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RAZVOJNI PROGRAM OBČINE REČICA OB SAVINJI
2014-2020
1. UVOD
Razvojni program Občine Rečica ob Savinji 2014 – 2020 (v nadaljevanju: Program) je
temeljni dokument za usmerjanje in izvajanje razvojnih aktivnosti za naslednje sedemletno
obdobje. Je drugi tak razvojni program, ki ga sprejema samostojna Občina Rečica ob Savinji.
Izdela ga župan z občinsko upravo, ob sodelovanju širše javnosti, Občinskega sveta in
njegovih delovnih teles. Dokument je dinamičen; pomeni, da je nezaključena zgodba, ki se bo
v naslednjih letih dopolnjevala in usklajevala, pri tem pa naj bi se osnovna izhodišča ne
spreminjala. Odločanje o razvojnih usmeritvah je zasnovano najprej na prepoznanju ključnih
problemov in vizij za njihovo reševanje. Nadaljuje se z iskanjem najustreznejših rešitev in
pripravo programov, opredeljevanjem finančnega okvira in končno s politično potrditvijo.
2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na svoji 23. redni seji sprejel izhodišča za pripravo
tega programskega dokumenta: vsebino naj pripravlja občinska uprava, omogoči se
sodelovanje javnosti, dokončanje se načrtuje še v tem letu.
Potrjen je bil naslednji terminski načrt:
Št. Naloga
1. Pregled realizacije, analiza odstopanj
2. Delavnice z občani
3. Javno zbiranje predlogov
4. Priprava osnutka
5. Delavnice z občani
6. Obravnava na Občinskem svetu/delovnih telesih
7. Odgovor javnosti in priprava končnega predloga
8. Obravnava končnega predloga na Občinskem
svetu/delovnih telesih in potrditev
9. Objava dokumenta

Časovni okvir
Do 15. aprila
Do 15. maja
Do 15. junija
Do 1. avgusta
Do 10. septembra
Do 3. oktobra
Do 15. oktobra
Oktober, do 7. novembra
Do 31. decembra 2013

Izvedeni sta bili dve delavnici z občani: 15. maja in 10. septembra 2013. Dne 23.10.2013 je o
programskih usmeritvah za naslednje obdobje razpravljal t.i. Strateški razvojni svet za
izvedbo Razvojnega programa 2014 – 2020, ki ge je župan imenoval s sklepom št. 0070005/2013-5, na pobudo, podano na drugi delavnici. Poleg tega je Občina prejela nekaj pisnih
pripomb in predlogov v času javnega zbiranja predlogov.
Program se je na Občinskem svetu in njegovih delovnih telesih obravnaval v dveh
obravnavah. V prvi obravnavi je Občinski svet naložil občinski upravi, naj določi prioritetne
projekte, upoštevaje predvidene možnosti sofinanciranja v naslednji finančni perspektivi EU.
Zato je bila druga obravnava preložena v leto 2014.
Program se je nadalje usklajeval z naslednjimi dokumenti v pripravi:
- Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014 2020,
- Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2014 – 2020,
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-

Izvedbenim načrtom RRP Savinjske razvojne regije 2014 – 2020,
Območnim razvojnim programom SAŠA regije 2014 – 2020.

Podatki:
Podatki, uporabljeni za predstavitev občine, so črpani iz uradne statistike (http://www.stat.si/),
dostopne v septembru 2013. Če se uporablja drug vir, je ta naveden ob posamezni uporabi.
Ob pripravi Programa za novo programsko obdobje so uporabljene izkušnje občinske uprave,
pridobljene pri pripravi in izvedbi Razvojnega programa Občine Rečica ob Savinji 2009 –
2013.
3. NAMEN IN CILJ DOLGOROČNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA
Razvojni program Občine Rečica ob Savinji 2014 – 2020 je dokument, ki vsebuje opis stanja
in potreb in oblikovana izhodišča za razvojne politike, kot podlago za konkretizacijo teh
politik v načrtovanih projektih. Pri oblikovanju Programa se je v kar največji meri vključevala
javnost, končno pa je bil s strani organov Občine dosežen dogovor glede prioritet pri
uresničevanju razvojnih in drugih nalog Občine.
Namen je, da Program postane priročnik, ki županu in občinski upravi nenehno daje
usmeritve za delovanje; je opora za usmerjeno odločanje v dejanskih situacijah, ki se
pojavljajo pri poslovanju v različnih razmerah. S sprejetim Programom se ustvarijo podlage
za koriščenje državnih in evropskih sredstev; občinski projekti se vključujejo v regijski in
nacionalni razvojni program. Program služi tudi kot osnova za usklajeno delovanje Občine in
drugih institucij in organizacij, za zagotovitev boljše koordinacije in večje učinkovitosti.
Cilj Programa je zagotoviti načrtovan in usmerjen, skladen in trajnostni razvoj Občine, ki bo v
kar največji meri zadovoljeval potrebe občanov, ob hkratni nenehni skrbi za okolje. Zadevni
življenjski prostor naj ves čas pridobiva na privlačnosti za bivanje in delovanje.
4. PREDSTAVITEV OBČINE
4.1 Nastanek
Občina Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) je nastala na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 61/2006). S 1. januarjem 2007 sta na območju prejšnje
Občine Mozirje začeli delovati dve novi občini, in sicer Občina Mozirje in Občina Rečica ob
Savinji.
Občinska sveta obeh občin sta sprejela Dogovor o ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij
med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji na dan 31.12.2006. Dogovor je bil objavljen
v Uradnem listu RS, številka 53/2007. Na osnovi dogovora sta župana obeh občin 12.03.2008
podpisala Sporazum o razdelitvi premoženja, ki dokončno potrjuje razdelitev nepremičnega in
premičnega premoženja, premoženje ukinjenih krajevnih skupnosti, premoženje javnih
zavodov ter premoženje javnega podjetja.
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4.2. Lega in obseg
Občino sestavljajo naselja: Dol-Suha, Grušovlje, Homec, Nizka, Poljane, Rečica ob Savinji,
Spodnja Rečica, Spodnje Pobrežje, Šentjanž, Trnovec, Varpolje in Zgornje Pobrežje. Naselja
Trnovec, Spodnje Pobrežje, Zgornje Pobrežje in Homec se nahajajo na desnem bregu Savinje,
na levem pa vsa ostala naselja, vključno s trgom Rečica ob Savinji, kjer je občinsko središče.
Območje Občine obsega 30,1 km² in se po površini uvršča na 178. mesto med vsemi
slovenskimi občinami. Občina na vzhodu meji na Prihovo, Brčki vrh in Radegundo, po
hudourniškem razvodju na Medvedjak; od tu pa na Tirske peči ob potoku Gračnica in na
Ojstri vrh. Z Občino Mozirje se stika samo na gozdnatem in hribovitem delu na
severovzhodu. Na zahodu teče meja po polju med Grušovljami in Okonino, prečka Savinjo in
teče ob vznožju Homa. Na jugu poteka meja po pobočju do 400 m visokega gozdnatega hriba
Gorice in se zaključi na desnem bregu Savinje v Spodnji Rečici z jezom na Savinji. Na
severozahodni strani meji na Občino Ljubno ob Savinji, na jugozahodu na Občino Gornji
Grad in na jugu na Občino Nazarje.
Prebivalce Občine z vzhodne strani preko Šentruperta z ostalo Slovenijo povezuje glavna
državna cesta Radmirje – Mozirje, št. R1-225, hkrati pa ista cesta proti zahodu preko prehoda
Pavličevo sedlo tudi s sosednjo Avstrijo. Razen cestne ne obstaja nobena druga vrsta
povezave Občine s preostalim svetom.
Občina sodi v Savinjsko statistično regijo.
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4.3 Prebivalci
Občina sodi med manjše slovenske občine, po številu prebivalcev se uvršča na 172. mesto.
Število prebivalcev se vas čas giblje okoli 2.300, konec prve polovice leta 2013 jih je bilo
2.306. Število žensk je že od leta 2007 konstantno nekoliko nižje od števila moških, medtem
ko je v Sloveniji stanje obratno. Gostota poselitve znaša 76 prebivalcev na km2, kar sredi leta
2013 predstavlja 75 % slovenskega povprečja (101 prebivalcev/km2).
Povprečna starost občanov je bila v letu 2008 enaka 41,2 let in nižja od povprečne starosti
prebivalcev Slovenije (41,3 let). Konec prve polovice leta je bila povprečna starost občanov
42,2 let, povprečna starost Slovencev pa 42,1 leta.
Naravni prirast je tako v Občini kot v Sloveniji pozitiven že od leta 2007. Z izjemo leta 2007
je pozitiven tudi skupni prirast prebivalstva v Občini.
4.4 Institucije
V Občini delujeta Osnovna šola in Vrtec Lipa, oba v okviru Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Mozirje, katerega soustanoviteljici sta Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji. V
vrtec je bilo v letu 2008 vključenih 57 otrok oziroma 63 % od vseh otrok v Občini. Število
otrok - varovancev vrtca - se vsakoletno povečuje, hkrati se glede na vse otroke v Občini
povečuje delež otrok, ki obiskujejo vrtec. Povečan vpis je predvsem posledica ugodne cene
predšolske vzgoje v zadnjem obdobju in spremembe navad.
Število otrok v vrtcu na Rečici ob Savinji po letih:
Število otrok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Vir: JVIZ Mozirje, OE Vrtec Rečica ob Savinji
Leto

57
66
69
79
88
95

Pred letom 2006 je Osnovno šolo obiskovalo preko 200 otrok, potem pa se je število
osnovnošolcev vsakoletno zmanjševalo do leta 2013, ko je zopet vpisanih 179 otrok.
Število osnovnošolcev, ki obiskujejo šolo na Rečici ob Savinji, po letih:
Šolsko leto
Število otrok
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
Vir: JVIZ Mozirje, OE OŠ Rečica ob Savinji

