov. 
REGIJSKO TEKMOVANJE EKIP NUJNE MEDICINSKE POMOČI V SODELOVANJU Z OSTALIMI 
SILAMI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE (GASILCI, POLICIJA, SOCILANE SLUŽBE, RAZNI 
STROKOVNJAKI Z RAZLIČNIH PODROČIJ) 
RAZVOJ MEDIJA: POSTAVITEV SPLETNE STRANI 
RAZVOJ RAČUNALNIŠKIH PROGRAMSKIH APLIKACIJ ZA LAŽJE REŠEVANJE V PRIMERU 
MNOŽIČNIH NESREČ (PODPORNA ORODJA ZA HITREJŠE UKREPANJE, ORODJA ZA 
DISPEČERJE, LAŽJE BELEŽENJE STATISTIKE DOGODKA, ORODJA ZA PODPORO 
REŠEVALCEM NA TERENU – ORIENTACIJA…) 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

POSAVSKA REGIJA 
Nosilec: ZD Krško, CKŽ 132C, KRŠKO 
Populacija: caa. 75.000 preb. 
Lokacija izvajanja projekta: vse občine v regiji 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Krško, kat.št.: 
1321,01 Leskovec 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Leto 2014 – priprava vsebine 
in logistično načrtovanje 
izvajanja projekta, izvedba 
regijskega tekmovanja ekip 
nujne medicinske pomoči, 
pridobivanje potrebne 
dokumentacije , raziskovalno 
delo, ustanovitev AED 
skupine in priprava 
akcijskega načrta 

  

2 Leto 2015 – izvajanje 
programa preventivne 
dejavnosti, izboljšave na 
področjih delovnih procesov, 
izvedba tekmovanja NMP 
Posavje, aktivnosti skupine 
AED, priprava vsebin za 
vgradnjo preventivnih 
aplikacij v okolico skupaj s 
študijami za meritve 
uspešnosti projekta 

  

3 Leto 2016 – izvajanje vseh 
projektnih aktivnosti, 
izdelava projektne 
dokumentacije za izgradnjo 
preventivno – 
izobraževalnega centra, 
priprava razpisne 
dokumentacije, vgradnja 
aplikacij v okolje 

  

 Skupaj   

Izvedba 1 1. del 2014  300.000 

2 2. del 2015  400.000 

3 2016 – 2019 izvajanje 
celotnega programa, 

 1.100.000 
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merjenje uspešnosti 
projekta, gradnja 
preventivno – 
izobraževalnega centra, 
zaključevanje meritev in 
povzemanje rezultatov 
projekta 

4 2020 zaključevanje projekta 
in implementacija 
mehanizmov v delovne 
procese, nadaljevanje 
preventivnih programov. 
Otvoritev preventivno 
učnega centra, nabava 
sodobne didaktične opreme, 
izvedba regijskega 
tekmovanja nujne 
medicinske pomoči. 

 400.000 

 Skupaj  2.200.000 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

ZD Krško 12 2015 264.000 

Občina Krško 10 2015 220.000 

EU sredstva (ESS) 78 2014-2020 1.716.000 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

5 5 stalno 
zaposlenih za 
delo na 
projektu in 3 
zaposlitve za 
čas priprave 
vsebine in 
vodenja 
določenih 
aktivnosti 
projekta 

 5 stalno zaposlenih po 
implementaciji projekta 
v delovno okolje 

Obseg novih poslovnih površin v 
m2 

0  1200 m2 

 Število novih objektov 0  1 

Nove zaposlitve, razširjeni 
zdravstveni preventivni 
programi: 

- Izobraženost 
prebivalcev 

- Osveščenost 
prebivalcev 

Po implementacij projekta 
bo regija imela: 

- Kvalitetnejši 
zdravstveni sistem, 
varnejši zdravstveni 
sistem glede oskrbe 
prebivalcev 

- Dostopnejše 
pomembne 
informacije 

- Kvalitetnejši sistem 

Priprava 
vsebine, 
raziskave za 
merjenje 
uspešnosti 
projekta, 
implementacija 
projektnih 
vsebin v okolje 

 Kvalitetnejši sistem za 
zaščito in reševanje, 
zdravstveni sistem, 
hitrejše in učinkovitejše 
ukrepanje ob 
potencialnih nesrečah, 
nezgodah. Bolj usklajeno 
delovanje sistema za 
zaščito in reševanje. 
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zaščite in reševanja 

- Višji življenjski 
standard 

Viri spremljanja kazalnikov:  
 

   

Drugo: V ZD Krško imamo že dolgoletne izkušnje na področju organiziranja vaj s področja 
urgentne medicine, smo tudi najboljši izvajalec sistemskih preventivnih programov v RS 
ter največji nosilec primarne dejavnosti v Posavju. Z delom na projektu želimo samo še 
izboljšati, nadgraditi obstoječi zdravstveni sistem in sistem za zaščito in reševanje, da bi 
zadostili zahtevam stroke in da bi mi postali še boljši izvajalci storitev. 

6.1.51.  Razvoj in implementacija modela odpornosti lokalnih skupnosti na 

nesreče in okoljska tveganja v Posavski regiji 

IME PROJEKTA: Razvoj in implementacija modela odpornosti lokalnih skupnosti na nesreče in 
okoljska tveganja v Posavski regiji 

POVZETEK PROJEKTA: Današnje družbe so čedalje bolj izpostavljene vsem vrstam tveganj oziroma 
nepričakovanim dogodkom, bodisi naravnim ali tehnološkim, ki imajo lahko resne 
posledice tako za okolje kot tudi prebivalstvo, hkrati pa zavirajo gospodarsko rast 
in manjšajo konkurenčnost države ali regije. Naravne nesreče ogrožajo 
ekosisteme, biotsko raznovrstnost, trajnostni razvoj in družbeno kohezijo. Z 
inovativnimi koncepti in metodami na področju prepoznavanja tveganj, 
preprečevanja nesreč in obvladovanja kriznih razmer bomo prispevali k izboljšani 
varnosti in učinkovitejšem obvladovanju kriznih razmer na nivoju lokalnih 
skupnosti in regije.  
 
V ciklu obvladovanja nesreč imajo regionalni in lokalni organi odločilno vlogo, zato 
je dejavno vključevanje teh organov v oblikovanje in izvajanje strategij za 
zmanjševanje tveganja in preprečevanje nesreč najboljši način, da se zagotovi 
razvoj čim učinkovitejših in funkcionalnih rešitev. Pri tem je pomembno tudi 
posvetovanje z javnimi in zasebnimi zainteresiranimi stranmi, vključno s 
prostovoljnimi organizacijami, in njihovo sodelovanje v tem procesu.  
 
Proaktiven pristop k obvladovanju nesreč je učinkovitejši in cenejši od pristopa, ki 
temelji zgolj na reagiranju na nesreče. Poznavanje lokalnega geografskega, 
gospodarskega in socialnega konteksta je bistvenega pomena za preprečevanje 
naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek. Odpornost skupnosti pomeni 
sposobnost ohranjanja delovanja kritičnih sistemov, tudi v izrednih in stresnih 
razmerah, sposobnost učinkovite prilagoditve na spremembe v fizičnem, 
socialnem ali ekonomskem okolju, samozadostnost/neodvisnost, ko so zunanji viri 
nedostopni in sposobnost učenja iz izkušenj za dolgoročno izboljševanje in 
napredek. 
 
S projektom bomo izboljšali pripravljenost in odziv lokalnih skupnosti na 
nepričakovane dogodke (nesreče, katastrofe) preko poglobljene analize trenutne 
stopnje odpornosti lokalne skupnosti na nesreče ter razvoja in implementacije 
inovativnega modela odpornosti lokalne skupnosti na nesreče.  
 
V okviru projekta bomo razvili inovativno orodje za oceno stopnje odpornosti 
lokalnih skupnosti na nesreče ter inovativno interaktivno spletno orodje za 
kontinuirano informiranost, izobraževanje, usposabljanje in zagotavljanje 
strokovnosti vseh vpletenih v postopke odziva na nesreče. Okrepili bomo 
povezovanje in sodelovanje vseh služb, odgovornih za odziv na nesreče (župan, 
civilna zaščita, gasilci, društva, prebivalstvo …).  
 
Na ravni lokalnih skupnosti bomo izboljšali predvidevanje tveganj, okrepili 
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povezovanje skupnosti s civilno zaščito in ostalimi agencijami/organizacijami, 
pripomogli h grajenju čuta za skupnost in socialni kapital ter k izgradnji kolektivne 
odgovornosti za zmanjšanje socioekonomskega vpliva, ki ga povzročijo 
nepričakovani dogodki, nesreče in katastrofe. 

PRIORTETA / UKREP RRP: Prioriteta: Regija privlačna za bivanje 
Ukrep: Razvoj modela odpornosti lokalnih skupnosti 
 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

Regija Spodnje Posavje 
Lokalne skupnosti (občine) v Posavski regiji   
Službe civilne zaščite v Posavski regiji 
Prostovoljna in poklicna gasilska društva v Posavski regiji 
Druge prostovoljne organizacije v Posavski regiji 
Lokalno prebivalstvo v Posavski regiji 
Ostala splošna in zainteresirana javnost 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

V skladu z nacionalnim Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014 – 2020 bodo v okviru prednostne osi 5 - Prilagajanje na 
podnebne spremembe, horizontalni ukrepi za obvladovanje tveganj, ki jih 
prinašajo podnebne spremembe. Podprte aktivnosti bodo priprava in izvedba 
skupnih in usklajenih akcij za doseganje večje odpornosti in odzivnosti pri 
obvladovanju vseh ugotovljenih tveganj na nacionalni in lokalni ravni, še posebej v 
vseh mestnih in ranljivih podeželskih območjih. Ta cilj bomo dosegli z 
vzpostavitvijo mreže usposabljanja in okrepitve sodelovanja med pristojnimi 
organi na področju usposabljanja, ozaveščanja, povezovanja, spodbujanja, 
izobraževanja, obveščanja ter postavitve sistemov za zgodnje alarmiranje. Te 
akcije bodo potekale usklajeno in dopolnjujoče z aktivnostmi na območjih 
pomembnega vpliva poplav, kjer se teritorialno prekrivajo. Upravičenke so med 
drugimi tudi lokalne samoupravne skupnosti. 
 

CILJI DO 2020: Splošni cilji:  
1) Izboljšati stopnjo odpornosti lokalnih skupnosti na nesreče in druge 
nepričakovane dogodke. 
2) Izboljšati varnost in kakovost življenja lokalnega prebivalstva. 
3) Spodbuditi gospodarski razvoj regije (višja gospodarska rast in konkurenčnost 
gospodarstva). 
4) Zmanjšati stroške, povezane z naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči 
človek. 
5) Ozavestiti prebivalstvo in strokovno javnost o kolektivni odgovornosti za 
odpornost skupnosti na nesreče. 
 
Specifični cilji: 
1) Ustvariti nabor učinkovitih dobrih praks in poglobljeno analizo teoretičnih 
konceptov s področja preprečevanja in obvladovanja nesreč.  
2) Izdelati učinkovito orodje za celovito oceno stopnje odpornosti lokalnih 
skupnosti na nesreče. 
3) Izvesti analizo odpornosti posameznih lokalnih skupnosti v Posavski regiji in 
primerjalno analizo lokalnih skupnosti. 
4) Razviti celovit inovativen model odpornosti lokalnih skupnosti na nesreče in ga 
pilotsko implementirati v posameznih lokalnih skupnostih Posavski regije. 
5) Izboljšati koordinacijo med akterji, izboljšati komunikacijo in pretočnost 
informacij v organizacijski hierarhiji, zvišati produktivnost, motiviranost in 
zaupanje akterjev, zagotoviti učinkovitejše delovne time, večjo koherentnost med 
deležniki s ciljem uspešnega reševanja težav. 
6) Okrepiti povezovanje in sodelovanje vseh služb in deležnikov, odgovornih za 
odziv na nesreče (župan, civilna zaščita, gasilci, reševalne enote, policija, vojska, 
prebivalstvo …). 
7) Razviti smernice in priporočila za učinkovitejše politike in strategije s področja 
obvladovanja nesreč na nacionalnem nivoju. 
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8) Organizirati dogodke za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih 
projekta ter izobraževanj za boljšo pripravljenost na krizne dogodke in nesreče. 
 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

Partnerji projekta so: 
 

1. Regionalna razvojna agencija Posavje 
2. Občina Krško, 
3. Občina Brežice, 
4. Občina Sevnica, 
5. Občina Bistrica ob Sotli 
6. Občina Kostanjevice na Krki, 
7. Občina Radeče 
8. Univerza v Mariboru  
9. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR)  

 
Predvidena je vključitev podizvajalcev: 

1. Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana 
2. i-RESC, Mednarodni inštitut za transdisciplinarno raziskovanje kritičnih 

infrastruktur  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

1. PROJEKTNI MENEDŽMENT  

- Upravljanje in vodenje projekta 

- Priprava projektnih poročil 

- Organizacija projektnih srečanj 

- Nadzor kakovosti 

2. POGLOBLJENA IDENTIFIKACIJA IN ANALIZA POTREB 

- Pregled literature, konceptov in dobrih praks s področja obvladovanja nesreč 

- Izvedba natančnega popisa obstoječih materialnih in človeških virov za 
potrebe zaščite in reševanja 

- Izdelava inovativnega orodja za analizo odpornosti lokalnih skupnosti na 
nesreče 

- Izbor članov delovne skupine za oceno odpornosti lokalnih skupnosti 
(predstavnik lokalne skupnosti, predstavnik službe civilne zaščite, predstavnik 
gasilske zveze, predstavnik reševalne enote, predstavnik policije, predstavnik 
prebivalstva, predstavnik nevladnih/prostovoljnih organizacij ipd.)  

- Izvedba 3 srečanj z delovno skupino za oceno odpornosti lokalne skupnosti 

- Izvedba analize, primerjalnih analiz ter izdelava smernic za razvoj modela 

3. KONCIPIRANJE IN RAZVOJ MODELA 

- Koncipiranje modela, vsebinskih sklopov in elementov 

- Razvoj celovitega inovativnega modela odpornosti skupnosti na nesreče 

4. IMPLEMENTACIJA MODELA V PRAKSO 
 
Vsebinski sklop 1: KREPITEV KADROV IN ČLOVEŠKIH VIROV 

- Izvedba odmevne kampanje CZ za nabor človeških virov 

- Usposabljanja in treningi veščin (treningi komunikacije, vodenja, učinkovitega 
reševanja problemov ipd.) za hitrejši, učinkovitejši in koordiniran odziv 
akterjev zaščite in reševanja. 

- Vzpostavitev skupnostne oz. regijske mreže za zagotavljanje strokovne 
psihosocialne pomoči v primeru nesreč in katastrof, kot so metode 
Debriefinga, Prva psihološka pomoč, metoda Solution-focused brief therapy in 
druge psihosocialne storitve za akterje zaščite in reševanja. 

  
Vsebinski sklop 2: KREPITEV POVEZANOSTI IN SODELOVANJA 

- Vzpostavitev skupne/regionalne spletne platforme za prenos znanja, 
usposabljanje, informiranje, povezovanje in popis virov, ki bo vključevala: 

 dobre prakse preprečevanja in odzivanja na naravne in druge nesreče 
(video material, smernice, priporočila …), 
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 natančen seznam kontaktov vseh pomembnih deležnikov v procesih 
zaščite in reševanja (predstavniki služb Civilne zaščite (občinski-
regionalni-državni nivo), pripadniki CZ, predstavniki vladnih organizacij, 
društev in humanitarnih organizacij, ipd.), 

 natančen popis tehnične opreme služb CZ in druge opreme (društva, 
prebivalstvo), 

 pomembno dokumentacijo služb zaščite in reševanja (načrti za zaščito in 
reševanje, ocene tveganja, zakonodajna dokumentacija …), 

- Organizacija in izvedba team-buildingov za okrepljeno sodelovanje in 
povezovanje posameznih akterjev zaščite in reševanja. 

 
Vsebinski sklop 3: NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA 

- Identifikacija najranljivejših ciljnih skupin prebivalstva (domovi za ostarele, 
vrtci, revne soseske, etnične manjšine, ipd.) in razvoj posebnih oblik intervencij 
zanje. 

- Učinkovito vključevanje načrtov zaščite in reševanja v urbanistične in 
prostorske načrte lokalnih skupnosti in regij. 

 
Vsebinski sklop 4: OZAVEŠČANJE IN KREPITEV PREBIVALSTVA 

- Razvoj promocijskega materiala za pozicioniranje Civilne zaščite kot 
sestavnega dela življenja v skupnosti, 

- Razvoj informativnega in izobraževalnega materiala za javnost: informiranost o 
tveganjih, informiranost o delovanju sistema obveščanja in znakov za 
nevarnost, o zavarovanjih, učenje iz preteklih izkušenj (predavanja o zadnjih 
katastrofah v skupnosti ipd.). 

- Izobraževalne kampanje za vse starostne skupine prebivalcev, da bodo znali 
sodelovati in se optimalno odzvati na nepričakovane dogodke – aktivno 
spodbujanje: poznavanje evakuacijskih načrtov, predstavitev smernic za 
evakuacijo (kako naj so pripravljeni), lasten načrt reševanja (družinski plan), kaj 
vse sodi v komplet za oskrbo v primeru nesreče, kako shranjevati pomembne 
dokumente, kaj je bistveno vzeti s seboj v primeru evakuacije, delitev vlog v 
družini (prva pomoč, uporaba gasilnega aparata ipd.), kako pomagati drugim … 

- Mobilizacija skupin in prostovoljcev v lokalni skupnosti za podporo 
interventnim službam (prostovoljci, klubi, društva). 

- Organizacija in/ali sodelovanje na dogodkih za krepitev vezi in socialnega čuta, 
npr. Dan Civilne zaščite, Dan preprečevanja naravnih in drugih nesreč, Dan 
odprtih vrat v Gasilski brigadi, ipd. 

- Načrtovanje aktivnosti po nesreči: nabor aktivnosti in dogodkov za gradnjo 
lokalne identitete za boljše privzemanje skupnih ciljev in delovanje za skupno 
dobro. 

- Vzpostavitev skupnostne oz. regijske mreže za zagotavljanje strokovne 
psihosocialne pomoči v primeru katastrof in nesreč za prebivalstvo.  

 
VSEBINSKI SKLOP 5 

- Ostale aktivnosti, identificirane v analizi potreb. 
 

 5. DISEMINACIJA PROJEKTA 

- Informiranje in obveščanje ter razširjanje projektnih rezultatov 
 

6. TRAJNOST REZULTATOV IN UČINKOV 

- Razvoj smernic in priporočil za učinkovitejše politike in strategije s področja 
obvladovanja nesreč na nacionalni ravni 

- Prenos razvitih znanj in orodij na celotno Slovenijo in sosednje regije 
(Hrvaška). 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 

3 leta: 2015 – 2018 
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projekta) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Projekt se bo izvajal na območju lokalnih skupnosti v 

Posavski regiji ter prostorih nosilca ter partnerjev projekta.   
Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občine v Posavski regiji. 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0 / / / 

Pripravljalna faza 1 Projektni menedžment 2015-
2018 

550.000,00 EUR 

2 Poglobljena identifikacija in 
analiza potreb 

2015 198.000,00 EUR 

3 Koncipiranje in razvoj 
modela 

2015-
2016 

195.000,00 EUR 

 Skupaj  943.000,00 EUR 

Izvedba 1 Implementacija modela v 
prakso 
 
1.1 Krepitev kadrov in 

človeških virov 
1.2 Krepitev povezanosti in 

sodelovanja 
1.3 Načrti zaščite in 

reševanja 
1.4 Ozaveščanje in 

krepitev prebivalstva 

2015-
2018 

1.000.000,00 EUR 

2 Diseminacija projekta 2015-
2018 

150.000,00 EUR 

3 Trajnost rezultatov in 
učinkov 

2017-
2018 

20.000,00 EUR 

 Skupaj  1.170.000,00 EUR 

  SKUPAJ  2.113.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 
EU 75%  1.584.750,00 

Nacionalna sredstva  10%  211.300,00 

Lastna sredstva 15%  316.950,00 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2015 X 2018 

Število vključenih deležnikov v procesih 
zaščite in reševanja 

0  250 

Število gospodinjstev deležnih ukrepov za 
izboljšanje pripravljenosti na naravne in 
druge nesreče 

0  25.000 

Število udeležencev vključenih v programe 
usposabljanja, izobraževanja, informiranja   

0  300 

Zvišana stopnja odpornosti in odzivnosti 
lokalnih skupnosti oziroma spodnje-
posavske regije kot celote pri obvladovanju 
tveganj. 

0  10 % 

Število izvedenih akcij 
ozaveščanja/informiranja o obvladovanju 
tveganj za naravne nesreče  

0  10 

Število vključenih oseb iz ranljivih ciljnih 
skupin 

0  200 

Drugo:  
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6.1.52.  Mreža socialnih storitev za starejše in medgeneracijsko sodelovanje 

POVZETEK PROJEKTA: Projekt je odgovor na potrebe, ki se vse bolj kažejo zaradi demografskih sprememb v 
družbi. Prebivalstvo Slovenije se stara in to dejstvo predstavlja enega večjih izzivov na 
področju urejanja skrbi za starejše tako na ekonomskem kot socialnem področju. Potrebne 
so spremembe v odnosu do starejše populacije na vseh področjih. Vse več se kaže potreba 
po medgeneracijskem povezovanju, izobraževanju starejših in njihovih svojcev, cilj pa je 
uspešna mladost ter kakovostno preživeta srednja in starejša leta. Mreženje različnih 
storitev bi temeljilo na načelih družbene odgovornosti, neprofitnosti in socialnega 
podjetništva, hkrati pa bi upoštevali ekonomske interese vseh vključenih skupin. 

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Prioriteta 2: Regija privlačna za bivanje / Razvoj socialnih storitev za starejše in 
medgeneracijsko sodelovanje 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

- starejši občani in njihovi svojci 
- mladi v smislu vzajemne pomoči starejšim in dodatnega izobraževanja 
 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Projekt izhaja iz potreb po boljšem in učinkovitejšem informiranju starejših občanov in 
njihovih svojcev o dostopnosti storitev na področju celostne oskrbe starejših. 
Koordinacijski center bi nudil vse informacije na enem mestu o ponudbi storitev in 
izobraževanj iz področja starostnikov in medgeneracijskega sodelovanja. Koordinacijski 
center bi  tako povezoval različne ponudnike storitev za pomoč starejšim občanom in 
njihovim svojcev v smislu nudenja pomoči na področju oskrbe, socialnega servisa (frizerske 
storitve, pedikura, masaže, delovne terapija, fizioterapija, del okoli hiše,…), spremstva na 
različne poti, druženja, informacije o naročanju storitev in blaga,…  
Vključene bi skratka bile vse informacije za večjo socialno vključenost, pomoč na domu, 
socialni servis, zdravstvene storitve, vzdrževanje in prilagoditve doma ter izobraževanja za 
starejše in njihove svojce z namenom preprečevanja nasilja v družini, medgeneracijskega 
sožitja ter kvalitetnega življenja v tretjem življenjskem obdobju. 

