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1. Uvod - Povzetek bistvenih elementov Trajnostne urbane
strategije Mestne občine Celje (2015-2030)
1.1

Razlogi priprave TUS in Izvedbenega načrta TUS

Evropska kohezijska politika v obdobju 2014-2020 je zaznamovana z okrepljeno urbano
razsežnostjo, saj države v okviru cilja »naložbe za rast in delovna mesta« za podporo
realizaciji ciljev trajnostnih urbanih strategij upravičenih mest namenjajo najmanj 5 %
sredstev ESRR.
V okviru teritorialnega dialoga Ministrstva za okolje in prostor z mestnimi občinami v letu
2014 in 2015 smo mestne občine konec leta 2015 pripravile svoj TUS kot osnovni strateški
dokument za izvajanje naložb na podlagi mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Mestni
svet Mestne občine Celje je potrdil TUS MOC (2015-2030) 22. 3. 2016 na svoji 11. redni
seji.
Skladno z Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih
naložb v programskem obdobju 2014-2020 se sredstva za sofinanciranje operacij v obliki
nepovratnih virov, ki se izvajajo preko mehanizma CTN, dodeljujejo v okviru postopka
neposredne potrditve operacije.
Izvedbeni načrt TUS1 je pogoj za predložitev vlog za operacije.
Dokument je smiselno pripravljen v skladu z elementi za pripravo Izvedbenega načrta TUS,
kot so jih v smernicah z dne 24.10.2016 priporočili Združenje mestnih občin Slovenije
(ZMOS), Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot Organ upravljanja
evropske kohezijske politike (OU) in Ministrstvo za okolje in prostor v funkciji
posredniškega organa (PO).

1.2

Povzetek TUS MOC (2015-2030)

Specifični pregled stanja mesta Celje je nakazal trende ter s tem povezane izzive. Teh ni
malo, a ob jasnem definiranju razvojne strategije mesta njihova izbira ni pretežka. Seveda
ob upoštevanju razvoja širše regije, kjer ima Celje kot močno uveljavljeno in izraženo
regionalno središče nacionalnega pomena pomembno vlogo.
Z izdelanim TUS-em je Mestna občina Celje dobila strateški razvojni dokument, ki
opredeljuje razvojno vizijo mestne občine in omogoča jasno usmeritev ter pomoč pri
razvrščanju pomembnosti razvojnih prioritet in s tem povezanim načrtovanjem in
realizacijo aktivnosti in ukrepov.
Vizija Mestne občine Celje se glasi:

Celje - dinamično, ustvarjalno in v trajnostni razvoj usmerjeno mesto.
1

IN TUS je operacionalizacija prednostnih naložb TUS v obliki opisov pristopa k izvajanju
investicij/projektov, ki jih TUS prepoznava kot prednostne in plan izvajanja drugih
investicij/projektov, ki skupaj prispevajo k celostnemu pristopu razvoja mesta. IN TUS je prikaz
razvoja mesta v bolj operativnem smislu kot to prikaže TUS – z navedbo ključnih projektov za
celotno obdobje, ki je zajeto v TUS in prikazom celostnega pristopa, s katerim se usmerjeno vodi
urbano prenovo preko izvedbe investicij z največjimi učinki na razvoj mesta.

1

Celje bo tako še utrdilo vlogo mesta, v katerem zaradi živahnosti in pestrosti Celjanke in
Celjani radi živijo.
Mestna občina Celje in mesto Celje bosta s svojo dinamičnostjo pri odločitvah ustvarjala
pogoje za številne regijske poslovne priložnosti, prostor, ki bo naklonjen pametnim
rešitvam pametnih podjetij s prodornimi zaposlenimi. S podporo podjetnikom in
prebivalcem, kot osnovnima gonilnima silama mesta, bo dana priložnost ustvarjanju in
iskanju rešitev za učinkovit bodoči razvoj.
Skupaj bomo uspešno zmanjševali še aktualne probleme onesnaženosti zraka s PM10 delci,
se prilagajali s pametnimi urbanističnimi in prostorskimi rešitvami grožnjam podnebnih
sprememb, povečevali energetsko učinkovitost stavb in zmanjševali porabo neobnovljivih
virov energije.
Z alternativnimi in trajnostnimi oblikami mobilnosti ter optimizacijo cestnega omrežja
bomo skrbeli za čistejši in še tišji jutri, z ustvarjalnimi in inovativnimi ukrepi bomo
zmanjševali bremena preteklosti na področju onesnaženosti tal in povečevali delež
dostopnih zelenih in vrtičkarskih površin v bližini večjih poselitvenih zgostitev. Z različnimi
komunikacijskimi orodji bomo ozaveščali prebivalce in jih seznanjali o stanju v prostoru in
okolju.

2. Ključni izzivi MOC
Izzivi, ki čakajo Mestno občino Celje, da jih v okviru izvajanja ambiciozno zastavljene
vizije naslovi, so številni. Nanje so opozorili meščani in strokovnjaki v okviru vabljenih
delavnic in izpeljane SWOT analize2, nekatere je izpostavila analiza trendov in dokumentov
po posameznih področjih3. Skupno jim je, da se osredotočajo na področje okolja in
prometa, na katerih je bil MOC zelo aktiven že v preteklih letih in dosegel nekatere
pomembne rezultate. A kar nekaj izzivov še vedno ostaja. Med njimi izpostavljamo:
 področje gospodarstva in upad števila delovnih mest (-4.500),
 razkorak med izrazito regionalno vlogo Celja na področju srednješolskega
izobraževanja in možnostmi kariernega razvoja in zaposlovanja v podjetjih,
 pomanjkanje večjih komunalno opremljenih con za pritegnitev gospodarskih
subjektov v povezavi z nadpovprečno dobro prometno lego na križišču V. in X.
prometnega koridorja in statusom mesta v strateških državnih dokumentih,
 nerešena pretekla okoljska bremena na področju onesnaženih tal, predvsem na
območju Stare Cinkarne,
 uvedba javnega potniškega prometa in zmanjšanje osebnega cestnega prometa,
 zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš (izseljevanje v sosednje občine),
 zaostajanje strukturnega deleža mlade generacije in izrazito staranje prebivalstva
ob upadu števila prebivalcev za 4 % v 25 letih.
Vse to so področja, ki si zaslužijo podrobnejšo obravnavo in pripravo kvalitetnih projektov.
Le-ti se bodo osredotočali na reševanje prepoznanih izzivov in s tem omogočili, da bo Celje
znalo izkoristiti svoj potencial, ki ga ima v svojem gospodarskem razvoju, prometni legi in
v znanju prebivalcev same občine kot tudi okoliških krajev.
Najpomembnejše projekte, za katere menimo, da bodo najbolje odgovorili na
izpostavljene izzive in zastavljeno vizijo, predstavljamo v preglednicah št. 1, 2 in 46.