195
180
175
169
169
179

Primarno zdravstveno varstvo je zagotovljeno v bližnjem oddaljenem zdravstvenem centru v
Nazarjah. Ta center je bil sistemsko zgrajen za območje celotne Zgornje Savinjske doline in
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zajema splošne in specialistične ambulante. Center ne odgovarja več potrebam, obnove pa so
potrebni tudi določeni specialistični laboratoriji.
V središču Občine se nahaja pošta. Pismonoše od leta 2013 naprej raznašajo pošto iz Nazarij
in ne več z rečiške pošte. Pošta Slovenije navaja, da se je za takšno organizacijo odločila iz
ekonomskih razlogov. Pošta v Občini s tem dolgoročno izgublja na pomenu, saj vrši naloge v
omejenem obsegu.
Knjižnica deluje v okviru Osrednje knjižnice Mozirje na osnovi pogodbenega razmerja v
prostorih Osnovne šole.
Prostore za društvene dejavnosti Občina nekaterim društvom zagotavlja v občinski stavbi in
kulturnem domu na Rečici ob Savinji. Vsa tri občinska prostovoljna gasilska društva imajo
svoje lastne prostore.
Občina ima dvorano za kulturne prireditve in športna igrišča na Rečici ob Savinji in v
Varpoljah.
Trgovska dejavnost zagotavlja osnovno oskrbo, večjega in sodobnejšega trgovskega objekta v
občini ni. Trgovini z mešanim blagom delujeta v Varpoljah in na Rečici ob Savinji. V Nizki je
samopostrežni bencinski servis.
Župnija Sv. Kancijana je stara in precej presega obseg sedanje Občine, saj sega tudi na
področje Občine Nazarje in vključuje poleg farne cerkve še tri podružnice. Ima lepo urejeno
župnišče in prostore za poučevanje verouka.
Prostorov za specifične skupine prebivalcev v Občini ni. Tako se nimajo kje družiti mladi, niti
nimajo kam starejši občani. Tudi tisti, ki ne morejo več živeti v lastnih gospodinjstvih, pa bi
želeli ostati v svoji občini. Nakazujejo se potrebe po določenih uporabnih prostorih za
društva, združenja (kuhinja).
4.5 Opremljenost
4.5.1 Telekomunikacije
Po končanju izgradnje odprtega širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja v letu 2013
se je dostopnost telekomunikacijskih storitev izboljšala; praktično vsako gospodinjstvo je
»pokrito« vsaj z brezžičnim signalom (WiFi).
4.5.2 Kanalizacija
Javno kanalizacijsko omrežje v Občini ima mešani kanalizacijski sistem, kanalizacija je
povezana z mehansko-biološko čistilno napravo v Mozirju, ki služi občinam Mozirje, Nazarje
in Rečica ob Savinji. Čistilna naprava deluje s kapaciteto 3000 PE, ki pa ne zadošča več, zato
je nujno potrebna širitev čistilne naprave. Očiščena voda se izliva v Savinjo. Na javni
kanalizacijski vod so priključeni prebivalci Rečice, Spodnje Rečice, Nizke in Varpolj. V
ostalih zaselkih se odvajanje odpadne vode rešuje individualno.
4.5.3 Vodovodno omrežje
Vodovodni sistem za oskrbo s pitno vodo se oskrbuje iz Letošča preko črpališča ter
vodohrana na Rečici ob Savinji. To zagotavlja oskrbo naseljem Rečica ob Savinji, Sp. Rečica,
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Šentjanž, Varpolje, Nizka, Zg. Pobrežje, Sp. Pobrežje, Trnovec in Homec. Primarni vod je
dotrajan in potreben temeljite prenove. Sekundarni vod je bil v zadnjem času obnovljen v Sp.
Rečici in Varpoljah, medtem ko je v vseh ostalin naseljih prav tako dotrajan. Letošč
predstavlja edini vir oskrbe z vodo za občane Občine Rečica ob Savinji in drugih občin
Zgornje Svinjske doline.
V Občini obstajajo tudi območja, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne
službe: Grušovlje, Poljane in Dol-Suha. Na takih območjih posamezniki za svoje objekte
zagotavljajo pitno vodo iz zasebnega vodovoda.
4.5.4 Ceste
Regionalna cesta, ki povezuje Mozirje in Logarsko dolino, razdeljuje območje Občine.
Vzporedno teče reka Savinja, na njenem levem bregu so naselja: Poljane, Dol-Suha, Rečica
ob Savinji, Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž in Grušovlje, na desnem bregu pa
Trnovec, Spodnje in Zgornje Pobrežje ter Homec. Po vzpostavitvi mostu čez reko Savinjo in
povezovalnih cest v Sp. Rečici in na Trnovcu se je konec leta 2013 povezanost naselij v
Občini izboljšala.
V Občini je kategoriziranih 58,1 km cest. Od tega je 24,5 km lokalnih cest (LC), to je
pomembnejših cest, ki povezujejo naselja v znotraj Občine in v sosednjih občinah ter 33,6 km
javnih poti (JP). Zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, so praviloma
javno dobro ali zemljišča v občinski lasti, kar nekaj kategoriziranih cest pa poteka po
zemljiščih v zasebni lasti. Dokaj velik delež vozišč kategoriziranih občinskih cest je še vedno
v makadamski izvedbi, prav tako je precej asfaltiranih vozišč dotrajanih in potrebnih obnove.
Takšno stanje je zagotovo tudi posledica dejstva, da je Občina postala samostojna šele v letu
2007, to je po obdobju, ko so bila občinam še na voljo dodatna finančna sredstva za obnovo in
modernizacijo občinskih cest. Po podatkih iz banke cestnih podatkov se izkazuje, da je v
Občini 3,40 km LC in 11,86 km JP še vedno v makadamski izvedbi, 7,59 km LC in 1,27 km
JP pa ima dotrajano ali poškodovano asfaltno prevleko in je potrebnih temeljite obnove in
modernizacije. Glede na stanje bi bil potreben letni obseg obnove in modernizacije občinskih
cest v dolžini najmanj 1 do 2 km. To pomeni, da bi po zastavljeni dinamiki lahko dosegli bolj
zadovoljivo raven kvalitete obstoječih kategoriziranih cest šele v obdobju od 15 do 20 let.
Poleg tega je potrebno urediti tudi lastništvo na tistih zemljiščih, po katerih poteka
kategorizirana občinska cesta, a so še v zasebni lasti.
Občinski svet je na svoji 12. redni seji potrdil (pred)pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pred
začetkom investicije:
 cesta je kategorizirana kot lokalna cesta (LC) ali javna pot (JP);
 cesta poteka po zemljiščih, katerih lastnica je Občina (drugi odstavek 39. člena ZCes1).
Pri določanju prioritet za obnovo in modernizacijo občinskih cest v Občini je potrebno
upoštevati naslednje kriterije:
- prometno obremenitev posamezne ceste in zagotavljanje osnovne varnosti;
- zagotavljanje ustreznega dostopa do območij z večjo poseljenostjo in povezava s
sosednjimi občinami;
- pomen ceste za gospodarstvo, turizem, kulturo in šport;
- delež sofinanciranja občanov in drugega zasebnega kapitala.
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4.5.5 Javna razsvetljava
V naseljih Rečica ob Savinji, Poljane, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž, Grušovlje,
Trnovec, Sp. Pobrežje in Zg. Pobrežje je zagotovljenih skupno 112 svetilk javne razsvetljave.
Z izjemo območja okoli Osnovne šole in pokopališča na Rečici ob Savinji je javna
razsvetljava neustrezna. Zato je potrebno izdelati načrt za celovito prenovo javne razsvetljave
v Občini, na osnovi katerega se javna razsvetljava posodobi.
4.5.6 Javne površine
Javne površine so namenjene vsem uporabnikom in so se od ustanovitve povečale za
odbojkarsko igrišče, parkirišče pri pokopališču in del parkirišča pred pošto.
Površina po posameznih vrstah javnih površin:
Vrsta in lokacija javnih površin
Športno igrišče - travnik
Športno igrišče – mešano
Odbojkarsko igrišče
Dvorišče za Osnovno šolo
Dvorišče za Osnovno šolo
Parkirišče pred Osnovno šolo
Parkirišče pred Občino
Parkirišče pri pokopališču
Kostanjev park
Skupaj

Velikost javnih površin (m²)
8.206
1.097
381
2.069
1.357
1.334
300
1.600
212
16.556

4.5.7 Ekološki otoki
Ekološki otoki v Občini so postavljeni za namen zbiranja papirja, plastenk, stekla ter
pločevink, in sicer v naseljih Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž,
Trnovec, Spodnje Pobrežje, Grušovlje in Homec. Skupno jih je enajst, kar je, glede na število
prebivalcev, bistveno več, kot trenutno zahteva področna zakonodaja.
Tudi v naseljih Dol-Suha in Poljane bi bilo v prihodnosti smiselno zagotoviti otoke za ločeno
zbiranje odpadkov.
4.6 Okolje
Splošna sodba je, da je območje Občine relativno dobro ohranjeno. Kvaliteta vode, zemlje in
zraka do sedaj niso bile predmet razprav, čeprav je res, da ni izvedenih meritev in ne
vzpostavljene evidence. V letu 2013 je Občina začela izvajati monitoring reke Savinje kot
kopalne vode, kmalu se pričakuje prve eksaktne rezultate.
4.7 Društvena dejavnost
V Občini delujejo številna prostovoljna društva, od tega kar tri gasilska. Društva so zelo
dejavna na področju kulture in športa, kulinarike, turizma, kmetijstva…
Prostore za delovanje društev v nekaj primerih zagotavlja Občina; ta tudi letno razpisuje
sredstva za sofinanciranje delovanja društev.
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4.8 Naravna in kulturna dediščina
V Občini je kulturna dediščina razglašena z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti ter
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (Uradni list SRS, št.
27/87). Status naselbinske dediščine imata trško jedro Rečica ob Savinji in zaselek Šentjanž Stara vas. V občini je 65 objektov stavbne dediščine, od katerih sta dva sakralna objekta:
cerkev Sv. Kancijana na Rečici ob Savinji in cerkev Sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu. Ostali
objekti so profana stavba dediščina, večinoma v zasebni lasti.
Kulturna dediščina je dobro vzdrževana v primeru sakralnih objektov, dvorca Lešje in
posameznih stavb v zasebni lasti. Po obnovi pa glasno kličeta trško jedro Rečice ob Savinji in
Tavčarjev dvor. Tavčarjev dvor in objekt Hranilnica v starem trškem jedru je Občina odkupila
prav z namenom, da ju obnovi in predvsem oživi s primernimi vsebinami.
Objekti kulturne dediščine v naravi so neoznačeni in se ne tržijo.
Kot naravna dediščina so proglašene jame in brezna: Golička kuhinjka, Bursečnikovi brezni,
Jama Votenca ter Župnekovo žrelo in soteska Suhe.
Dostop do proglašenih naravnih znamenitosti je težak, ker je neoznačen in ker do njih ne
vodijo urejene poti. Tudi naravne znamenitosti se ne tržijo.
4.9 Gospodarstvo s kmetijstvom in turizmom
V Občini ni industrije. So pa močno zastopana mala do srednje velika podjetja, ki skupaj z
obrtjo in kmetijstvom pomembno prispevajo k razvoju Občine. Razvija se tudi turizem predvsem v Varpoljah v Kampu Menina.
Število podjetij:
leto
2008
2009
2010
2011

Občina Rečica ob Savinji
169
180
179
177

Slovenija
152.541
160.931
165.595
169.360

V Sloveniji število podjetij med leti 2008 in 2011 konstantno narašča in je v letu 2011 za 11
% večje kot v izhodiščnem letu. V občini je število podjetij v letu 2011 od izhodiščnega večje
za 4 %, vendar ne narašča konstantno, ampak bistveno od leta 2008 na 2009, potem pa zopet
pada.
Število oseb ki delajo:
leto
2008
2009
2010
2011

Občina Rečica ob Savinji
509
479
479
434

Slovenija
881.598
864.347
842.159
822.368

Število oseb, ki delajo, od leta 2008 do leta 2011 konstantno pada, tako v Občini kot v
Sloveniji, le da je padec v Občini precej večji (15 %) od tistega v Sloveniji (7 %).
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Prihodek podjetij (1000 EUR):
leto
2008
2009
2010
2011

Občina Rečica ob Savinji
38.031
32.795
31.628
31.360

Slovenija
95.786.283
83.060.213
86.705.208
90.789.676

Prihodek v občini konstantno pada; do leta 2011 kar za dobrih 20 %. Tudi v Sloveniji je
prihodek v letu 2011 nižji od tistega v letu 2008 in sicer za dobrih 5 %, vendar ne pada
konstantno, ampak bistveno med leti 2008 in 2009, nato pa se prihodek spet rahlo dviguje.
(Op.: Enota opazovanja je podjetje, registrirano kot pravna ali fizična oseba, ki je med letom opazovanja izkazala
prihodek ali zaposlene osebe oziroma osebe, ki delajo.)

