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OBČINA LAŠKO 
      Ž U P A N 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 303-3/2014-40 
Datum: 13. 5. 2016 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:   Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2015 
 
Gradivo pripravil: Območno razvojno partnerstvo »Osrednje Celjsko«  
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  Bojana Stopinšek –ORP Osrednje Celjsko, 
 
Vabljeni na sejo: Bojana Stopinšek –ORP Osrednje Celjsko 
 
Gradivo obravnaval: 

- Odbor za gospodarski razvoj občine Laško, dne 11. 5. 2016. 
 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  
• 21. člen Statuta Občine Laško (Ur.l. RS, št. 79/15-UPB1) 
 
 
 
Sklep: Občinski svet Laško sprejme Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2015, v 
predloženi vsebini. 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Območno razvojno partnerstvo - ORP Osrednje Celjsko, opravlja stalne razvojne naloge, ki so 
opredeljene v Pogodbi o vzpostavitvi ORP za območje »Osrednje Celjsko« št. 031-00003/2018 
ter Pogodbe št. C2130-14P520008 o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog spodbujanja 
razvoja na regionalni ravni za Savinjsko razvojno regijo. Občina Laško v skladu s pogodbo o 
vzpostavitvi ORP za območje Osrednje Celjsko, v katerega so vključene Mestna občina Celje, 
Občina Laško, Občina Dobrna, Občina Vojnik in Občina Štore, sofinancira naloge, ki jih izvaja 
ORP. 
 
Zaradi splošne informacije o delovanju ORP za območje »Osrednje Celjsko« se bo s poslovnim 
poročilom za leto 2015, seznanil tudi občinski svet. 
 

    Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek, l.r. 

 
Priloga: 

- Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2015 
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Gradivo k 2. točki: POROČILO ORP OSREDNJE CELJSKO ZA LETO 2015  

 
1. POSLOVNO POROČILO ORP OSREDNJE CELJSKO ZA LETO 2015 

 
Za ORP Osrednje Celjsko so se v letu 2015 izvajale splošne razvojne naloge (v nadaljevanju SRN), v 

skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS št. 20/2011), Pogodbe o 

sofinanciranju razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Savinjsko 

razvojno regijo v letu 2015, Pogodbe o vzpostavitvi ORP za območje Osrednje Celjsko, Dodatkom št. 9 

k Pogodbi o vzpostavitvi ORP »Osrednje Celjsko« za leto 2015 in Strategije izvajanja splošnih 

razvojnih nalog v Savinjski razvojni regiji za programsko obdobje 2014-2020. 

 

PLAN 2015 DOSEŽENI CILJI - REALIZACIJA 2015 

Izvajanje splošnih 

razvojnih nalog 

(SRN): 

 

Priprava in 

uskladitev 

Območnega 

razvojnega 

programa Osrednje 

Celjsko za obdobje 

2014-2020 in 

priprava projektnih 

predlogov za 

Dogovor za razvoj 

regij in javne 

razpise v skladu z 

OP EKP 2014 - 2020 

� Izdelane dopolnitve in popravki Območnega razvojnega programa za 

Osrednje Celjsko 2014 - 2020, njegova uskladitev z Regionalnim razvojnim 

programom za Savinjsko regijo ter drugimi strateškimi in programskimi 

dokumenti na nacionalni ravni (OP EK 2014-2020, Strategija pametne 

specializacije, Merila za izbor operacij v okviru OP, Program izvajanja 

finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-

2020).   

 

� Potrditev Območnega razvojnega programa na 16. seji ORS z dne 07. 05. 

2015.  

 

� Obravnava Meril za izbor operacij v okviru OP za izvajanje kohezijske 

politike za obdobje 2014-2020 (april 2015), Programa izvajanja finančnih 

spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020 ter 

Strategije pametne specializacije (julij 2015) na sejah OSO in ORS. 

 

� Sodelovanje in koordinacija izdelave posameznih projektnih predlogov za 

Dogovor za razvoj regije 2014 - 2020 v okviru delovnih skupin Regionalne 

razvojne agencije Savinjske regije (širokopasovna omrežja, izgradnja 

kanalizacijskega omrežja, razvoj trških jeder, mreža podjetniških 

inkubatorjev, naravna pestrost in zeleni turizem, razvoj podeželja, 

prehranska samooskrba). 

 

Koordinacija in 

izvajanje skupnega 

razvojnega 

projekta »Regijska 

kolesarska pot« v 

občinah ORP ter 

Šentjur in Žalec 

� Izvedba in vodenje postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev izdelave 

idejnih projektov za ureditev državnih kolesarskih povezav. 

 

� Izvedba koordinacijskih sestankov priprave idejnih projektov za ureditev 

državnih kolesarskih povezav. 