2
3

Glej poglavje 3.10.11, str. 32 v TUS MOC (2015-2030)
Glej poglavja 3.1-3.9 v TUS MOC (2015-2030)
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Preglednica 1: Shematski pregled izzivov in ukrepov TUS MOC
Področje
Priložnosti
Nevarnosti

Prednosti

Slabosti

Razvojni izzivi

Strateški cilji

Operativni cilji
(SMART)

Ukrepi

Predvideni
stroški (€)

Predvideni Glavni
viri
nosilec
ukrepa

Kazalniki za
spremljanje
učinkovitosti
ukrepov

Način
zbiranja
podatkov za
spremljanje
doseganja
kazalnikov
-Poročila
izvajalcev
preko OVD
obveznosti
-Časovna
poročila o
izvedenih
aktivnostih
-Izdana
uporabna
dovoljenja
-Letno
poročanje o
ustvarjenih
delovnih mestih
-Poročilo ARSO
-Okoljsko
poročilo

Gospodarstvo

-Zelene mestne površine -Omejevanje prostorskega
-Prometno križišče
razvoja
-Ustvarjanje visoko
-Nestabilno poslovno
tehnoloških delovnih mest okolje (na državnem
-Logistični in intermodalni nivoju)
transportni center
-Nadgradnja obstoječe
proizvodnje in malega
gospodarstva
-Delovna mesta v turizmu
in storitvah
-Zelene mestne površine

-Dobra geostrateška lega
-Dobri pogoji za razvoj
zagonskih in visoko
tehnoloških podjetij
-Dobra tradicija malega
gospodarstva, trgovine…
-Možnost zaposlovanja
strokovno-tehničnega
kadra
-Kompaktnost mesta
-Dobro družbeno
okolje(turistična,
kulturna infrastruktura)

-Odvisnost od državnega
javnega sektorja
-Neizkoriščen potencial
znanja
-Neizkoriščen logističen
potencial

-Izkoristiti notranji
potencial mesta
(prostorski,
kadrovski) in
zagotoviti
spodbudno
poslovno okolje za
okrepitev
kakovostnih
delovnih mest

1. Celje
trajnostno mesto
5. Celje
ustvarjalno in
vključujoče
mesto

-Ureditev 10 ha
velike poslovne
cone
-Zaposlovanje
mladih
-Zagotavljanje
podpornega okolja
za IV. industrijsko
revolucijo

-Zagotavljanje
trajnostno urejenih
zemljišč in novih
površin
-Projekt Generator

60 €/m2
3.200.000 za
Generator

MOC, ESRR,
KS

MOC

-Površina
nerevitaliziranih
površin, število
novih delovnih
mest,
-Javne ali
poslovne stavbe,
zgrajene ali
prenovljene na
urbanih
območjih, število
novih delovnih
mest

Okolje

-Izboljšanje kakovosti
zraka-doseganje mejnih
vrednosti za delce PM10 do
leta 2020
-Doseganje 12% deleža
obnovljivih virov energije
v celotni energetski oskrbi
občine do leta 2020
-Povečati delež uporabe
OVE in plina za ogrevanje
in pripravo sanitarne vode
-Povečati obseg in
kakovost javnega
potniškega cestnega in
železniškega prometa
-Povečati delež
obnovljivih virov energije
v prometu
-Povečati delež
alternativnih oblik
mobilnosti
-Povečati ozaveščanje in
informiranost prebivalcev
o trajnostni mobilnosti
-Degradirana območja kot
priložnost za potencialno
prenovo in s tem rast
mesta, brez posegov na
kmetijska zemljišča

-Visoka okoljska zavest
-Sprejeta okoljska in
energetska strategija
mesta (OPVO,LEK)
-Celostna prometna
strategija (CPS) in
prostorska strategija sta v
zaključni fazi
-Sprejet Odlok o načrtu
kakovosti zraka na
območju MOC s
programom ukrepov za
zmanjšanje delcev PM10 v
zraku
-Vzpostavljen monitoring
kakovosti zraka na treh
lokacijah
-Dobre naravne danosti za
razvoj kolesarjenja
(ravninska lega) in peš
hoje
-Vzpostavljen pregled
stanja okoljsko
degradiranega območja
stare Cinkarne
(monitoring okolja,
zgodovina proizvodnje,
ipd)
-Opravljene podrobnejše
raziskave in pilotni
preizkusi povezani s
sanacijo tal glede na
vrsto rabe
-Izvedeni ključni projekti
komunalne infrastrukture
(CČN, kanalizacija,
RCERO, plinovodno
omrežje, oskrba s pitno
vodo, ipd …)

-Nedorečena nacionalna
zakonodaja odprave starih
bremen
-Prometnica S-J skozi SMJ
-Prekomerno onesnažen zrak
z delci PM10 in ozonom
-Nepopoln kataster
onesnaževalcev zraka
(pomanjkljive evidence o
rabi energentov za ogrevanje
stavb z biomaso, kurilnim
oljem, elektriko)
-Manjkajoče plinsko omrežje
v primestnih naseljih
(pomanjkanje sredstev za
izgradnjo)
-Velik pritisk osebnega
cestnega prometa na
kakovost zraka
-Prometna politika zaostaja
za potrebami uporabnikov in
sodobnimi koncepti
trajnostne mobilnosti
-Velika mobilnost zaposlenih
v Celju (dnevne migracije)
-Neizkoriščene zmogljivosti
linijskega potniškega
prometa
-Zastarela avtobusna in
železniška postaja
-Nepopolna mreža
kolesarskih in pešpoti
(manjkajo varne povezave
med mestom, podeželjem in
sosednjimi občinami)
-Premalo ozaveščevalnih
akcij o pomenu trajnostne
mobilnosti
-Prekomerna onesnaženost
tal s kovinami na večjem
delu občine
-Ni celovitega programa
sanacije onesnaženih tal
-Pomanjkljiva zakonodaja na
področju varovanja tal
-Nesanirana opuščena
industrijska območja in
prostorsko degradirana
območja v bližini mesta (npr.
območje stare Cinkarne)

-Zmanjšati
onesnaženost s
PM10 delci
-Vzpostaviti
učinkovito
infrastrukturo za
vzpostavitev
trajnostne
mobilnosti in
zmanjšati cestni
promet (povečati
delež kolesarjev in
pešcev,
učinkovitejši JPP,
parkirna politika,
ipd…)

1.Celje
trajnostno
mesto,
2. Celje
okoljsko
sanirano in
nizko ogljično
mesto
3.Celje urbano
vozlišče

-Doseči okoljske
standarde glede
kakovosti zraka
(Manj kot 35
preseganj dnevnih
vrednosti delcev
PM10 v zraku v
koledarskem letu)
-Zmanjševanje
hrupa zaradi
prometa

-Izvajanje ukrepov iz
Odloka o načrtu
kakovosti zraka
-Uvajanje sistema
trajnostne
mobilnosti v MOC

12.000.000

MOC, KS,
ESRR, Eko
sklad,
javnozasebno
partnerstvo

MOC

Sanacija tal zaradi
starih okoljskih
bremen

2. Celje
okoljsko
sanirano in
nizko ogljično
mesto
1. Celje
trajnostno
mesto

-Zmanjšati obseg in
stopnjo
onesnaženosti tal s
starimi okoljskimi
problemi

100 €/m2
saniranih tal

MOC;
Program
Srednja
Evropa,
Horizont
2020, Life
7, zasebni
investitorji

MOC

-Zeleni sistem
mesta in odprti
javni mestni
prostor kot prostor
urbanega življenja
-Zmanjšati porabo
energije zaradi
ogrevanja stavb
(URE) in posledično
zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
-Zmanjšati količino
odloženih
odpadkov (manj
emisij toplogrednih
plinov) in Povečati
delež reciklaže
odpadkov