Povprečne mesečna bruto plača za vse dejavnosti v občini v letu 2013 je 1.050,82 EUR, v
Sloveniji pa 1.495,45 EUR. V letu 2010 je ta plača v Rečici znašala 979,77 EUR, v Sloveniji
pa 1.491,57 EUR in v letu 2008 v Rečici 876,60 EUR, v Sloveniji pa 1.364,53 EUR.
Povprečna bruto mesečna plača v občini je v letu 2008 tako glede za slovensko zaostajala za
dobrih 36 %, v letu 2010 za dobrih 34 % in v letu 2013 za slabih 30 %. Zaostanek v Občini
se, glede na slovensko povprečno bruto mesečno plačo, počasi zmanjšuje.
(Op.: Primerjave se izvajajo za mesec junij)

Stopnja brezposelnosti v Občini znaša 10,3% (junij 2013); leta 2007 je bila prav taka, leta
2010 pa je znašala 13,4 %. V Sloveniji je bila stopnja brezposelnosti v letu 2007 enaka 6,4 %,
v letu 2010 enaka 11,08 % in v juniju 2013 enaka 12,8 %. Medtem ko v Sloveniji opazujemo
rast brezposelnosti skozi opazovano obdobje, se za Občino izkazuje nihanje stopnje
brezposelnosti; največja je bila v letu 2010.
4.9.1 Kmetijstvo
Povprečna velikost kmetije v Občini je približno enaka povprečni slovenski in na kmetijsko
gospodarstvo v Občini v letu 2000 znaša 5,6 ha, v 2010 pa 6,4 ha. Površina kmetijskih
zemljišč na kmetijsko gospodarstvo se torej povečuje.
Na 1000 prebivalcev imamo v Občini 354 ha kmetijskih zemljišč, v Sloveniji pa komaj 232
ha (v letu 2000 je bil ta podatek za Slovenijo enak 244 ha, za Občino pa podatek ne obstaja).
Delež površine njiv glede na kmetijsko zemljišče v uporabi je v letu 2010 v Sloveniji znašal
35,9 %, v Občini pa le 16,7 %. Parameter se je v obeh opazovanih enotah, glede na leto 2000,
nekoliko povečal. Delež površine trajnih travnikov in pašnikov glede na kmetijsko zemljišče v
uporabi v letu 2010 v Sloveniji znaša 58,5 %, v Občini pa 82,2 %. Parameter se je v obeh
opazovanih enotah, glede na leto 2000, nekoliko zmanjšal; smatra se, da tudi zaradi
povečevanja deleža njiv.
Na kmetijskem gospodarstvu v Občini redijo povprečno 7,9 glav velike živine, kar je več kot
v Sloveniji (5,6). Na 1000 prebivalcev je število glav velike živine v Občini enako 479, v
Sloveniji pa le 206. Obremenjenost rabe kmetijskih površin z živino v Občini je večja od
slovenske; število glav velike živine na ha kmetijskih zemljišč v uporabi v Občini je 1,35, v
Sloveniji pa le 0,89. V Občini redi živino 92,1 % kmetijskih gospodarstev, v Sloveniji pa 78,6
%.
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V Občini na kmetijskem gospodarstvu v letu 2010 dela 1,28 polnovredne delovne moči, v
Sloveniji pa 1,03, kar je v obeh primerih manj kot v letu 2000.
Ekonomska velikost na kmetijsko gospodarstvo (v 1000 EUR) v Občini (13,0) je večja od
ekonomske velikosti na kmetijsko gospodarstvo v Sloveniji (12,2).
Naslednik je predviden na 52,9 % gospodarstev v Občini in na 44,4 % gospodarstev v
Sloveniji (2010).
V letu 2013 je bilo na območju Rečice ob Savinji 20 registriranih nosilcev dopolnilnih
dejavnosti. Največ se jih ukvarja z vzdrževanjem cest in pluženjem snega, sledijo posek lesa
in spravilo lesa iz gozda ter delo s traktorjem in drugo strojno opremo na kmetijah. S
turizmom na kmetiji se ukvarja pet ponudnikov (trije imajo kmetijo z nastanitvijo, eden
izletniško kmetijo ter dva negostinski del turizma na kmetiji).
4.9.2 Turizem
Občina leži v bližini večjih turističnih centrov (Golte, Logarska dolina). Naravno okolje je
relativno dobro ohranjeno in nudi možnosti za aktivno preživljanje prostega časa
(kolesarjenje, pohodništvo, konjeništvo, itd). Naravna in kulturna dediščina predstavljata
neizkoriščeno bogastvo, na katerem je mogoče graditi razvoj turizma. Vendar v Občini ni
tradicije v turizmu. Polagoma se razvija turizem na kmetijah in predvsem kampiranje.
Število ležišč v Občini je po podatkih Statističnega urada za leto 2013 enako 775, do vključno
junija 2013 je zabeleženih 1.427 nočitev. Število nočitev v celotnem letu 2012 je po podatkih
Statističnega urada enako 10.456.
4.10 Povzetek stanja v občini
Občina Rečica ob Savinji je majhna in mlada občina z relativno dobro ohranjenim okoljem.
Značilna so številna razpršena naselja na relativno majhni površini, kar zahteva posebno
razvejano cestno, vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo. Ta je mestoma nova ali
obnovljena, v določenih naseljih pa še kako potrebna obnova in dograditve.
Telekomunikacijska opremljenost je dobra. Posamezne domačije so razpršene po celotni
površini Občine, do njih Občina zagotavlja predvsem prometno povezavo.
Število občanov se med leti bistveno ne spreminja. Povprečna starost prebivalstva se v
opazovanem obdobju 2007 – 2013 povečuje. Občani so večinoma zaposleni v kmetijstvu in
podjetništvu, predvsem gre za obrt in podjetništvo v manjše podjetnike, industrije ni. Turizem
se razvija v kampih in le v manjši meri na turističnih kmetijah. Zaostanek Občine za Slovenijo
se pri bruto plačah počasi zmanjšuje.
Preskrba v Občini je slaba, saj obstajata samo dve trgovini z osnovno preskrbo ter nekaj
manjših specializiranih trgovin (pekarne, bencinski servis…) in pošta, enota banke je
ukinjena. Na srečo je napoved glede bodočega števila šolarjev dokaj optimistična in se, ob
nespremenjenih normativih, za obstoj Osnovne šole ni bati. Vrtec gosti vedno več
varovancev; prostorske zmogljivosti so bile v preteklih nekaj letih povečane za 2/5 in so sedaj
skoraj popolnoma zasedene.
V Občini so dejavna številna prostovoljna društva in združenja. Občina tudi ima naravne in
kulturne znamenitosti, ki pa niso izkoriščene v smislu trženja.
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5. ANALIZA PREDNOSTI,
SLABOSTI,
NEVARNOSTI - SWOT ANALIZA

PRILOŽNOSTI

IN

Pri pripravi tega razvojnega programa je na dveh delavnicah sodelovala širša javnost, na tretji
pa člani Strateškega razvojnega sveta, ki je, imenovan od župana, združeval strokovnjake s
posameznih področij. V razpravi so bile evidentirane pripombe, ki so služile pri pripravi
SWOT analize in razvojnih projektov.
V nadaljevanju so svoje videnje stanja in priložnosti v Občini podali še člani Občinskega
sveta, njegovih delovnih teles in drugih organov Občine. Analiza je, glede na vsebino in
različno intenziteto pripomb, razdeljena v tri vsebinske sklope:
- okolje in prostor,
- gospodarstvo, vključno s kmetijstvom in turizmom, in
- človeški viri.

5.1 Okolje in prostor
Prednosti
Ohranjeno naravno okolje
Arhitekturno značilno naselje (trg Rečica)
Primerna dostopnost
Primerna lega
Ustrezna obstoječa komunalna infrastruktura
z možnostjo navezave
Obstoj potenciala obnovljivih virov energije
Izkoristek izgrajene javne infrastrukture in
širjenje naselij na tako območje

Slabosti
Razpršenost poselitve
Zelo zahtevna in draga sanacija okolja
Prometnica skozi naselje (trg Rečica)
Neurejena komunalna infrastruktura
Nevarnost pred poplavami
Individualne in neusklajene rešitve za oskrbo
z energijo
Nekontrolirana nenačrtna zasebna gradnja v
polpreteklem obdobju
Dotrajana prometna infrastruktura
Velik delež zavarovanih območij
Propadajoči objekti
Priložnosti
Nevarnosti
Ohranitev in varovanje podeželskega Povečevanje prometa
naravnega okolja
Izguba značilne podobe naselij
Kontrolirana gradnja objektov
Nekontrolirana izguba kmetijskih površin
Ohranjanje značilnega trškega jedra/vedute
Prazni in propadajoči objekti
Možnosti za alternativna pridobivanja Poplavljanje vodotokov
obnovljive energije
Obstoj obnovljivih virov energije
Bližina avtocestnih povezave
Zagotavljanje pogojev bivanja in za okolje
sprejemljivega delovanja za vse starostne in
socialne skupine
Izkazan velik interes za bivanje na območju
občine
5.2 Gospodarstvo, vključno s kmetijstvom in turizmom
Prednosti
Močno zastopano drobno gospodarstvo
Tradicija obrti
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Slabosti
Prostorske ovire pri razvoju podjetništva - ni
možnosti za gradnjo novih in za širitev
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Bližina upravne enote
Bližina večjih središč
Povezovanje podjetij
Obstoječa
turistična
infrastruktura
(kampiranje)
Številne kmetije vključene v naravi prijazno
proizvodnjo
Kraj ima zgodovino, kulturno dediščino in
zgodbe
Natura 2000
Prisotni so znanje, tradicija, usposobljeni
vodniki
Dovolj gozdov in lesne mase za tovrstni
razvoj
Prednost majhnosti občine je v tem, da lahko
hitro reagira in ob pravi priložnosti tudi
dokaj hitro prilagodi prostorske akte (primer
fotovoltaične elektrarne Rečica)
Energetska samooskrba z obnovljivimi viri v
močnem porastu