CILJI DO 2020: - ustanovitev socialnega servisa, povezati se z zunanjimi izvajalci 

- povezati različne ponudnike socialnih in drugih storitev, sprotno ažuriranje podatkov in 
novosti na področju ponudbe storitev 

- v sodelovanju z Ljudsko univerzo Krško in DSO Krško izvajati izobraževalni program NPK 
za socialne oskrbovalce/oskrbovalke 

- izvajati regijske koordinacijske sestanke z ponudniki storitev 

- v sodelovanju z Ljudsko univerzo Krško izvesti izobraževanja iz področja gerontologije, 
komunikacije in odnosov za starejše občane in njihove svojce z namenom krepitve osebne 
moči in izboljšanje družinskih odnosov 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

-Občina Krško, Ljudska univerza Krško  
- Z ostalimi zainteresiranimi partnerji se bomo še dogovarjali. Potencialni partnerji so: DSO 
Krško, MC Krško, Karitas, Društvo upokojencev Krško, ZD Krško, DU Brežice, CSD Brežice, 
MC Brežice, ZD Krško, CSD Sevnica, DU Sevnica, ZD Sevnica,… 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Carmen Rajer GSM:041-943-482 E-mail: carmen.rajer@gov.si 

Marina Novak Rabzelj GSM:051-606-497 E-mail: marina.rabzelj@gov.si 

Zdenka Žveglič GSM:031-707-026 E-mail: zdenka.zveglic@gov.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Oblikovanje partnerstva 

Analiza, pregled storitev, ponudnikov,… 

Ogled dobrih praks po Sloveniji (npr. Center za pomoč na domu Klas, Socio, Senior, 
platforma Matija,…)  

Promocija, informativni material, zloženke, letaki, medijsko oglaševanje,… 

Nakup potrebne opreme (računalniška tehnologija, pisarniški material, dodatna delovna 
oprema,…) 

Priprava in izvedba izobraževalnih programov 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 

2014 - 2020 
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projekta) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Center za socialno delo Krško 
Ljudska univerza Krško 
DSO Krško 
MC Krško in drugi… 
Teren – celotna posavska regija 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
/ 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 Analiza zadovoljstva 
uporabnikov oskrbe na 
domu v sodelovanju z 
Fakulteto za družbene 
vede 

2014  

Pripravljalna faza 1 Analiza stanja in potreb v 
posavski regiji 

2014 10.000,00 

2 Ogled dobrih praks 2014 50.000,00 

3 Oblikovanje partnerstva in 
delovanje 

2014-
2020 

10.000,00 

 Skupaj  70.000,00 

Izvedba 1 Vzpostavitev informacijske 
tehnologije 

2015- 
2016 

100.000,00 

2 Promocija, informativni 
material, medijsko 
oglaševanje 

2015 20.000,00 

3 Pilotno izvajanje v občini 
Krško, evalvacija 

2016-
2017 

30.000,00 

4 Širitev v ostale regije 
(Brežice, Sevnica) 

2017-
2020 

80.000,00 

 Skupaj  230.000,00 EUR 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Občina Krško   60.000,00 EUR 

Evropski   240.000,00 EUIR 

lastni    

 Skupaj  300.000,00 EUR 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest> 0 (koordinator 
+ izvajalci) 

5 

<Obseg novih poslovnih površin v m2> 0   

<Število prostovoljcev> 30   

Donos    

Drugo: - Analiza zadovoljstva uporabnikov z anketnimi vprašalniki 
- Spremljanje učinkov izvajanja programov pri partnerskih organizacijah z intervjuji in 
anketnimi vprašalniki 
- Spremljanje prepoznavnosti institucij za pomoč starejšim in njihovim svojcem z 
anketnim- evalvacijskim vprašalnikom 

6.1.53.  Mreža podpornih storitev za spodbujanje podjetništva in 

zaposlovanja v Posavju 

POVZETEK PROJEKTA: Na pobudo obstoječih podpornih okolij za podjetništvo predlagamo skupni regijski projekt 
Mreža podpornih storitev za podjetništvo in zaposlovanje Posavje v katerem smo združili 
znanje, področja dela in učinke različnih organizacij, ki se ukvarjajo s spodbujanjem 
podjetništva in zaposlovanja različnih ciljnih skupin, od lokalnih skupnosti, javnih zavodov, 
mladinskih, izobraževalnih in razvojnih organizacij, nevladnikov, Gospodarske zbornice, 
Zavoda za zaposlovanje ter drugih ključnih akterjev na področju gospodarstva. 
Namen projekta je: 
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- ustvarjanje trajnostnih zaposlitvenih možnosti 

- spodbujanje in omogočanje kvalitetnih pogojev razvoja podjetništva v Posavju 

- vključevanje vseh ciljnih skupin udeležencev v podporno okolje  

- usklajeno delovanje podpornih okolij Posavja za podjetništvo 
Projekt spodbuja upoštevanje temeljih načel družbeno odgovornega, socialnega podjetništva 
in socialne ekonomije: 
1. Trajnostni razvoj 
2. Neprofitno organizirano podjetništvo 
3. Vpetost podjetništva v lokalno oz. regionalno skupnost 
4. Lokalna samozadostnost 
Projekt združuje in vključuje tudi konkretne projektne predloge prispele na RRA Posavje in 
sicer Socialni inkubator Posavja, Vital – socialno središče, Center socialnega podjetništva, 
predlogi MC Krško, ime predloga VSŠ, Akademija za Posavje. 
Metodološki okvir: 

- skupna ponudba vseh potrebnih znanj (od pravnih, strokovnih, motivacijskih, 
prodajnih znanj, mentorstvo in coaching) za zagon novih podjetij in delovnih mest 

- pokrivanje in razporeditev vseh faz: informiranje, usposabljanje, zagon, razvoj in 
prodaja podjetniške ideje med podpornimi organizacijami 

- vključitev vseh območij Posavja (ruralno, urbano, vse občine Posavja) v 
spodbujanje podjetništva in zaposlovanja 

- vključitev vseh ciljnih skupin v spodbujanje podjetništva in zaposlovanja 

PRIORITETA / UKREP 
RRP: 

Horizontalna prioriteta: Učinkovitejše podporno okolje in razvoj nevladnega sektorja ter 
čezmejnega sodelovanja / Vzpostavitev mreže podpornih storitev za podjetništvo, Programi 
za spodbujanje socialnega podjetništva 
Projekt spada v več ukrepov: podporno okolje za podjetništvo, mreženje in socialno 
podjetništvo 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

KONČNI UPORABNIKI: 

- Brezposelne osebe 

- Osebe vključene v  vzgojne in izobraževalne procese 

- Ranljive ciljne skupine (nad 55. let, dolgotrajno brezposelni, invalidi, ...) 

- Upokojenci 

- Kmetovalci 

- Zaposleni z zagotovljeno socialno varnostjo 

- Nevladne organizacije 

- Že obstoječi poslovni subjekti 
POTREBE: celovito podporno okolje, ki bi jim nudilo vse »faze« in področja, ki so potrebne 
za zagon ali razvoj lastnega podjetja, od informiranja, izobraževanja, svetovanja, 
mentorstva, financiranja zagona, inkubiranja, iskanja virov, mreženja, marketinške, pravne 
in računovodske pomoči, promocije, iskanje novih oblik podjetniškega organiziranja do 
sistemskih rešitev, ki bi olajšale in spodbudile razvoj novih podjetij.  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Današnje stanje je, da je vse več akterjev na področju podpornih okolij za spodbujanje 
podjetništva in zaposlovanja v Posavju, kar povzroča naslednje težave: 

- Zmeda informacij o ponudbi 

- Nepovezano delovanje 

- Podvojevanje aktivnosti 

- Nekatere potrebe končnih uporabnikov ostajajo nezadovoljene 

- Ni stabilnega financiranja podpornih okolij 

- Konkurenca med podpornimi okolji za javna in zasebna sredstva 

- Ozko delovanje, le znotraj ene občine 

- Slabo poznavanje koncepta socialnega podjetništva med podpornimi okolji za 
podjetništvo 

Pobuda za oblikovanje skupnega regijskega projekta je prišla iz potreb ciljnih skupin 
uporabnikov in iz samih podpornih okolij, ki so zaznali, da bi z usklajenim in komplementarnim 
delovanjem podpornih okolij dosegli večji učinek, zadovoljili potrebam večjemu razponu 
ciljnih skupin ter omogočili več trajnostnih zaposlitev. 
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CILJI DO 2020: CILJI PROJEKTA: 
1. Spodbuditi in ustvariti nova trajnostna in zelena delovna mesta 
2. Povečati število vseh oblik samozaposlitev 
3. Povečati število registriranih socialni podjetij 
4. Povečati število zaposlenih v nevladnem sektorju 
5. Povečati število informiranih in usposobljenih za podjetništvo in socialno 

podjetništvo 
6. Definirati gospodarske priložnosti in potenciale za razvoj regije 
7. Utrditi in prenesti na druge regije nov model inkubiranja socialnih podjetij  

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Nosilec: Občina Sevnica 
Partnerji:  
zainteresirane občine RR Posavje 
Zavod KNOF so.p. 
Zavod RS za zaposlovanje 
Gospodarska zbornica OE Posavje 
Mladinski center Krško 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
Zavod Doseg 
Visoka strokovna šola Brežice 
Sklad dela Posavje 
Lokalna razvojna fundacija Posavje 
Regionalna razvoja agencija Posavje 
Center za podjetništvo in turizem Krško 
Šolski center Krško 
Mladinski center Bistrica ob Sotli 
Kulturni, turistični in razvojni center Radeče 
Zavod Svibno 
Zavod Otok 
Ljudska univerza Krško 
Petra Rostohar 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Mojca Žganec Metelko  GSM:  E-mail: 

Mojca Sešlar GSM: E-mail: 

Aleš Germovšek GSM: 
 

E-mail 

Tomo Jurman GSM: 
 

E-mail 

Mitja Valentinc GSM: 
 

E-mail 

in drugi predstavniki 
partnerjev 

  

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Projekt zajema vse faze in področja, ki jih je potrebno pokrivati za spodbujanje 
podjetništva in zaposlitev v Posavju: 

I. Informiranje 
II. Vzgoja za podjetništvo (projekti v vrtcih, šolah…) 
III. Usposabljanje 
IV. Podporna okolja za zagon in razvoj podjetij 
V. Mreženje  
VI. Sistemske rešitve 
VII. Promocija podjetništva in potencialov Posavja (v Posavju in izven Posavja) 

 
Vrste aktivnosti projekta: 

- Enotna baza izvajalskih storitev 

- Izdelava študije podjetniških potencialov 

- Ureditev prostorov, opreme za izvajanje, uresničevanje podjetniških idej 

- Vzpostavitev obrtnega parka za opravljanje podjetniške dejavnosti 

- Usposabljanje lastnega kadra 
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- Vzpostavitev »skupnih« regijskih enot oz. služb (računovodske, pravne...) znotraj 
obstoječih podpornih okolij 

- Izvajanje podprojektov – podpora novim poslovnim podjetjem po zagonu  

- Evalvacija 

- Vodenje celotnega projekta, koordinacija mreže 

- Enotna podoba info točk za podjetništvo 

- Promocija in informiranje 
 

Dodatne aktivnosti mreže: 

- Skupne regijske akcije, podjetniški festivali 

- Poenoten in skupen nastop do šol, občin, podjetij 

- Zastopanje socialnega podjetništva na regionalnem in nacionalnem nivoju 
(zagovorništvo, zakonodaja) 

- Skupna baza preizkušenih predavateljev  

- Aktivnosti za pripravo in uresničevanje strateških dokumentov (npr. Strategija 
razvoja so.p. Posavja) 

- Koordinacija "Coworking" točk na regionalnem nivoju 

- Regijski sistem "crowdfundinga" podjetniških idej 

- Aktivnosti za preprečevanje bega možganov 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2013-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Izvedba aktivnosti: Razvojna regija Posavje 
Prostori podpornih organizacij za podjetništvo: Radeče, 
Sevnica, Krško, Brežice, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica 
ob Krki 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 
– lokalne skupnosti 
 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

1 Osnutek analize trga, 
potreb in priložnosti 
podjetništva v Posavju 

2012-
2013 

1700 € 

2 Študija Strateško 
aplikativni okvir 
Socialnega inkubatorja 
Posavja  

2013 2900 € 

3 Zagon dejavnosti 
obstoječih podpornih 
okolij 

Pričetek v 
letu 2012 

20.000 € 

4 Zagon prvega socialnega 
podjetja v Posavju 

Pričetek v 
letu 2012 

163.500 € 

5 Izdelava skupnega 
projektnega predloga in 
koordinacija partnerjev 
mreže 

Pričetek v 
letu 2013 

500 € 

 Skupaj  188.600 € 

Pripravljalna faza 

-  

1 Nakup prostor in opreme 2014-
2015 

1.000.000 € 

2 Adaptacija prostorov 2014 -
2016 

500.000 € 

3 Usposabljanje lastnih 
kadrov   

2014-
2015 

110.000 € 

 Skupaj  1.610.000 € 

Izvedba 
 

1 Informiranje, oblikovanje 
enotne podobe točk 
mreže, vzpostavitev 

2014 - 
2020 

60.000 € 
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pregleda nad izvajalci in 
storitvami v Posavju 

2 Projekti vzgoje za 
podjetništvo (oblikovanje 
programov in izvajanje 
programov) 

2014 - 
2020 

220.000 € 

3 Izvajanje usposabljanj za 
bodoče podjetnike, 
vzpostavitev skupne baze 
strokovnjakov, 
predavateljev 

2014 - 
2020 

190.000 € 

4 Izvajanje aktivnosti 
podpornih okolij za zagon 
in razvoj poslovnih 
subjektov z vzpostavitvijo 
»skupnih« regijskih enot 
oz. služb (računovodske, 
pravne...), izvajanje 
podjetniških idej 

2014 - 
2020 

966.540 € 

5 Izvajanje aktivnosti 
mreženja - povezovanja 
partnerjev in drugih 
izvajalcev podjetniških 
storitev, bodočih in 
obstoječih podjetnikov, 
kupcev storitev posavskih 
podjetnikov … 

2014 - 
2020 

50.000 € 

6 Informiranje, oblikovanje 
enotne podobe točk 
mreže 

2014 - 
2020 

31.000 € 

7 Izdelava podlag za 
sistemske rešitve, prenos 
dobrih praks (npr. Socialni 
inkubator) izven posavske 
regije, lobiranje in 
zagovorništvo novih oblik 
podjetniških oblik, 
izdelava študije 
podjetniških potencialov 
Posavja .. 

2014 - 
2020 

160.000 € 

8 Promocija podjetništva in 
potencialov Posavja 
(sejmi, forumi …) 

2014 - 
2020 

110.000 € 

9 Vodenje in koordinacija 
projekta, usklajevanje 
podpornih organizacij, 
evalvacija 

2014 - 
2020 

286.000 € 

 Skupaj  2.073.540 € 

SKUPAJ STROŠKI  3.872.140 € 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

 Javni viri financiranja 
(lokalne skupnosti) 

3 % 
 
 

2013-
2020 

116.164,20 € 

Komunitarni programi 
(Interreg, Leader, itd.), 

2 % 2013-
2020 

77.442,80 € 
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Zasebni viri financiranja, 10 % 
 

2013-
2020 

387.214,00 € 

Finančni programi iz 
Strukturnih skladov EU 

2 % 2013-
2020 

77.442,80 € 

Regionalni sklad 80 % 2013-
2020 

3.097.712,00 € 

Mednarodni finančni 
programi, namenjeni 
spodbujanju 
podjetništva, 
socialnega podjetništva, 
zaposlovanja  

3 % 2013-
2020 

116.164,20 € 

SKUPAJ VIRI:  3.872.140 € 

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 
 

Kazalec (vir) 2014 X 2020* 

Število novih socialnih podjetij v 
Posavju 

1  10 do 20 

Število novih trajnostnih in zelenih 
delovnih mest  

  100 do 150 

Število zaposlitev v NVS   30 do 50 

Število vzpostavljenih mrež o in za 
podjetništvo 

0  1 

Število oblikovanih in izvedenih 
programov za vzgojo o podjetništvu 

0  3 

Število skupnih promocijskih akcij o 
podjetništvu v Posavju 

  5 

Število vzpostavljenih baz 
strokovnjakov, predavateljev 

  1 

Število oblikovanih modelov novih 
oblik podjetništva 

  1 

Število oblikovanih rešitev za 
spodbujanje lokalne 
samozadostnosti 

  1 

Število usposobljenih oseb za 
informiranje in pomoč  na področju 
podjetništva 

  15 do 30 

Število poenotenih info točk za 
podjetništvo in zaposlovanje 
Posavja 

0  15 do 20 

Število analiziranih podjetniških 
potencialov Posavja 

0  3 

Drugo:  
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6.2. SEKTORSKI PROJEKTI 

IME PROJEKTA: Ureditev komunalne infrastrukture v romskih naseljih  

POVZETEK PROJEKTA: Predmet projekta je izvedba osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih Kerinov 
Grm in Drnovo na podlagi veljavne lokacijske dokumentacije za naselja Kerinov Grm in 
Drnovo. V romskem naselju Kerinov Grm je že delno urejena osnovna komunalna 
infrastruktura. V naselje sta pripeljana primarni vodovod in elektrika. Urejena je tudi 
dostopna cesta in ceste v naselju. Primarni vodovod je rešil osnovno oskrbo s pitno vodo, 
vendar manjkajoči sekundarni vodovod bi racionaliziral porabo pitno vode in omogočil 
dostop vseh uporabnikov do zdrave pitne vode. Energetska infrastruktura ni dokončana, 
manjkata SN kanalizacija in nizkonapetostno omrežje. Telekomunikacijske kanalizacije v 
naselju ni. Ravno tako na območju naselje ni kanalizacijskega sistema, ravnanje z odpadki 
tudi ni urejeno. V delu naselja Drnovo, kjer živi romska skupnost ni v celoti urejena 
vodooskrba, kanalizacijski sistem v celoti ne deluje. Še pred tem je potrebno dokončno 
zaokrožiti naselje z odkupom dela zemljišča, ki je potrebno za legalizacijo obstoječih 
objektov, ki so se razširili na okoliško kmetijsko zemljišče. Z realizacijo projekta bi se v tako 
v Kerinovem Grmu, kot tudi na Drnovem zagotovili pogoji za »normalno« življenje.  

PRIORTETA / UKREP 
RRP: 

Zagotovitev enakih možnosti, izboljšanje pogojev življenja, zagotavljanje zdrave pitne 
vode, ekologija, kultura življenja, človeški viri 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb,število) 

Prebivalci romskega naselja Kerinov Grm – delno brez pitne vode, elektrike, brez 
kanalizacije, cca 200 ljudi 
Prebivalci naselja Drnovo, delno brez pitne vode, brez kanalizacije, cca 40 ljudi 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Občina Krško se prizadeva, da bi svojim občanom, pripadnikom romske skupnosti 
zagotovilo človeka dostojno življenje. Romi so marginalizirana skupnost, ki že desetletja 
živijo na območju občine Krško, vendar so iz različnih razlogov njihova bivališča zaostala in 
malo ali nič opremljena z osnovno komunalno infrastrukturo. V zadnjem desetletju je v 
občini Krško narejen velik napredek na tem področju. Tako je legalizirano največje romsko 
naselje v občini Kerinov Grm. Pravzaprav njegova legalizacija še poteka, potrebno je še 
dokončati začete projekte na področju vodo in elektro oskrbe ter v celoti urediti 
kanalizacijski sistem. Isto velja za del naselja Drnovo. Izvedba projekta ureditve osnovne 
komunalne infrastrukture v romskih naseljih sodi v skladen razvoj občine in regije, v smislu 
zagotavljanja enakih možnosti za vse. To so predvsem pravica do zdrave pitne vode. 

CILJI DO 2020: Ureditev sekundarnega vodovoda v Kerinovem Grmu 

Ureditev srednje in nizkonapetostnega električnega omrežja v Kerinovem Grmu 
Izgradnja kanalizacijskega sistema v Kerinovem Grmu 

 Ureditev in zaokrožitev območja romskega naselja Drnovo 

Ureditev vodovodnega sistema v romskem naselju Drnovo 

Izgradnja kanalizacijskega sistema v romskem naselju Drnovo 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

Občina Krško,  
Republika Slovenija,  
Zveza Romov Slovenije 
Forum romskih svetnikov Slovenije 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Ana Nuša Somrak GSM: E-mail: 

Andrej Sluga GSM: E-mail: 

Rafale Jurečič GSM: E-mail: 

Matjaž Pirc GSM: E-mail: 

Zdravko Pilipovič GSM: E-mail: 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Priprava projektov  

Izdelava manjkajoče projektne dokumentacije 

Pridobivanje upravnih dovoljenj za poseg v prostor 

Usklajevanje z državo 

Izvedba projektov 

Spremljanje in merjenje učinkov 
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TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

Začetek leta 2014, konec 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

 
Območje romskega naselja Kerinov Grm in območje naselja 
Drnovo 

Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 
Občina Krško, individualni 
lastniki – Romi, privatni 
lastniki 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0 Projektne dokumentacije, 
pregled, dopolnitve, 
pridobivanje novih 

2014 20.000,00 EUR 

Pripravljalna faza 1 Revizija projektne 
dokumentacije 

2014   5.000,00 EUR 

2 Priprava projektnih 
partnerstev 

2014  

3 Izvajanje nadzora 2014-2020 15.000,00  EUR 

 Skupaj 2014-2020 40.000,00 EUR 

Izvedba 1 Izgradnja srednje in nizko 
napetostnega omrežja v 
Kerinovem Grmu 

2015 120.000,00 EUR 

2 Izgradnja sekundarnega 
vodovoda v naselju Kerinov 
Grm 

2015 100.000,00 EUR 

3 Izgradnja 
telekomunikacijskega 
kanalizacije 

2015   10.000,00 EUR 

4 Izgradnja kanalizacijskega 
sistema v Kerinovem Grmu 

2016-2017 400.000,00 EUR 

5 Ravnanje z odpadki v 
Kerinovem Grmu 

2014   20.000,00 EUR 

6. Odkup zemljišča za 
zaokrožitev naselja Drnovo 

2014   10.000,00 EUR 

7. Izgradnja srednje in 
nizkonapetostnega omrežja 
na Drnovem 

2015    40.000,00 EUR 

8. Ureditev novega vodovoda 
na Drnovem 

2014    80.000,00 EUR 

9. Izgradnja kanalizacijskega 
sistema na Drnovem 

2018   200.000,00 EUR 

10. Izgradnja TK kanalizacije na 
Drnovem 

2014       5.000,00 EUR 

 Skupaj  985.000,00 EVROV 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Regionalni viri in EU 80   

Lokalna skupnost 2o   

Udeležba Romov 1   

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec(vir) 2014 2015 2020 

Število električnih priklopov – elektro družba    

Število vodovodnih priključkov  - komunalna družba    

 Število priklopov na kanalizacijo – komunalna družba    

 Število TK koristnikov – operater TK storitev    

Drugo:  
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6.3. SKUPNI REGIONALNI PROJEKTI NACIONALNEGA POMENA 

Skupni projekti razvojnih regij (vključuje tudi PROJEKTE IZ RAZVOJNIH NALOG DRŽAVE (19. Člen 
ZSSRR): 

6.3.1. Enotne regijske štipendijske sheme 

POVZETEK PROJEKTA: Sistem Enotnih regijskih štipendijskih shem temelji na pogodbeni vezanosti štipendista na 
regionalno okolje oz. gospodarsko družbo. Realizacija načela predhodne vezave vsebuje 
tudi načelo individualne odgovornosti štipendistov in njihovih skrbnikov, ki vsebuje 
elemente vračila subvencioniranega dela štipendije v kolikor ne pride do realizacije 
osnovnega namena štipendijske sheme. 
Izhajajoč iz želje po razvojni naravnanosti štipendijskih shem, smo prišli do zaključka, da je 
razvojno naravnanost sheme možno izvesti z uvedbo dveh nivojev v izvajanju štipendiranja 
ob upoštevanju načela alokacije in redistribucije. 
V praksi pomenita dva nivoja sistem dveh razpisov. Prvi razpis nam postreže z natančnimi 
podatki o študijskih smereh in šolskih programih, za katere se razpišejo štipendije in ostale 
vrste študijskih pomoči.  
V drugem razpisu pa se razpiše celotna kvota štipendij za tekoče šolsko leto, razdelana po 
študijskih smereh in programih.  
Izvajalci regijskih štipendijskih shem - regionalne razvojne agencije letno objavimo javni 
poziv k oddaji vlog za izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov za vključitev v 
sistem štipendiranja enotnih štipendijskih shem. Gospodarski in negospodarski subjekti v 
prijavi na javni poziv, opredelijo izobrazbeno strukturo prejemnikov štipendij, ki jih 
nameravajo štipendirati v sistemu. V praksi to pomeni, da se podjetjem, ki se javijo na 
javni poziv in so izbrana, omogoči vključitev v štipendijsko shemo. Na podlagi izkazanih 
potreb podjetij regionalne razvojne agencije objavimo razpis za  štipendije za tiste poklice 
in stopnje izobrazbe za katere so gospodarski in negospodarski subjekti v prijavi izrazili 
potrebo v posamezni regiji. Sredstva za izvajanje štipendijske sheme zagotavljajo podjetja 
vključena v štipendijsko shemo, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje – sredstva 
ESS, ter po nekaterih regijah lokalne skupnosti.  