4. Celje zeleno
mesto

-Celovita zasnova in
upravljanje
zelenega sistema
mesta
-Povezanost zelenih
in urbanih površin v
sistem

-Vključevanje v EU
sofinancirane
projekte s
testiranjem
potencialnih metod
remediacije
-Vzpostavitev
območja varnega
vrtičkarstva
-Dograditev in
ureditev
sprehajalnih potinpr. Šmartinsko
jezero, mestni gozd
-Odkupovanje
gozdov na
prednostnih
lokacijah
-Izvedba EKO parka
Volčeke

-Število dni s
preseženo mejno
vrednostjo
-Dolžina
kolesarskih stez
in poti (v km)
-Dolžina peš con
in pločnikov (v
km)
-Število
avtobusov in
število voznih
prog JPP
-Število
električnih
polnilnic za
avtomobile
-Potrjene
metode za
remediacijo
degradiranih
območij
-Program
remediacije

Finančna
konstrukcija
še ni
dorečena in
ocenjena

MOC, ESRR,
EKSRP

MOC

-Prevelike administrativne
ovire in pomanjkanje
podpore države pri
reševanju okoljskih
bremen
-Ustreznost finančnih
predpostavk v strategijah
-Sprememba zakonodaje,
ki bi vplivala na
zmanjševanje
proračunskih prihodkov
(npr. zakon o
nepremičninah,
sprememba primerne
porabe, ..)
-Pomanjkanje sredstev za
izvedbo ukrepov
/projektov iz strateških
programov
-Nepripravljenost
lastnikov zemljišč za
prodajo oz. služnosti na
trasah linijskih
infrastrukturnih objektov
(npr. kolesarske poti,
nove umestitve cest,..) –
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-Dolžina novih
poti
-ha novih
mestnih gozdov
in drugih zelenih
površin

-Poročilo
projekta

-Poročila
ustrezne službe

Področje

Priložnosti

Nevarnosti

Prednosti

Slabosti

Razvojni izzivi

Strateški cilji

Operativni cilji
(SMART)

Ukrepi

Predvideni
stroški (€)

Predvideni Glavni
viri
nosilec
ukrepa

Kazalniki za
spremljanje
učinkovitosti
ukrepov

Način
zbiranja
podatkov za
spremljanje
doseganja
kazalnikov

Podnebje

-Zmanjšanje toplogrednih
emisij
-Zmanjšanje poplav in z
njimi povezane materialne
škode in prilagajanje na
ekstremne suše
-Zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov do
leta 2020 za 20 % glede na
leto 2010
-Izbira in priprava območij
za gradnjo nizko
energetskih oziroma
energetsko pasivnih hiš

-Zaostajanje nacionalne
zakonodaje
-Pomanjkanje sredstev v
zasebnem sektorju za
energetsko obnovo stavb

-Veliko zelenih površin
-Naravna pokrajinska
pestrost
-Sprejeta energetska
strategija mesta z
akcijskim načrtom
ukrepov na področju OVE
in URE (LEK) do leta 2020
-Sprejet Odlok o
razglasitvi primestnih in
mestnih gozdov z
vzpostavljenimi
rekreativnimi in učnimi
gozdnimi potmi (ekološki
in socialni pomen gozdov
na območju MOC)
-Vzpostavljeno učinkovito
upravljanje z mestnimi in
primestnimi gozdovi
-Izvedeni protipoplavni
ukrepi

-Premajhen delež energetske
sanacije stanovanjskega
fonda
-Velik delež zastarelih
kurilnih naprav za ogrevanje
stavb v zasebnem sektorju
-Velik pritisk osebnega in
tovornega cestnega prometa
in s tem povezane emisije
toplogrednih plinov

2. Celje
okoljsko
sanirano in
nizko ogljično
mesto
1. Celje
trajnostno
mesto

-URE v javnih in
zasebnih stavbah
-Širjenje in
optimizacija
daljinskega
ogrevanja
-Zmanjšanje emisij
CO2 iz prometa

-Sofinanciranje
zamenjave
ogrevalnih naprav,
širjenje
plinovodnega in
toplovodnega
omrežja
-Izvajanje ukrepov
trajnostne
mobilnosti (JPP, peš
in kolesarske
površine, P+R, evozila,…)

1.400.000

MOC, EKS,
ESRR

MOC

-Število
gospodinjstev z
zamenjanimi
kotli za
ogrevanje
-Število novih
priključkov
-Izvedeni ukrepi
za spodbujanje
multimodalne
mobilnosti
-% zelenih
mestnih površin
-Dolžina
rekreativnih poti
v mestnih
gozdovih (v km)

-Poročila
posameznih
projektov
-Zaključni
račun

Družbeni
izzivi

-Potencial mladih
Zapostavljanje potenciala
-Vključevanje starejših
mladih in starejših
-Krepitev sodelovanja
javnih zavodov, nevladnih
organizacij z
gospodarskimi subjekti na
različnih področjih
(kultura, šport, zdravje,
izobraževanje...)
-Ukrepi za zmanjšanje
števila nezasedenih
stanovanj

-Dobra izobraženost
-Dobra razširjenost in
dostopnost rekreacijskih
in kulturnih objektov

Zapostavljanje potenciala
mladih in starejših

-Zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
za 20 % do leta
2020 glede na leto
2010
-Doseči 12 % delež
obnovljivih virov
energije v celotni
energetski oskrbi
občine do leta
2020
-Povečati delež
uporabe
obnovljivih virov
energije za
ogrevanje in
pripravo sanitarne
vode
-Pripraviti
prostorsko
dokumentacijo za
območja za
gradnjo nizko
energetskih
oziroma
energetsko
pasivnih hiš
-Povečati
ozaveščenost
prebivalcev o
pomenu učinkovite
rabe energije
-Zagotavljanje
ustreznih prostorov
za rekreacijo,
druženje in
kulturne inštitucije
-Vključevanje
upokojenih v
vsakodnevno
delovanje mesta
-Preprečitev bega
mladih

5. Celje
ustvarjalno in
vključujoče
mesto

-Prostori druženja
starejših
-Univerza za 3.
življenjsko obdobje
-Zagotovitev
površin za otroke
(zelene,
rekreativne)
-Zagotavljanje
ustreznih
stanovanjskih enote
za mlade družine

4.000.000

MOC, ESRR,
ESS, KS, FI

MOC,
javni
zavodi
MOC

-Število
nerevitaliziranih
površin v mestu
-Število
medgeneracijskih
centrov in novih
zaposlitev
-m2 zelenih
površin
-m2 otroških
igrišč

-Poročila
izvedenih
projektov

Demografija

-Zagotavljanje privlačnega Hitro staranje
okolja za mlade družine
Izseljevanje mladih
-Zagotavljanje fonda
meščanskih stanovanj v
SMJ