Priložnosti
Vključevanje razvojnih programov v
regijske, nacionalne programe
Nadaljnji razvoj malega gospodarstva
Razvoj obrti
Samozaposlitev
Uvajanje novih proizvodnih procesov in
programov proizvodov
Zaposlovanje perspektivnih kadrov v občini
Izboljšanje dostopnosti (zaradi novih cestnih
povezav)
Zagotavljanje prostorske možnosti v
nadaljevanju že obstoječe cone (Nazarje)
Dopolnitev obstoječe turistične infrastrukture
Ugoden bivalno rekreacijski prostor
Ohranjena naravna in kulturna dediščina
Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Skupni nastop na trgu
Razvijanje specifičnih proizvodov in trga
znanja
Ukrepi države/EU za obnovo in razvoj
Obnova in oživitev vaških jeder
Izgradnja kolesarskih in pešpoti
Izboljšanje organizacije turističnih, športnih,
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obstoječih gospodarskih objektov
Odliv perspektivnih kadrov
Ni podjetniške cone
Ni nosilnih razvojnih podjetij
Ni dovolj idej na podjetniških programih,
kjer imamo razvojne možnosti (lesarstvo)
Dolgoročne nizke cene lesa in lesnih
izdelkov, ki ne omogočajo lastne
akumulacije nosilcem za večja vlaganja
Predolgo in neodgovorno oklevanje države s
povezavo tretje razvojne osi na avtocestni
križ (Šentrupert)
Opuščanje kmetijske dejavnosti
Nezainteresiranost mladih za kmetijsko
dejavnost
(Pre)majhno število ponudnikov različnih
turističnih storitev
Zapletenost upravnih postopkov pridobivanja
dovoljenj
Slabo delovanje javnega potniškega prometa
Slabo razvita in nepovezana turistična
ponudba, ni razvojnega programa za turizem
Nerešeni komunalni problemi
Beg možganov
Pomanjkanje javnih prostorov (sanitarij,
prostorov za piknike, sejmišč)
Ni primerne označitve krajev, subjektov (ni
smerokazov)
Nevarnosti
Pomanjkanje pogojev za pripravo strateških
projektov
Politika odloča brez ustreznih strokovnih
podlag
Projekti so slabo izvedeni
Splošna kriza bi lahko povzročila, da bodo
sredstva EU za ciklus 2014-20 močno
okrnjena
Podvajanje istih projektov na majhnih
razdaljah (v sosednjih občinah ipd)
Administrativne ovire
Onesnaževanje naravnega okolja
Kvarjenje kulturne krajine
Nezadostna ponudba zemljišč za razvoj
gospodarstva
Zmanjševanje kmetijskih površin
Zmanjševanje konkurenčnosti
Zmanjševanje stopnje zaposlenosti
Zaostajanje na področjih prenosa in uporabe
znanje
Opuščanje kmetijske dejavnosti
Pomanjkanje usposobljenih kadrov
Zmanjševanje obsega pridobitnih dejavnosti
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kulturnih prireditev

Praznjenje podeželja (manjšanje števila
prebivalcev)
Slabši standard v primerjavi z drugimi
območji v RS
Nezadostna oskrba z materialnimi in
kulturnimi dobrinami na podeželju
Pasivnost in apatija mladih

5.3 Človeški viri
Prednosti
Zagotovljeno osnovnošolsko izobraževanje
Zagotovljeno varstvo otrok
Aktivna društvena dejavnosti
Prepoznavni turistični, kulturni dogodki
Ponudba izobraževanja za odrasle
Obstoj »kmečko-udarniške etike« (ljudje so
pripravljeni »udarniško delat«)
Obstoj solidarnosti med ljudmi

Priložnosti
Kvalitetno osnovnošolsko izobraževanje in
predšolska vzgoja, možnost dodatnega
izobraževanja (odraslih)
Vključitev društev/združenj v sheme
financiranj (npr. LEADER)
Zagotovitev vodenih športno-rekreacijskih
dejavnosti
Inovativni pristopi k dopolnilni dejavnosti na
kmetijah in samozaposlitvi
Ugoden bivalno rekreacijski prostor
Fleksibilnost delovne sile
Aktiviranje mladih
Izmenjava izkušenj, pomoči med
generacijami

Slabosti
Pomanjkanje stanovanjskih kapacitet
Pomanjkanje zanimivih delovnih mest
Pomanjkanje objektov za prostočasne
dejavnosti
Pomanjkanje prostorov za druženje različnih
starostnih skupin
Ni doma za ostarele
Pomanjkanje kadrovskih štipendij za
perspektivne učence / študente
Medčloveški odnosi so slabi
Pomanjkanje moralnih vrednot
Nevarnosti
Staranje prebivalstva
Slabšanje izobrazbene strukture
Odliv perspektivnih kadrov
Nezainteresiranost mladih za podeželski
prostor
Praznjenje prostora
Premajhne kapacitete obstoječega vrtca
Trendi
ne
podpirajo
poklicnega
izobraževanja in podjetništva
Javnost je nezainteresirana
Ljudje so apatični, privoščljivi in
nemotivirani
Ni uporabnikov (igrišč, kulturnih dvoran …)
Pretirani skepticizem

6. RAZVOJNA USMERITEV OBČINE REČICA OB SAVINJI
Razvojna usmeritev Občine Rečica ob Savinji je še naprej »postati prostor z ohranjenim
naravnim in bogatim kulturnim okoljem, ugodnimi bivanjskimi pogoji in ugodnimi pogoji za
delovanje in razvoj podjetništva«. Bogata in dobro ohranjena naravna in kulturna dediščina,
nekoliko odmaknjena lega in od delovanja industrije neprizadeto okolje so solidna osnova za
nadaljnji razvoj.
Občina bo tudi v naslednjem programskem obdobju izdelovala in sprejemala prostorske akte,
ki bodo predvsem podlaga za gradnjo v območjih, za katere je predvideno podrobnejše
načrtovanje. Z omogočanjem gradnje bo mogoče ohranjati in povečevati število prebivalcev,
kar je nujen predpogoj za ohranitev osnovne institucionalne opremljenosti.
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S posodobitvijo infrastrukture na področju, ki se najbolj neposredno nanaša na varovanje
okolja (komunalna infrastruktura, oskrba z vodo), bo Občina stremela za prilagoditvijo stanja
zakonodajnim okvirom. Uvajala bo okolju prijazne oblike ogrevanja javnih in zasebnih stavb
ter pri javnih stavbah zagotavljala varčnejšo gradnjo objektov. Izvajala bo komunalno
infrastrukturo, kjer ta še ni zagotovljena, ali pa bo pospeševala gradnjo individualnih sistemov
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadkov.
Na področju kulturne dediščine bo Občina spodbujala ureditev posameznih propadajočih
objektov in nadaljevala postopke za obnovo trškega jedra Rečice ob Savinji. Objektom v
občinski lasti bo dodana vsebina, ki bo pomembneje prispevala k društvenemu, kulturnemu in
socialnemu delovanju.
Občina bo še naprej podpirala kmetijstvo in razvoj podeželja tako, da bo preko javnih
razpisov pospeševala osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Skupaj s sosednjimi občinami bo Občina ustvarjala pogoje, ki bodo dolgoročno zagotavljali
zdravstveno varstvo prebivalcev Zgornje Savinjske doline v najneposrednejši bližini.
Za mlade in starejše občane je bilo v Občini namenjene premalo skrbi, ali pa niso bili
realizirani želeni projekti. Občina bo še naprej izvajala napore za vzpostavitev
medgeneracijskega centra in drugih oblik druženja in usposabljanja marginalnih skupin
prebivalcev.
Zagotavljanje poplavne varnosti je le deloma v pristojnosti lokalne skupnosti. Z državnimi
institucijami bo zato Občina kar najbolje sodelovala, da bi realizirala sanacije in potrebne
protipoplavne ukrepe.
Na področju prometa bo Občina v prihodnje izvajala predvsem investicijsko vzdrževanje
občinskih cest, izvajala bo tudi vse napore v smislu pogajanja z državo, da bo izboljšala
prometno varnost pešcev ob regionalni cesti št. R1-225 na odsekih, kjer je obcestna
poseljenost najgostejša ter dosegla ustrezno navezavo lokalnih cest na regionalno.

7. CILJI
Strateški cilji Občine obsegajo uresničenje dejavnosti, ki bodo doprinesle k ustvarjanju
ugodnega visoko kvalitetnega prostora za bivanje in razvoj podjetništva. S hkratnim
omogočanjem in spodbujanjem raznih kulturnih, športno-rekreacijskih in izobraževalnih
dejavnosti ter ob optimalni zaščiti naravnega okolja se bo na območju Občine izoblikoval
razpoznaven, odprt, toleranten prostor, v katerem bodo občani radi ostali, privabljal pa bo tudi
vse več produktivnih kadrov.
Cilji Občine odražajo sedanje potrebe v Občini in so:
Uravnotežen prostorski razvoj naselij v Občini;
Izboljšati prometno povezavo znotraj Občine;
Izboljšati okoljsko/komunalno infrastrukturo;
Izboljšati videz in funkcionalnost trškega jedra in ga oživiti;
Spodbuditi razvoj različnih gospodarskih dejavnosti, vključno s turizmom in
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah;
6. Izboljšati zdravstveno in socialno oskrbo za občane;
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Spodbujati uporabo obnovljivih virov energije;
8. Izboljšati varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Vrednotenje razvojnih ciljev v dejavnostih, za katere Občina načrtuje razvoj:
Zap.
št.
2

Opis oziroma cilj

3

Stopnja registrirane brezposelnosti

%

4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kmetije z reg. dopolnilno dejavnostjo
Asfaltirane lokalne ceste in javne poti
Vodovodno omrežje
Javna kanalizacija - dolžina vodov
Javne površine za rekreacijo
Javne površine za parkiranje
Prodajalne z osnovno preskrbo
Pošte in banke
Oddelki v Osnovni šoli
Oddelki Vrtca
Zdravstveni domovi (v Občini ali v sosednji
občini)
Objekti za kulturne prireditve
Objekti s področja sociale (druženje, varstvo)
Socialna in neprofitna stanovanja
Koeficient razvitosti Občine

št.
km
km
km
m2
m2
št.
št.
št
št.
št.

16
17
18
19

% bruto plače glede na poprečje SLO

Enota
mere
%

št.
št.
št.