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

 štipendisti 

 delodajalci 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

S ciljem spodbuditi kadrovsko štipendiranje, ki je v Sloveniji v drugi polovici 90-ih let začelo 
upadati ter vzpodbuditi delodajalce za vlaganje v bodoče kadre, smo v regionalnih 
razvojnih agencijah vzpostavili instrument regijskih štipendijskih shem. Na osnovi tega 
modela je bil poenoten sistem štipendijskih shem v dvanajstih regijah. Ta je najprej 
omogočil sofinanciranje kadrovskih štipendij z državnimi sredstvi (neposredne regijske 
vzpodbude) in deloma sredstvi lokalnih skupnosti, v zadnjih letih pa so v sofinanciranje 
vključena EU sredstva (evropski socialni sklad). 
Z vzpostavitvijo skupnega modela na nivoju regij smo tako: 
• bolj učinkovito razreševali omenjeno problematiko na področju trga dela, 
uspešneje zadovoljevali potrebe delodajalcev in študentov,  
• s svojimi aktivnostmi spodbujali perspektivne, nadarjene mlade kadre, da bodo 
ostali v regiji ter s tem prispevali k pospešenem in skladnem razvoju regije,  
• zagotovili gospodarstvu regiji dobro usposobljen, motiviran kader z dodatnimi 
znanji, 
• zmanjšali beg nadarjenih/perspektivnih kadrov iz regije, 
• spodbudili podjetja za načrtovanje razvoja kadrov in jih aktivno vključili v 
reševanje razvojnih problemov regije, 
• povečali število podeljenih štipendij v regiji, 
Regijske štipendijske sheme omogočajo usklajevanje ponudbe in potrebe po kadrih v 
regiji, spodbujajo delodajalce v regiji k dolgoročnemu načrtovanju kadrov glede na potrebe 
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svojega razvoja, postopno dvigajo izobrazbeno strukturo prebivalstva in zmanjšujejo 
strukturno brezposelnost v regiji, omogočajo večjemu deležu mladih, ki se šolajo izven 
regije, da se po končanem šolanju vrnejo v regijo in pripomorejo k njenemu razvoju, 
omogočajo neposredno reševanje nastalih problemov in neposredni stik in komuniciranje 
med delodajalcem, štipendistom ter izvajalcem štipendijske sheme. 
Prenos sofinanciranja regijskih štipendijskih shem iz SVLR in regijskih sredstev na MDDSZ 
oz. na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranja ter na sofinanciranje iz evropskega 
strukturnega sklada je v začetni fazi povzročil vrsto težav, nedoslednosti in zmede med 
delodajalci. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje je vpeljal svoj razpis in 
sofinanciranje kadrovskih štipendij kot neposredno sofinanciranje, regijske štipendijske 
sheme pa opredelil kot posredno sofinanciranje. Kljub temu se delodajalci raje odločajo za 
vključevanje v regijske štipendijske sheme, kar dokazuje tudi število podeljenih štipendij, 
saj so delodajalci razbremenjeni administrativnih postopkov. 
V novi finančni perspektivi 2014-2020 želimo sistem enotnih štipendijskih shem še 
nadgraditi. 

CILJI DO 2020:  Uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v regiji, 

 dvigniti raven izobrazbene strukture v regiji,  

 vplivati na znižanje strukturne brezposelnosti,  

 vplivati na vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo,  

 spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja 
kadrov,  

 približati kadrovsko funkcijo potrebam trga delovne sile,  

 zmanjšati odliv kadrov v velike centre, kar bo vplivalo na zmanjševanje razvojnih 
razlik posameznih regij v Sloveniji, 

 spodbujanje vpisa na tiste vrste in področja izobraževanja, ki omogoča večjo 
zaposljivost glede na potrebe gospodarstva. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 

12 regionalnih razvojnih agencij 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Nataša Šterban Bezjak GSM: 040 592 193 E-mail: 
natasa.sterban.bezjak@rra-
posavje.si 

Sabina Kos GSM: 040 592 196 E-mail: sabina.kos@rra-
posavje.si 

mag. Zdenka Žakelj GSM: 05 721 2240 E-mail: zdenka@rra-nkr.si 

Jana Nadoh Bergoč GSM: 05 721 2248 E-mail: jana@rra-nkr.si 

mag. Boštjan Požar GSM: 05 721 2241 E-mail: bostjan@rra-nkr.si 

Mateja Simšič GSM: 05 721 2243 E-mail: mateja@rra-nkr.si 

Dunja Velner GSM:031 640 179 E-mail: 
dunja@rra-mura.si 

Goran Serec GSM: E-mail: 
goran@rra-mura.si 

Danilo Krapec GSM:041 784 245 E-mail: 
danilo@rra-mura.si 

mag. Liljana Drevenšek 
(vodja projekta) 

GSM: 
041/311-819 

E-mail: 
liljana.drevensek@ljubljana.si  

Meta Koprivšek Tomažič 
(Področni svetovalec) 

GSM: E-mail: 
meta.koprivsek-
tomazic@ljubljana.si  

Karmen Sonjak 05 908 51 89 karmen.sonjak@rra-koroška.si  

Vesna Skudnik 05 908 51 82 vesna.skudnik@rra-koroska.si  

Urška Krajnc 05 908 51 81 urska.krajnc@rra-koroska.si  

Miljana Balaban GSM:040 453 922 E-mail: miljana.balaban@rc-
nm.si 

Maja Smerdu GSM: 040 605 581 E-mail: maja.smerdu@rc-nm.si 

Dušanka Lužar Šajt GSM: 041 331 250 E-mail: d.luzarsajt@fundacija-
prizma.si 

mailto:natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si
mailto:natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si
mailto:sabina.kos@rra-posavje.si
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mailto:dunja@rra-mura.si
mailto:goran@rra-mura.si
mailto:liljana.drevensek@ljubljana.si
mailto:meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si
mailto:meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si
mailto:karmen.sonjak@rra-koroška.si
mailto:vesna.skudnik@rra-koroska.si
mailto:urska.krajnc@rra-koroska.si
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Vesna Lukič Tel.: 02/ 333 13 42 E-mail: :  
v.lukic@fundacija-prizma.si 

Barbara Rupar (BSC 
Kranj), vodja projekta 

GSM: 04 281 72 48 E-mail: 
barbara.rupar@bsc-kranj.si  

Janja Erjavec (BSC Kranj), 
strokovna sodelavka 

GSM: 04 281 72 31 E-mail: 
janja.erjavec@bsc-kranj.si 

Staša Baloh Plahutnik  GSM: 041 548 311 E-mail: stasa.baloh-
plahutnik@rcr-zasavje.si 

Katarina Kojnik TEL: 03 56 60 518 E-mail: katarina.kojnik@rcr-
zasavje.si 

Janez Jazbec GSM:031 763 573 E-mail:janez.jazbec@rasr.si 

Barbara Kač Kadunc GSM:041 237 146 E-mail:barbara.kac@rasr.si 

Marjetka Čopi Cvek GSM: 
051 885 899 
(Vodja projekta) 

E-mail: marjetka.copi@prc.si 

mag. Damijana Kravanja GSM: 
051-665-711 

E-mail: 
damijana.kravanja@prc.si 

Maruša Mavri GSM: 
031-33-55-96 

E-mail: marusa.mavri@prc.si 

Tamara Ristić GSM: E-mail: tamara.ristic@rrc-kp.si 

Andreja Dujc GSM: E-mail: andreja.dujc@rrc-kp.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Dvonivojski sistem razpisa: 

 Letni pozivi za delodajalce  

 Letni razpisi za kadrovsko štipendiranje 

Izvajanje štipendiranja 
Informiranje in obveščanje 
Spremljanje pogodbenih obveznosti po zaključku izobraževanja 
Izterjava 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014-2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

Nacionalna operacija Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Izvedba 1    

2    

3    

4    

 Skupaj   

Možni viri financiranja: 
 

Vir  % Leto 
2014-2020 

Vrednost v EUR 

RRA POSAVJE    

Občina – po sklenjenih 
dogovoru 

20%  1.120.000,00 

Podjetja 30%  1.680.000,00 

EU sredstva 50%  2.800.000,00 

 RRA NOTRANJO KRAŠKE 
REGIJE 

   

 podjetje 50%  1.260.000 

 EU sredstva 50%  1.260.000 

 RRA MURA    

 podjetje 50%  1.350.000 

 EU sredstva 50%  1.663.000 

 RRA LUR    

 podjetje 50%  3.001.500,00 

mailto:stasa.baloh-plahutnik@rcr-zasavje.si
mailto:stasa.baloh-plahutnik@rcr-zasavje.si
mailto:katarina.kojnik@rcr-zasavje.si
mailto:katarina.kojnik@rcr-zasavje.si
mailto:tamara.ristic@rrc-kp.si
mailto:andreja.dujc@rrc-kp.si
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 EU sredstva 50%  5.145.000,00 

 Občine LUR 15% – 25%  2.143.500,00 

 RRA KOROŠKA    

 podjetje 50%  980.000,00 

 EU sredstva 50%  980.000,00 

 RC NOVO MESTO    

 podjetje 50%  2.381.818,00 

 EU sredstva 50%  2.381.818,00 

 FUNDACIJA PRIZMA    

 podjetje 50%  1.479.000€ 

 EU sredstva 50%  1.794.800€ 

 BSC KRANJ    

 podjetje 50%  2.000.000 EUR 

 EU sredstva 50%  2.250.000 EUR 

 RCR ZASAVJE    

 podjetje 50%  789.936,00 

 EU sredstva 50%  789.936,00 

 RASR    

 podjetje in občine 50% oz (25%, 
25%) 

 5.000.000,00 

 EU sredstva 50%  5.000.000,00 

 POSOŠKI RAZVOJNI 
CENTER 

   

 podjetje 50%  5.500.000,00 

 EU sredstva 50%  5.500.000,00 

 RRA KOPER    

 podjetje 40 %  722.238,96 

 EU sredstva 50 %  1.127.882,76 

 občine 10 %  180.559,74 

SKUPAJ podjetje   26.144.492,96 

 EU sredstva   30.692.436,76 

 občine     3.444.059,74 

     

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

RRA POSAVJE    

Število vključenih podjetij 25  65 

Število podeljenih štipendij 50  300 

Število zaposlitev 0  150 

RRA NOTRANJO KRAŠKE REGIJE    

Število vključenih delodajalcev Skupaj 40 
(v vseh 
letih), od 
tega 14 v 
letu 
2013/14 
(od tega 5 
novih) 

 50 

Število podeljenih štipendij 185  200 

Število zaposlitev pri delodajalcih 55 skupaj 
(od tega 10 
novih) 

 90 skupaj (od tega 10 
novih) 

RRA MURA    

Število vključenih delodajalcev 30  100 

Število podeljenih štipendij 50  350 

Število zaposlitev pri delodajalcih 10  200 
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RRA LUR    

Število vključenih delodajalcev (po 
dosedanjih izkušnjah) 

30  218 

Število podeljenih štipendij (po 
dosedanjih izkušnjah) 

50  350 

Število zaposlitev pri delodajalcih (po 
dosedanjih izkušnjah) 

0  210 

RRA KOROŠKA    

Število vključenih delodajalcev 25  60 

Število podeljenih štipendij 50  300 

Število zaposlitev pri delodajalcih 0  100 

RC NOVO MESTO    

Število vključenih delodajalcev 0  140 

Število podeljenih štipendij 0  245 

Število zaposlitev pri delodajalcih 0  170 

FUNDACIJA PRIZMA    

Število vključenih delodajalcev 18  50 

Število podeljenih štipendij 25  200 

Število zaposlitev pri delodajalcih   70 

BSC KRANJ    

Število vključenih delodajalcev 15  95 (letno cca. 15) 

Število podeljenih štipendij 60  210 (skupaj 
izplačanih 650) 

Število zaposlitev pri delodajalcih 0  50 

RCR ZASAVJE    

Število vključenih delodajalcev 20  50 

Število podeljenih štipendij 25  150 

Število zaposlitev pri delodajalcih   75 

RASR    

Število vključenih delodajalcev 40  120 

Število novo podeljenih štipendij 90  130 

Število zaposlitev pri delodajalcih 2  100 

- št. vključenih občin 10  16 

 POSOŠKI RAZVOJNI CENTER    

 Število vključenih delodajalcev 55  60 

 Število podeljenih štipendij 409  480 

 Število zaposlitev pri delodajalcih 10  70 

 RRA KOPER    

 Število vključenih delodajalcev 20  15 

 Število podeljenih štipendij 24  20 

 Število zaposlitev pri delodajalcih 3  17 

Drugo:  

6.3.2. Regionalne garancijske sheme 

1. POVZETEK PROJEKTA 

Regionalne garancijske sheme so formirane v okviru regionalnih razvojnih agencij. Prvi sta bili formirani v Zasavju ter 
Pomurju. Model zasavske garancijske sheme je bil prenesen in nekoliko modificiran v več slovenskih regij, vendar 
trenutno vsaka od RGS deluje nekoliko drugače. Z ukrepom želimo poenotiti delovanje RGS in povečati njegovo 
učinkovitost ter okrepiti finančno moč. Financiranje mikro, malih in srednje velikih podjetij skozi regionalne garancijske 
sheme ima nasproti nacionalnim finančnim inštitucijam več prednosti: boljše poznavanja regionalnih oz. lokalnih 
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podjetij, poznavanje specifičnih problemov in značilnosti regionalnega gospodarstva, hitrejši odzivni čas glede na 
potrebe podjetij, manj administrativnih ovir bolj partnerski odnos med regionalno inštitucijo oz. garancijsko shemo, 
banko in podjetjem ipd. Glede na to, da so modeli po regijah različni in nepregledni, s tem pa tudi pogoji za podjetja, je 
smiselno garancijske sheme poenotiti, povečati preglednost in okrepiti njihovo delovanje ter jih organizirati pod okrilje 
neke nacionalne finančne organizacije. S tem bi ohranili prednosti RGS in jih povezali s prednosti enotne, večje finančne 
inštitucije. Nacionalna finančna inštitucija bi z združevanjem sredstev iz različnih virov oz. skladov zagotavljala boljšo 
pogajalsko pozicijo nasproti bankam, večjo kontinuiteto delovanja garancijskih shem oz. dodeljevanja garancij ter s 
poenotenjem večjo preglednost delovanja garancijskih shem po regijah.  
Nacionalna finančna inštitucija bi izvajala naloge dogovarjanja z bankami, razpisovala sredstva za garancije po enotnih 
pogojih v vseh regijah, izvajala nadzor nad delom regionalnih garancijskih shem, izvajala delno pozavarovanje garancij. 
Regionalne garancijske sheme bi črpale sredstva v skladu s potrebami, torej postopno (razdelitev možnih kvot po 
regijah glede na indeks ogroženosti). Nacionalna finančna inštitucija bi del sredstev namenila tudi za oblikovanje 
rezervacij v primeru slabih naložb. 
Iz okvirne kvote sredstev 1 mrd EUR, združenih iz različnih virov oz. skladov, 
-  bi 75% sredstev namenili aktivnosti izvajanja garancijske sheme, ki bi jo razširili z aktivnostjo odobravanjem 
nepovratnih sredstev v obliki premij za odprtje novega delovnega mesta (70% za garancije ter 30% za subvencije), 
- 25% pa za namene aktivnosti vodenja oz. izvajanja na nacionalnem in regionalnem nivoju, pozavarovanja, oblikovanja 
rezervacij ipd.  
Pogoje oz. pravila delovanja garancijskih shem bi poenotili, nacionalna finančna inštitucija bi po predhodnem dogovoru 
z RGS in bankami objavila razpis, garancije pa bi odobraval garancijski odbor na nivoju vsake RGS. Garancije bi bile 
namenjene delnemu zavarovanju bančnih kreditov, ki naj bi bili dolgoročni, namenjeni financiranju osnovnih sredstev, 
20% kredita pa bi bilo možno pridobiti tudi za financiranje obratnih sredstev, seveda v povezavi z investicijo.  Hkrati bi 
se objavile tudi razpis za pridobitev subvencije  za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih 
mest.  Predvidevamo subvencijo v višini 30.000 EUR  dodeljeno po pravilu de minimis.   
Subvencijo bi lahko pridobila podjetja, ki niso starejša od dveh let in bi zaposlila vsaj eno osebo ter predložila poslovni 
načrt. Sredstva subvencije so namenjena pokrivanju stroškov plač,  najemu prostora in opreme, intelektualne lastnine, 
testiranja, patentov, licenc, svetovanja in stroškov nakupa materiala v povezavi z investicijo. 
Subvencija bi bila pridobljena ob predpogoju izvedbe investicije v opremo ter nove zaposlitve, investitor pa bi jo lahko 
pridobil v kombinaciji s garancijo za kredit ali samostojno. Delovno mesto bo moralo biti odprto v roku amortizacijske 
dobe opreme (povprečno pet let), subvencija pa bi se nakazovala postopno do končnega roka predvidenega 
amortiziranja osnovnega sredstva.  
Posamezna RRA bi sredstva namenila: 
30% kot nepovratna sredstva namenjena  odpiranju novih delovnih mest v povezavi z investicijo v opremo ter 
70% za bančne kredite, ki so namenjeni nakupu opreme, usposabljanju za delo z opremo in obratna sredstva v povezavi 
s investicijo. 
Podjetnik lahko pridobi: 

- Garancijo za kredit brez  subvencije 
- subvencija ob pogoju zaposlitve 
- Garancijo za kredit in subvencija ob pogoju zaposlitve 

V okviru projekta bi lahko v sedmih letih pridobili najmanj 7500 novih delovnih mest 

2. CILJNA 
SKUPINA, KI JI 
JE PROJEKT 
NAMENJEN 

Člani RGS (mikro, mala in srednje velika podjetja) 

3. ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE 

Pomanjkanje investicij in kreditni krč sta problem zadnjih nekaj let, ki ima posledico zapiranje oz. stagniranje števila 
delovnih mest, padec gospodarske rasti, dvig brezposelnosti… Podjetja potrebujejo lahko dostopne in stroškovno 
ugodne finančne vire za financiranje nameravanih investicij in tekočega poslovanja. Ker banke zaradi preteklih izkušenj 
z zavarovanjem kreditov težje odobravajo kredite, je smiselno, da se deli rizik med GS in banko in s tem olajša 
podjetjem dostop do finančnih virov. Nižja oz. subvencionirana obrestna mera še pripomore k odločitvi za investicijo in 
nižji obremenjenosti podjetij s stroški financiranja. Poleg problematike investiranja je zelo pereč problem 
brezposelnost. S premijami bi spodbujali odpiranje delovnih mest v povezavi z investicijo. Premije ne bi le olajšale 
financiranja v opremo, ampak bi tudi pripomogle k ustvarjanju kvalitetnih delovnih mest, financirano bi bilo tudi 
usposabljanje delavcev za delo z opremo, kar bi omogočilo kvalitetnejše in učinkovitejše delo ter zagon nove opreme. 

4. OPIS NAMENA PROJEKTA 

Zmanjšanje brezposelnosti, povečanje investicijske dejavnosti v podjetjih 

5. OPIS CILJEV PROJEKTA 
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Spodbuditi investicije v podjetjih in posledično rast in  razvoj podjetij ter ohranjanje in večanje števila delovnih mest. 
Cilji RGS so pospeševanje razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij, povečevanje investicijske aktivnosti v regijah, 
zmanjšanje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti pa prestrukturiranje gospodarstva, olajšanje dostopa podjetjem do 
kreditnih sredstev z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov in delitvi rizika med RGS in banko.  Podjetja, 
ki bodo kreditno sposobna in katerih poslovanje bo ocenjeno perspektivno, bodo lahko pridobila kreditna sredstva za 
financiranje investicij v osnovna sredstva (stroški materialnih in nematerialnih investicij) ter v obratna sredstva v 
povezavi z nameravano investicijo. Dodatno ali samostojno bodo lahko pridobila premije za odprtje novih delovnih 
mest v povezavi z investicijo, kar jim bo še olajšalo poslovanje oz. investiranje. 

6. PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA 

Nacionalna finančna inštitucija 

7. PREDSTAVITEV SKUPINE PARTNERJEV 

12 RGS oz. RRA-jev 

8. OPIS POSAMEZNIH AKTIVNOSTI 

Aktivnosti:  

Naziv 
aktivnosti 1: 

A1 – izvajanje dejavnosti garancijskih shem na regionalnem nivoju 

Opis 
aktivnosti 1: 

Aktivnost bodo izvajali vsi partnerji, ki izvajajo RGS.. 