Izobraženost in
kvalificiranost ljudi

Nezavedanje dolgoročnih
posledic obstoječih trendov

Upočasnitev
zviševanja
povprečne starosti
meščanov

1.4 Izgradnja
nizkoenergijskih
najemnih
stanovanj

Vključujoče
družbeno okolje in
povezanost
skupnosti

-Ureditev
medgeneracijskega
centra z ustrezno
strokovno podporo
-Programi za
starejše
-Urejena in
prenovljena otroška
igrišča, zelene
površine
-Število namenskih
stanovanjskih enot
za mlade družine
-Zagotavljanje
primernih stanovanj
za mlade družine,
-Razpisi za mlade
družine, urejanje
rekreacijskih in
igralnih površin

20.000.000

MOC, KS,
JSS, FI,…

Nepremičn
ine (JSS),
MOC

-Poročila
posameznih
projektov
-Zaključni
račun MOC in
Nepremičnin

Privabljanje
mladih družin

1.Celje
trajnostno
mesto
5.Celje
ustvarjalno in
vključujoče
mesto

-Razpoložljivost
stanovanj in
kakovostni bivalni
pogoji
-Prenova in
revitalizacija
degradiranih
urbanih območij
-Aktivna raba
stanovanjskega
fonda

-Prenova in
novogradnja javnega
stanovanjskega
fonda
-Energetska prenova
javnega
stanovanjskega
fonda
-Finančne (najemne)
spodbude

1.500.000

Nepremični
ne, MOC,
KS, ESRR

Nepremičn
ine (JSS),
MOC

-Število
(energetsko)
prenovljenih
oziroma
zgrajenih javnih
stanovanj
-Število
prejemnikov
finančnih
spodbud
-Število
(energetsko)
prenovljenih
oziroma
zgrajenih javnih
stanovanj
-Število
prejemnikov
finančnih
spodbud

Nosilec spremljanja izvedbe IN TUS: Služba za evropske zadeve
Periodično poročanje o izvedbi IN TUS: resorni oddelki skupaj z zaključnim računom MS MOC
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-Počila
posameznih
projektov
-Zaključni
račun MOC in
Nepremičnin

3. Operacionalizacija ukrepov za doseganje razvojnih ciljev
MOC
V tem poglavju celovito predstavljamo večje ukrepe oz. prednostne naložbe, ki jih
namerava MOC izvesti, da bo v čim večji meri zasledovala zastavljene strateške cilje.
Projekti, ki naslavljajo posamezne ukrepe in njihove cilje, so navedeni strukturirano glede
na naslovljeno prednostno naložbo.
Prioritetni projekti do leta 2020, ki jih namerava MOC izvajati v okviru realizacije TUS in
mehanizma CTN, so navedeni v poglavju 4. V poglavju 5 so navedeni drugi projekti, ki jih
namerava izvesti MOC za dosego trajnostnega razvoja MOC.
Preglednica 2: Pregled ključnih projektov za izvajanje strateških ciljev TUS MOC
Strateški cilj
Prednostna naložba oz. ukrep
Projekti
1. Celje
1.1 Vzpostavitev sistema trajnostne mobilnosti 
-Sprejem Celostne prometne strategije z
trajnostno
akcijskim načrtom
mesto
1.2 Dograditev omrežja za izvajanje

-Dograditve kolesarskih, peš in cestnih
multimodalne trajnostne mobilnosti
povezav (Šmarjeta, Ljubljanska cesta,
severna vezna cesta, obvoznica

S-J…)
1.3 Celovita prenova stanovanjskih sosesk s

-Funkcionalna ureditev zelenih površin,
krepitvijo med sosedskega povezovanja in
površin za igro in šport ter mirujočega
dostopnosti
prometa po soseskah

-Socialne prenove sosesk
1.4 Izgradnja nizkoenergijskih najemnih

-Gradnja novih stanovanj (Nova vas,
stanovanj
Gaberje…)
1.5 Popis in reurbanizacija degradiranih območij

-Popis degradiranih površin

-Prenova posameznih območij (Kurivo in
Rakuschev mlina…)
1.5 Podpora pri prenovah objektov in območij 
-Prenova kulturnih spomenikov
kulturne dediščine

-Ureditev Depojev

-Preučitev dostopnosti Starega gradu
1.6 Celovita več funkcijska prenova starega

-Odkup in prenova javnih površin,
mestnega jedra in ostalih območij
poslovnih prostorov in stavb z namenom
revitalizacije (območje mestne tržnice,
Ekonomska šola, Slomškov Dom, prenova
degradiranih javnih stanovanj)
2. Celje okoljsko 2.1 Vključevanje v evropske inovativne projekte
-Prispevek k remediaciji degradiranih
sanirano in
sanacije tal
območij s sodelovanjem v projektih
nizko ogljično
programov Srednja Evropa, Alpe, Obzorje
mesto
2020
2.2 Sanacija in dekontaminacija degradiranih 
-Program sanacije, izdelava OPPN za
območij
odlagališče zemeljskih izkopov za
območje stare Cinkarne
2.3 Energetska sanacija stavbnega fonda

-Izvajanje energetskih prenov preko
prijav na ustrezne državne razpise oz.
javno-zasebnega partnerstva
2.4 Zmanjševanje motoriziranega prometa

-Uvedba javnega potniškega prometa

-Dograditev kolesarskih, peš in cestnih
povezav

-Projekti za zmanjševanje osebnega
cestnega prometa (vzpostavitev P+R,
garažnih hiš na obrobju mesta…)

-Ozaveščanje prebivalcev o trajnostni
mobilnosti
2.5 Spodbujanje trajnostne multimodalne urbane

-Izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti
mobilnosti
(JPP, peš in kolesarske površine, P+R, evozila…)
2.6 Podpora urbanim oblikam vrtičkarstva

-Urbano vrtičkarstvo - ureditev območij
za urejanje skupnih vrtov
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Strateški cilj
3. Celje urbano
vozlišče

Prednostna naložba oz. ukrep



3.1 Izvedba dela 3. razvojne osi in navezovalnih
cest

3.2 Vzpostavitev multimodalnega logističnega 
centra (MMLC)
3.3 Izgradnja poslovnih con


3.4 Krepitev sejemske vloge


3.5 Krepitev urbanih funkcij znotraj SMJ

3.6 Krepitev mestnega upravljanja z objekti v
SMJ-revitalizacija SMJ

4. Celje zeleno
mesto

4.1 Krepitev vloge obstoječih in zasnova novih 
zelenih površin


4.2 Vzpostavitev zelenih koridorjev

5. Celje
ustvarjalno in
vključujoče
mesto

4.3 Umeščanje javnih zelenih površin na
območjih sosesk
5.1 Vključevanje in animiranje starejših v
vsakodnevne aktivnosti