2013

2020

70,26
(jun.)
10,03
(jun.)
20
42,93
11

90
7,00

13.079
3.234
2
1
9
5
1

25
47,93
17
15
15.000
4.000
4
1
9
6
1

1
0
3
0,92

2
2
5
1

10,84

V nadaljevanju je prikazano načrtovano konkretiziranje ciljev.
Cilj 8.1. Zagotoviti uravnotežen prostorski razvoj naselij v Občini
Projekt 8.1.1
Opis

Cilji

Občinski prostorski načrti (OPN) in Občinski podrobni prostorski
načrti (OPPN)
Občina bo izdelala OPPN za tista naselja ali območja, za katere so le-ti
predvideni že z OPN v sprejemanju. OPPN podrobneje opredeljuje
pogoje gradnje v področjih, ki so opredeljena kot posebej občutljiva: trg
Rečica ob Savinji, Tišlerjev pruh, Športno letališče Pobrežje, Varpolje
VZHOD, Varpolje ZAHOD, Dom starejših občanov, Športni center
Varpolje, Kamp Menina, Kamp Savinja. Občina bo pristopila tudi k
spremembam OPN.
Splošni:
- Glede na posebnosti območja zagotoviti skladno gradnjo oziroma
rabo prostora
- Omogočiti gradnjo oziroma rabo prostora v občinskem središču
in drugih območjih, za katera se zahteva izdelava OPPN
- Povečati kakovost gradnje in posledično bivanja ter delovanja
- Prispevati k privlačnejšem okolju za gospodarstvo, vključno s
turizmom
- Izboljšanje poplavne varnosti
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Aktivnosti

Specifični:
- Omogočiti razvoj gospodarstva na zadevnih območjih
- Spodbujati samooskrbo z električno energijo (izvedba MHE)
- Spodbuditi uporabo lokalnih naravnih proizvodov
- Omogočiti obnovo in širitev gradbenih objektov na območjih,
kjer se zahteva posebna pozornost in območjih, kjer merila in
pogoji gradnje niso določeni
Priprava in sprejetje OPPN in spremembe OPN.
75.000,00 EUR

Ocena
potrebnih fin.
sredstev in viri
Vir: Občina Rečica ob Savinji

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2014 – 2020
Občina Rečica ob Savinji
1

Projekt 8.1.2
Opis

Zagotovitev novih stanovanjskih enot
Občina zagotovi prostorske in komunalne pogoje za izgradnjo novih
stanovanj ali za prenovo obstoječih stavbnih fondov in na mansardah
občinskih objektov uredi občinska stanovanja.
Splošni:
- Povečati poseljenost v občinskem središču in drugih komunalno
urejenih naseljih
- Povečati kakovost bivanja
- Ohranjati in pospeševati osnovno oskrbo v naseljih
Specifični:
- Zapolnjevati neizkoriščene prostorske kapacitete
- Izkoristiti prazne objekte
- Optimalno izkoristiti obstoječo infrastrukturo
- Obnoviti naselbinski spomenik trg Rečica ob Savinji
- Imeti dovolj številčno populacijo za zagotavljanje obstoja in
razvoja dejavnosti trgovine, osnovnega šolstva in predšolske
vzgoje ter drugih osnovnih storitvenih dejavnosti
Dokončanje OPN in izvedba OPPN. Ureditev stanovanj na mansardi
Hranilnice.
Glej projekt 1.1

Cilji

Aktivnosti

Ocena
potrebnih fin.
sredstev in viri
Vir: zasebni in Občina Rečica ob Savinji

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2014 – 2020
Občina Rečica ob Savinji
2

Cilj 8.2 Izboljšati prometno povezavo znotraj občine
Projekt 8.2.1
Opis

Cesta Trnovec/most in krožišče Renek
Obstoječa cesta JP 768151 je preozka in ne ustreza glede priključitve na
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regionalno cesto (klanec, slaba preglednost, zavoj…). Iz smeri Spodnje
Rečice do bodočega krožišča, ki je projekt, uvrščen v državni razvojni
program, mora cesto za vse kategorije prometa ustrezno usposobiti
Občina, medtem ko je krožišče državni projekt. Izvede se tudi pločnik na
relaciji Renek – Rečica.
Splošni:
Cilj
- Izboljšati cestno infrastrukturo v Občini
- Povečati pretočnost in splošno prometno varnost na cestišču
- Povečati kakovost bivanja
Specifični:
- Izboljšati prometno varnost na zadevnem področju
- Zagotoviti ustrezno dostopnost do gospodarskih in stanovanjskih
objektov
Odmera cestišča in pridobitev zemljišč
Aktivnosti
Pridobitev dokumentacije
Izvedba gradbenih del
Ocena
Rekonstrukcija JP 768151:
potrebnih fin.
- Občina Rečica ob Savinji: 50.000 EUR
sredstev in viri
Krožišče:
- Republika Slovenija (DRSC):
 2014: 24.000 EUR
 2015: 150.000 EUR
 2016: 500.000 EUR
 po l. 2016: 100.000 EUR
- Občina Rečica ob Savinji:
 2016: 230.000 EUR
Časovni okvir 2014 – 2017
Občina Rečica ob Savinji, Republika Slovenija (DRSC)
Nosilci
1
Prioriteta

Projekt 8.2.2
Opis

Rekonstrukcija lokalnih cest
Občina letno nameni določena sredstva za rekonstrukcijo lokalnih cest, s
čimer zagotavlja normalno uporabnost za promet. V ta projekt se
vključijo projekti po prioritetah, ki jih določijo pristojni organi občine. V
naslednjem programskem obdobju so prioritete:
- Rekonstrukcija vpadnic v trg Rečica
- Rekonstrukcija lokalne ceste 267131 Nizka (BS) - Kamp Menina
- Faza II.
- Rekonstrukcija ceste Cangerji – Mesničarji
- Rekonstrukcija ceste Trnovec – Homec
- Rekonstrukcija ceste Laze – Pinturji
- Rekonstrukcija ceste Drozgi
- Rekonstrukcija ceste v Lešje
Projekt bo vključeval tudi druge manjše rekonstrukcije.
Opisi:
Vse »vpadnice v trg Rečica ob Savinji« so dotrajane in potrebne
obnove. Uredi se odvodnjavanje.
Prioriteta 1
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Po delni izvedbi prve faze rekonstrukcije lokalne ceste »267131 Nizka
(BS) – Kamp Menina« ostaja ozko grlo, Matijev most, ki je tudi
razpokan in statično neustrezen. Ta, v prvi fazi neizvedeni del, se bo
obravnaval v sklopu II. faze - navezave na regionalno cesto R 255.
Prioriteta 1
Cesta »Cangerji – Mesničarji« spada med gozdne ceste. Cesta se v
prihodnje uvrsti med občinske in se asfaltira. V letu 2013 je bila
izvedena odmera zemljišč; aktivnosti za ureditev lastništva so v teku. Na
omenjeni cesti je v novembru 2012 nastal plaz. Cestišče v dolžini pribl.
900 m je v makadamski izvedbi. Pred asfaltiranjem je potrebno urediti
ustrezno odvodnjavanje, ter cestišče ustrezno nasuti in utrditi.
Prioriteta 1
Obstoječa cesta »Trnovec Homec« se razširi in obnovi, saj je ozka in
dotrajana. Obnovitev se izvaja v fazah:
- križišče Gorica – Gasilski dom - 2
- Pobrežje – Zg. Pobrežje - 3
- Zg. Pobrežje – Homec - 4
- križišče Gorica – Sp. Rečica 1
Prioriteta 1 - 4
Obstoječa cesta »Laze – Pinturji« je kategoriziranja kot gozdna cesta v
dolžini pribl. 850 m in je v makadamski izvedbi. Lastništvo zemljišča ni
urejeno. Pred rekonstrukcijo ceste je potrebno cesto kategorizirati v
javno pot. Urediti je potrebno odvodnjavanje ter spodnji ustroj cestišča
ter izvesti asfaltiranje cestišča v širini 3 m.
Prioriteta 3
Obstoječa cesta »Drozgi« je kategoriziranja kot gozdna cesta v dolžini
pribl. 650 m in je v makadamski izvedbi; poteka mimo kamnoloma.
Lastništvo zemljišča ni urejeno. Pred rekonstrukcijo ceste je potrebno
cesto kategorizirati v javno pot. V zgornjem delu je potrebno urediti
odvodnjavanje in spodnji ustroj cestišča ter izvesti asfaltiranje cestišča v
širini 2,5-3 m.
Prioriteta 3
Na delu obstoječe cesti v »Lešje« - JP768011- je potrebno izvesti
odvodnjavanje zalednih meteornih voda z izvedbo obcestnega jarka in
prepustov. Cestišče se po utrditvi nasuje v debelini do 20 cm in ustrezno
utrdi.
Prioriteta 2
Cilj

Splošni:
- Povečati naložbe v javno prometno infrastrukturo
- Izboljšati cestno infrastrukturo v Občini
- Povečati pretočnost in splošno prometno varnost na cestišču
- Povečati kakovost bivanja
Specifični:
- Izboljšati prometno varnost na zadevnih področjih
- Zagotoviti ustrezno dostopnost do gospodarskih in stanovanjskih
objektov
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- Optimizirati navezave na lokalne ali na regionalno cesto
- Izboljšati povezavo med vsemi naselji v Občini
- Za vpadnice v trg Rečica ob Savinji je izdelana PGD, mogoče je
Aktivnosti
takoj pristopiti k izvedbi.
- Rekonstrukcija lokalne ceste 267131 Nizka (BS) - Kamp
Menina- Faza II.:
Izdelana je idejna zasnova. Potrebno bo odmeriti in pridobiti zemljišča,
izdelati projektno dokumentacijo ter izvesti investicijo.
- Rekonstrukcija ceste Cangerji – Mesničarji:
Izvedena je odmera zemljišč, pridobljena je PZI za sanacijo plazu,
izvedena je prijava za sofinanciranje sanacije plazu. Cesto je potrebno
kategorizirati in še pred tem pridobiti lastništvo na zadevnem zemljišču,
izvesti PZI in gradnjo.
- Ostale ceste:
Potrebno je izvesti še vse aktivnosti, od odmere zemljišč in lastniške
pridobitve zemljišč, v primeru rekonstrukcije cest Laze – Pinturji in
Drozgi izvesti tudi kategorizacijo, v vseh primerih pa izvesti
dokumentacijo in gradbena dela.
- Rekonstrukcija vpadnic v trg Rečica ob Savinji je ovrednotena
Ocena
potrebnih fin. v projektni dokumentaciji za obnovo trga Rečica ob Savinji; ocena
sredstev
in potrebnih financ za obnovo same ceste se razbere glede na obseg del, ki
se bodo dejansko izvedla.
viri
- Rekonstrukcija lokalne ceste 267131 Nizka (BS) - Kamp
Menina- Faza II.:
I Rekonstrukcija mostu: 25.000,00 EUR
Odsek 1: ureditev križišča »Boden«: 33.000,00 EUR
Odsek 2: križišče »Boden« - BS: 30.000,00 EUR
Odsek 3: zaključek faze 1 – most čez strugo: 30.000,00 EUR
- Rekonstrukcija ceste Cangerji – Mesničarji:
Sanacija plazu 130.000,00 EUR
PZI rekonstrukcije cestišča: 3.500,00 EUR
Gradbena dela: 120.000,00 EUR
- Rekonstrukcija ceste Trnovec – Homec:
Ni ocene.
- Rekonstrukcija ceste Laze – Pinturji:
Odmera cestišča: 3000,00 EUR
PZI: 3000,00 EUR
Gradbena dela: 85.000,00 EUR
- Rekonstrukcija ceste Drozgi
Odmera cestišča: 2500,00 EUR
PZI: 3000,00 EUR
Gradbena dela: 50.000,00 EUR
Vir: Občina Rečica ob Savinji in Republika Slovenija (23. člen ZFO),
Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR)
 Rekonstrukcijo ceste Lešje
5.000 EUR
Časovni okvir 2014 – 2020
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci
1,3
Prioriteta
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Projekt 8.2.3
Opis

Cilj

Aktivnosti

Izvedba pločnik in avtobusne postaje v Spodnji Rečici
V gosteje naseljenem delu Sp. Rečice ob glavni cesti R 255 ni pločnika,
v smeri proti Mozirju pa tudi ni avtobusne postaje – »čakalnice«. Zaradi
zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu je oboje potrebno urediti.
Splošni:
- Izboljšati cestno infrastrukturo v Občini
- Povečati kakovost bivanja
Specifični:
- Povečati varnost pešcev na cestišču
Pridobitev dela zemljišč, dokumentacije, izvedba gradbenih del
Ni ocene.