Naziv 
aktivnosti 2: 

A2- odobravanje premij za odprtje novih delovnih mest v povezavi z investicijo (na regionalnem nivoju) 

Opis 
aktivnosti 2: 

Aktivnost bodo izvajali vsi partnerji, ki izvajajo RGS……   
 

Naziv aktivnosti 3: A2- odobravanje premij za oprtje novih delovnih mest v povezavi z investicijo (na regionalnem nivoju) 

Opis aktivnosti 3: Aktivnost bodo izvajali vsi partnerji, ki izvajajo RGS……   
 

 

A3- aktivnost vodenja in nadziranja izvajanja na nacionalnem nivoju (vključujoč sistem pozavarovanja, rezervacij 
ter vodenja razpisov) ter vodenja na regionalnem nivoju 

Aktivnost bo na nacionalnem nivoju izvajala nacionalna finančna inštitucija, na regionalnem pa RGS….. 

 

9. OKVIRNI ČASOVNI NAČRT PROJEKTA 

Začetek 
projekta 

2014 

Zaključek 
projekta 

 

 

Aktivnosti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 opomba 

1.  A1 – izvajanje 
dejavnosti garancijskih 
shem na regionalnem 
nivoju 

105 mio 105 mio 105 mio 105 mio 105 mio    

2.  A2- odobravanje premij 
za odprtje novih 
delovnih mest v 
povezavi z investicijo 

45 mio 45 mio 45 mio 45 mio 45 mio    

3.  A3- aktivnost vodenja in 
nadziranja izvajanja na 
nacionalnem nivoju 

50 mio 50 mio 50 mio 50 mio 50 mio    

 

10. PROSTORSKA OPREDELITEV PRIMERNIH LOKACIJ ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI 

Operacija oz. aktivnosti se bodo izvajale  na sedežih oz. v prostorih posameznih regionalnih razvojnih agencij, v okviru 
katerih delujejo RGS. Pisarne bodo primerno opremljene (pisarniško pohištvo, računalniška oprema, telefon ipd.) in 
zagotavljale  izvajanje RGS. 

11. PRIKAZ OKVIRNE FINANČNE OCENE PO AKTIVNOSTIH IN OKVIRNE CELOTNE  

 Aktivnosti projekta Ocenjeni bruto 
stroški 

Ocenjeni neto 
stroški 

opomba 

1.      

2.      

 SKUPAJ    
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12. PRIKAZ OKVIRNE CELOTNE VREDNOSTI PO PREDVIDENIH VIRIH FINANCIRANJA 

Viri 
sredstev 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skupaj 
po virih 

% 

Državni 
proračun 

         

drugo          

Skupaj          
 

 

13. KAZALNIKI 

KAZALNIK 1 Št. poenotenih in finančno okrepljenih RGS 

OPIS KAZALNIKA 1  

VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE 
KAZALNIKA 1 

RRA-ji 

KAZALNIK 2 Št. odobrenih garancij/kreditov: 

OPIS KAZALNIKA 2 5250 garancij/kreditov 

VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE 
KAZALNIKA 2 

RRA-ji, podjetja oz. investitorji 

KAZALNIK 3 Št. odobrenih premij za odprtje delovnega mesta= št. novih delovnih 
mest: 

OPIS KAZALNIKA 3 7500 premij za 7500 novih zaposlitev v obdobju 5 let 

VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE 
KAZALNIKA 3 

RGS, podjetja oz. investitorji 

6.3.3. Regionalne destinacijske organizacije – RDO 

1. POVZETEK PROJEKTA 

Povzetek projekta Regionalne destinacijske organizacije 2014 -2020: 
Projekt ''Povezovanje regionalnih destinacijskih organizacij 2014 – 2020'' je nadaljevanje in delna modifikacija operacije 
Regionalne destinacijske organizacije, ki se je izvajalo v trinajstih razvojnih agencijah po vsej Sloveniji. Operacija je 
glede na pridobljene izkušnje nekoliko spremenjena, vendar tako kot do sedaj razširjena na vse slovenske regije. 
Koordinator RDO-jev pa bi bila samostojna nacionalna turistična organizacija – SPIRIT.  Do sedaj so posamezni RDO-ji 
igrajo aktivno vlogo povezovalca in promotorja turistične ponudbe v regiji in tako omogoča oblikovanje integralnega  
turističnega produkta Slovenje, ki v promocijskih aktivnostih SPIRITa ni zajeto. Na podlagi tega smatramo, da moramo 
vsi RDO-ji strmeti k čim večji povezanosti v trženjskih aktivnostih na tujih trgih, samostojno ali v sklopu projektov 
nacionalne turistične organizacije.  
Cilj operacije je povezovanje sedanjih RDO-jev v konzorcij, kjer bi bil omogočen hiter pretok informacij, oblikovanje 
trdne partnerke mreže, lažje kandidiranje za evropska sredstva, priprava skupnih projektov. Vzpostavili bi model 
povezovanja RDO-jev, ki bi vseboval izmenjavanje vodenja, prav tako bi morali RDO-ji in SPIRIT Slovenja na večjih 
dogodkih, sejmih nastopati skupaj in usklajeno pod blagovno znamko Slovenije. Vsaka regija bi izpostavila svojo 
tematiko oz. panogo v turizmu za katere bi se specializirala, s tem bi se ponudba regij dopolnjevala.  
Razvojne prioritete projekta so povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve ter dvig 
konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Glavni cilji operacije RDO je promoviranje posamezne turistične regije pod 
skupno blagovno znamko Slovenije ter nadaljevanje promocijskih funkcij iz že zaključenega projekta RDO. 

2. CILJNA 
SKUPI
NA, KI 
JI JE 
PROJE
KT 
NAME
NJEN 

Na osnovi analize posameznih ciljnih segmentov so opredeljene primarne, sekundarne in terciarne 
ciljne skupine turistične destinacije.  Primarne ciljne skupine so: Obiskovalci kulturnih dogodkov, 
prireditev in ostalih družabnih dogodkov.;  Ljubitelji podeželja; Ljubitelji industrijske dediščine; 
Gostje na kratkih sprostitvenih oddihih; Adrenalinski športniki; Člani različnih društev; Šolske 
skupine; Obiskovalci izobraževanj, delavnic, seminarjev in konferenc. 

3. ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE 

Z definiranjem potencialnih in ciljnih trgov/segmentov smo razvrstili turiste v skupine, ki imajo podoben skupek želja, 
lahko pa se razlikujejo glede na različne potrebe, značilnosti in obnašanje. Namen segmentacije je učinkovitejše trženje. 
Na osnovi programov podeželja in industrije, analize turističnega povpraševanja, PEST in SWOT analize, trendov, vizije, 



179 
 

namena in ciljev ter segmentiranja lahko opredelimo primarne, sekundarne in terciarne ciljne skupine. Za celovitost in 
pestrost ponudbe turistične so pomembne vse navedene ciljne skupine. Razvrstitev na primarne, sekundarne in 
terciarne ciljne skupine kaže na njihovo sedanjo in kratkoročno pomembnost ter moč povpraševanja. Dolgoročno je 
strateškega pomena, da se pomembnost sekundarnih in terciarnih ciljnih skupin glede na moč povpraševanja poveča in 
da postanejo primarno pomembne ciljne skupine. 
Turistična destinacija je segmente, kam usmeriti trženjske aktivnosti, izbirala glede na njihovo velikost in možnost rasti, 
konkurenco in glede na cilje in vire, s katerimi razpolaga. Cilj segmentacije je doseči boljše razumevanje potreb turistov 
in prilagoditev obstoječe ter razvijajoče se ponudbe. Za vsak tržni segment je treba ugotoviti njegov potencial in 
skladno s tem določiti vrsto in obseg trženjskih aktivnosti. 
Analizirali smo najpogostejše metode, s katerimi turistična podjetja oblikujejo segmente svojih porabnikov. Na osnovi 
analize smo uporabili naslednje metode: geografska segmentacija, demografska segmentacija, psihografska 
segmentacija, motivacijska segmentacija in segmentacija na osnovi vedenjskih značilnosti (pogostnost prihoda). 

4. OPIS NAMENA PROJEKTA 

Namen projekta je promoviranje posamezne turistične regije pod skupno blagovno znamko Slovenija. Prav tako je 
namen povezovanja RDO-jev vzpostaviti trdno partnersko mrežo, ki bi imela večjo prepoznavno moč pri predstavitvah 
na domačih in tujih trgih.  

5. OPIS CILJEV PROJEKTA 

Splošni cilj projekta je nadaljevanje promocije turistične ponudbe ter vzpostaviti trdno partnersko mrežo in se skupno 
predstavljati na sejmih in drugih večjih dogodkih. Ta način bi pripomogel k boljši prepoznavnosti tako slovenskega 
turizma, kakor tudi turizma posamezne regije. Prepoznavnost destinacij kot turističnih destinacij v Sloveniji in tujini:  
Krepitev in uveljavljanje blagovnih znamk; Uveljavljanje in prepoznavnost turističnih produktov; Natančna opredelitev 
vizije, ciljev in smernic do leta 2020; Doseganje kakovosti turističnih produktov, proizvodov in ponudbe; Trajnostni 
razvoj turizma;  Povezovanje turističnih ponudnikov v integralne turistične produkte 

6. PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA 

Projektno partnerstvo vseh regionalne razvojne agencije v Sloveniji , torej 13 agencij 

7. PREDSTAVITEV SKUPINE PARTNERJEV 

V operaciji RDO 2014 - 2020 bodo sodelovale kot partnerji vse regionalne razvojne agencije, torej 13 agencij.  

8. OPIS POSAMEZNIH AKTIVNOSTI 

Aktivnosti: Aktivnosti na področju izboljšanja kakovosti obstoječih in razvoj novih turističnih produktov; Aktivnosti 
na področju promocije in trženja turistične ponudbe; Aktivnosti  na področju ugodnega poslovnega 
okolja za razvoj turizma v regiji 

Naziv 
aktivnosti 1: 

Izboljšanje kakovosti obstoječih in razvoj novih turističnih produktov 

Opis 
aktivnosti 1: 

Obstoječi turistični produkti se nanašajo na ključna in prepoznavna področja, ki opredeljujejo 
privlačnost območja. Številne privlačnosti namreč omogočajo razvoj različnih turističnih produktov. Na 
podlagi številnih potencialov, ki zaokrožujejo ponudbo in ustvarjajo povpraševanje smo opredelili 
možnosti za razvoj novih turističnih produktov, ki jih je možno umestiti v pestro paketno turistično 
ponudbo. Celoten koncept obstoječih in novih meddestinacijskih turističnih produktov je oblikovan na 
podlagi analize stanja, izbora ciljnih tržnih segmentov ter izbora strateških trženjskih ciljev in 
usmeritev. 

Naziv aktivnosti 2: Promocija in trženje turistične ponudbe   

Opis 
aktivnosti 2: 
 
 

 

Za povečanje prepoznavnosti blagovnih znamk bo potrebno opredeliti in povezati vrednote destinacij  
in ljudi, ki oblikujejo njeno identiteto. Le na ta način lahko namreč pripomoremo k uspešnejšemu 
turističnemu razvoju in promociji, pa tudi k razvoju gospodarstva in odpiranju za nove investicije. Zato 
je potrebna jasna in širše razpoznavna identiteta blagovnih znamk, urejena arhitektura, jasno 
pozicioniranje in enotno komuniciranje. Ne smemo pa niti mimo urejene strukture portfelija blagovnih 
podznamk, ki pojasnjujejo vlogo posameznih znamk, odnose med njimi in njihovo tržno vlogo, ki je 
ključna za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke. 

Naziv aktivnosti 3: Ugodno poslovno okolje za razvoj turizma v regiji 

Opis 
aktivnosti 3: 

Ustrezna organiziranost na ravni regij je ključnega pomena za nadaljnji razvoj turizma. Organiziranost 
na ravni regij mora temeljiti na vzpostavitvi oziroma nadgradnji sodelovanja s ponudniki turističnih 
storitev in vsemi drugimi vpletenimi, ki skupaj razvijajo, oblikujejo in tržijo turistično ponudbo regij. 
Povezovanje turističnih ponudnikov in lokalne skupnosti (javna, zasebna, civilna sfera) je nujno 
potrebno za nadaljnji razvoj turizma. Povezovanje turističnih ponudnikov in lokalne skupnosti mora 
temeljiti na nadgradnji sodelovanja z vsemi turističnimi ponudniki in lokalno skupnostjo (javna, 



180 
 

zasebna, civilna sfera), ki imajo željo po skupni prihodnosti razvoja, oblikovanja in trženja turistične 
ponudbe. Povezovanje s sorodnimi institucijami iz drugih slovenskih regij in iz tujine je ključnega 
pomena za nadaljnji razvoj turizma. Nič manj pomembno ni niti povezovanje s sorodnimi institucijami iz 
tujine, saj je  vzpostavitev sodelovanja oziroma nadgradnja le-tega z ustreznimi partnerji iz različnih 
regij. Izobraževanja za zaposlene v turizmu je potrebno opredeliti glede na perspektivo treh strank: 
delodajalcev, izobraževalnih organizacij in zaposlenih. Zaradi naraščajočega pomena intelektualnega 
kapitala v turizmu je izobraževanje za zaposlene neizbežno za doseganje konkurenčnih prednosti 
turističnih storitev, produktov in programov. 

        13. OKVIRNI ČASOVNI NAČRT PROJEKTA 

2014 - 2016 

       14. PROSTORSKA OPREDELITEV PRIMERNIH LOKACIJ ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI 

Operacija oz. aktivnosti se bodo izvajale  na lokacijah, ki bodo v lasti ali najemu regionalnih razvojnih agencij (v 
trinajstih regijah). Pisarne bodo primerno opremljene (pisarniško pohištvo, računalniška oprema, telefon ipd.) in 
zagotavljale  nemoteno delo udeležencev. 

15. PRIKAZ OKVIRNE FINANČNE OCENE PO AKTIVNOSTIH IN OKVIRNE CELOTNE VREDNOSTI  

 Aktivnosti projekta Ocenjeni bruto stroški 

 Izboljšanje kakovosti obstoječih in razvoj 
novih turističnih produktov 

 

 Promocija in trženje turistične ponudbe  

 Ugodno poslovno okolje za razvoj 
turizma v regiji SKUPAJ 

 

 SKUPAJ  

 Možni načini financiranja:   
- Obstoječi način: EU, MGRT ter sofinanciranje iz lastnih virov ter s strani lokalnih skupnosti 
- Sistemsko financiranje: zakon o spodbujanju razvoja turizma in turistična taksa (dober vir za turistično razvite regije in 
manj zanimiv za regije, ki šele začenjajo z razvojem turizma, vsekakor pa dobra dolgoročna rešitev).   

 

6.3.4. Podjetno v svet podjetništva- PVSP 

1. POVZETEK PROJEKTA 

Projekt PVSP 2014 je v bistvu nadaljevanje in delna modifikacija operacije PVSP 2013, ki se je izvajala po vseh regijah v 
okviru regionalnih razvojnih agencij, nosilni partner pa je bil Regionalni center za razvoj. Ta operacija je glede na 
dosedanje pridobljene izkušnje nekoliko spremenjena in prav tako razširjena na vse slovenske regije, koordiniral oz. 
vodil pa jo bo RCR.  V okviru operacije bo iz vsake od dvanajstih regij vključenih 60 udeležencev na letni ravni, v 
Zasavski regiji torej 60 letno (6 skupin za štiri mesece po 10 udeležencev, torej hkrati vključeni dve skupini po 10 
udeležencev). Udeleženci bodo v operacijo izbrani na podlagi kriterijev javnega poziva. Udeleženci bodo v posamezni 
RRA sklenili delovno razmerje za dobo štirih mesecev, prav tako jim bo na razpolago vsa podjetniška infrastruktura, 
mentoriranje, pridobivali bodo dodatna podjetniška znanja skozi organizirana usposabljanja s strani zunanjih izvajalcev 
s strokovnim znanjem in izkušnjami na posameznem področju. Skupini bosta vodeni in mentorirani v večjem delu 
ločeno, skupinska usposabljanja pa bodo zaradi racionalizacije stroškov skupna. Cilj operacije so zagotavljanje podpore, 
zlasti v obliki usposabljanja, mladim z višjo in visoko izobrazbo, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu ter 
zaposlovanje mladih. Kazalniki operacije so število zaposlenih, vključenih v vseživljenjsko učenje ter število zaposlitev v 
obdobju 12 mesecev po zaključku usposabljanja. Operacija se bo začela  izvajati konec leta 2013, prve vključitve bodo v 
januarju 2014. Stroški operacije znašajo na letni ravni za posamezno regijo 740.812 EUR, operacija pa bo sofinancirana 
s strani Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti.  

2. CILJNA 
SKUPINA, KI JI 
JE PROJEKT 
NAMENJEN 

Brezposelni ljudje z najmanj IV. stopnjo izobrazbe in starostjo do vključno 45 let, s stalnim 
bivališčem v eni od občin, ki jih pokriva posamezna RRA.  
(prioriteta VI. ali višja stopnja izobrazbe, starost do 35 let) 

2. ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE 

Brezposelnost v Sloveniji je hudo pereč problem. Brezposelni ne glede na starost in izobrazbo, predvsem pa mladi 
izobraženi ljudje brez delovnih izkušenj, v današnjem času težko pridobijo zaposlitev, mnogo jih razmišlja o samostojni 
podjetniški poti, vendar potrebujejo dodatna znanja, informacije, izkušnje s strani drugih, motivacijo…. Velik problem 
predstavlja tudi beg možganov prav te ciljne skupine iz regije v večja središča. 
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Namen projekta je, da z mentoriranjem, motiviranjem in dodatnim usposabljanjem ter prenosom izkušenj pripeljemo 
izbrane udeležence do formiranja lastnega podjetja in samozaposlitve, s tem, da že v času vključenosti v operacijo 
lahko brezposelni proučijo trg, konkurenco, pridobijo izkušnje in dodatna znanja, s katerimi se lahko v nadalje izognejo 
marsikateri začetniški napaki. 

3. OPIS NAMENA PROJEKTA 

Namen projekta je spodbuditi podjetništvo, predvsem med mladimi, ki naj bi ob pomoči mentorjev, s pridobivanjem 
dodatnega znanja, deljenjem izkušenj lažje odprli lastno podjetje, se v njem samozaposlili,  odprli tudi  potencialna 
nova delovna mesta, preprečitev bega možganov…  

4. OPIS CILJEV PROJEKTA 

Splošni cilji projekta so torej zagotavljanje podpore, zlasti v oliki usposabljanja, predvsem mladim z višjo in visoko 
izobrazbo, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu ter zaposlovanje brezposelnih, predvsem mladih. 

5. PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA 

Nosilec projekta bo Regionalni center za razvoj d.o.o., ki je bil že nosilec predhodne operacije PVSP 2013. RCR bo 
vodilni partner, hkrati pa izvajalec operacije za zasavsko regijo. 

6. PREDSTAVITEV SKUPINE PARTNERJEV 

V operaciji PVSP 2014 bodo sodelovale kot partnerji vse regionalne razvojne agencije, torej 12 agencij 

7. OPIS POSAMEZNIH AKTIVNOSTI 

 

Aktivnosti: 1. Usposabljanje udeležencev 

Naziv 
aktivnosti 1: 

A1 -usposabljanje udeležencev 

Opis 
aktivnosti 1: 

Aktivnost bodo izvajali prijavitelj in vsi partnerji na zgoraj opredeljenih območjih. Aktivnost zajema:   
- vključevanje udeležencev, 
- zaposlitev ter usposabljanje udeležencev,  
- mentorstvo udeležencem,  
- usposabljanje (večinoma skupinska usposabljanja, deloma individualna) s strani zunanjih 

izvajalcev, kot npr. uspešni podjetniki, podjetniki, ki so se srečali s težavami v poslovanju, 
managerji, ter drugi posamezniki, inštitucije (npr. različne zbornice, ljudske univerze ipd.) in 
podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki ipd.), ki imajo izkušnje in znanje na 
posameznih področjih oz. v okviru posameznih vsebin, ki naj bi jih bodoči podjetniki na splošno 
spoznali ali pa njihove podjetniške ideje pokažejo, da potrebujejo dodatno znanje iz določenih 
vsebin, 

- predstavitve in ogledi dobrih praks,  
- druge aktivnosti v skladu s programom usposabljanja. 
Aktivnost usposabljanje udeležencev se bo vodila kot standarden strošek na enoto in bo zajemala 
strošek dela zaposlenih v agencijah, strošek zunanjih mentorjev, strošek dela udeležencev (vključno z 
zdravniškimi pregledi ter varstvom pri delu), posredne stroške, stroke najemnine oz. amortizacije, 
stroške informiranja ter stroške zunanjih izvajalcev. 

 2. management fee 

Opis : Management fee bo pokrival naslednje stroške: 
- vsebinsko vodenje in koordinacijo programa,  
- usposabljanje mentorjev in drugih izvajalcev oz.  partnerjev za implementacijo programa na vseh 

lokacijah (regionalnih razvojnih agencijah),   
- pripravo enotnega načrta dela in modela izvajanja usposabljanja vključenih na vseh lokacijah,  
- pripravo dokumentacije in strokovnih podlag za pripravo in izvedbo programa,  
- pripravo osnutkov pogodb in ostalih dokumentov za udeležence,  
- pripravo programov dela z vključenimi v usposabljanja,  
- pripravo podlag za poročanje in pripravo poročil za posredniško telo na nivoju programa,  
- finančno vodenje in poročanje na ravni programa,  
- računovodsko- knjigovodsko vodenje in poročanje,  
- spremljanje izvajanja programa,  
- obiski na vseh lokacijah,  
- evalvacija programa,  
- tehnično- administrativna podpora programa.  
Operacijo na ravni države bo manegiral RCR Zagorje.  

8. OKVIRNI ČASOVNI NAČRT PROJEKTA 
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Začetek 
projekta 

 Jesen 2013 

Zaključek 
projekta 

 

 

Aktivnosti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 opomba 

1. Naziv 
aktivnosti: A1-
usposabljanje 
udeležencev 

8.598.873 8.598.873 8.598.873 8.598.873 8.598.873 8.598.873 8.598.873 To je vrednost 
celotne 
operacije -na 
posamezno 
regijo pride 
1/12 vrednosti 
A1, na RCR 
Zagorje pa 
dodatno še 
management 
fee 

4.  Management 
fee 

290.880 290.880 290.880 290.880 290.880 290.880 290.880  

 

9. PROSTORSKA OPREDELITEV PRIMERNIH LOKACIJ ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI 

Operacija oz. aktivnosti se bodo izvajale  na lokacijah, ki bodo v lasti ali najemu regionalnih razvojnih agencij (v 
dvanajstih regijah). Pisarne bodo primerno opremljene (pisarniško pohištvo, računalniška oprema, telefon ipd.) in 
zagotavljale  nemoteno delo udeležencev. 
 

10. PRIKAZ OKVIRNE FINANČNE OCENE PO AKTIVNOSTIH IN OKVIRNE CELOTNE VREDNOSTI (na ravni celotne 
operacije, vsota sedmih let!) 