5.2 Zagotavljanje ustrezne

infrastrukture/namestitve za ranljivejše skupine
prebivalcev
5.3 Pametno upravljanje/odkupovanje z objekti
za potrebe kreativnih skupin prebivalstva,
društev in gospodarstva
5.4 Iskanje celovitih rešitev za degradirana

območja preko vključujoče zastavljenih
projektov

5.5 Inovativne rešitve začasne rabe degradiranih

površin
5.6 Izobraževanje in ozaveščanje občanov



5.7 Vključujoče prostorsko načrtovanje




5.8 Nadgradnja participativnega proračuna MOC
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Projekti
-Dograditev načrtovanih avtocestnih
priključkov
-Mestna obvoznice S-J
-Zasnova MMLC in povezovanje vseh
akterjev
-Umeščanje novih poslovnih con
-Izgradnja in revitalizacija obstoječih
-Nad- in dograditev sejemskih hal
ter ustrezne infrastrukture
-Gentrifikacija območja z
zagotavljanjem kvalitete
bivanja/uporabe prostora vsem
uporabniškim skupinam v starem
mestnem jedru (gospodarski subjekti,
stanovalci, uslužbenci, obiskovalci,
turisti…)
-Ohranjanje meščanskih stanovanj
-Urejanje degradiranih javnih stanovanj Urejanje javnih površin
-Mestni marketing
-Ustvarjanje poslovanju prijaznih pogojev
za privabljanje gospodarskih subjektov
-Ustrezna politika odkupov in oddajanja
poslovnih prostorov
-Urejanje degradiranih javnih stanovanj
-Prenova mestnega parka kot vrtne
arhitekturne dediščine
-Celovito urejanje obrečnih in
objezerskih površin
-Urejanje mestnega gozda
-Izgradnja sončnega parka
-Ustrezno prostorsko načrtovanje z
aktivnim ohranjanjem obstoječih
koridorjev
-Celovita funkcijska in socialna prenova
sosesk
-Izgradnja oz. umeščanje
medgeneracijskih centrov po
stanovanjskih soseskah
-Izgradnja najemnih stanovanj
-Ureditev dnevnih centrov
-Ciljno odkupovanje praznih poslovnih
prostorov in objektov v SMJ, ob mestnih
vpadnicah in na strateških lokacijah ipd.
-Prenova degradiranih območij s pripravo
prostorsko izvedbenih dokumentov
-Vključevanje v mednarodne raziskovalne
in implementacijske projekte
-Preveritev možne uporabe tovrstnih
površin (ureditev kot zelene površine,
začasne bivanjske površine…)
-Svetovalna skupina EU projekta
EPOurban kot pisarna lokalne urbane
prenove
-Vzpostavitev mestnega GIS
-Izboljšanje obveščanja in vključevanja
zainteresirane javnosti v proces priprave
strateških in izvedbenih prostorskih aktov
-Nadgradnja vloge KS in MČ, NVO, …

4. Prioritetni projekti za izvedbo TUS v obdobju 2014-2020
1.3

Seznam prioritetnih projektov v obdobju 2014 - 2020 in viri
financiranja

Preglednica 3: Seznam prioritetnih projektov v obdobju 2014-2020 in viri financiranja

Zap.
Naziv projekta
št.

1

2

Energetska
sanacija
večstanovanjskih
objektov Ob gozdu
3 in Pohorska 2
Ureditev
celovitega sistema
kolesarske
mobilnosti na
območju MOC *

Ocenjena
vrednost
projekta (€)

314.968

1.462.502

Evropska
Lastna
sredstva (+RS)
sredstva (€)
– CTN (€)

174.089

503.484

Aktivnosti za
zagotavljanje
skladnosti in
dopolnjevanja virov

140.879

Lastna sredstva
Nepremičnin in
predvidena prijava na
1. razpis PN 4.1 CTN
mehanizma

DA

959.018

Lastna sredstva MOC in
predvidena prijava na
1. razpis PN 4.4 CTN
mehanizma

DA

3

Park and ride
(P&R)

1.400.000

481.967

918.032

4

Generator

3.189.959

703.997

2.485.962

5

Soseska DN 10

13.782.776

6.463.291

7.319.484

6

Celovita sanacija
stanovanjskih enot
na območjih DUO

608.268

315.122

293.146

Lastna sredstva MOC in
predvidena prijava na
1. razpis PN 4.4 CTN
mehanizma
Lastna sredstva MOC in
predvidena prijava na
1. razpis PN 6.3 CTN
mehanizma
Lastna sredstva MOC in
Nepremičnin in
predvidena prijava na
2. razpis PN 6.3 CTN
mehanizma
Lastna sredstva
Nepremičnin in
predvidena prijava na
1. razpis PN 6.3 CTN
mehanizma

20.758.473
8.641.950
12.116.521
SKUPAJ
*Zajet projekt Kolesarski promet v MOC kot celota (kolesarske steze+sistem izposoje)
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Projekt bo
prijavljen
za
sofinancira
nje v
mehanizmu
CTN (da/ne)

DA

DA

DA

DA

1.4

Podrobnejši opis prioritetnih projektov za izvedbo TUS v obdobju
2014 - 2020

1.4.1 Projekt št. 1: Energetska sanacija večstanovanjskih objektov Ob gozdu 3
in Pohorska 2
Kratka vsebina:
Energetska sanacija objektov obsega izvedbo toplotne izolacije celotnega ovoja objektov,
zamenjavo vsega stavbnega pohištva na naslovu Pohorska 2, toplotno izolacijo strehe in
prenovo ogrevalnega sistema na objektu Ob gozdu 3.
Investicija v energetsko učinkovito prenovo večstanovanjskih stavb bo imela ekonomske
učinke: nižje stroške vzdrževanja in obratovanja objekta, prihranke pri porabi toplotne
energije pri ogrevanju objekta. S tem bo investicija posredno zmanjšala najemnikom
tekoče stroške ogrevanja in poskrbela za boljše počutje v stanovanjih. Hkrati s tem bodo
doseženi pozitivni učinki na okolje z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov in PM10
delcev iz naslova manjše porabe energentov in OVE.
Izvedba projekta bo prispevala k naslednjemu ukrepu, opredeljenemu v TUS:
- energetska sanacija stanovanjskega fonda.
Obdobje izvajanja: januar 2017 – december 2018
Preglednica 4: PROJEKT 1: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim
projekt bistveno prispeva) in OP

Cilj TUS
št.
2.3

Naziv cilja TUS
Energetska sanacija stavbnega fonda

Specifični Naziv specifičnega cilja OP
cilj OP
št.
4.1.2
Povečanje učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih

Preglednica 5: PROJEKT 1: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS

Naziv kazalnika TUS

Letni prihranki energije v
gospodinjstvih

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

Vsaj 44 kWh v 109 stanovanjih

Preglednica 6: PROJEKT 1: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika
(kazalnikov učinka OP

Kazalnik
rezultatov
OP št.

Naziv kazalnika
rezultata OP

4.3

Letni prihranki
energije v
gospodinjstvih

Ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
rezultata OP
(kWh)
44 kWh
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Kazalnik
učinka
OP št.

Naziv kazalnika
učinka OP

Ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP

C031

Energetska
učinkovitost:
število
gospodinjstev z
boljšim razredom
energijske porabe

109 stanovanj

Preglednica 7: PROJEKT 1: Vrednost projekta in viri financiranja

Ocenjena vrednost
projekta (v €)

Lastna
sredstva (v €)

Drugi viri (Evropska
sredstva CTN +
sredstva RS)

Projekt
predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

314.968

174.089

140.879

da

Preglednica 8: PROJEKT 1: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta

V občinski upravi/javnih podjetjih

Naziv Oddelka/službe

Vključevanje v projekt

Oddelek/služba 1

Služba za EU zadeve

Oddelek/služba 2

Nepremičnine Celje d.o.o.