Ocena
potrebnih fin.
sredstev in viri
Vir: Republika Slovenija, Občina Rečica ob Savinji

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2014 - 2020
Republika Slovenija, Občina Rečica ob Savinji,
1

Projekt 8.2.4
Opis

Vzpostavitev kolesarskih stez v regiji
Načrtuje se izgradnja kolesarskih poti za celotno Savinjsko regijo, ki
predvideva potek določenega dela te poti skozi območje Občine Rečica
ob Savinji. Kolesarska steza skozi našo občino bo povezovala Občino
Nazarje na jugovzhodu z Občino Ljubno ob Savinji na zahodu.
Splošni cilji:
Cilj
- Izboljšati varnost udeležencev v prometu
- Povečati kakovost bivanja
- Izboljšati turistično ponudbo
Specifični cilji:
- Izboljšati prometno varnost kolesarjev
- Zagotoviti privlačnejšo ponudbo turistom in športnikom
- Zagotoviti dodatne možnosti za trženja (izposoja koles,
kulinarična ponudba ob trasi…)
- Izboljšati »kolesarsko« povezavo med občinami
Vključitev v regijski projekt – povezava enaintrideset občin in določitev
Aktivnosti
skupne trase, pridobitev projektne dokumentacije (skladno z pogoji
DRSC), pridobitev zemljišč, skupna kandidatura na razpisu za EU
sklade, dejanska izvedba projekta.
Ocena
Idejni projekti: 15.000,00 EUR
potrebnih fin. PGD: 25.000,00 EUR
sredstev in viri
Vrednost celotne investicije bo znana po izdelavi dokumentacije.
Vir: Občina Rečica ob Savinji, Republika Slovenija in ESRR.
Časovni okvir 2014 – 2020
Regijska razvojna agencija Savinjske regije (v nadaljevanju: RASR) in
Nosilci
Občina Rečica ob Savinji ter ostale občine Savinjske regije
1
Prioriteta
Projekt 8.2.5
Opis

Vzpostavitev kolesarskih stez v občini
Načrtuje se izgradnje kolesarskih poti, ki bi povezovale severni in južni
del Občine s prečkanjem glavne kolesarske poti. Predvidena dolžina: 8
km
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Splošni:
- Izboljšati varnost udeležencev v prometu
- Povečati kakovost bivanja
- Izboljšati turistično ponudbo
Specifični:
- Izboljšati prometno varnost kolesarjev
- Zagotoviti privlačnejšo ponudbo turistom in športnikom
- Zagotoviti dodatne možnosti za trženja (izposoja koles,
kulinarična ponudba ob trasi…)
- Izboljšati »kolesarsko« povezavo med naselji Občine za
prebivalce Občine
- Približati kolesarsko povezavo neposredno do naselij in do
turističnih točk
Določitev trase, pridobitev projektne dokumentacije, pridobitev zemljišč,
Aktivnosti
izvedba poti, označitev, izvedba spremljajoče infrastrukture (počivališča
…)
Ocena
900.000 EUR
potrebnih fin. Vir: Občina Rečica ob Savinji, Republika Slovenija in ESRR
Cilj

sredstev in viri:

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2016 – 2020
Občina Rečica ob Savinji
2

Cilj 8.3 Izboljšati okoljsko/komunalno infrastrukturo

Letošč
Vodovodno omrežje je večinoma dotrajano ali, v posameznih območjih
občine, sploh ni centralno urejeno. Predvideva se postopna obnova
vodovoda, skladno z ugotovitvami raziskave, ki je izvede pooblaščeni
izvajalec gospodarske javne službe. Predvidena je kompletna obnova
primarnega oziroma transportnega voda v Občini Rečica bo Savinji,
obnova in izgradnja vodohranov, črpališč ter izgradnja sekundarnih
vodovodnih vej. Obnova in dograditev vodovoda je predvidena v vseh
naseljih Občine Rečica bo Savinji.
Splošni:
Cilj
- Prispevati k varovanju čistoče okolja
- Povečati kakovost bivanja v Občini in regiji
- Izpolniti zahteve po uskladitvi s predpisi na področju okolja
Specifični:
- Ustrezno celovito rešiti problem oskrbe s pitno vodo za določena
naselja in zaselke
- Zagotavljati neoporečno kvaliteto vode - zagotavljati zanesljivost
virov pitne vode
Izvedba rekonstrukcije in mestoma izgradnje vodovoda.
Aktivnosti
Ocena
Viri /leto 2014 (EUR) – projektna dokumentacija:
potrebnih fin. Občina Mozirje: 142.030,00
sredstev in viri
Občina Nazarje: 80.045,00
Občina Rečica: 104.335,00
Občina Ljubno: 22.820,00
Občina G. Grad: 770,00
Projekt 8.3.1
Opis
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Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

Financiranje izgradnje se bo izvedlo glede na projektno varianto, ki bo
izbrana.
2014 – 2020
Občina Mozirje - nosilka, JP Komunala d.o.o. Mozirje in Občine Rečica
ob Savinji, Nazarje, Ljubno, Gornji Grad
1

Posodobitev čistilne naprave v Mozirje (ČN)
ČN ne zadostuje več potrebam treh občin (Mozirje, Nazarje, Rečica ob
Savinji), zato se mora njena kapaciteta povečati.
Splošni:
Cilj
- Varovati okolje
- Izboljšati komunalno infrastrukturo v Občini in regiji
- Povečati kakovost bivanja
- Izpolniti zahteve po uskladitvi s predpisi na področju okolja
Specifični:
- Zagotoviti odvajanje in čiščenja komunalnih odpadnih voda v
gosto naseljenem predelu občine skladno z veljavnimi standardi
- Ustrezno celovito rešiti sedanje, okolju neprijazne individualne
rešitve za odvajanja komunalnih odpadnih voda
- Zagotoviti čistost naselja in okolice, vključno z reko Savinjo.
Vloga za sofinanciranje je oddana na osnovi pridobljene potrebne
Aktivnosti
dokumentacije. Sledi izgradnja.
Ocena
Viri in vrednosti:
potrebnih fin. Republika Slovenija in ESRR: 364.223,32 EUR,
sredstev in viri
Občina Mozirje: 82.634,94 EUR,
Občina Nazarje: 62.728,69 EUR,
Občina Rečica ob Savinji: 7.435,55 EUR.
Časovni okvir 2014
Občina Mozirje - nosilka, Občina Rečica ob Savinji, Občina Nazarje
Nosilci
1
Prioriteta
Projekt 8.3.2
Opis

Projekt 8.3.3
Opis

Cilj

Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)
Zaradi razpršene poseljenosti v Občini (predvsem naselja Dol-Suha,
Poljane, desni breg Savinje, Šentjanž in Grušovlje) je gradnja
kanalizacijskih kolektorjev in priključitev na centralno ČN v Mozirju
predraga. Primernejša je gradnja MKČN.
Splošni:
- Varovati okolje
- Izboljšati komunalno infrastrukturo v Občini
- Povečati kakovost bivanja
- Izpolniti zahteve po uskladitvi s predpisi na področju okolja
Specifični:
- Zagotoviti odvajanje in čiščenja komunalnih odpadnih voda v
redko naseljenem predelu Občine skladno z veljavnimi standardi
- Ustrezno celovito rešiti sedanje, okolju neprijazne individualne
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rešitve za odvajanja komunalnih odpadnih voda
Sofinanciranje projektov MKČN, prispelih na razpis na osnovi
Aktivnosti
ustreznega pravilnika (ključ).
Ocena
Za leto 2014 10.000 EUR
potrebnih fin. Za leto 2015 60.000 EUR
sredstev in viri
Za leto 2016 60.000 EUR
Za leto 2017 60.000 EUR
Časovni okvir 2014 –2017
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci
1
Prioriteta

Projekt 8.3.4
Opis
Cilj

Aktivnosti
Ocena
potrebnih fin.
sredstev in viri

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

Ureditve ekoloških otokov
Uredijo se ekološki otoki v Poljanah in v Dol-Suhi.
Splošni:
- Varovati okolje
- Povečati kakovost bivanja
- Izpolniti zahteve po uskladitvi s predpisi na področju okolja
Specifični:
- Prebivalcev približati možnost ločevanja in odlaganja odpadkov
Izvedba ekoloških otokov.
1.000 EUR
2014
Občina Rečica ob Savinji
1

Cilj 8.4 Izboljšati videz trškega jedra in ga oživiti

Projekt 8.4.1
Opis

Cilji

Obnova trga Rečica ob Savinji
Osrednji del Rečice ob Savinji predstavlja staro trško jedro, ki se tekom
let ni bistveno spreminjalo. Posamezne stavbe so sicer res obnovljene v
nerazpoznavnem slogu, veliko pa jih je ohranilo značilen savinjsko
kozjanski slog. Nekatere hiše so izpraznjene, saj so se lastniki že odselili,
nekatere že propadajo.
Cesta je sicer asfaltirana, a pokrpana. Pločnikov za pešce in kolesarskih
stez ni. Obstajajo najmanj tri ozka grla, kjer srečanje dveh avtomobilov
ni možno. Kanalizacija za odvod odpadnih voda je stara in grajena iz
neustreznih materialov in ne ustreza standardom. Enako velja za javno
razsvetljavo. Ni enotne oskrbe s toplotno energijo.
S projektom namerava Občina likovno urediti trško jedro, sočasno pa
tudi urediti komunalno infrastrukturo.
Splošni:
- Povečati kakovost bivanja
- Ohraniti poseljenost podeželja
- Ohraniti kulturno dediščino
- Omogočiti nove alternativne dejavnosti z delovnimi mesti
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Aktivnosti

Specifični:
- Urediti prometno in ostalo komunalno infrastrukturo v občinskem
središču
- Omogočiti usklajeno uporabo energetskih virov v občinskem
središču
- Ohraniti in obnoviti spomenike kulturne dediščine
- Povečati atraktivnost naselja za obiskovalce - turiste
- Zagotoviti večjo varnost za udeležence v prometu
Izvedba obnove v skladu z izdelano projektno dokumentacijo.
525.522,08 EUR

Ocena
potrebnih fin.
sredstev in viri
Vir: Občina Rečica ob Savinji, Republika Slovenija in ESRR

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2014 – 2015
Občina Rečica ob Savinji
1

Projekt 8.4.2
Opis

Obnova in oživitev Tavčarjevega dvora
Ljubljanski škof Janez Tavčar (1544-1597) je na Rečici imel svoj
»dvor«, ki je bil v lasti Tavčarjeve rodbine vse do leta 1885. Tekom
obdobja je dvor doživljal več prezidav in tako izgubljal precej nekdanje
podobe, a vendar še ohranil nekatere značilne elemente. Dvor je
zavarovan kot kulturni spomenik, a se vse do danes ni obnavljal.