 Aktivnosti projekta Ocenjeni bruto 
stroški 

Ocenjeni neto 
stroški 

opomba 

3.  Naziv aktivnosti: A1- usposabljanje 
udeležencev 

 60.192.111 Ocenjeni neto stroški so upravičeni 
stroški brez ddv 

4.  Management fee  2.036.160  

 SKUPAJ  62.228.271  
 

11. PRIKAZ OKVIRNE CELOTNE VREDNOSTI PO PREDVIDENIH VIRIH FINANCIRANJA 

Viri 
sredstev 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skupaj po 
virih 

% 

Občina          

EU 7.556.29
0 

7.556.290 7.556.290 7.556.290 7.556.290 7.556.290 7.556.290 52.894.030 85% 

drugo 1.333.46
3 

1.333.463 1.333.463 1.333.463 1.333.463 1.333.463 1.333.463 9.334.241 15% 

Skupaj 8.889.75
3 

8.889.753 8.889.753 8.889.753 8.889.753 8.889.753 8.889.753 62.228.271 100% 

 

 

12. KAZALNIKI 

KAZALNIK 1 Št. zaposlenih, vključenih v vseživljenjsko učenje 

OPIS KAZALNIKA 1 V letu 2014 720 udeležencev 

VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE 
KAZALNIKA 1 

RCR, ostali RRA-ji 

KAZALNIK 2 Št. zaposlitev v roku 12 mesecev po zaključku usposabljanja 

OPIS KAZALNIKA 2 252 (35% vključenih) 

VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE 
KAZALNIKA 2 

RCR, ostali RRA-ji, AJPES, udeleženci 

KAZALNIK 3  

OPIS KAZALNIKA 3  

VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE 
KAZALNIKA 3 
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6.3.5. Sofinanciranje razvojnih projektov za nastajanje novih star-up 

podjetij in inovativnih proizvodov  ter spodbujanje njihove globalne 

rasti 

Projektni predlog 
(naziv): 

Sofinanciranje razvojnih projektov za nastajanje novih start-up podjetij in 
inovativnih proizvodov ter spodbujanje njihove globalne rasti 

 

Nosilec projekta (naziv): Združenje inkubatorjev in tehnoloških parkov Slovenije, GIZ 

Status (občina, javni zavod, gospodarska 
družba, zasebni zavod, društvo, drugo): 

GIZ 

Naslov: Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba nosilca: Tanja Kožuh 

Kontaktna oseba: Marko Močnik 

Tel. Številka: +386 2 530 82 10 

E-mail naslov: marko@p-tech.si   

 

Sodelujoči partnerji pri projektu (naziv): 

Projektni partner 1: Pomurska: Pomurski tehnološki park (evidenca A) – koodinator v pomurski regiji 

Projektni partner 2: Podravska: Štajerski tehnološki park (evidenca A) – koodinator v podravski regiji 

Projektni partner 3: Podravska: Tovarna podjemov (evidenca A) 

Projektni partner 4: Savinjska: Mrežni inkubator Savinjske regije (evidenca A) – koordinator v savinjski 
regiji 

Projektni partner 5: Osrednje-slovenska: Tehnološki park Ljubljana (evidenca A) – koodinator v 
osrednjeslovenski regiji 

Projektni partner 6: Osrednje-slovenska:  Ljubljanski univerzitetni inkubator (evidenca A) 

Projektni partner 7: Goriška: Primorski tehnološki park (evidenca A) – koodinator v goriški regiji 

Projektni partner 8: Obalno-kraška: Inkubator Sežana (evidenca A) – koodinator v obalno kraški regiji 

Projektni partner 9: Obalno-kraška: Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske  Univerzitetni 
inkubator primorske (evidenca A) 

Projektni partner 10: Zasavska: Mrežni podjetniški inkubator Zasavske regije  RCR (evidenca A) – 
koodinator v zasavski in spodnjeposavski regiji 

Projektni partner 11: Koroška: Mrežni podjetniški inkubator Koroška - RRA Koroška (evidenca B) – 
koordinator v koroški regiji 

Projektni partner 12: Jugovzhodna Slovenija: Podjetniški inkubator Podbreznik - RC Novo Mesto 
(evidenca B) – koordinator v JV regiji 

Projektni partner 13: Gorenjska: RC IKT (evidenca B) – koordinator v gorenjski regiji 

Projektni partner 14: Spodnjeposavska: Tehnološki center Posavje (evidenca B) – koordinator v 
spodnjeposavski regiji 

Projektni partner 15: Notranjsko-kraška: RRA Notranjsko-kraške regije (ni v nobeni evidenci) – 
koordinator v Notranjsko kraški regiji 

Projektni partnerji so vsi subjekti inovativnega okolja vpisani na MGRT v evidenco A; v regijah v katerih ni 
subjekta inovativnega okolja vpisanega v evidenco A, pa je partner projekta SIO vpisan v evidenco B. Ker je 
projekt del regionalnih razvojnih programov je v vsaki regiji določen regijski koordinator, kot je razvidno iz 
zgornje tabele.  

Trajanje projekta  
(okvirni časovni načrt v letih): 

7 let 
1.1.2014 – 31.12.2020 

 

Projektno 
območje 
(območje 
izvajanja 
projekta) 

Regija/e Občine/e Lokacija/e 

Vse regije v SLO: Pomurska, Podravska, 
Savinjska, Osrednje-slovenska, Goriška, Obalno- 

kraška, Zasavska, Koroška, JV Slovenija, 
Gorenjska, Spodnjeposavska in Notranjsko-

kraška. 

Vse občine v 
omenjenih regijah 

Vse občine v 
omenjenih regijah 

 

mailto:marko@p-tech.si
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OPIS REGIJSKEGA PROJEKTA 

POVZETEK PROJEKTA  

Namen projekta je spodbujanje (1) nastajanja novih srednje tehnoloških in inovativnih storitvenih start-up 
podjetij ter (2) nastajanje novih inovativnih produktov z globalnim potencialom v že obstoječih srednjih in 
malih podjetij v slovenskih regijah preko subjektov inovativnega okolja. Tovrstno spodbujanje podjetništva, 
kot dobra svetovna in slovenska praksa, je ključno za gospodarski razvoj posameznih regij v državi, saj gre za 
krepitev inovacijske aktivnosti v regiji, ustvarjaje novih delovnih mest, večjo gospodarsko rast, prav tako pa se 
vnašajo vrednote proaktivnost v družbo. V sklopu projekta gre za nadgradnjo delovanja že učinkovitih tehnik 
spodbujanja podjetništva na dodatne ciljne skupine, ki sedaj niso bile zajete ter na nivo vseh regij. 
Projekt naslavlja dve ciljni skupini, in sicer (1) potencialne podjetnike ali »kreativce«, ki so običajno izobraženi 
ali v zaključni fazi pridobivanja izobrazbe (študentje,…), ambiciozni ter proaktivni posamezniki oziroma imajo 
specializirane poklicne kompetence ter (2) uveljavljena podjetja z inovativnim potencialom za prodor na 
globalne trge. Projekt za obe ciljni skupini zajema podporo v vseh fazah nastajanja in rasti podjetja (oziroma 
produkta), od zasnove ideje, ustanovitve podjetja, do globalne rasti.  
Ker je na regionalnem nivoju opazen negativni trend ustanavljanja novih podjetij kar vpliva na povečevanje 
regionalnih razlik, je z vidika skladnega regionalnega razvoja smiselno na regionalnem nivoju omogočiti 
podporo zagonskim podjetjem in najbolj racionalno je to storiti v okviru obstoječe infrastrukture katero je 
država že vzpostavila za ta namen. SIO namreč zagotavljajo ugodnejše prostorske in tehnične pogoje za 
nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja, imajo že razvite podporne programe, mrežo zunanjih 
ekspertov (laboratoriji, poslovni angeli, patentni zastopniki, garancijske sheme, ipd) in izkušnje ter izvajajo 
storitve za ustanovitev in začetno delovanje podjetij pod ugodnejšimi pogoji. Z podporo zagonskim podjetjem 
se tako podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi in katere vse regije za potrebe 
gospodarskega razvoja nujno potrebujejo. 
Cilj projekta je spodbuditi ustanavljanje novih podjetij preko tehnoloških parkov in inkubatorjev vpisanih v 
evidenco A ali B ter z njihovo pomočjo uspešno realizirati na letnem nivoju zagon 184 inovativnih podjetij oz 
1288 podjetij ob koncu projekta in zagotoviti vsaj 2576 novih zaposlitev ter  razvoj 93 inovativnih produktov 
na leto oz 651 novih produktov ob koncu projekta.  
OZADJE PROJEKTA  
Start-up podjetništvo je ključno zaradi inovacij, novih delovnih mest in gospodarske rasti ter vnašanja 
konkurenčne dinamike v poslovno okolje. Raziskava Global Entrepreneurship Monitor Slovenija (2012) navaja, 
da se ena tretjina dinamike gospodarske rasti držav pojasni z dinamiko start-up podjetništva. Poleg tega 
prispevajo k promociji inovacijskega sistema in vnašanju vrednot proaktivnosti v družbo. Vse najrazvitejše 
države v družbi znanja spodbujajo start-up podjetništvo tako z vidika investicije v prihodnost kot z vidika 
aktivnega snovanja dolgoročne gospodarske politike. Zakaj? Navajamo pet ključnih razlogov za spodbujanje 
start-up podjetništva: 

 Inovacije – So glavno gonilo razvoja gospodarstva v družbi znanja. Start-up podjetja so najprimernejša 
oblika unovčenja invencij ter s tem najboljši mehanizem za komercializacijo tehnoloških in drugih novosti. 
Prav tako startup podjetja prispevajo k hitremu razvoju novih tehnologij in nekega geografskega območja. 
Velika podjetja pogosto kupujejo start-up podjetja kot tehnologijo (temeljno sestavino), ki jo integrirajo v 
svoje poslovanje in s tem ohranjajo konkurenčno prednost. 

 Nova delovna mesta in gospodarska rast – Start-up podjetja dolgoročno ustvarjajo velik del novih delovnih 
mest in prispevajo h gospodarski rasti države. Glede na to, da start-up podjetja temeljijo na inovacijah, 
potencial start-up podjetij predstavlja zdravo jedro gospodarstva. Če želi država dolgoročno spodbujati 
nove zaposlitve, je nujno, da vlaga v segment podjetij, ki dolgoročno (v 10 letih in dlje) ustvarja največ 
delovnih mest. Start-up podjetja so idealna oblika in priložnost za zaposlovanje in aktiviranje generacije Y. 

 Vnašanje nove konkurenčne dinamike v gospodarski sistem – Start-up podjetja so najbolj dinamične 
gospodarske organizacije na trgu, saj v gospodarski sistem vnašajo dodatno dinamiko in konkurenčnost. To 
pomeni, da gospodarstvo ostaja zdravo, čilo in prizadevno, posamezna podjetja pa težje zaspijo na 
lovorikah. 

 Promocija inovacijskega sistema – Tehnološka in na znanju temelječa storitvena start-up podjetja so zelo 
povezana z institucijami znanja. Ustrezen podjetniški ekosistem tako promovira inovacijski pristop med 
visokoizobraženimi ter prispeva k aplikativni orientaciji raziskovalnega dela na univerzah in raziskovalnih 
institucijah. 
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 Vnašanje vrednot proaktivnosti v družbo – Start-up podjetništvo spreminja vrednote družbe in prinaša nov 
miselni vzorec, skladen z družbo znanja. Prebivalstvo se začenja vedno bolj zavedati lastne odgovornosti za 
svoje delo in karierni razvoj. 

(Vir: Start:up Manifesto, www.startup.si)  
Specializirane aktivnosti tehnoloških parkov, podjetniških inkubatorjev in univerzitetnih inkubatorjev in so v 
preteklih letih jasno pokazale učinkovitost spodbujanja nastajanja ter globalne rasti novoustanovljenih podjetij 
preko subjektov inovativnega okolja. Nujno je, da se tovrstna dokazano učinkovita podpora nastajanju ter rasti  
novih podjetij razširi še na druge ciljne skupine, ki  imajo potencial inovacijske dejavnosti, v vseh regijah. 
Recesija je namreč prinesla večjo stopnjo brezposelnosti med visoko izobraženim in kvalificiranim kadrom, prav 
tako pa trg zahteva vedno večjo fleksibilnost, kar pomeni, da na trgu najboljše poslujejo srednja in mlada 
podjetja, ker se lahko hitro prilagajajo. Zato so tovrstna podjetja tudi ključni strukturni del gospodarstva. Z 
sistematično podporo pri nastajanju in rasti novih podjetij z izvedbo planiranih aktivnosti bi bil dosežen cilj 
večje gospodarske rasti, ustvarjanja novih delovnih mest, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter 
hitrejši razvoj regijskega potenciala. 
Podjetja v fazi rasti 
Srednje in mala velika podjetja so pomemben sestavni del vsakega konkurenčnega gospodarstva (poleg velikih 
mednarodnih podjetij - multinacionalk ter na drugi strani novih mladih in inovativnih start-up podjetij). V Evropi 
ter tudi Sloveniji, mala in srednje velika podjetja predstavljajo velik sestavni del gospodarstva in posledično 
ustvarjajo več kot 40% delovnih mest. 
Velik problem malih in srednje velikih podjetij, ki ga kažejo mnoge raziskave je, da imajo pogosto problem 
razvojno-vodstvenega preskoka iz »družinskega, lokalnega,…« podjetja v globalno podjetje s hitrejšim 
potencialom in ambicijami po rasti. Izvorni problem se običajno nahaja v dejavnikih slabe notranje podjetniške 
klime, neustrezno zasnovanih procesov in organizacije poslovanja, neustreznih razvojno-raziskovalnih procesov 
za razvoj novih izdelkov ali zanemarjanje le teh, nepoznavanje lastnikov in vodstva po globalnih možnostih rasti 
ter pretekla konjunktura območja, ki je prinesla mnogo kratkoročnih priložnosti.  
Podjetniki, ki so ustanovili svoja uspešna podjetja v prejšnjem desetletju ob omenjeni veliki domači konjunkturi 
pogosto ne vidijo nove paradigme globalno usmerjenih podjetij, s čimer stagnira tudi njihova možnost rasti in 
razvoja. Na eni strani imajo ta podjetja veliko znanja, uspešne produkte ter utečeno poslovanje oziroma 
intelektualno lastnino, po drugi strani pa zaradi pomanjkanja znanja in socialnega kapitala premalo ambicij po 
rasti. V to kategorijo podjetij lahko uvrščamo tudi podjetja, ki bi lahko z razvojem novih izdelkov enostavno 
povečala svojo dodano vrednost.  
Kombinacija spodbujanja nastajanja novih start-up podjetij ter vzpostavitev podpore obstoječim podjetjem s 
potencialom v regiji bo doprinesla k ustreznemu dvigu podjetniške in gospodarske dejavnosti v posamezni 
regiji.  
NAMEN PROJEKTA 
Namen projekta je spodbujanje (1) nastajanja novih srednje tehnoloških in inovativnih storitvenih start-up 
podjetij ter (2) nastajanje novih inovativnih produktov z globalnim potencialom v že obstoječih srednjih in malih 
podjetij v slovenskih regijah preko subjektov inovativnega okolja. 
CILJI PROJEKTA 
Cilj projekta je spodbuditi ustanavljanje novih podjetij preko tehnoloških parkov in inkubatorjev vpisanih v 
evidenco A ali B ter z njihovo pomočjo uspešno realizirati na letnem nivoju zagon 184 inovativnih podjetij oz 
1288 podjetij ob koncu projekta in zagotoviti vsaj 2576 novih zaposlitev ter  razvoj 93 inovativnih produktov 
na leto oz 651 novih produktov ob koncu projekta.  
CILJNA SKUPINA  
Ciljno skupino predstavljajo: 
1) Potencialni podjetniki (zaposleni, brezposelni, študentje,…), tako doma, kot tudi v tujini, ki iščejo svojo 

lastno karierno samostojno pot, običajno z višjo izobrazbo oziroma v procesu izobraževanja ali s 
specializiranimi kompetencami  

2) Mlada podjetja v regiji oziroma uveljavljena podjetja z inovativnim potencialom za prodor na globalne 
trge 

 
AKTIVNOSTI PROJEKTA  
NAČIN IZVAJANJA: Vsak posamezni SIO - član konzorcija, bo izvedel navedene aktivnosti v dodeljeni regiji.  
AKTIVNOSTI PROJEKTA: 
DS1: Vodenje, koordinacija in poročanje o izvajanju projekta 
Delovni sklop je sestavljen iz dela, ki ga zaposleni pri partnerju opravijo za vsebinsko vodenje in spremljanje 
izvajanja projekta, skrb in nadzor doseganja rezultatov ter izvajanje projektnih aktivnosti, nadzor in finančno 

http://www.startup.si/
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administrativno poročanje ter spremljanje projekta, pripravo poročil in zahtevkov, itd. Aktivnosti koordinacije 
se v poročilu prikažejo z opravljenimi urami.  
Aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru delovnega sklopa: 
1.1: Vodenje projekta, koordinacija in interna komunikacija med partnerji 
1.2: Polletni sestanki projektih partnerjev  
1.3: Priprava vmesnih polletnih poročil in zaključnega poročila 
1.4: Vodenje baze podatkov in statistike za potrebe MGRT 
 
DS2: Pomoč pri nastajanju novih start:up podjetij 

Aktivnost 2.1: Promocija in krepitev kulture podjetništva  
Namen aktivnosti je izvedba promocijsko motivacijskih dogodkov za krepitev kulture podjetništva in nabor 
poslovnih idej katere imajo veliki potencial za uresničitev in realizacijo. Aktivnosti so usmerjene na regionalnem 
nivoju in prilagojene posamezni ciljni skupini, ki v posamezni regiji predstavlja največji potencial za ustanovitev 
inovativnih podjetij. Izvedba aktivnosti je nujna za doseganje čim boljših rezultatov projekta in vsak partner jih 
bo izvajal v svoji regiji. V regijah od koder prihaja več partnerjev bodo partnerji izvedbo aktivnosti uskladili po 
ciljnih skupinah.  
Načrtovani outputi: 

 izvedba 3 motivacijskih in promocijskih delavnic letno/partnerja  

 izvedba 2 podjetniških delovnih vikendov (od petka do nedelje do poslovne ideje) letno/partnerja 

 izvedba regionalnega natečaja za najbolj inovativno podjetniško idejo letno/partnerja 

 izvedba 3 inovacijskih delavnic za spodbujanje interdisciplinarnosti in različnih pristopov pomoči pri razvoju 
podjetniških idej letno/partnerja 

 vzpostavitev 1 skupne blagovne znamke podpore podjetništvu 

 objava vsaj 4 promocijskih člankov za krepitev podjetništva v medijih letno/partnerja 
 

Aktivnost 2.2: Vzpostavitev »co-working« prostora v posamezni regiji 
 V skladu z globalnimi trendi gre za t.i. "coworking prostor", ki predstavlja kreativno podjetniški prostor 
namenjen ciljnim skupinam za aktivno pomoč pri realizaciji kariernih in podjetniških ambicij. Prostor je 
namenjen aktivnemu delu na projektih, razvoju poslovne ideje/načrta/prototipa ipd., s pomočjo mentorja, 
kratkoročnemu najetju delovnega mesta ali v procesu ustvarjanja lastnega delovnega mesta. Gre za primere, ko 
posameznik ne potrebuje povsem lastne pisarne, delo od doma pa je neproduktivno in ne nudi ustrezne 
motivacije. Prostor dopolnjuje mentorski in vsebinski program (postal bom pogodbenik, podjetnik...), spletna 
platforma in mreženje.  Enotni fizični prostor bi v sklopu projekta prispevali partnerji SIO-ti v izmeri med 50 m2 
in 200 m2 v regiji, kjer so razporejena delovna mesta (10 m2 na delovno mesto) in vključujejo pisalno mizo, 
omaro, dostop do interneta, skupno kuhinjo ter sanitarije. Ciljne skupine lahko pod dogovorjenimi pogoji 
uporabljajo delovna mesta za določen čas, v primeru vključitve v izbran program podjetniške podpore in 
aktivno delo v programu brezplačno, v nasprotnem primeru po ceni pokritja stroškov. Prostori se ponudijo v že 
obstoječi infrastrukturi, oziroma potencialno v novih prostorih, če se identificira tovrstni potencial.  
Načrtovani outputi: 

 vzpostavitev 1 "coworking prostora" z vsaj 5 delovnimi mesti pri vsakem partnerju  
 

Aktivnost 2.3: Regijski podjetniški pospeševalniki z mentorstvom  
Po zgledu najboljših regijskih pospeševalnikov se skozi intenziven mentorski program pomaga potencialnim 
podjetnikom razviti poslovno idejo do faze registracije podjetja. Glede na predhodno navedene promocijske 
aktivnosti se pritegne ustrezne ciljne skupine katere se vključi v program in katerim se dodelijo mentorji. 
Regijski pospeševalnik bo združeval podjetniške mentorje iz regije, ki bodo v vsaki regiji pomagali podjetniškim 
skupinam ali posameznikom pripraviti se na zagon podjetja. Mentorstvo je usmerjeno v pripravo poslovnih 
načrtov, poslovnih modelov, tržnih analiz, strategij promocije, pomoč pri navezovanju stikov, iskanju virov 
financiranja, ipd. Program mentorstva se izvede v kombinaciji dela v obliki delavnic in B2B pomoči, ki je 
prilagojena posamezniku.        
Načrtovani outputi: 

 izvedba programa mentorstva  

 zagon 184 podjetij letno 
Aktivnost 2.4: Podjetniški vavčer za start:up podjetja  

Po zgledu avstrijskega ekosistema je rdeča nit vseh aktivnosti podjetniški vavčer za nova start:up podjetja ki so 
mlajša od 1 leta in zaposlijo vsaj 1 osebo za polni delovni čas. Aktivnost zajema pomoč pri zagonu podjetja v 
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obliki generalističnih in specialističnih svetovanj. Posamezno novo nastalo podjetje je upravičeno do koriščenja 
vavčerja v skupni višini 10.000 EUR, kjer gre za 5.000 EUR podpornih storitev v obliki opravljenih svetovanj 
internega osebja partnerjev ter koriščenja infrastrukture partnerjev in 5.000 EUR podpornih zunanjih storitev, 
ki jih rabi podjetnik pri zagonu poslovanja (promocijski material, analize, certifikati, patenti, specialistična 
svetovanja, ipd). Regijski vavčer bo predstavljal enkratno subvencijo za zagon podjetja katerega lahko podjetje 
vnovči v obdobju 12 mesecev od vključitve v program.  
Načrtovani outputi: 

 Pomoč izbrani polovici najbolj potencialnih zagonskih podjetij (92 podjetij letno) 
Aktivnost 2.5.: Info točke  

Za vse potencialne podjetnike in podjetja, ki se ne bodo vključili v intenziven mentorski program in ne bodo 
deležni ugodnosti podjetniškega vavčerja, bodo pa potrebovali podporne storitve v omejenem obsegu, bodo 
organizirane »info točke«, ki zajemajo izvedbo storitev splošnega podjetniškega svetovanja, pomoč pri 
oblikovanju poslovne ideje in poslovnega načrta, pomoč pri ustanavljanju podjetja ter specialistična podjetniška 
svetovanja iz področja različnih poslovnih funkcij, kot so marketing, finance, pogodbeno pravo, računovodstvo, 
strateški management, ipd. Posamezni koristnik info točke je upravičen do največ 10 ur podpornih storitev.  
Načrtovani outputi: 

 vzpostavitev 15 info točk po regijah 

 izvedba individualnih svetovanj  
 
DS3: Pomoč pri razvoju in trženju inovativnih produktov 

Aktivnost 3.1: Razvoj notranjega podjetništva in priprava na globalno rast  
Ciljno skupino predstavljajo obstoječa podjetja, ki imajo potencial rasti in rabijo pomoč pri prodoru na nove 
trge. Predpogoj za podjetje pripravljeno na rast je notranje podjetništvo, ki je po analizah v Sloveniji zelo slabo 
razvito. S tem namenom bodo partnerji skozi različna specializirana izobraževanja pomagali podjetjem:  

 vzpostaviti ustrezno notranjo klimo ter kulturo za razvoj notranjega podjetništva kot osnovo za razvoj 
inovacij v podjetju s katermi se bo uveljavljajo t.i. vitke »lean« metode razvoja novih produktov in storitev, 
ki poleg produktnega razvoja v sam začetek snovanja izdelka vključujejo tudi končne stranke. Metodologija 
je bistveno bolj učinkovita od klasične produktne metodologije in hitro širjenje tovrstnih pristopov 
zagotavlja vse večjo konkurenčnost tujim podjetjem, pri čemer slovenska podjetja močno zaostajajo; in 

 pri pripravi na globalno rast z pripravo analize in načrta mednarodne rasti, kot tudi pomoč in svetovanje 
pri pripravi ustrezne dokumentacije, prodajnih materialov, procesa spoznavanja kulture ipd. Skozi različne 
oblike mreženja se bo podjetjem omogočala podpora pri lažji širitvi na tuje trge po t.i. »soft-landing« 
konceptu. V sodelovanju s tujimi subjekti inovativnega okolja se bo podjetjem na izbranih tujih trgih 
omogočil dostop do ustrezne ugodne infrastrukture ter potrebnih svetovalnih storitev za zagon podjetja v 
tujini. 

