CILJ

PROGRAM

PROJEKT

Ob optimalnem varstvu okolja Občinski prostorski načrt Občine Občinski prostorski načrt Občine
omogočiti uravnotežen prostorski Rečica ob Savinji se sprejme; Rečica ob Savinji (OPN)
razvoj vseh naselij v Občini
zagotovi se možnosti za nadaljnji
razvoj občine
Zagotovitev novih stanovanjskih enot
Izboljšati prometno povezavo Izboljšanje
lokalne
cestne Povezava naselij v Občini Rečica ob
znotraj občine
infrastrukture
Savinji, na obeh straneh Savinje – »LC
SPODNJA REČICA – POBREŽJE –
faza I«
Povezava naselij v Občini Rečica ob
Savinji, na obeh straneh Savinje – »LC
SPODNJA REČICA – POBREŽJE –
faza II«
Rekonstrukcija lokalne ceste 267131
Nizka (BS) – Kamp Menina – Faza I.
Rekonstrukcija mostu čez strugo Rekonstrukcija mostu čez strugo v
v Grušovljah
Grušovljah
Ureditev kolesarskih stez
Vzpostavitev kolesarskih stez v občini
in v regiji
Izboljšati
komunalno Izboljšanje
komunalne »Celostno urejanje odvajanja in
infrastrukturo
infrastrukture
čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju
Savinje – projekt Rečica« - primarni
del
»Celostno urejanje odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda in
varovanje vodnih virov na povodju
Savinje – projekt Rečica« - sekundarni
del
Investicija - odlagališče odpadkov
Urejanje
ostalih
kanalizacijskih
infrastruktur
Obnova in dograditev vodovodnega
omrežja

REALIZA
CIJA

OPOMBA

NE
NE

DA

DA
DELNO

Manjka še 100 m ceste
priključek na regionalno cesto

in

DA
DELNO

V okviru regijskega projekta, faza:
idejni projekt

DA

DA

DA
DELNO
DELNO

Izboljšati videz trškega jedra in ga Urejanje naselij v Občini Rečica Priprava projektne dokumentacije za
oživiti
ob Savinji
obnovo trga Rečica ob Savinji
DA
Obnova trga Rečica ob Savinji
NE

RCERO Celje
Začetek obnove CČN Mozirje;
faza: PGD, GD, prijava na razpis
Obnova v Nizki, Varpolju, Sp.
Rečici; odkupljeno zemljišče za
vodohran v Dol-Suhi; začetek
projekta »Vodovod Letošč«
Faza: PGD, GD, prijava na razpis
Vloga za sofinanciranje oddana

Obnova in oživitev kulturnega
spomenika
Spodbuditi
razvoj
različnih Programi razvoja podeželja v
gospodarskih dejavnosti, vključno občini Rečica ob Savinji 2008s turizmom in dopolnilnimi 2013
dejavnostmi na kmetijah

Ureditev parkirišča pod pokopališčem
Nakup in obnova Tavčarjevega dvora

Pomoči, dodeljene po uredbi komisije
(ES) št. 1857/2006 – »skupinske
izjeme za kmetijstvo«
Naložbe v kmetijska gospodarstva
Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Premestitev kmetijskih poslopij v
javnem interesu
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju
Pomoči, dodeljene po uredbi komisije
(ES) št. 1998/2006 »de minimis«
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Pokrivanje
dodatnih
stroškov
transporta in opreme iz odročnih krajev
Ostali ukrepi občine:
izvajanje lokalne razvojne strategije
Posodobitev letališča za ultra Posodobitev letališča za ultra lahka
lahka letala in vzpostavitev letala in vzpostavitev pripadajoče
pripadajoče infrastrukture
infrastrukture v Zgornjih Pobrežjah

DA
DELNO

Realiziran
nakup,
izvedena
projektna dokumentacija za GD

DA

DA

DA
NE

Dva projekta nosilca
Občine Rečica

iz območja

Izboljšati
občane

socialno

oskrbo

za Izboljšati socialno oskrbo za
občane
Izboljšati socialno oskrbo za
občane
Izboljšati požarno in poplavno Izboljšati varstvo pred naravnimi
varnost in varstvo pred drugimi in drugimi nesrečami
nesrečami

Izgradnja doma za ostarele

Nakup
»Hranilnice«
in
izvedba
medgeneracijskega centra
Investicijski
transferi
gasilskim
društvom – nakup podvozja gasilskega
avtomobila, avta za prevoz moštva in
nove brizgalne
Urejanje vodotokov
Desni breg Savinje, manjše ureditve
Spodbujati uporabo obnovljivih Uporaba
obnovljivih
virov Izdelava
lokalnega
energetskega
virov energije
energije
koncepta
Ustvarjati pogoje za delovanje Ustvarjati pogoje za delovanje Ustvarjati pogoje za delovanje društev
društev / združenj
društev / združenj
/ združenj

Izboljšati
storitve

telekomunikacijske Izboljšati
storitve

NE
DELNO

Nakup objekta realiziran; vloga za
sofinanciranje oddana

DA

DELNO
DA

Državna pristojnost

DA

Občinski prostorski načrt Občine
Rečica ob Savinji (OPN);
Nakup in obnova Tavčarjevega
dvora;
Investicijski transferi društvom
(gasilska društva, društva s
področje kmetijstva in razvoja
podeželja, turizma, kulture in
športa…)
Faza: v izvajanju

telekomunikacijske GOŠO - Gradnja, upravljanje in DELNO
vzdrževanje
odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij
Zagotoviti prostorske pogoje za Zagotovitev
administrativno Širitev poslovnih prostorov
DA
uresničevanje razvoja občine
tehničnih pogojev za izdelavo
ustreznih
podlag
za
uresničevanje navedenih ciljev

Izvedene in delno izvedene investicije, ki niso vključene v RPO 2008 – 2013
CILJ
PROGRAM
Izboljšati videz trškega jedra in ga Urejanje naselij v Občini Rečica ob
oživiti
Savinji
Urejanje naselij v Občini Rečica ob
Savinji
Izboljšati socialno oskrbo za Izboljšati socialno oskrbo za
občane
občane
Izboljšati komunalno infrastrukturo Izboljšanje
komunalne
infrastrukture
Izboljšati požarno in poplavno Sanacije
posledic
poplav
iz
varnost in varstvo pred drugimi novembra 2012
nesrečami

PROJEKT
Ureditev parkirišča »pri pošti«
Izvedba odbojkarskega
Rečici – pri OŠ
Obnova vrtca na Rečici

igrišča

OPOMBA
na
Dve dodatni enoti, igrišče,
senčila…

Izvedba 11 ekoloških otokov
Rekonstrukcija mostu v Zavdamah

Sanacija plazu »Tiršek«
Sanacija plazu »Grušovlje – odcep
Poljane«
Sanacija plazu »Dol–Suha 18«
Sanacija plazu »LC Poljane«
Sanacija plazu »v Šentjanžu«
Sanacija plazu »Canger - Mesničar«
Sanacija podpornega zidu v Sp. Rečici

Delno; pridobljena PD
Delno; pridobljena PD
Delno; pridobljena PD
Delno; pridobljena PD