Cilji

Aktivnosti

Občina je konec leta 2009 odkupila Tavčarjev dvor. Želi ga prenoviti in
vzpostaviti dejavnosti, ki bodo skladne z njegovo zgodovinsko in
kulturno dediščino in bodo oživile kulturno, etnografsko oziroma
turistično ponudbo Občine.
Splošni:
- Ohraniti zgodovinsko kulturni spomenik
- Povečati kakovost bivanja
- Izboljšati (turistično) ponudbo podeželja
- Ohraniti poseljenost podeželja
- Omogočiti nove alternativne dejavnosti z delovnimi mesti
- Omogočiti kulturne dejavnosti
Specifični:
- Revitalizirati nepremičnino zgodovinsko kulturnega pomena v
občinskem središču
- Tržišču ponuditi značilne izdelke
- Pospeševati in razvijati etnološko usmerjene aktivnosti
- Zagotoviti prostore za delovanje značilnih društev / združenj
- Zagotavljati kulturne in druge programe za občane in obiskovalce
- Ustanoviti »center zgornjesavinjskega želodca«
Vloga za sofinanciranje je oddana; potrebno je izvesti obnovo objekta ter
ga opremiti. Potrebno je izvajati dejavnosti, skladno s programom v vlogi
za sofinanciranje.
1.272.298,00 EUR

Ocena
potrebnih fin.
sredstev iv viri: Vir: Republika Slovenija in ESRR, Občina Rečica ob Savinji

Časovni okvir

2014 – 2015
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Nosilci
Prioriteta

Občina Rečica ob Savinji
1

Vzpostavitev medgeneracijskega centra »Medgenborza«
Obnovi se pritličje objekta »Hranilnica«. Po obstoječih načrtih se prostor
oblikuje v en večji večnamenski prostor za druženje, manjši prostor za
tehnično opremo (računalniki…) in nišo (priprava pijač, prigrizkov). V
objektu se predvideva tudi ločeni prostor za bankomat, ki je sedaj v
najetem prostoru. V izvedenem prostoru se uvedejo t.i. »mehke vsebine«;
programi, ki so namenjeni mladim in starejšim (izmenjava uslug,
izkušenj, znanj, kulturne vsebine ipd …)
Splošni:
Cilji
- spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja občanov
- uveljavljanje večkulturne vzgoje
- spodbujanje socialne integracije marginalnih skupin občanov
Specifični:
- zagotavljanje kakovostnega življenjskega okolja za mlade in
starejše generacije
- zmanjšanje možnosti poseganja po alkoholu in drogam
- izobraževanje
- nudenja podpornega okolja za kakovostnejši razvoj posameznika
- aktivno preživljanje prostega časa
- spodbujanje skrbi za domači kraj
Za pritličje je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Potrebna je izvedba
Aktivnosti
gradbenih del, zagotovitev opreme in izvedba programa, opredeljenega v
vlogi za sofinanciranje
Ocena
253.000 EUR
potrebnih fin. Viri: Občina Rečica ob Savinji in sredstva EU (Operativni program IPA
sredstev in viri: Slovenija-Hrvaška 2007-2013)
Časovni okvir 2014 – 2015
Občina Rečica ob Savinji, Občina Loška dolina, Občina Pregrada,
Nosilci
Občina Ludbreg
1
Prioriteta
Projekt 8.4.3
Opis

Projekt 8.4.4
Opis
Cilji

Aktivnosti

Obnova kulturnega doma
Kulturni dom je zastarel, ima neustrezno ogrevanje, dotrajan oder, zavese
…, prepleskan ni bil že desetletja.
Splošni:
- Povečati kakovost bivanja
- Izboljšati (turistično) ponudbo podeželja
- Izboljšati pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti
Specifični:
- Zagotoviti prostore za delovanje značilnih društev / združenj
- Zagotavljati kulturne in druge programe za občane in obiskovalce
Izvedba načrta in investicije
Ni ocene

Ocena
potrebnih fin.
sredstev iv viri: Vir: Republika Slovenija, Občina Rečica ob Savinji
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Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2017 – 2020
Občina Rečica ob Savinji
3

Cilj 8.5 Spodbuditi razvoj različnih gospodarskih dejavnosti, vključno s turizmom in
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah
Program razvoja podeželja v Občini Rečica ob Savinji 2015-2020
Izvede se letni razpis za sofinanciranje investicij na kmetijskih
gospodarstvih in razpis za ukrepe LEADER. Vsi ukrepi se financirajo v
obliki dotacij.
Splošni cilji:
Cilji
- Ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine
- Izboljšanje podeželskega okolja
- Povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja
- Spodbujanje diverzifikacije
Sofinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev in drugih upravičenih
Aktivnosti
subjektov, prispelih na razpis na osnovi ustreznega pravilnika.
- 2014: 24.000 EUR
Ocena
- 2015: 24.000 EUR
potrebnih
- 2016: 24.000 EUR
finančnih
- 2017: 24.000 EUR
sredstev
in
- 2018: 24.000 EUR
viri
- 2019: 24.000 EUR
- 2020: 24.000 EUR
2014
– 2020
Časovni okvir
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci
1
Prioriteta
Projekt 8.5.1
Opis

Projekt 8.5.2
Opis

Cilji

Aktivnosti
Ocena

Program razvoja gospodarstva v Občini Rečica ob Savinji 2015-2020
Za zagon gospodarske dejavnosti se predvidijo naslednji ukrepi:
- Oprostitve plačila komunalnega prispevka za proizvodne objekte
- Uvedba sofinanciranja štipendij za študente/dijake, ki jih
štipendirajo in jih bodo v bodočnosti zaposlili podjetniki v Občini
- Ukrepi za zagon na novoustanovljenih podjetij za mlade
Aktivnosti se natančno opredelijo s pravilnikom.
Imenuje se skupina za turizem, ki razvija ideje na tem področju.
Splošni cilji:
- Ohranjanje poseljenosti
- Izboljšanje podeželskega okolja
- Povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja
- Spodbujanje diverzifikacije
Specifični:
- Pospeševanje podjetniške iniciative
- Pospeševanje zaposlenosti v občini
Izvedba pravilnika, razpisa in sofinanciranja.
- 2014: 10.000 EUR

Razvojni program občine Rečica ob Savinji 2014 -2020
Druga obravnava

Stran 29 od 36

2015: 10.000 EUR
2016: 10.000 EUR
2017: 10.000 EUR
in
2018: 10.000 EUR
2019: 10.000 EUR
- 2020: 20.000 EUR
Vir: Občina Rečica ob Savinji
Časovni okvir 2014 – 2020
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci
1
Prioriteta
potrebnih
finančnih
sredstev
viri

-

Napisna obeležja
Krajevne označbe in usmerjevalne table so mestoma poškodovane,
ponekod jih sploh ni, pa se ocenjuje, da so potrebne. Označbe poslovnih,
kulturnih, javnih in drugih pomembnih objektov so neenotne, za njihovo
postavitev ni pravil. Poleg tega niso prilagojene tujcem, saj so izvedene
le v slovenskem jeziku. Vse navedeno kvari podobo občine in ustvarja
nejevoljo, občasno prometni zamašek (na ozkih cestah in križiščih
zagozdeni tovornjaki, avtodomi…).
Splošni:
Cilji
- Urejanje privlačnejšega okolja
- Dvig kakovosti bivanja
Specifični:
- Zagotavljanje boljše turistične ponudbe
- Zagotavljati boljšo dostopnost
- Zagotavljaje prepoznavnost posameznih točk
Označbe se oblikovno poenotijo in namestijo povsod tem, kjer so šE
Aktivnosti
potrebne.
Ocena potrebnih /
Pobuda 8.5.3
Opis

fin. sredstev

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2014 – 2020
Občina Rečica ob Savinji
1

Projekt 8.5.4
Opis

Savinja pri Šentjanžu
Uredi se območje Savinje na relaciji Grušovlje – Sp. Rečica; izvedejo se
kolesarske, pohodne/tematske poti, opazovalnice, razgledišča ter
kopališče. Izvaja se zaščita povodja Savinje pred vsakovrstnim
onesnaženjem.