Vse aktivnosti so zasnovane v skladu z dobrimi svetovnimi praksami podjetniškega razvoja držav, mest ali regij. 
Načrtovani outputi: 

 izvedba vsaj 3 specializiranih svetovanj letno po partnerju 
 

Aktivnost 3.2: Pomoč pri razvoju in trženju novih izdelkov, postopkov in storitev  
Aktivnost zajema svetovanje in praktično pomoč pri uspešni uvedbi novega izdelka, postopka ali storitev na 
trg. Aktivnosti pomoči so usmerjene v katerokoli fazo razvoja in uvajanja novosti na trg, katero podjetje 
potrebuje. Kot najpogostejša potreba storitev se kaže pomoč iz področja tehnično tehnoloških znanj, 
ekonomskih znanj in pravnih znanj skozi različne analize, kalkulacije, priprava strategij, poslovnih modelov, 
mreženja, testiranja, ipd. 
Načrtovani outputi: 

 Pomoč pri razvoju in trženju 93 novih produktov (izdelek, postopek ali storitev) podjetij na trg letno  
 
DS4: Razvoj novih storitev v subjektih inovativnega okolja  

Aktivnost 4.1: Dvig usposobljenosti SIO    
Med partnerji, subjekti inovativnega okolja, ki so vpisani na MGRT na seznam A in tistimi ki so vpisani na 
seznam B prihaja do razlik v razvitosti podpornih programov in izkušenj saj so nekateri bili ustanovljeni pred 
kratkim. Osnovni namen aktivnosti je prenesti dobre prakse in izkušnje delovanja SIO – tov iz ene regije v drugo 
regijo ter s tem dvigniti nivo podpornega okolja za podjetništvo v regijah v katerih do sedaj SIO-ti niso bili 
prisotni ter s tem vplivati na skladnejši regionalni razvoj. Aktivnost se bo izvedla v obliki letne strokovne 
konference, ki jo bo izvedlo združenje.  
Načrtovani outputi: 
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 izvedba 1 strokovne konference na temo prenosa dobrih praks letno 
 

Aktivnost 4.2: Specializacija subjektov inovativnega okolja 
Skladno s svetovnimi trendi in glede na raznoliko število subjektov inovativnega okolja je smiselno pripraviti 
strateške usmeritve posameznega subjekta partnerja in in se osredotočiti na razvoj podpornega programa v 
smeri specializacije, ki ga bo posamezni SIO obvladoval. Namen aktivnosti je doseči multiplikativne očinke z 
horizontalno integracijo vsebin med partnerji, kjer bi ob ponudbi osnovnih podpornih storitev za zagon podjetij, 
ki bi jih partnerji izvajali vsak v svoji regiji, subjekti specializirali ponudbo na druge komplementarne vsebine 
predvsem vezane na poglobljena najsodobnejša metodološka znanja izgradnje startup podjetij, specializirane 
programe za globalno rast podjetij in specializirane programe za posamezne sektorje skladno s potrebami 
pametne specializacije in tako okrepili podporno okolje. 
Na podlagi dosedanjih že razvitih programov in izvajanih aktivnosti SIO-tov bi razvoj podpornih storitev bil 
usmerjen na 3 programe: Start:up Geek House, Go:Global Slovenija in Pametna specializacija podpornih 
storitev za razvoj novih produktov. Vsak program ima nosilno institucijo, ki razvije program za področje 
celotne Slovenije, medtem ko ostali partnerji sodelujejo pri razvoju programa.   
1) Start:up Geek House (nosilec Tovarna podjemov, IRP) v okviru katerega bomo razvijali in izvajali 

specializirane aktivnosti namenjene startup podjetjem. Pri tem govorimo o razvoju in izvajanju programov 
v skladu z najsodobnejšimi smernicami razvoja startup podjetij, kot so The Lean Start:up, Business Model 
Generation, User Experiance,... Ključne aktivnosti v okviru specializiranega programa se bodo nanašale na 
sledeče aktivnosti: 

 Razvoj programa in njegovo stalno nadgrajevanje (priprava delovnih gradiv za delavnice, PPT, delovni 
listi, metode dela s podjetniki, spletna platforma,...) 

 Usposabljanje sodelavcev SIO po regijah za izvajanje osnovne verzije programov na regionalni ravni 

 Izvedba 5 tedenskega programa Master of Startup na nacionalni ravni za izbrana najboljša startup 
podjetja iz posameznih regij, ki ga sestavlja deset modulov. 

Merljivi cilji:  

 gradiva,  

 v vsakem SIO vsaj 1 usposobljen svetovalec za najsodobnejše metodologije,  

 30 najboljših startup podjetij vključenih v 5 tedenski program usposabljanja 
 

2) Go:Global Slovenija (nosilec TPLJ) kjer gre za sklop specializiranih programov za globalno rast startup 
podjetij. Ključne aktivnosti v okviru specializiranega programa se bodo nanašale na sledeče aktivnosti: 

 Razvoj programa in njegovo stalno nadgrajevanje (priprava delovnih gradiv za delavnice, PPT, delovni 
listi, metode dela s podjetniki, spletna platforma,...) 

 Izvedba pet tedenskega podjetniškega management programa na nacionalni ravni za izbrana najboljša 
startup podjetja iz posameznih regij 

 Izvedba individualnega mentorstva in izgradnja skupnosti na nacionalni ravni za izbrana najboljša 
startup podjetja iz posameznih regij 

 Izvedba programa za vključitev podjetnikov v tuje pospeševalnike na nacionalni ravni za izbrana 
najboljša startup podjetja iz posameznih regij 

 Izvedba informacijske platforme za globalno rast na nacionalni ravni za izbrana najboljša startup 
podjetja iz posameznih regij 

 Izvedba delovnih obiskov v tujini na nacionalni ravni za izbrana najboljša startup podjetja iz 
posameznih regij 

Merljivi cilji:  

 gradiva,  

 30 najboljših startup podjetij vključenih v programe go:global 
 

3) Go:Special oz pametna specializacija podpornih storitev za razvoj novih produktov (nosilec Pomurski 
tehnološki park), ki zajema prilagoditev vseh navedenih aktivnosti podpornega okolja znotraj identificiranih 
perspektivnih sektorjev (t.i. »deep dive«). Tovrstna pametna specializacija zajema prilagoditev podporne 
vsebine na specifike posameznega sektorja (sodelovanje z industrijo, specializirane delavnice,...), na podlagi 
potenciala, ki ga ima posamezna regija. 
Omenjena sektorska specializacija programa se bo razvila kot pilotni program najprej v Pomurju v predvidenem 
sektorju prehrane na podlagi identificirane dobre prakse in potenciala, ki ga ima regija. Na tem primeru dobre 
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prakse se bodo pripravile usmeritve in smernice za vsako posamezno regijo, da prilagodi podporne aktivnosti 
sektorsko, glede na regijske potenciale (tradicionalni sektorji in sektorji v rasti).  
Program specializacije zajema razvoj »peer rewiew metodologije« in oblikovanja sektorskega clustra z izvedbo 
programa storitev v smeri podpore za razvoj inovativnih produktov v obliki programa mentorstva, povezovanja 
z podjetji ter podporne aktivnosti promocije na sejmih ipd. Prav tako je pomemben del tovrstne specializacije 
povezovanje obstoječih podjetij v določeni industriji z novimi podjetji. 
Načrtovani outputi: 

 priročnik za pametno specializacjo v regiji  

 razvoj 1 clustra v sektorju prehrane z ponudbo podpornega programa za razvoj novih izdelkov  

 30 podjetij vključenih v program Go:Special  
 
NEPOSREDNI UČINKI PROJEKTA 
1. Zmanjševanje brezposelnosti s samozaposlitvami ter ustanovitvijo in zaposlitvijo v novem podjetju 
2. Ustvarjena nova podjetja neposredno na podlagi lastne poslovne ideje 
3. Razvoj novih inovativnih produktov 
4. Višja dodana vrednost zaposlencev, s pridobitvijo znanj in spodbujanjem kreativnega mišljenja 
5. Pritegnitev tujih kreativnih posameznikov, ki ustanovijo podjetje v Sloveniji  
6. Spodbujanje rasti podjetij v regiji ter posledično manjša brezposelnost in večja gospodarska rast 
7. Povečanje izvoza domačih podjetij 
 
PRIČAKOVANI KAZALNIKI PROJEKTA  

UČINKI PROJEKTA Začetna vrednost  
(stanje pred izvedbo operacije) 

Načrtovana vrednost ob 
zaključku projekta 

Število novoustanovljenih podjetij 
ob koncu projekta:  

0 1288 

Število ustvarjenih novih 
zaposlitev ob koncu projekta: 

0 2576 

Število novih produktov in storitev:  0 651 

REZULTATI PROJEKTA Začetna vrednost  
(stanje pred izvedbo operacije) 

Načrtovana vrednost 2 leti po 
zaključku projekta 

Ustvarjena dodana vrednost v obdobju 0 min 80 mio EUR 

*Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt projekta, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih 
specifičnih ciljev projekta 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se mora odražati v vsaj 
enem rezultatu. 
Vložek EUR v program start:up podjetij:  13.959.050 EUR 
Vložek EUR v program razvoja novih produktov:    3.403.050 EUR 
Vložek EUR/novo podjetje:         10.838 EUR 
Vložek EUR/novo zaposlitev:           5.419 EUR 
Vložek EUR/nov produkt:           5.227 EUR 
 
I. FINANČNI NAČRT PROJEKTA 

Ocenjena vrednost projekta (v EUR) 17.362.100 

Zagotovljeni lastni finančni viri (v EUR)  

 

Viri financiranja projekta v EUR v % 

Lastna sredstva (sredstva nosilca, partnerjev in podjetij)   

Pričakovana sredstva sofinanciranja   

Državni proračun 2.604.315 15% 

Proračun lokalnih skupnosti   

EU sredstva 14.757.785 85% 

Drugi viri (navedite): _______________   

Skupaj 17.362.100 100% 
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6.3.6. Podpora manjšim projektom NVS 

IME PROJEKTA: Podpora manjšim projektom NVS 

POVZETEK PROJEKTA: Vzpostavitev sheme globalnih nepovratnih sredstev za reševanje lokalnih problemov 

CILJNA SKUPINA: (kdo so 
končni uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

Ožja ciljna skupina: Nevladne organizacije  
Širša ciljna skupina: Lokalno prebivalstvo v posamezni razvojni regiji 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Na podlagi ugotovitev, da manjše lokalne organizacije zaradi premajhnih kapacitet 
projektov iz evropskih strukturnih skladov ne morejo izvajati, hkrati pa veliki projekti 
pogosto ne dosežejo končnih upravičencev na lokalni ravni oz. so premalo osredotočeni 
na potrebe specifičnih ciljnih skupin v posamezni lokalni skupnosti, je Evropska unija 
uvedla poseben mehanizem razdeljevanja sredstev, imenovan globalna nepovratna 
sredstva ("global grants", Uredba št. 1083/2006, 42. in 43. člen; predlog skupne uredbe 
za obdobje 2014 - 2020, 113. Člen, 7. odstavek).  
Gre za poseben mehanizem znotraj evropskega socialnega sklada (ESS), ki omogoča, da 
organ upravljanja izbere enega ali več zunanjih posredniških teles (ponavadi gre za 
konzorcij lokalne javne institucije in nevladne organizacije), ki potem razdeljujejo 
sredstva med NVO za izvedbo manjših projektov (v povprečju 7.000 – 15.000 EUR). 
Glede na majhna sredstva za posameznega upravičenca je tudi postopek prijave in 
poročanja poenostavljen. V praksi to pomeni, da se za shemo na nacionalni ravni 
predvidi določen znesek, ki se razdeli med regije in da v upravljanje posredniškim 
telesom. Posredniška telesa potem objavljajo razpise in razdeljujejo denar med NVO, 
spremljajo izvajanje ipd. Način izvedbe je torej po analogiji podoben programu LEADER 
oz. lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost. 
Mehanizem se uporablja od finančne perspektive 2000 – 2004. Od takrat se približno 1 
% sredstev ESS razdeli preko tega mehanizma. Države, ki že več let uporabljajo 
mehanizem: Velika Britanija, Francija, Španija, Nemčija, Češka, za naslednje obdobje pa 
ga bo uvedla tudi Hrvaška.   
Shema GNS zasleduje iste cilje kot celoten ESS. Predlog skupne uredbe 2014 - 2020 
pravi, da je shemo potrebno predvideti v ustreznem operativnem programu in določiti 
sredstva zanjo. 

CILJI DO 2020: 9. Dvig zaposljivosti lokalnega prebivalstva 

10. Večja socialna vključenost marginalnih skupin 

11. Razvoj socialnega podjetništva na lokalni ravni 

12. Večja vključenost manj izobraženih in ranljivih skupin v neformalno 
izobraževanje 

13. Dvig kapacitet in razvitosti NVO na lokalni ravni 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

CNVOS, RRA-ji po razvojnih regijah, regionalna stičišča nevladnih organizacij po 
posameznih regijah 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

Nataša Šterban Bezjak RRA Posavje E-mail:natasa.sterban.bezjak@rra-
posavje.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

Opredelitev sheme v OP in RRP 

Opredelitev mehanizma in pravil, določitev organa upravljanja (OP) 

Izvajanje garancijske sheme – podpora projektom 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 

Razvojne regije Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? --- 
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štev.) 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 Opredelitev sheme v RRP 2013 0 

Pripravljalna faza 1 Opredelitev mehanizma 
in pravil, določitev 
organa upravljanja (OP) 

2013 0 

2    

3    

 Skupaj  0 

Izvedba 1 Izvajanje garancijske 
sheme – podpora 
projektom 

2014-
2020 

10-20 % sredstev ( od 36.100.000 
EUR) 

2 Sofinanciranje projektov 2014-
2020 

36.100.000 EUR 

3    

4    

 Skupaj  36.100.000 eur 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

ESS 85 % 2014-
2020 

30.685.000 EUR 

Nacionalna sredstva 15 % 5.415.000 EUR 

   

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

<Število novih delovnih mest>    

<Obseg novih poslovnih površin v 
m2> 

   

Število izvedenih manjših 
projektov 

Letno povprečno 10 projektov = 70 

Število vključenih končnih 
uporabnikov 

1.000 

Število izvedenih akcij za razvoj 
lok.skup. 

21 

    

Drugo: Projekt se sklada s strateškimi akti, saj se z manjšimi projekti zasleduje cilje, ki jih je 
posamezna razvojna regija postavila v svojih strateških dokumentih. Hkrati pa projekt 
zasleduje cilje Evropske unije, ki posebej poudarja pomen lokalnega razvoja, lokalnih 
partnerstev in globalnih nepovratnih sredstev. 

Strategija razvoja Slovenije 
2014 – 2020 (izhodišča, 
januar 2013) – poglavje 8. 
Prioritete 

e. Učinkovit javni sektor in javna država – alineja 9: Razvoj ustreznega podpornega 
okolja za razvoj nevladnih organizacij in prostovoljnega dela d. Vključevnje družbe – 
alineja 4: Večja družbena in socialna vključenost; alineja 5: večja vključenost invalidov, 
alineja 16: Krepitev lokalnih razvojnih pobud in razvojnih partnerstev; znanje in 
zaposlovanje – alineja 1: višja zaposlenost in boljša zapolsjivost delovno sposobnega 
prebivalstva, alineja 8: vključiti manj izobražene in ranljive skupine v različne oblike 
neformalnega izobraževanja 
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6.3.7. Razvoj kolesarskih stez v Sloveniji 

IME PROJEKTA: RAZVOJ KOLESARSKIH POVEZAV  V SLOVENIJI 

POVZETEK PROJEKTA: Državno kolesarsko omrežje sestavljajo daljinske, glavne in regionalne kolesarske 
povezave. Na omrežje državnih kolesarskih povezav se navezujejo občinske kolesarske 
povezave. 
V okviru projekta je potrebno identificirati obstoječe strokovne podlage in tehnične ter 
prostorske dokumentacije za kolesarske povezave na nivoju posameznih regij ter 
pregledati obstoječe stanje kolesarskih povezav ter jih uskladiti tako na državnem, 
občinskem in regionalnem nivoju in izdelati idejne zasnove ali dodelati obstoječe 
posameznih kolesarskih povezav. V skladu z idejnimi zasnovami je potrebno izdelati 
dokumentacijo ter pridobiti gradbena dovoljenja za izgradnjo kolesarskih povezav, kjer 
je to potrebno. V času priprave projektnega predloga ni mogoče oceniti stroškov, ki 
bodo nastali tekom projekta, kajti za vsako kolesarsko povezavo je potrebno posebej 
oceniti stroške na podlagi pripravljalne dokumentacije. 
Ključnega pomena je uvrstitev projekta v strateške in izvedbene dokumente na 
državnem nivoju in regionalnem nivoju ter zagotoviti ustrezne podlage ter črpanje 
sredstev EU. 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni 
uporabniki, analiza 
njihovih potreb, število) 

Kolesarji: 

- ki se vozijo iz potrebe: ti kolesarji se vozijo s točno določenim namenom in 
ciljem (v službo, šolo, banko, po nakupih). Namen takega kolesarja je, da čim 
lažje, čim hitreje in čim bolj varno pride na cilj. 

- ki se vozijo zaradi rekreacije in v turistične namene: zanje so pomembni 
okolje, udobnost in varnost na poti. Rekreacijskim kolesarjem sta doživljanje 
okolja in vožnja sama namen in cilj. Dolžina dnevne rekreacijske vožnje je od 
25 do 50 km, največ 80 km.  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta 
ter opis skladnosti z 
razvojno specializacijo 
regije) 

Prometna infrastruktura državnih kolesarskih povezav je v pristojnosti izvedbe 
državnega nivoja, ki za izvedbo državnih kolesarskih povezav zagotavlja tudi vire 
financiranja. Za izvedbo prednostnih obsežnejših samostojnih odsekov daljinskih, 
glavnih in regionalnih kolesarskih povezav kot delov državnega kolesarskega omrežja 
in izvedba ukrepov za vodenje kolesarjev s predpisano prometno signalizacijo po 
obstoječih primernih maloprometnih cestah skupaj z motornimi vozili, je zadolžena 
Direkcije Republike Slovenije za ceste. V praksi se je v preteklih letih pokazalo, da so 
pristojnosti vzpostavljanja celovitega kolesarskega omrežja v Sloveniji precej 
nedorečene. Pokazalo se je tudi, da država sama ni zmožna realizirati financiranja 
vzpostavljanja državnega kolesarskega omrežja in da so ravno občine in regije s 
projekti sofinanciranimi predvsem iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znatni 
meri pripomogle k vzpostavljanju državnega kolesarskega omrežja. Po javno 
dostopnih podatkih portala www.eu-skladi.si je bilo med leti 2207 in 2013 dodeljenih 
dobrih 22 milijonov € Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za projekte, ki v večji 
meri potekajo v zahodni kohezijski regiji Slovenije. Med leti 2007 in 2011 je bilo 
slovenskim občinam dodeljenih dobrih 6,5 milijona € (EU sredstva) za vzpostavljanje 
kolesarskih povezav iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za t.i. sredstva 
regionalnih spodbud ali "Prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni 
razvojni programi". Državna mreža kolesarskih povezav mora omogočiti povezavo 
regionalnih in občinskih kolesarskih povezav ter biti umeščena v prostor skladno z 
usmeritvami razvoja lokalnega oz. regionalnega nivoja. Za določitev konkretnih tras 
kolesarske infrastrukture v Sloveniji je torej nujno sodelovanje občin oz. skupen 
nastop zainteresiranih regij, ki aktivno izvajajo vse aktivnosti priprave projektov 
posameznih tras v okviru meja občin oz. regij. 
Direkcija Republike Slovenije za ceste je glede na določila • Zakon o cestah, ZCes-1 
(Ur. l. RS, št. 109/2010)) zadolžena za načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje državnega 
kolesarskega omrežja. Nacionalna strategija in prometna politika spodbujata razvoj 
ne-motoriziranega prometa, kolesarske infrastrukture in uporabo koles povsod, kjer je 
to možno in smiselno. 
Razvoj kolesarskega omrežja med drugim prispeva k nacionalnemu in regionalnemu 

http://www.eu-skladi.si/
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razvoju predvsem z:  

- izboljšanjem prometne in rekreacijske infrastrukture v turističnih regijah in 
regijah z velikim potencialom razvoja kolesarskega turizma, 

- izboljšanjem prepoznavnosti celostne turistične ponudbe regij, 

- omogočanjem specializirane ponudbe miru, sprostitve, doživljanja 
neokrnjene narave, krajevnih naravnih in kulturnih znamenitosti, krajevne 
zgodovine, prireditev in običajev ter kulinarike; 

- pozitivnim vplivom na zdravje in počutje prebivalcev Slovenije in s tem 
manjšam pritiska na javno zdravstveno blagajno. 