Priprava na poziv, finančno
poročanje
Izvedba projekta

Javnost
Deležnik 1

Naziv
Stanovalci

Vključevanje v projekt
Sodelovanje pri sanaciji

Preglednica 9: PROJEKT 1: Ocena izvedljivosti projekta

Zahtevnost
izvedbe projekta

Zakonodajne
podlage

*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven
**

Prostorske
podlage
Tehnična
izvedba

*

Finančni viri
Kadrovski viri
Postopki
javnega
naročanja

*
*
**

**

Sprejemljivost *
projekta v
javnosti
Drugo
/

Ocena
možnih
poglavitnih
tveganj
Opis
tveganja

Možna
sprememba
zakonodaje
/

Stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka
S

/

Morebiten
stečaj ali
insolventnost
izvajalca
med izvedbo
/
/
Morebitna
revizija

/

Tekoče
spremljanje

Iskanje
rešitev v
okviru
veljavne
zakonodaje
/

/
Aktivno
spremljanje
poteka
investicije

/
/
S

/
/
Priprava
kakovostne
razpisne
dokumentacije

/

9

Aktivnosti
v primeru,
da nastopi
tveganje

N

/

/

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

/

/

Iskanje
rešitev v
okviru
veljavne
zakonodaje
/
/
Iskanje
rešitev v
okviru
veljavne
zakonodaje
/

/

Preglednica 10: PROJEKT 1: Spremljanje izvajanja projekta

Ključni mejniki - opis

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so
mejniki doseženi

Izvedba javnega naročila
Izvedba GOI del

Prva polovica 2017
Do december 2018

Nepremičnine Celje
Nepremičnine Celje

Primopredaja

December 2018

Nepremičnine Celje
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1.4.2 Projekt št. 2: Ureditev celovitega sistema kolesarske mobilnosti na
območju MOC
Kratka vsebina:
Mestna občina Celje načrtuje izgradnjo dodatne kolesarske infrastrukture s posodobitvijo
že obstoječe. Na določenih odsekih je obstoječa kolesarska infrastruktura pomanjkljiva,
zato je uporaba kolesarskega prometa slaba. Na manjkajočih odsekih je predvidena
izgradnja kolesarskih stez, poti, pasov, postavitev kolesarskih stojal, nadstreškov. Poleg
tega se ob obstoječih kolesarskih površinah načrtuje postavitev postaj za javno izposojo
koles. Na ta način bomo povečali uporabo kolesarskega prometa in s tem zmanjšali potrebo
po uporabi motornih vozil. S tem se bistveno izboljša kvaliteta bivanja v mestu zaradi
manjših izpustov CO2 in PM10 delcev kot tudi manjših emisij hrupa. Potencialno se na daljši
rok potrebuje manj parkirnih površin in več površin nameni zelenim površinam.
Podprojekti:
1. izgradnja in ureditev kolesarskih povezav (steze, poti, pasovi). Dopolnitev in
izboljšanje opremljenosti kolesarskih povezav (vertikalne in talne oznake,
informativne table o kolesarskih poteh vzdolž posameznih tras),
2. postavitev parkirnih površin za kolesa (stojala, nadstrešnice in postajališča s
pripomočki za popravila kolesa) na celotnem mestnem območju,
3. javni sistem izposoje koles z vzpostavitvijo enotnega sistema izposoje koles z
ureditvijo izposojevalnic ob že obstoječih kot tudi na novo zgrajenih kolesarskih
povezavah, z možnostjo navezave na sosednje občine.
Izvedba projekta bo prispevala k naslednjim ukrepom opredeljenim v TUS MOC (krepko je
označen ukrep, h kateremu bo projekt bistveno prispeval):
- dograditev omrežja za izvajanje multimodalne trajnostne mobilnosti,
- spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti,
- zmanjševanje motoriziranega prometa.
obdobje izvajanja: januar 2017 – december 2020
Preglednica 11: PROJEKT 2: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim
projekt bistveno prispeva) in OP

Cilj TUS
št.
1.1
1.2
2.4
2.5

Naziv cilja TUS
Vzpostavitev sistema trajnostne
mobilnosti
Dograditev omrežja za izvajanje
multimodalne trajnostne mobilnosti
Zmanjševanje motoriziranega
prometa
Spodbujanje trajnostne
multimodalne urbane mobilnosti

Specifični
cilj OP št.
4.4.2
4.4.2
4.4.2
4.4.2

Naziv specifičnega cilja OP
Razvoj urbane mobilnosti za
izboljšanje kakovosti zraka v
Razvoj urbane mobilnosti za
izboljšanje kakovosti zraka v
Razvoj urbane mobilnosti za
izboljšanje kakovosti zraka v
Razvoj urbane mobilnosti za
izboljšanje kakovosti zraka v

Preglednica 12: PROJEKT 2: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS

Naziv kazalnika TUS

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

Emisije CO2 iz osebnega
potniškega prometa
Delež potniških km v avtobusnem
prevozu od kopenskega prevoza
Izvedeni ukrepi za izvajanje
mutimodalne mobilnosti

Podatki bodo znani po izdelani
investicijski dokumentaciji
Podatki bodo znani po izdelani
investicijski dokumentaciji
1
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mestih
mestih
mestih
mestih

Preglednica 13: PROJEKT 2: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika
(kazalnikov učinka OP

Kazalnik
rezultatov
OP št. *

Naziv kazalnika
rezultata OP

4.20

Emisije CO2 iz
osebnega
potniškega
prometa

Ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
rezultata OP
Podatki bodo
znani po
izdelani
investicijski
dokumentaciji

Kazalnik
učinka
OP št.

Naziv kazalnika
učinka OP

4.17

Št. ukrepov
trajnostne
mobilnosti v
okviru trajnostnih
urbanih strategij

Ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
1

Preglednica 14: PROJEKT 2: Vrednost projekta in viri financiranja

Ocenjena vrednost
projekta (v €)

Lastna
sredstva (v
€)

Drugi viri (Evropska
sredstva CTN +
sredstva RS)

1.462.502

503.484

959.018

Projekt
predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)
da

Preglednica 15: PROJEKT 2: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta

V občinski upravi/javnih podjetjih

Naziv Oddelka/službe

Vključevanje v projekt

Oddelek/služba 1

Služba za EU zadeve

Oddelek/služba 2

OOPK

Priprava na poziv, finančno
poročanje
Izvedba projekta

Javnost
Deležnik 1

Naziv
Širša javnost

Vključevanje v projekt
Sodelovanje v razpravah
priprave CPS

Preglednica 16: PROJEKT 2: Ocena izvedljivosti projekta

Zakonodajne
podlage
Prostorske
podlage
Tehnična
izvedba
Finančni viri
Kadrovski viri
Postopki
javnega
naročanja

Zahtevnost
izvedbe
projekta

Ocena
možnih
poglavitnih
tveganj

*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven
*

Opis
tveganja

*
*
*
*
*

Možna
sprememba
zakonodaje
/
/

Stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka
N
N
N

/
/
Morebitna
revizija
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/
/
N

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti
v primeru,
da nastopi
tveganje