Cilji

Splošni:
- Ohraniti in varovati občutljivo območje Nature 2000 v povodju
Savinje
- Povečati kakovost bivanja
- Izboljšati ponudbo podeželja
- Omogočiti nove alternativne dejavnosti z delovnimi mesti
Specifični:
- Turističnemu trgu ponuditi alternativne izdelke in storitve
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Občanom in turistom omogočiti kratke in prijetne povezave med
naselji ob Savinji
- Urediti in opremiti priljubljeno »divje« kopališče ob Savini
- Prispevati k zdravstvenemu varstvu kopalcev
Pridobitev zemljišč in soglasij, ureditev peš- in kolesarskih poti,
opazovalnic, razgledišč.
1.000.000 EUR
-

Aktivnosti

Ocena
potrebnih fin.
sredstev in viri
Vir: Občina Rečica ob Savinji, Republika Slovenija in ESRR

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2014 - 2017
Občina Rečica ob Savinji
2

Projekt 8.5.5
Opis

Sprehajalna pot : Žabja pot
Ureditev sprehajalne poti Dol-Suha – Žabjeki v Blateh – »holcplac« –
Mozirje (ime: Žabja pot), s spoznavanjem habitatov (živalske in drevesne
vrste). Ureditev poti, počivališč, razgledišč; označbe, opisi. Projekt se
izvaja v okviru regijskega projekta »Postavitev tematskih/pohodnih poti,
postavitev opreme ob poteh, oznake«
Splošni:
- Ohraniti in varovati naravo,
- Povečati kakovost bivanja
- Izboljšati ponudbo podeželja
- Omogočiti nove alternativne dejavnosti z delovnimi mesti
Specifični:
- Turističnemu trgu ponuditi alternativne izdelke in storitve
- Občanom in turistom omogočiti kratke in prijetne povezave med
naselji
- Urediti in obogatiti priljubljeno Žabjo pot
- Izobraževati o naravi - habitatih
Ureditev sprehajalne poti Dol-Suha – Žabjeki v Blateh – Mozirje,
počivališč, razgledišč…
150.000,00

Cilji

Aktivnosti

Ocena
potrebnih fin.
sredstev in viri
Vir: Občina Rečica ob Savinji, Republika Slovenija in ESRR

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2014 – 2016
Občina Rečica ob Savinji
3

Pobuda 8.5.6

Posodobitev letališča za ultra lahka letala in vzpostavitev
pripadajoče infrastrukture v Zgornjih Pobrežjah
Razširitev obstoječega letališča za ultra lahka letala, utrditev steze.
Gradnja hangarjev, spremljajočih turističnih kapacitet in usposobitev za
parkiranje letal.
Splošni:
- Ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine
- Zagotavljanje delovnih mest
- Spodbujanje diverzifikacije

Opis

Cilji
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Specifični:
- Izboljšanje in preusmeritev proizvodnje
- Zagotavljanje dodatne turistične ponudbe
- Vzpostavitev možnosti za prodajo proizvodov na viru
- Doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske
proizvode
- Utrjevanje tržnega položaja subjektov
Izboljšanje dohodkovnega položaja
Posodobitev letališča za ultra lahka letala in postavitev spremljajočih
Aktivnosti
objektov (bivanjsko kulinarična ponudba, hangarji)
Ocena potrebnih /
fin. sredstev

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2014 – 2020
zasebni sektor
3

Pobuda za izvedbo medobčinskega načrta za razvoj turizma,
njegovo promocijo in informiranje
Ponudba posamezne občine Zgornje Savinjske doline je premajhna. Teži
Opis
se k izvedbi skupne ponudbe oziroma centralne promocije, trženja in
informiranja za celotno dolino. Imenuje se skupina za turizem, ki razvija
ideje na tem področju.
Splošni:
Cilji
- Ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine
- Zagotavljanje delovnih mest
- Spodbujanje diverzifikacije
- Spodbujanje in razvoj turizma
Specifični:
- Zagotavljanje povezane in organizirane turistične ponudbe
- Evidentiranje in trženje obstoječih in spodbujanje nastajanja
novih turističnih produktov
- Vzpostavitev dodatnih možnosti za prodajo proizvodov
- Doseganje višje dodane vrednosti za lokalne proizvode
- Izboljšanje dohodkovnega položaja
Spodbujanja
izdelave skupnega načrta na nivoju Zgornje Savinjske
Aktivnosti
doline, s ciljem organiziranje skupne turistične ponudbe
Ocena potrebnih /
Pobuda 8.5.7

fin. sredstev in
viri

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2014-2020
Občina Rečica ob Savinji, druge občine Zgornje Savinjske doline,
skupine zainteresiranih občanov, TIC-i, ponudniki turističnih storitev
1

Cilj 8.6 Izboljšati zdravstveno in socialno oskrbo za občane
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Pobuda 8.6.1
Opis

Cilji

Aktivnosti

Izgradnja varovanih enot za ostarele
Trg Rečica ob Savinji je nekoliko odmaknjen od glavne ceste; mirno in
naravno kmečko okolje je dejavnik, ki ugodno vpliva na počutje
prebivalcev trga. V trgu so zagotovljene določene osnovne storitve, ki so
pomembne za vse kategorije prebivalcev, posebej pa njihova neposredna
bližina predstavlja ugodnost za ljudi, ki bi želeli kakovostno in varno
preživljati tretje življenjsko obdobje. Izvede se sodobna oblika bivanja /
varovanja starejših.
Splošni cilji:
- Povečati kakovost bivanja
- Omogočiti zadovoljevanje potreb starejših občanov
- Ohraniti poseljenost podeželja
- Omogočiti nova delovna mesta
Specifični cilji
- Izkoristiti primerno okolje
- Omogočiti nova delovna mesta
- Rešiti problematiko številnih ostarelih, ki želijo preživeti tretje
življenjsko obdobje v domačem okolju
- Prispevati k medgeneracijskemu sožitju
Analiza potreb trga, izbira primerne oblike, izvedba.
Ocena ni znana

Ocena
potrebnih fin.
sredstev in viri
Vir: Občina Rečica ob Savinji in sofinancer (ni znan)

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2014 
Koncesionar in Občina Rečica ob Savinji
3

Razširitev Zdravstvenega doma v Nazarjah
Zdravstveni dom v Nazarjah ne zadovoljuje več potreb, saj nima urejenih
vseh prostorov za nujno medicinsko pomoč, poleg tega pa je potrebna
gradnja prizidka za ureditev specialističnih ambulant. Zaradi navedenega
morajo občine Zgornje Savinjske doline pristopiti k sofinanciranju
projekta obnove zdravstvenega doma v Nazarjah.
- Povečati zdravstveno varnost uporabnikov Zdravstvenih storitev
Cilji
- Približati zdravstvene storitev občanom
Sofinanciranje obnove
Aktivnosti
Ocena
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje: 132.230 EUR
potrebnih fin. ESRR: 749.307 EUR
sredstev in viri
Občina Mozirje: 343.337 EUR, Občina Ljubno: 240.508 EUR, Občina
Gornji Grad: 233.532 EUR, Občina Nazarje: 220.947 EUR, Občina
Rečica ob Savinji: 188.716 EUR, Občina Luče: 145.723 EUR, Občina
Solčava: 50.866 EUR
Vir: Občine Zgornje Savinjske doline, Evropski skladi, Republika
Slovenija
Časovni okvir 2014 – 2015
Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje, Občina Rečica
Nosilci
ob Savinji, ostale občine Zgornje Savinjske doline
1
Prioriteta
Projekt 8.6.2
Opis
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Projekt 8.6.3
Opis
Cilji

Aktivnosti

Otroška igrišča
V Varpoljah in na Rečici ob Savinji se uredijo otroška igrišča.
Splošni:
- Povečati kakovost bivanja
- Omogočiti zadovoljevanje potreb mladih družin
- Ohraniti poseljenost podeželja
Specifični:
- Omogočiti rekreacijo in šport za najmlajše v okolju, kjer se radi
zadržujejo tudi starši
- Prispevati k medgeneracijskemu sožitju
- Prispevati k zdravemu telesnemu razvoju otrok
Pridobitev zemljišč, potrebne dokumentacije, izvedba.
Ocena ni izdelana.

Ocena
potrebnih fin.
sredstev in viri
Vir ni znan.

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

2018 – 2020
Občina Rečica ob Savinji
3

Cilj 8.7 Spodbujati uporabo obnovljivih virov energije

Projekt 8.7.1
Opis

Energetska sanacija objektov
Javne stavbe so eden od večjih porabnikov energije, zlasti za ogrevanje.
Zaradi njihove energetske »potratnosti«, obsega, nemalokrat slabega
stanja zgradb in njihovega širšega družbenega pomena obstaja prav v
njih velik potencial prihranka energije.
- Povečati kakovost bivanja
Cilji
- Zagotoviti okolju prijazne vire energije za ogrevanje javnih stavb
- Prihraniti energijo in sredstva
Energetski pregled, energetska sanacija OŠ in Vrtca in priključitev javnih
Aktivnosti
objektov na sistem »biomasa«.
Ocena
Energetski pregled: 14.000
potrebnih fin. Ocena za sanacijo in centralno ogrevanje ni izdelana.
sredstev in viri
Vir: Občina Rečica ob Savinji, sofinancer (javno zasebno partnerstvo)
Časovni okvir 2014 – 2020
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci
1,2
Prioriteta

Cilj 8.8 Izboljšati varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami

Program

Izboljšati varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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Projekt 8.8.1
Opis

Urejanje vodotokov
Urejajo se vodotoki Savinje, Lučneka, Suhe, Rečice, Grušoveljske struge
in manjših hudourniških potokov. Urejanje zajema čiščenje, poglabljanje
in eventualno širjenje struge, dograditev pragov ter utrjevanje brežin.
Zgradita se dva zadrževalnika: en na sotočju Lučneka in Loznje ter drugi
na Puši.
Izvede se sanacija dveh plazov: v Poljanah (na cesti Cangerji –
Mesničarji in v Šentjanžu pri cerkvi).
Izvede se obrambni nasip v Grušovljah do Okonine po zgledu
izvedenega nasipa Sp. Rečica – Varpolje.
Sanira se Grušoveljski jez na Savinji.
Sanira se most čez Savinjo v Sp. Rečici.
Na potokih Lučnik, Loznja in Rečica se rekonstruirajo obstoječi mostovi:
- pri Marovtu,
- pri Ledretu – ni GJI,
- pri Kulturnem domu (poglobiti strugo in posledično sanirati
temeljenje),
- pri Mržiču,
- pri Prislanovi loki,
- pri Drozgu,
- na Puši,
tako, da je svetli profil vsaj 12 m2.
Sanira se most v na Stržinci – pri Ovčarju.
Splošni cilji:
Cilji
- Povečati oziroma ohranjati kakovost bivanja
- Zagotavljati varnost prebivalcem občine
Specifični cilji
- Preprečiti oziroma zmanjšati možnosti za poplavljanje zaradi
neurejenih vodotokov
Aktivno spremljanje izvedbe del s strani države zadolženega izvajalca
Aktivnosti
Ocena
Ocena je narejena samo za rekonstrukcijo mostov in predstavlja od 9.000
potrebnih fin. do 15.000 EUR/most.
sredstev in viri

Časovni okvir
Nosilci
Prioriteta

Vir: Občina Rečica ob Savinji (mostovi), Republika Slovenija.
2014 – 2020
Občina Rečica ob Savinji, Občina Ljubno (nasip Grušovlje – Okonina),
Republika Slovenija.
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8. SODELOVANJE JAVNOSTI
Sodelovanje javnosti predstavlja pomemben dejavnik v procesu priprave Občinskega
razvojnega programa.
Razvojni program občine Rečica ob Savinji 2014 -2020
Druga obravnava

Stran 35 od 36

Cilji sodelovanja javnosti so:
- seznaniti občane z namenom, cilji in vsebino Programa,
- zagotoviti jasne, razumljive in verodostojne informacije in dejstva o izdelavi
Programa,
- dati priložnost za javno razpravo, predloge, pripombe in soočanje različnih mnenj,
- krepiti partnerstvo na lokalni ravni,
- povečati zaupanje med občinsko upravo in občani.
Informiranje poteka preko spletne strani http://www.obcina-recica.si/.
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