Prostorska zasnova bodočega državnega kolesarskega omrežja je podana v 
kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana RS (Uradni list RS št. 72/95, z dne 
15.6.1995). Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad Republike Slovenije za 
prostorsko planiranje, je podalo predlog, ki zajema okoli 2000 km državnih kolesarskih 
smeri. 
Državno kolesarsko omrežje sestavljajo daljinske, glavne in regionalne kolesarske 
povezave. Na omrežje državnih kolesarskih povezav se navezujejo občinske kolesarske 
povezave. 
Na oblikovanje in zasnovo omrežja državnih kolesarskih povezav vplivajo naslednji 
končni cilji: 

 omrežje mora biti sklenjeno in prilagojeno krajinskim lastnostim območja, 

 kolesarske povezave različnih funkcij morajo biti medsebojno povezane, 

 kolesarskega omrežja naj bo navezano na postajališča javnega potniškega 
prometa in železnice ter parkirne površine za motorna vozila, 

 kolesarske povezave naj bodo z ustrezno dodatno tehnično-servisno 
infrastrukturo, 

 v čim večji meri naj se izgradijo in preuredijo nove povezave, kjer pa ni 
možno, naj se uporabijo obstoječe primerne malo prometne ceste, 

 glede na državni interes preuredimo ustrezne poljske poti, gozdne ceste, 
nasipe ob vodotokih ali opuščene trase drugih infrastruktur, v kolesarske 
povezave. 

Z ustreznim planiranjem dinamike izgradnje oziroma vzpostavitve kolesarskih povezav 
je potrebno omogočiti uravnotežen razvoj komunikacij s kolesom, čim boljšo 
dostopnost do vseh območij v Sloveniji, navezavo na mednarodni kolesarski sistem, 
izboljšati kakovost prometnih storitev v smislu racionalne rabe energije in zmanjšanja 
negativnih vplivov na okolje ter spodbujati zdrav življenjski slog. 
Za razvoj kolesarskega turizma je potrebno zagotoviti ustrezno infrastrukturo, ki 
zajema: 

 vzpostavljanje in gradnjo kolesarskih površin, tako primarnih kakor sekundarnih 
oziroma lokalnih kolesarskih poti (prometnic);  

 vzpostaviti in spodbuditi komunikacijo z javnostmi in mediji (PR) 

 uporabiti obstoječo ali ustrezno prilagoditi turistično ponudbo, da bo imel 
kolesarski gost zagotovljeno atraktivno in doživljajsko preživljanje prostega časa; 

 vzpostaviti sistem za informiranje, ki zajema usmerjevalne table, informativne 
table, interaktivne internetne portale, kolesarske zemljevide mest, ipd. Sistem 
mora biti zasnovan kot enotna celostna podoba storitev za kolesarje (vir: mobile 
2020 - seminar v Mali Nedelji 9. 5. 2013);  

 vzpostaviti celovito mrežo sekundarne kolesarske infrastrukture: 
izposoja koles, servis koles, prevoz koles z javnimi prometnimi sredstvi: vlak, 
avtobus, P&R, počivališča za kolesarje, infrastruktura za polnjenje e-koles, omarice 
za kolesarje (shranjevanje čelad in druge male opreme), javne kolesarske tlačilke, 
samo-popravljalnice koles, ipd. 

 organizirati rekreativne kolesarske prireditve v povezavi s kulturnimi in 
družabnimi dogodki ter izobraževalnimi dejavnostmi. 

CILJI DO 2020: 1. Zagotoviti ustrezno kolesarsko infrastrukturo. 
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2. Zagotoviti ustrezno sodelovanje lokalnih, regionalnih in nacionalnih institucij 
potrebnih za celovit razvoj kolesarke infrastrukture 

3. Spodbuditi razvoj turizma in izboljšati turistično ponudbo v regiji. 

4. Povečati delež mobilnosti prebivalstva s kolesi in s tem prispevati k trajnostni 
mobilnosti. 

5. Zagotoviti povezave z že obstoječimi kolesarskimi sistemi v sosednjih državah. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma 
skupine partnerjev) 

 
12 regionalnih razvojnih regij 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Tatjana Ibračević 
RRA Posavje 

GSM: 
040 592 197 

E-mail:tatjana.ibracevic@rra-
posavje.si 

Peter Zajc 
RRA Koroška 

GSM: 
 041 817 312 

E-mail: peter.zajc@rra-
koroska.si 

Tjaša Kump Murn 
Razvojni center Novo mesto 
d.o.o. 

GSM: 
031 390 449 

 
E-mail:tjasa.kump.murn@rc-
nm.si 

 Boris Keuc 
Mariborska razvojna agencija 

GSM: 
041 917 001 

 
E-mail: keuc.boris@mra.si 

 Tomaž Poličnik 
RASR, Razvojna agencija 
Savinjske regije 

GSM: 
041 706 765 

 
E-mail: 
tomaz.policnik@rasr.si 

 Larisa Kunst 
Regionalni razvojni center 
Koper 

 
TEL: 
05 66 37 580 

 
 
E-mail: larisa.kunst@rrc-kp.si 

 Mateja Korošec 
RRA Gorenjske 

GSM: 
031 350 034 

E-mail: mateja.korosec@bsc-
kranj.si 

 Tanja Golja 
RRA severne Primorske d.o.o. 

GSM: 
040 231 106 

 
E-mail: tanja.golja@rra-sp.si 

 Dunja Mahne 
RRA Notranjsko – kraške 
regije d.o.o 

TEL: 
05 72 12 239 

E-mail: dunja@rra-nkr.si 

 Romeo Varga 
RRA Mura 

TEL: 
02 534 80 24 

E-mail: romeo.varga@rra-
mura.si 

    

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Faza I:  

- Identifikacija obsega projekta na območju posameznih regij  (analiza stanja in 
predlog razvoja kolesarskih poti)  

- Izdelava idejne zasnove poteka kolesarskih povezav na območju posameznih 
regij (državne in lokalne kolesarske povezave) 

- Pregled stanja predlaganih tras za umestitev kolesarskih poti v prostor in 
gradnjo (vključenost v OPN (sprejeti, v izdelavi), izdelana tehnična 
dokumentacija,…) 

- Priprava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
Faza II: 

- Določitev prioritet izgradnje kolesarskih povezav 

- Izdelava strokovnih podlag za prostorske akte 

- Izdelava manjkajočih prostorskih dokumentov 

- Priprava predinvesticijske zasnove (PIZ)  

- Izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 

- Izdelava projektov za izvedbo (PIZ) 

- Izdelava vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje kohezijske politike 
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2014–2020 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014 – 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. 
štev.) 

Posamezne regije v Sloveniji Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

- Država, občine, 
fizične osebe 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ 
objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Identifikacija obsega projekta na 
območju posameznih regij 

2014  

2 Izdelava idejne zasnove poteka 
kolesarskih povezav na območju 
posameznih regij 

2014  

3 Priprava Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) 

2014  

 Skupaj  120.000,00/regijo 

Izvedba 1 Izdelava strokovnih podlag za 
prostorske akte in izdelava 
manjkajočih prostorskih 
dokumentov 

 Obračun po dejanskih 
stroških priprave po 
posameznih občinah 

2 Priprava predinvesticijske zasnove 
(PIZ) 

 Obračun po dejanskih 
stroških priprave po 
posameznih občinah 

3 Izdelava projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD) 

 Obračun po dejanskih 
stroških priprave po 
posameznih občinah 

4 Izdelava projektov za izvedbo (PIZ)   
Cca. 1.000 EUR/km 

5 Izdelava vloge za pridobitev sredstev 
za sofinanciranje kohezijske politike 
2014 - 2020 

 50.000 EUR/regijo 

 Skupaj  Obračun po dejanskih 
stroških 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Občine 15 2014  

ESRR/KS 85 2015-
2020 

Obračun na osnovi izdelane 
dokumentacije 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Zgrajene kolesarske povezave v KM    

    

    

    

Drugo:  
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6.3.8  REGIONALNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE – Trajnostni 

razvoj Slovenije  

PROJEKTNI PREDLOG REGIONALNO  PROSTORSKO NAČRTOVANJE - Trajnostni 
razvoj Slovenije 

PREDLAGATELJ PROJEKTA                                  RRA GIZ  

SODELUJOČI PROJEKTNI PARTNERJI                     RRA Regionalne Razvojne agencije v R Sloveniji 

Drugi projektni partnerji : regijski načrtovalci prostora, Občine R Slovenije, MKO RS 

 
 

OPIS PROJEKTA 

 
Prostor je enkratna dobrina, ki omogoča iskanje ključnih rešitev na razvojna vprašanja bivalno okoljskega standarda 
ljudi in podpornega okolja za družbeno gospodarski razvoj.  
Iskanje optimalnih rešitev in zmogljivosti, ki jih v smislu trajnostnega razvoja slovenskih regij, lahko  prostor prenese in 
doprinese, je cilj regijskega projekta  »REGIONALNO  PROSTORSKO NAČRTANJE - Trajnostni razvoj  Slovenije«.  
Projekt vključuje načela trajnostnega razvoja in je implementacija usmeritev Strategije prostorskega razvoja Slovenije 
(SPRS) s plani in programi na regionalni  lokalni ravni in je skladen z usmeritvami Strategije razvoja Slovenije (SRS) in z 
Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-20. 
Ključni cilji obravnave prostorskega razvoja so:  
- Obravnava prostorskih regionalnih razvojnih potencialov in njihovo aktiviranje skozi izdelavo in sprejemanje  
RPN Regionalnih prostorskih načrtov (primeri : regijske logistične cone,  regijske gospodarsko podjetniške cone, regijski 
razvoj v porečjih, prostorski in trajnostni razvoj turizma, regijska kolesarska omrežja, prostorski razvoj podeželja, 
regijski prehranski centri,. ) 
- Racionalen in učinkovit prostorski razvoj (učinkovit razvoj urbanih naselij, uporaba degradiranih zemljišč), 
upoštevanje sedanjih in potencialnih prostorskih in okoljskih omejitev (poplave, druge naravne nesreče), varčnost z viri 
(voda, energija, zemljišča) 
- Krepitev policentričnega urbanega sistema na regionalni ravni - krepitev središč  (konkurenčnost in privlačnost 
za prebivalce in gospodarstvo) 
- Funkcionalno dopolnjevanje urbanih in podeželskih območij -  uporaba naravnih, krajinskih in dediščinskih 
potencialov za razvoj 
Naloga projekta je izoblikovanje manjšega števila (po površini) večjih in več-jedrnih  funkcionalnih območij regije, ki 
vključuje središča mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena.  
V nalogi bodo predlagane racionalna raba prostora (ustrezna bilanca površin) ter izdelani posamezni Regionalni 
prostorski načrt (RPN).  Cilj je :  

- Izboljšanje bivalnih pogojev s povečanjem dostopnosti, mobilnosti, energetske oskrbe, ohranitev zelenih 
površin,… 

- Izboljšanje poslovnega okolja z vzpostavljanjem večjih gospodarskih con in upoštevanjem prostorskih in 
drugih kriterijev  

- Izboljšanje trajnostno sonaravnih razvojnih rešitev v okviru funkcionalnih urbanih območij za večjo 
konkurenčnost in učinkovitost 

 
Projekt  »REGIONALNO  PROSTORSKO NAČRTOVANJE - Trajnostni razvoj Slovenije« daje   slovenskim regijam novo 
dimenzijo pristojnosti in odgovornosti  pri prepoznavanja in aktiviranju svojih razvojnih potencialov.  Projekt 
predstavlja podporni mehanizem za učinkovitejši in kvalitetnejši razvoj Slovenije.  Rezultati v predvideno šest letnem 
izvajanju projektnih aktivnosti bodo vidni v bistvenem izboljšanju uporabe in izrabe prostora v smislu trajnostnega 
razvoja bivalnega in poslovnega okolja.  
 

 

 

                                                                                   SKLADNOST PROJEKTNEGA PREDLOGA  

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 5. Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi 

Območje izvajanja projekta: Vplivno območje projekta: 
                           

Vzhodna in Zahodna kohezijska regija 
  

Območje R Slovenije in obmejne regije sosednjih držav 
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značilnostmi / 5.1. Skladen razvoj regionalnih območij/ 

Strategija R Slovenije  2014-20 (predlog) 
 

Učinkovitejše upravljanje s prostorskimi potenciali, povezovanje 

urbanih središč in krepitev njihovih funkcionalnih središč 

OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju  2014 -2020  (predlog) 

 

2.5. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja 
2.6. Prilagajanje na podnebne spremembe  
2.7. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 

 
 

    

  

OCENJENA VREDNOST  PROJEKTA IN ZAGOTOVITEV LASTNIH   FINANČNIH VIROV 

Ocenjena vrednost projekta Predvideni lastni finančni viri 

6.000.000,00  EUR 
(kriterij cca 3,0  EUR/prebivalca) 

1.000.000,00 EUR 
(razvojno interesno prispevajo občine) 
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6.4. Nacionalni projekti regionalnega pomena 

IME PROJEKTA: Poslovno logistično središče Phoenix v Spodnje posavski razvojni regiji 

POVZETEK PROJEKTA: Predmet projekta sta razvoj letališča Cerklje ob Krki z izgradnjo civilnega letališča in 
razvoj poslovno-industrijsko-logističnih območij v neposredni bližini letališča Cerklje. 
Osnovni cilj projekta je z razvojem poslovnih con, ki koristijo transportne poti skozi 
regijo, postaviti eno glavnih razvojnih središč tega dela Evrope. 
Posavska regija je za prednostna področja razvoja določila logistiko, energetiko in 
turizem. 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

Podjetja, prebivalci, turistični ponudniki, tuji neposredni investitorji 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Skladno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki (Ur.l. RS 
št 73/2008) in Uredbo o državnem prostorskem načrtu za gospodarsko središče 
Feniks v Posavju (Ur.l. RS št 23/2012) je v okviru modernizacije in rekonstrukcije 
vojaškega letališča Cerklje ob Krki na severnem delu vzletno pristajalne steze 
predvidena izgradnja poslovno logističnega središča Phoenix, katerega izvedba I. faze 
je uvrščena v OP RR 2007-2013 za sofinanciranje s sredstvi EU kot »poslovna cona«, 
oziroma ekonomska infrastruktura nacionalnega pomena (Zapisnik prvega sestanka 
medresorske projektne skupine za razvoj poslovno logističnega središča Phoenix v 
Spodnje posavski razvojni regiji, z dne 20.12.2012 v Prilogi 1). 
 
I. faza projekta obsega ureditev prometne infrastrukture dostopa do poslovno 
logističnega središča in civilnega dela letališča, komunalne infrastrukture priključitve 
na vodovodno in elektro omrežje, ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 
priključitve na optično omrežje in izvedbo I. faze infrastrukture civilnega dela 
letališča, ki se navezuje na že izvedeno infrastrukturo vojaškega dela letališča Cerklje 
ob Krki, ki je namenjena tudi za civilni promet (v nadaljevanju gradiva: Grafična 
predstavitev »Poslovno logistično središče Phoenix v Spodnje posavski razvojni regiji - 
I. faza«). 
Končni upravičenec – država po izvedbi I. faze projekta s sofinanciranjem EU sredstev 
na osnovi izvedene parcelacije za razmejitev zemljišč vojaškega in civilnega dela v 
okviru DPN prevzame v upravljanje državna zemljišča z izgrajeno infrastrukturo 
civilnega dela letališča ter  
preda zgrajeno infrastrukturo v upravljanje in trženje projektnemu podjetju. Skladno 
s pravili EU sofinanciranja se lastništvo ne sme zamenjati v obdobju 5 let po izvedbi 
projekta, država je torej še najmanj 5 let lastnik. 

CILJI DO 2020: 1. Postaviti logistično središče, ki bo omogočilo gospodarski razvoj regije 

2. Omogočiti prepoznavnost regije, tako z gospodarskega kot s turističnega vidika 

3. Privabiti tuje neposredne investitorje v regijo  

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

MGRT, MZIP, MORS, MDDSZ, MKO, MF, RRA POSAVJE, INFRA D.O.O. 

PROJEKTNA SKUPINA: (vodja 
projekta in člani projektne 
skupine) 

  MGRT 

Emanuel Čerček Kabinet ministra MZIP 

Branko Ravnik Državni sekretar MKO 

 Državni sekretar MDDSZ 

Peter Stavanja Državni sekretar MORS 

Aleš Živkovič Državni sekretar MF 

Martin Bratanič Direktor RRA Posavje 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

1. Ureditev dostopne ceste 

2. Komunalna ureditev s sanacijo jame 

3. Izgradnja vozne ceste, ploščadi za civilna letala 

4. Izgradnja potniškega terminala 
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5. Zagotovitev logistične letališke infrastrukture 

6. Ureditev parkirišča za potniški terminal 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014 - 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

Cerklje ob Krki Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

- MORS, 

- Fizične osebe 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1    

2    

3    

 Skupaj   

Izvedba 1 Ureditev dostopne ceste  325.000,00 

2 Komunalna ureditev s 
sanacijo jame 

 640.000,00 

3 Izgradnja vozne steze, 
ploščadi za civilna  

 2.600.000,00 

4 Izgradnja potniškega 
terminala 

 1.300.000,00 

5 Ureditev logistične letališke 
infrastrukture 

 70.000,00 

6 Ureditev parkirišča za 
potniški terminal 

 62.500,00 

 Skupaj  4.997.500,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

    

    

    

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

    

    

    

    

Drugo:  
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IME PROJEKTA: S KOLESOM OB SAVI IN KRKI (SAVA – KRKA BIKE) 

POVZETEK PROJEKTA: Projekt »S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike)« predvideva umestitev kolesarskih 
povezav v prostor ter izgradnjo državnih kolesarskih povezav na trasah: 
 D2: Žužemberk – Dolenjske Toplice – Straža – Novo mesto – Šentjernej – 

Kostanjevica na Krki – Brežice - (Obrežje) – Bregana (R Hrvaška); 
 D5: Brežice – Bistrica ob Sotli – Podčetrtek; 
 G17: Radeče – Sevnica – Krško – Brežice – (Rigonce) – Hermica (R Hrvaška); 
 G19: Sevnica – Mokronog-Trebelno - Škocjan – Šmarješke Toplice – Novo mesto.   
V okviru projekta se je potrebno identificirati obstoječe strokovne podlage in tehnične 
ter prostorske dokumentacije za kolesarske povezave na nivoju posameznih občin ter 
pregledati obstoječe stanje kolesarskih povezav ter jih uskladiti tako na državnem kot na 
občinskem in izdelati idejne zasnove ali dodelati obstoječe posameznih kolesarskih 
povezav. V skladu z idejnimi zasnovami je potrebno izdelati dokumentacijo ter pridobiti 
gradbena dovoljenja za izgradnjo kolesarskih povezav, kjer je to potrebno. V času 
priprave projektnega predloga ni mogoče oceniti stroškov, ki bodo nastali tekom 
projekta, kajti za vsako kolesarsko povezavo je potrebno posebej oceniti stroške na 
podlagi pripravljalne dokumentacije. 
Ključnega pomena je uvrstitev projekta v strateške in izvedbene dokumente na 
državnem nivoju in regionalnem nivoju ter zagotoviti ustrezne podlage ter črpanje 
sredstev EU. 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

a) Kolesarji: 

- ki se vozijo iz potrebe: ti kolesarji se vozijo s točno določenim namenom in 
ciljem (v službo, šolo, banko, po nakupih). Namen takega kolesarja je, da čim 
lažje, čim hitreje in čim bolj varno pride na cilj. 

- ki se vozijo zaradi rekreacije in v turistične namene: zanje so pomembni okolje, 
udobnost in varnost na poti. Rekreacijskim kolesarjem sta doživljanje okolja in 
vožnja sama namen in cilj. Dolžina dnevne rekreacijske vožnje je od 25 do 50 
km, največ 80 km. 

b) Ponudniki gostinskih in turističnih storitev, 
c) Ostali 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Prometna infrastruktura državnih kolesarskih povezav je v pristojnosti izvedbe 
državnega nivoja, ki za izvedbo državnih kolesarskih povezav zagotavlja tudi vire 
financiranja. Za izvedbo prednostnih obsežnejših samostojnih odsekov daljinskih, 
glavnih in regionalnih kolesarskih povezav kot delov državnega kolesarskega omrežja in 
izvedba ukrepov za vodenje kolesarjev s predpisano prometno signalizacijo po 
obstoječih primernih maloprometnih cestah skupaj z motornimi vozili, je zadolžena 
Direkcije Republike Slovenije za ceste. V praksi se je v preteklih letih pokazalo, da so 
pristojnosti vzpostavljanja celovitega kolesarskega omrežja v Sloveniji precej 
nedorečene. Pokazalo se je tudi, da država sama ni zmožna realizirati financiranja 
vzpostavljanja državnega kolesarskega omrežja in da so ravno občine in regije s projekti 
sofinanciranimi predvsem iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znatni meri 
pripomogle k vzpostavljanju državnega kolesarskega omrežja. Po javno dostopnih 
podatkih portala www.eu-skladi.si je bilo med leti 2207 in 2013 dodeljenih dobrih 22 
milijonov € Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za projekte, ki v večji meri 
potekajo v zahodni kohezijski regiji Slovenije. Med leti 2007 in 2011 je bilo slovenskim 
občinam dodeljenih dobrih 6,5 milijona € (EU sredstva) za vzpostavljanje kolesarskih 
povezav iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za t.i. sredstva regionalnih 
spodbud ali "Prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni 
programi". Državna mreža kolesarskih povezav mora omogočiti povezavo regionalnih in 
občinskih kolesarskih povezav ter biti umeščena v prostor skladno z usmeritvami razvoja 
lokalnega oz. regionalnega nivoja. Za določitev konkretnih tras kolesarske infrastrukture 
v Sloveniji je torej nujno sodelovanje občin oz. skupen nastop zainteresiranih regij, ki 
aktivno izvajajo vse aktivnosti priprave projektov posameznih tras v okviru meja občin 
oz. regij. 
Direkcija Republike Slovenije za ceste je glede na določila • Zakon o cestah, ZCes-1 (Ur. 
l. RS, št. 109/2010)) zadolžena za načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje državnega 
kolesarskega omrežja. Nacionalna strategija in prometna politika spodbujata razvoj ne-

http://www.eu-skladi.si/
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motoriziranega prometa, kolesarske infrastrukture in uporabo koles povsod, kjer je to 
možno in smiselno. 
Razvoj kolesarskega omrežja med drugim prispeva k nacionalnemu in regionalnemu 
razvoju predvsem z:  

- izboljšanjem prometne in rekreacijske infrastrukture v turističnih regijah in 
regijah z velikim potencialom razvoja kolesarskega turizma, 

- izboljšanjem prepoznavnosti celostne turistične ponudbe regij, 

- omogočanjem specializirane ponudbe miru, sprostitve, doživljanja neokrnjene 
narave, krajevnih naravnih in kulturnih znamenitosti, krajevne zgodovine, 
prireditev in običajev ter kulinarike; 

- pozitivnim vplivom na zdravje in počutje prebivalcev Slovenije in s tem 
manjšam pritiska na javno zdravstveno blagajno. 