Tekoče
spremljanje

Iskanje
rešitev

Tekoče
spremljanje
/

Iskanje
rešitev
/

/
/
Priprava
kakovostne
razpisne
dokumentacije

/
/
Iskanje
rešitev

Sprejemljivost
projekta v
javnosti
Drugo

Zahtevnost
izvedbe
projekta

Ocena
možnih
poglavitnih
tveganj

*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven
*

Opis
tveganja

/

Stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka
/

/

/

/

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti
v primeru,
da nastopi
tveganje

/

/

/

/

Preglednica 17: PROJEKT 2: Spremljanje izvajanja projekta

Ključni mejniki - opis

Delna pridobitev GD

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi
jesen 2017

nosilec preverjanja, da so
mejniki doseženi
OOPK

13

1.4.3 Projekt št. 3: Park and ride (P&R)
Kratka vsebina:
Mestna občina Celje izdeluje dokument Celostno prometno strategijo, ki je v zaključni
fazi. Dosedanje aktivnosti so pokazale na potrebo po vzpostavitvi park&ride sistema v
bližini večjih zaposlovalcev, morebiti tudi park&bike oz. walk sistema. Projekt bomo
prilagodili rezultatom CPS in poiskali najoptimalnejšo lokacijo. Na podlagi dosedanjega
vedenja je zelo verjetna nadgradnja obstoječega parkirišča s parkirno hišo in
spremljajočimi aktivnostmi (izposoja koles,…) ob ulici XIV. divizije, neposredno ob
avtobusni in železniški postaji. Kot potencialne lokacije se pojavljajo še Gaberje jug, širše
območje letnega bazena ob Ljubljanski ulici, ….
Izvedba projekta bo prispevala k naslednjim ukrepom opredeljenim v TUS MOC (krepko je
označen ukrep, h kateremu bo projekt bistveno prispeval):
- dograditev omrežja za izvajanje multimodalne trajnostne mobilnosti,
- spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti,
- zmanjševanje motoriziranega prometa.
obdobje izvajanja: januar 2017 – december 2020
Preglednica 18: PROJEKT 3: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim
projekt bistveno prispeva) in OP

Cilj TUS
št.
1.1
1.2
2.4
2.5

Naziv cilja TUS

Specifični
cilj OP št.
4.4.2

Vzpostavitev sistema trajnostne
mobilnosti
Dograditev omrežja za izvajanje
multimodalne trajnostne mobilnosti
Zmanjševanje motoriziranega
prometa
Spodbujanje trajnostne
multimodalne urbane mobilnosti

4.4.2
4.4.2
4.4.2

Naziv specifičnega cilja OP
Razvoj urbane mobilnosti za
izboljšanje kakovosti zraka v
Razvoj urbane mobilnosti za
izboljšanje kakovosti zraka v
Razvoj urbane mobilnosti za
izboljšanje kakovosti zraka v
Razvoj urbane mobilnosti za
izboljšanje kakovosti zraka v

mestih
mestih
mestih
mestih

Preglednica 19: PROJEKT 3: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS

Naziv kazalnika TUS

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

Emisije CO2 iz osebnega
potniškega prometa
Delež potniških km v avtobusnem
prevozu od kopenskega prevoza
Izvedeni ukrepi za izvajanje
mutimodalne mobilnosti

Podatki bodo znani po izdelani
investicijski dokumentaciji
Podatki bodo znani po izdelani
investicijski dokumentaciji
1

Preglednica 20: PROJEKT 3: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika
(kazalnikov učinka OP

Kazalnik
rezultatov
OP št. *

Naziv kazalnika
rezultata OP

4.20

Emisije CO2 iz
osebnega
potniškega
prometa

Ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
rezultata OP
Podatki bodo
znani po
izdelani
investicijski
dokumentaciji
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Kazalnik
učinka
OP št.

Naziv kazalnika
učinka OP

4.17

Št. ukrepov
trajnostne
mobilnosti v
okviru trajnostnih
urbanih strategij

Ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP
1

Preglednica 21: PROJEKT 3: Vrednost projekta in viri financiranja

Ocenjena vrednost
projekta (v €)

Lastna
Drugi viri (Evropska
sredstva (v €) sredstva CTN +
sredstva RS)

1.400.000

481.967

Projekt
predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

918.032

da

Preglednica 22: PROJEKT 3: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta

V občinski upravi/javnih podjetjih Naziv Oddelka/službe Vključevanje v projekt

Oddelek/služba 1

Služba za EU zadeve

Oddelek/služba 2

OOPK

Javnost

Naziv

Deležnik 1

Priprava na poziv, finančno
poročanje
Izvedba projekta
Vključevanje v projekt

Širša javnost

Sodelovanje v razpravah priprave
CPS

Preglednica 23: PROJEKT 3: Ocena izvedljivosti projekta

Zakonodajne
podlage
Prostorske
podlage
Tehnična
izvedba

Zahtevnost
izvedbe
projekta

Ocena možnih
poglavitnih
tveganj

*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven
*

Opis tveganja

*
**

/
/

Stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka
N
N

Morebiten stečaj
ali insolventnost
izvajalca med
izvedbo
Pridobitev
zasebnega
partnerja v JZP

S

Finančni viri

**

Kadrovski viri

**

Kompetentnost
kadra

S

Postopki
javnega
naročanja

**

Morebitna
revizija

S

Sprejemljivost
projekta v
javnosti
Drugo

*

/

/

/

/

/
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S

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje

Tekoče
spremljanje
Tekoče
spremljanje
Aktivno
spremljanje
poteka
investicije
Zagotavljanje
pogojev za
prijavo in
sodelovanje v
okviru JZP
Izbor ustrezno
usposobljene
projektne
skupine

Iskanje rešitev

Priprava
kakovostne
razpisne
dokumentacije
/

/

Iskanje rešitev
Iskanje rešitev
v okviru
obstoječe
zakonodaje
Iskanje rešitev
v okviru
obstoječe
zakonodaje
Vključitev
dodatnih
članov
projektne
skupine
Iskanje rešitev
v okviru
veljavne
zakonodaje
/

/

Preglednica 24: PROJEKT 3: Spremljanje izvajanja projekta

Ključni mejniki - opis

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so
mejniki doseženi

Izdelava projektne dokumentacije
Pridobitev GD

Junij 2018
Jesen 2018

OOPK
OOPK

Izvedba javnega naročila in GOI del
Primopredaja

Jesen 2018-2019
Zima 2020

OOPK
OOPK
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1.4.4 Projekt št. 4: Generator
Kratka vsebina:
Obravnavana operacija GENERATOR predstavlja vlaganja v nakup dela degradirane
poslovne stavbe, v izvedbo gradbeno–obrtniških in instalacijskih del obnove ter
opremljanja prostorov za potrebe izvajanja načrtovanih dejavnosti z namenom zagotovitve
kvalitetnih pogojev za razvoj podjetij na območju Mestne občine Celje, Savinjske regije in
cele Vzhodne kohezijske regije, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in
krepijo verigo vrednosti na svojem področju. Hkrati pa so pomembni zaposlovalci na
regionalni in državni ravni. Z dejavnostjo v Generatorju so bo pripravljalo mlade za
vključevanje v 4. industrijsko revolucijo. Predmet ureditve so zgornja 3 nadstropja in 3
medetaže. V delu stavbe se bodo izvajale dejavnosti s področju družbenih dejavnosti, ki
bodo osnovnošolcem in srednješolcem, kot tudi ostali zainteresirani javnosti, nudile
ustrezno infrastrukturo za njihovo delovanje, rast, razvoj, raziskovanje in razvijanje idej.
Izvedba projekta bo prispevala k naslednjim ukrepom, opredeljenim v TUS (krepko je
označen ukrep, h kateremu bo projekt bistveno prispeval):
- celovita več funkcijska prenova starega mestnega jedra,
- krepitev urbanih funkcij znotraj starega mestnega jedra,
- pametno upravljanje/odkupovanje z objekti za potrebe kreativnih skupin
prebivalstva, društev in gospodarstva.
Obdobje izvajanja: maj 2016 – december 2019
Preglednica 25: PROJEKT 4: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim
projekt bistveno prispeva) in OP

Cilj TUS
št.