 
� Izvedba evidenčnih naročil za izbor recenzentov in koordinacija poteka 

recenzijske obravnave oddane projektne dokumentacije.  
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Koordinacija in 
priprava 
projektnega 
predloga “Holistic 

Star Pilgrimage 
Alliance in Central 
Europe based on 
cultural heritage 
of St. Cyril and 
Methodius”  

� Po neuspešni prijavi projektnega predloga »Wandering in the Footsteps of 
Saints Cyril and Methodius« smo v partnerstvu pripravili novelacijo 
projektnega predloga.  Projektni predlog  »Holi space« se je pripravil za 
javni razpis v okviru programa »Interreg Central Europe Programme” ( 1. 
stopenjska faza oddaje prijave do 13. aprila 2015), v sodelovanju s 
prijaviteljem Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. 
(ECRCM) iz Češke.  

 
� Projekt ni bil pozitivno ovrednoten za 2. stopnjo prijave.   

 

Izdelava 
Občinskega 
programa varstva 
okolja za Mestno 
občino Celje  

� Izdelan predlog Občinskega programa varstva okolja za Mestno občino 
Celje.  

 
 

2. FINANČNO POROČILO ORP OSREDNJE CELJSKO ZA LETO 2015 
 

Vrsta prihodka  Plan prihodkov 2015 Realizacija 1 - 12/2015 

Sofinanciranje občin  19.793,40 €  19.793,40 € 

Sofinanciranje razvojnih nalog  15.021,41 € 13.167,92 €  

Nadomestilo Občine Šentjur  1.113,03 €  116,80 €  

Nadomestilo Občine Žalec  304,53 €   345,71 €  

Drugi prihodki  2.459,02 €  90,00 € 

SKUPAJ  38.691,39 €   33.513,83 €   

 
 

Vrsta odhodka Plan odhodkov 2015 Realizacija 1 - 12/2015 

Stroški dela   35.127,41 € 30.298,78 € 

Amortizacija 315,12 € 314,94 € 

Strokovno izobraževanje  500,00 €       266,50 € 

Administracija in drugi stroški   289,84 € 737,15 €  

SKUPAJ  36.232,37 €    31.617,37 € 

 
Obrazložitev:  

Finančno poročilo za leto 2015 obsega prihodke v skladu s Poslovnim planom ORP Osrednje Celjsko 

za leto 2015, ki so iz naslova: Pogodbe št. C2130-14Z520008 o sofinanciranju izvajanja splošnih 

razvojnih nalog v Savinjski regiji v programskem obdobju 2014-2020, Dodatka št. 9 k pogodbi o 

vzpostavitvi ORP Osrednje Celjsko za leto 2015 ter drugih prihodkov iz naslova nadomestil za 

koordinacijo izdelave projektne dokumentacije za občini Šentjur in Žalec ter priprave Občinskega 

programa varstva okolja Mestne občine Celje.   

Odstopanja realiziranih prihodkov v letu 2015 od planiranih so iz razlogov: 

1. Sofinanciranje razvojnih nalog: na podlagi Dodatka št. 2 k Pogodbi št. C2130-14Z520008 o 

sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Savinjski regiji v programskem obdobju 2014 - 

2020 z dne 06. 08. 2015 ter Dodatka št. 1 k Partnerski pogodbi o medsebojnih razmerjih pri 

opravljanju splošnih razvojnih nalog v Savinjski regiji z dne 12. 06. 2015, je prišlo do spremembe 
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višine sofinanciranja splošnih razvojnih nalog na ravni regije za leto 2015 (iz 116.126,60 € na 

93.834,00 €) in posledično tudi na ravni subregije (iz 15.021,41 € na 13.167,92 €). 

 

2. Nadomestilo Občine Šentjur in Žalec: izračun planiranih prihodkov iz naslova nadomestila za  

koordinacijo izdelave projektne dokumentacije za Občino Šentjur in Žalec v višini 3 % od neto 

vrednosti projektne dokumentacije (IDP) za ureditev kolesarskih poti v občini glede na število 

kilometrov kolesarske poti, ki se nahaja na relaciji znotraj posamezne občine, se je v planu določil 

na osnovi ocenjene vrednosti izdelave projektne dokumentacije. V okviru izvedbe postopkov 

javnih naročil so bile vrednosti izdelave projektne dokumentacije bistveno nižje, posledično tudi 

nadomestila občin. 

 

3. Planiran drugi prihodek iz naslova priprave Občinskega programa varstva okolja za Mestno 

občino Celje 2016 - 2020 se prenese v leto 2016, ker je dokument še v obravnavi.   

 

 

Odstopanja realiziranih od planiranih odhodkov so iz naslednjih razlogov: 

1. Stroški dela: nižji stroški dela so posledica obračuna dela zaposlenih na razvojnih nalogah 

ORP-ja v razmerju do opravljanja drugih nalog v podjetju. 

 

2. Administracija in drugi stroški: višji stroški so iz naslova stroškov pisarniškega materiala, 

telefonskih storitev ter povračil stroškov službenih poti.  

 

Poslovanje ORP-ja se izkazuje v pozitivnem stanju v višini 1.896,46 € iz naslova dejanskega 

obračunavanja stroškov dela zaposlenih na splošnih in drugih razvojnih nalogah v razmerju do drugih 

nalog v podjetju. 

 

 

Predlog SKLEPA 2: 

 

ORS potrdi Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2015.   

  

 

 