Prostorska zasnova bodočega državnega kolesarskega omrežja je podana v 
kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana RS (Uradni list RS št. 72/95, z dne 
15.6.1995). Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad Republike Slovenije za 
prostorsko planiranje, je podalo predlog, ki zajema okoli 2000 km državnih kolesarskih 
smeri. 
Državno kolesarsko omrežje sestavljajo daljinske, glavne in regionalne kolesarske 
povezave. Na omrežje državnih kolesarskih povezav se navezujejo občinske kolesarske 
povezave. 
Na oblikovanje in zasnovo omrežja državnih kolesarskih povezav vplivajo naslednji 
končni cilji: 

 omrežje mora biti sklenjeno in prilagojeno krajinskim lastnostim območja, 

 kolesarske povezave različnih funkcij morajo biti medsebojno povezane, 

 kolesarskega omrežja naj bo navezano na postajališča javnega potniškega 
prometa in železnice ter parkirne površine za motorna vozila, 

 kolesarske povezave naj bodo z ustrezno dodatno tehnično-servisno 
infrastrukturo, 

 v čim večji meri naj se izgradijo in preuredijo nove povezave, kjer pa ni možno, 
naj se uporabijo obstoječe primerne malo prometne ceste, 

 glede na državni interes preuredimo ustrezne poljske poti, gozdne ceste, 
nasipe ob vodotokih ali opuščene trase drugih infrastruktur, v kolesarske 
povezave. 

Z ustreznim planiranjem dinamike izgradnje oziroma vzpostavitve kolesarskih povezav je 
potrebno omogočiti uravnotežen razvoj komunikacij s kolesom, čim boljšo dostopnost 
do vseh območij v obeh regijah, navezavo na mednarodni kolesarski sistem, izboljšati 
kakovost prometnih storitev v smislu racionalne rabe energije in zmanjšanja negativnih 
vplivov na okolje ter spodbujati zdrav življenjski slog. 
Za razvoj kolesarskega turizma je potrebno zagotoviti ustrezno infrastrukturo, ki zajema: 

 vzpostavljanje in gradnjo kolesarskih površin, tako primarnih kakor sekundarnih 
oziroma lokalnih kolesarskih poti (prometnic);  

 vzpostaviti in spodbuditi komunikacijo z javnostmi in mediji (PR) 

 uporabiti obstoječo ali ustrezno prilagoditi turistično ponudbo, da bo imel kolesarski 
gost zagotovljeno atraktivno in doživljajsko preživljanje prostega časa; 

 vzpostaviti sistem za informiranje, ki zajema usmerjevalne table, informativne table, 
interaktivne internetne portale, kolesarske zemljevide mest, ipd. Sistem mora biti 
zasnovan kot enotna celostna podoba storitev za kolesarje (vir: mobile 2020 - 
seminar v Mali Nedelji 9. 5. 2013);  

 vzpostaviti celovito mrežo sekundarne kolesarske infrastrukture: 
izposoja koles, servis koles, prevoz koles z javnimi prometnimi sredstvi: vlak, 
avtobus, P&R, počivališča za kolesarje, infrastruktura za polnjenje e-koles, omarice 
za kolesarje (shranjevanje čelad in druge male opreme), javne kolesarske tlačilke, 
samo-popravljalnice koles, ipd. 

 organizirati rekreativne kolesarske prireditve v povezavi s kulturnimi in družabnimi 
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dogodki ter izobraževalnimi dejavnostmi. 

CILJI DO 2020: Zagotoviti ustrezno kolesarsko infrastrukturo. 

Zagotoviti ustrezno sodelovanje lokalnih, regionalnih in nacionalnih institucij potrebnih 
za celovit razvoj kolesarke infrastrukture 

Spodbuditi razvoj turizma in izboljšati turistično ponudbo v regiji. 

Povečati delež mobilnosti prebivalstva s kolesi in s tem prispevati k trajnostni mobilnosti. 

Zagotoviti povezave z že obstoječimi kolesarskimi sistemi v sosednjih državah. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca 
projekta oziroma skupine 
partnerjev) 

 
Občine iz posavske regije: Krško, Brežice, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki, 
Radeče 
Občine iz dolenjske regije: Novo mesto, Šentjernej, Dolenjske Toplice,Straža, Žužemberk, 
Šmarješke Toplice, Škocjan, Mokronog-Trebelno 

PROJEKTNA SKUPINA: 
(vodja projekta in člani 
projektne skupine) 

Tatjana Ibračević 
RRA Posavje 

GSM: 
040 592 197 

E-mail:tatjana.ibracevic@rra-posavje.si 

Tjaša Kump Murn 
RC Novo mesto 

GSM 
031 390 449 

E-mail: tjaša.kump.murn@rc-nm.si 

Romana Pečnik 
Občina Krško 

GSM: 
041 610 618 

E-mail: romana.pecnik@krsko.si 

 Robert Kaše 
Občina Sevnica 

TEL: 
07 81 61 226 

E-mail: robert.kase@obcina-sevnica.si 

 Slavko Kočevar 
Občina Radeče 

GSM: 
051 606 920 

E-mail: slavko.kocevar@radece.si 

 Teja Leben 
Občina Brežice 

TEL: 
07 620 55 58 

E-mail:teja.leben@brezice.si 

 Stanislav Rostohar 
Občina Kostanjevica na Krki 

GSM: 
051 635 829 

E-mail: 
stanislav.rostohar@kostanjevica.si 

 Ana Bercko 
Občina Bistrica ob Sotli 

GSM: 
031 648 026 

E-mail: ana.bercko@bistricaobsotli.si 

 Tomaž Praznik 
MO Novo mesto 

TEL: 
07 39 39 305 

E-mail: 
tomaz.praznik@novomesto.si 

 Stane Galič 
Občina Šentjernej 

TEL: 
07 39 33 571 

E-mail: 
Stane.galic@sentjernej.si 

 Bojan Potočar 
Občina Dolenjske Toplice 

GSM: 
040 466 589 

E-mail: 
Bojan.potocar@dolenjske-toplice.si 

 Matjaž Petruna 
Občina Straža 

TEL: 
07 38 48 555 

E-mail: 
Matjaz.petruna@obcina-straza.si 

 Vlado Kostevc 
Občina Žužemberk 

TEL: 
07 38 85 184 

E-mail: 
Vlado.kostevc@zuzemberk.si 

 Tomaž Ramovš 
Občine Šmarješke Toplice 

GSM: 
051 667 228 

E-mail: 
Tomaz.ramovs@smarjeske-toplice.si 

 Martina Mavsar 
Občina Škocjan 

GSM: 
051 612 111 

E-mail: 
info@obcina-skocjan.si 

 Mojca Pekolj 
Občina Mokronog-Trebelno 

GSM: 
041 669 210 

E-mail: 
Mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

Faza I:  

- Izdelava Elaborata - strokovnih podlag za umestitev in ureditev državnih 
kolesarskih povezav Sava – Krka bike  

- Priprava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

- Uvrstitev projekta v državni NRP 
Faza II: 

- Izdelava idejne zasnove poteka kolesarskih povezav na območju posameznih 
regij (državne in lokalne kolesarske povezave) 

- Določitev prioritet izgradnje kolesarskih povezav 

- Izdelava strokovnih podlag za prostorske akte 

mailto:romana.pecnik@krsko.si
mailto:Stane.galic@sentjernej.si
mailto:Bojan.potocar@dolenjske-toplice.si
mailto:Matjaz.petruna@obcina-straza.si
mailto:Vlado.kostevc@zuzemberk.si
mailto:Tomaz.ramovs@smarjeske-toplice.si
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- Izdelava manjkajočih prostorskih dokumentov 

- Priprava predinvesticijske zasnove (PIZ)  

- Izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 

- Izdelava projektov za izvedbo (PIZ) 

- Izdelava vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje kohezijske politike 2014–
2020 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014 – 2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za 
izvajanje aktivnosti, 
občina, naslov, kat. štev.) 

Posamezne regije v Sloveniji Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

- Država, občine, 
fizične osebe 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti 
v lasti 

0    

Pripravljalna faza 1 Identifikacija obsega projekta na 
območju posameznih regij 

2014  

2 Izdelava Elaborata - strokovnih 
podlag za umestitev in ureditev 
državnih kolesarskih povezav Sava – 
Krka bike  

2014 36.000,00 

3 Priprava Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) 

2014 0,00 

 Skupaj  36.000,00 

Izvedba 1 Izdelava strokovnih podlag za 
prostorske akte in izdelava 
manjkajočih prostorskih 
dokumentov 

 Obračun po dejanskih stroških 
priprave po posameznih 
občinah 

2 Priprava predinvesticijske zasnove 
(PIZ) 

 Obračun po dejanskih stroških 
priprave po posameznih 
občinah 

3 Izdelava projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD) 

 Obračun po dejanskih stroških 
priprave po posameznih 
občinah 

4 Izdelava projektov za izvedbo (PIZ)  Cca. 1.000 EUR/km 

5 Izdelava vloge za pridobitev sredstev 
za sofinanciranje kohezijske politike 
2014 - 2020 

 50.000 EUR/regijo 

 Skupaj  Ocenjena vrednost 8.mio EUR 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Občine 15 2014  

ESRR/KS 85 2015-
2020 

Obračun na osnovi izdelane 
dokumentacije 

    

KAZALNIKI z navedbo 
virov podatkov za 
spremljanje kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

Zgrajene kolesarske povezave v KM 0  150 

    

    

    

Drugo:  
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IME PROJEKTA: Tretja razvojna os (srednji odsek), gradnja nove državne ceste med Celjem in Novim 
mestom 

POVZETEK PROJEKTA: Leta 2006 je Ministrstvo za okolje in prostor začelo s postopki priprave državnega 
lokacijskega načrta za gradnjo hitre ceste med AC A1 Maribor-Ljubljana, pri Celju in AC 
A2 pri Novem mestu, ki še ni dokončan. 
Splošni cilji projekta so projekta je vzpostavitev glavne cestne povezave za potrebe 
daljinskega prometa iz Celja (z zaledjem) proti Novemu mestu (in zaledju), izboljšanje 
povezav znotraj Posavske regije za potrebe regionalnega in lokalnega prometa in 
prevzem vloge obvoznic naselij na tem območju. 
Z realizacijo pričakujemo dvig nivoja prometne dostopnosti gospodarskega centra 
občine (mesto Sevnica z Boštanjem in Mirnska dolina) na glavne tranzitne smeri v RS 
ter ureditve, ki bodo celovito prispevale k ostalim predvidenim investicijam na državni 
cestni in železniški infrastrukturi na območju občine.  
V sklopu projekta tretje razvojne osi je zaradi razbremenitve gostega prometa v 
neposredni bližini Boštanja smiselno umestiti tudi novo cestno povezavo do tega kraja, 
kar bi izboljšalo prometno varnost na širšem območju.  

PRIORTETA / UKREP RRP: Cestno omrežje. 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

Neposredna ciljna skupina so podjetja in prebivalci Sevnice z Boštanjem in Z del občine, 
posredna pa celotno območje občine s širokim zaledjem.  

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

Tretja razvojna os ima poseben pomen v povezovanju močnih regijskih gospodarskih 
središč. S povečano prometno dostopnostjo bo gospodarskim subjektom na tej osi 
omogočeno širjenje trga. Poleg tega ima tretja razvojna os v povezavi s sosednjima 
regijama v Avstriji in na Hrvaškem pomemben tudi čezmejni značaj. 
V Načrtu razvojnih programov RS za leto 2012 je vključena tudi tretja razvojna os za 
osrednji del CE – NM in južni del NM – Vinica. V obeh primerih se bodo nadaljevale 
aktivnosti za sprejem državnega prostorskega načrta (DPN).  
Skladno s programom priprave Regionalnega razvojnega programa Spodnjeposavske 
razvojne regije, za obdobje 2014-2020; področje okolje, prostor, infrastruktura in 
energetika, december, 2012 in NRP 2013-16 Proračuna RS (Ur. list RS, št. 104/2012)  

CILJI DO 2020: Sprejem DPN in začetek etapne gradnje. 

PROJEKTNO 
PARTNERSTVO: 

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih 
aktivnosti) 

 Sprejem DPN 

 Izdelava izvedbene dokumentacije 

 Odkupi zemljišč 

 Etapna gradnja 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 
projekta) 

2014–2020 

LOKACIJA PROJEKTA: 
 

 Kdo je lastnik objekta/ 
zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ 
projektne naloge/ objekti v 
lasti 

0    

Pripravljalna faza 1    

2    

3    

 Skupaj   

Izvedba 1    

2    

3    

4    

 Skupaj  133.000.000,00 
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6.5. Predlogi čezmejnih projektov 

IME PROJEKTA: SOTLA - SUTLA 

POVZETEK PROJEKTA: Projektni predlog se osredotoča na področje sodelovanja v turizmu:  
Turizem je pomembna gospodarska dejavnost v regiji, ki ustvarjajo rast in 
zaposlovanje. Projekt se enem od svojih delov posveča razvoju turizma v širšem 
obmejnem prostoru, pri čemer se posebno pozornost nameni zaščiti in razširitvi 
naravnih in kulturnih virov, povezanih s širšim obmejnim območjem. 
Turizem se v okviru projekta skuša razumeti v širšem smislu:  kot razvejana dejavnost, 
bodisi na kratki ali dolgi rok, usmerjena rekreacija, vključno s telesno aktivnostjo, 
letovišča in prosti čas, kulturna obogatitev, uživanje naravnih lepot… Projekt naj bi 
spodbujal ne le osrednje turistične destinacije, temveč tudi okolico, v smeri 
podaljšane turistične sezone, dekoncentracije turizma, okoljske in gospodarske 
trajnosti in izboljšanje oskrbe. 
Cilj projekta na tem področju je krepiti in širiti čezmejno sodelovanje na področju 
turizma, vezano na turistične potenciale reke, naravne in kulturne krajine, 
arhitekture v mestih in vaseh obmejnega območja.  

PRIORTETA / UKREP RRP: Horizontalna prioriteta: Učinkovitejše podporno okolje in razvoj nevladnega sektorja 
ter čezmejnega sodelovanja 

CILJNA SKUPINA:  
(kdo so končni uporabniki, 
analiza njihovih potreb, 
število) 

- prebivalci obmejnega območja 

- gospodarstvo s področja turizma 

- turisti 

OZADJE PROJEKTA: 
(opis namena projekta ter 
opis skladnosti z razvojno 
specializacijo regije) 

 Namen projekta je vzpostavitev sodelovanja na skupnem obmejnem območju med 
Slovenijo in Hrvaško ob reki Sotli in širše.  
 
Projekt SOTLA/SUTLA je sestavljen iz več podprojektov, ki posegajo na različna 
področja sodelovanja v skupnem obmejnem prostoru reke Sotle. 
Ime projekta služi kot krovno ime za niz različnih, a med seboj povezanih 
“podprojektov”, ki pomembno vplivajo eden na drugega – sinergijski učinki! 
Predvideva se kombiniranje različnih virov za izvedbo “podprojektov” (ESS, ESRR, 
LEADER, čezmejno sodelovanje…) 

CILJI DO 2020: - Razvoj sodelovanja v turizmu in na obmejnem in širšem območju  

- Povečanje prepoznavnosti obmejnega turističnega območja  

- Povečanje izkoriščenosti kulturno-zgodovinske dediščine v turistične namene 

PROJEKTNO PARTNERSTVO: 
(predstavitev nosilca projekta 
oziroma skupine partnerjev) 

RRA Posavje z zainteresiranimi razvojnimi institucijami v Posavju, razvojne institucije 
na Hrvaškem – RRA Zagrebačke županije…, občine v vplivnem obmejnem območju 

 
Predstavniki projektnih 
partnerjev 

 GSM:  E-mail: 

   

AKTIVNOSTI:  
(opis posameznih aktivnosti) 

- opredelitev skupnih načel in kazalnikov za trajnostni in celostni razvoj turizma 
na izbranem območju 

- aktivnosti za izboljšanje turistične ponudbe in povečanje prepoznavnosti 
alternativnih turističnih destinacij  

- mreženje: platforma za povezovanje interesnih skupin in turistov, izmenjava 
znanja in informacij za razvoj skupnih ponudb  

- oblikovanje pilotnih projektov sodelovanja (sodelovanje na področju 
pohodništva, vinske in kulinarične ponudbe, zdravilišč, arhitekturne dediščine, 
…) 

- presoja vplivov turizma na okolje (metodološka načela, ocena vplivov na okolje) 

- vodenje in koordinacija projekta 

- promocija in obveščanje javnosti o projektu 

TRAJANJE PROJEKTA: 
(okvirni časovni načrt 

2016 – 2018 oz. nadgradnja projekta do 2020 
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projekta) 

LOKACIJA PROJEKTA: 
(prostorska opredelitev 
primernih lokacij za izvajanje 
aktivnosti, občina, naslov, kat. 
štev.) 

obmejno območje med Slovenijo in Hrvaško ob 
reki Sotli in širše 

Kdo je lastnik objekta/ zemljišč? 

AKCIJSKI NAČRT Št. Aktivnost Leto Ocena stroškov v EUR 

Že izdelane študije/ projektne 
naloge/ objekti v lasti 

0 Priprava projektnega 
predloga, izhodišč 
sodelovanja 

2014  

Pripravljalna faza 1 Priprava projekta in 
vsebin 

2014 - 
2015 

 

2    

3    

 Skupaj   

Izvedba 1 Izvajanje aktivnosti 
projekta 

2016-
2018 

1.000.000,00 

2    

 Skupaj  1.000.000,00 

Možni viri financiranja: Vir  % Leto Vrednost v EUR 

Strukturni skladi EU 85% (IPA oz. 
drugi 
programi 
čezmejnega 
sodelovanja) 

2016-
2018 

850.000,00 

Javni viri financiranja 
(lokalne skupnost, 
državni proračuni) 

10% (viri 
državnega 
proračuna) 

2016-
2018 

100.000,00 

Lastni viri partnerjev 5% 2016-
2018 

50.000,00 

KAZALNIKI z navedbo virov 
podatkov za spremljanje 
kazalnikov 

Kazalec (vir) 2014 X 2020 

    

    

    

Viri spremljanja kazalnikov:  
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6.6. Urbani projekti 

Projekti urbanega razvoja vključeni v RRP 2014-2020  

Naziv projekta  Mesto Vrednost v EUR Vključeni projekti 

MESTNA JEDRA – 

obnova in 

revitalizacija 

posavskih mest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radeče, Sevnica, 

Krško, Brežice, 

Kostanjevica na Krki 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.145.542,00 
1. Obnova spomenikov, Občina Krško in KDK, Hočevarjev mavzolej in vrtna uta Gregorič 

2. Posodobitev infrastrukture – Kulturni dom Krško, Občina in KDK 

3. Domoznanska zbirka – Odprta skrinja dediščine lokalne skupnosti: Občina Krško, Valvasorjeva 

knjižnica Krško (nima opredeljenih financ)  

4. Izgradnja nove knjižnice Krško 

5. Obnova starega mestnega obzidja, Občina Brežice 

6. Zgodovinski muzej Radeče: Zgodovinski muzej Radeče 

7. Revitalizacija starega mestnega jedra Radeč: Občina Radeče, KTRC  

8. Ureditev tehničnega muzeja »Stara elektrarna«: Občina Radeče, KTRC 

9. Revitalizacija starega mestnega jedra Kostanjevica na Krki 

10. Festivalski program Posavja: Občina Sevnica 

11. Sevnica – revitalizacija mestnega jedra, naknadno prispel predlog 

12. Krško: odkup hiše ob Mestnem muzeju in ureditev – obnova za nove vsebine MMK, skrb za 

razvaline gradu in poti od mesta do Trške gore ipd 

13. Brežice: zahodna fasada, brežiško podzemlje, vodovodni stolp, kašče, območje gradu in Rokove 

cerkve, obnova poslikave v Gimnaziji Brežice,  

14. Kostanjevica na Krki: življenje ob Krki 

GRADOVI POSAVJA 

– POSAVSKA 

STOLETJA, dežela 

gradov in glasbe 

 

Krško, Brežice, 

Sevnica, (širše-vsi 

gradovi in dvorci ter 

ruševine gradov v 

Posavju)  

25.612.000,00 1. Obnova spomenikov: Občina Krško in KDK 

2. Posavje – dežela gradov: Občina Sevnica 

3. Ureditev koncertnega prostora v kamnolomu pod radeškim gradom, Občina Radeče, KTRC 

4. Revitalizacija radeškega grajskega hriba, Občina Radeče in KTRC 

5. Obnova Spodnjega gradu Turn v Brestanici 

6. Celovita obnova gradu Brežice, končanje prenove, Občina Brežice 
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 7. Festivalski program Posavja: Občina Sevnice 

SPODBUJANJE 

TRAJNOSTNE 

MOBILNOSTI V 

POSAVJU 

Občine Brežice, 

Krško, Sevnica, 

Kostanjevica na Krki, 

Radeče 

111.025.000,00 1. Analiza stanja prometa v lokalnem okolju 

V okviru analize stanja bo potrebno pregledati obstoječe veljavne dokumente s področja urejanja 

prostora in načrtovanja prometa. Večina občin ima v pripravi ali že sprejet Občinski prostorski načrt 

(OPN). V njih so opredeljeni ključni infrastrukturni projekti, ki jih občine  

načrtujejo v naslednjih desetletjih tudi na področju prometa.  

 

2. Izdelava strategije za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Posavju: 

Povezovanje cestnega, železniškega in avtobusnega prometa v Posavju, 

Uvedba enotne vozovnice  

 

3. Izgradnja, prenova prometne infrastrukture: 

 Vzpostavitev »park & drive parkirišč«, 

 Izgradnja tangiranih kolesarskih stez in kolesarnic, 

 Prenova avtobusnih in železniških postajališč 

 Postavitev polnilnih postaj za e-avtomobile, 

 Izgradnja/rekonstrukcija tangiranih cest, sprehajalnih stez,  

 Izgradnja/rekonstrukcija tangiranih podvozov, mostov pločnikov, prometne signalizacije, 

  

4. Osveščanje javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti 
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7. ZAKLJUČEK 

Programski del Regionalnega razvojnega programa vključuje 53 regijskih projektov, ki v večji meri 

uresničujejo zastavljene cilje in ukrepe tega programa. K uresničevanju ciljev regionalnega razvojnega 

programa bodo prispevali tudi projekti gospodarstva in ostalih parterjev v regiji, ki bodo na podlagi 

prijav na javne razpise uresničevali zastavljene ukrepe. Potrebe gospodarstva smo zajeli v predvidene 

ukrepe.  

Regijski projektni predlogi zajemajo so opredeljeni na ravni projektnega predloga z vsemi potrebnimi 

vsebinami, ki jih zahteva Uredba o regionalnih razvojnih programih. 

Regionalni razvojni program regije Posavje se bo v naslednji finančni perspektivi uresničeval le z 

sodelovanjem z resornim ministrstvom in ostalimi resorji.  

Regija Posavje je v finančni perspektivi 2007-2013 bila izredno uspešna pri črpanju EU sredstev, zato 

si želimo to tudi v bodoče. 

 

8. PRILOGE 

Priloga 1: Karta pomembnejših prostorskih regijskih projektov  v merilu 1:50 000 

 

Priloga 2: Karta omrežja naselij z vlogo posameznega naselja v regiji v merilu 1:200.000 

 

 