Naziv cilja TUS

1.6

celovita več funkcijska prenova
starega mestnega jedra
krepitev urbanih funkcij znotraj
starega mestnega jedra
pametno upravljanje/odkupovanje z
objekti za potrebe kreativnih skupin
prebivalstva, društev in gospodarstva

3.5
5.3

Specifični Naziv specifičnega cilja OP
cilj OP
št.
6.3.1
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
6.3.1
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih
6.3.1
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Preglednica 26: PROJEKT 4: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS

Naziv kazalnika TUS

Površina nerevitaliziranih površin
v mestih, ki izvajajo trajnostne
urbane strategije

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

4.613 m2
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Preglednica 27: PROJEKT 4: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika
(kazalnikov) učinka OP

Kazalnik
rezultatov
OP št. *

Naziv kazalnika
rezultata OP

6.9

Površina
nerevitaliziranih
površin v mestih,
v katerih izvajajo
trajnostne urbane
strategije

6.9

Površina
nerevitaliziranih
površin v mestih,
v katerih izvajajo
trajnostne urbane
strategije

Ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
rezultata OP
(m2)
4.613

4.613

Kazalnik
učinka
OP št.

Naziv kazalnika
učinka OP

Ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP

CO37

Število
prebivalcev, ki
živijo na območjih
s celostnimi
strategijami za
urbani razvoj (št.
oseb)
Javne ali poslovne
stavbe, zgrajene
ali prenovljene na
urbanih območjih
(m2 )

49.077

CO39

4.613 m2

Preglednica 28: PROJEKT 4: Vrednost projekta in viri financiranja

Ocenjena vrednost
projekta (v €)

Lastna sredstva
(v €)

Drugi viri (Evropska
sredstva CTN +
sredstva RS) (v €)

3.189.959

703.997

2.485.962

Projekt
predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)
da

Preglednica 29: PROJEKT 4: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta

V občinski upravi/javnih podjetjih

Naziv Oddelka/službe

Vključevanje v projekt

Oddelek/služba 1

Služba za EU zadeve

Oddelek/služba 2

OOPK, OFG in ODD

Priprava na poziv, finančno
poročanje
Izvedba projekta

Javnost
Deležnik 1

Naziv
Gospodarski subjekti

Deležnik 2

ravnatelji OŠ in SŠ
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Vključevanje v projekt
Sodelovanje pri prenovi,
sodelovanje pri pripravi
projektne naloge
sodelovanje pri pripravi
projektne naloge

Preglednica 30: PROJEKT 4: Ocena izvedljivosti projekta

Zahtevnost
izvedbe
projekta

Zakonodajne
podlage

*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven
**

Ocena
možnih
poglavitnih
tveganj
Opis tveganja

Možna
sprememba
zakonodaje
/

Stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka
S

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi
tveganje

Tekoče
spremljanje

Iskanje rešitev v
okviru veljavne
zakonodaje
/

Prostorske
podlage
Tehnična
izvedba

*

Finančni viri

*

Kadrovski viri

*

Usposobljenost
kadra

N

Postopki
javnega
naročanja

*

Morebitna
revizija

N

Sprejemljivost
projekta v
javnosti
Drugo

*

/

/

Izbor ustrezno
usposobljene
projektne
skupine
Priprava
kakovostne
razpisne
dokumentacije
/

/

/

/

/

**

N

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Pomanjkljivosti
pri izvedbi

/

S

/

/

Kakovostna
Iskanje rešitev v
priprava
okviru veljavne
projektne
zakonodaje
dokumentacije,
ustrezen nadzor
med izvedbo
/
/
Vključitev
dodatnih članov
projektne
skupine
Iskanje rešitev v
okviru veljavne
zakonodaje
/

/

Preglednica 31: PROJEKT 4: Spremljanje izvajanja projekta

Ključni mejniki - opis

Priprava projektne naloge za
določitev vsebinskega dela I.
nadstropja
Priprava PZI dokumentacije
Izvedba javnega naročila
Izvedba GOI del
primopredaja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so
mejniki doseženi

prva polovica 2017

Projektna skupina MOC

sredina 2017
jesen 2017
zima 2018
druga polovica 2019

Projektna
Projektna
Projektna
Projektna
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skupina MOC
skupina MOC
skupina MOC
skupina MOC

1.4.5 Projekt št. 5: Soseska DN 10
Kratka vsebina:
Območje predvidene stanovanjske soseske DN 10 je trenutno neizkoriščeno mestno
območje v travniški rabi. Zaradi odmaknjenosti od stanovanjskih objektov je prostor delno
degradiran zaradi zbiranja različnih skupin ipd., predvsem pa neprimerno izrabljen glede
na bližino vseh mestnih storitev in komunalne opreme. Na območju soseske, velikem cca
9.900 m2 je predvidena izgradnja 6 objektov in montažne parkirne hiše z zunanjo
ureditvijo: pešpoti, urbane opreme, otroških igral, zasaditev dreves itd. Glede na
izpostavljene trende stagnacije števila prebivalstva in hkratnega izrazitega staranja v TUS,
se s tem projektom neposredno zagotavlja kvalitetna stanovanja za ciljno mešano
strukturo prebivalstva (neprofitni najem, mlade družine, službena in najemna
stanovanja,…).
Izvedba projekta bo prispevala k naslednjim ukrepom opredeljenim v TUS MOC (krepko je
označen ukrep, h kateremu bo projekt bistveno prispeval):
- Celovita prenova stanovanjskih sosesk s krepitvijo medsebojnega povezovanja in
dostopnosti,
- Izgradnja nizkoenergijskih najemnih stanovanj,
- Popis in reurbanizacija degradiranih območij,
- Umeščanje javnih zelenih površin na območjih sosesk,
- Zagotavljanje ustrezne infrastrukture/namestitve za ranljivejše skupine
prebivalcev.
obdobje izvajanja: junij 2017 – december 2020
Preglednica 32: PROJEKT 5: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim
projekt bistveno prispeva) in OP

Cilj TUS Naziv cilja TUS
št.
1.3
Celovita prenova stanovanjskih
sosesk s krepitvijo medsebojnega
povezovanja in dostopnosti
1.4
Izgradnja nizkoenergijskih
najemnih stanovanj
1.5
4.3
5.2

Popis in reurbanizacija
degradiranih območij
Umeščanje javnih zelenih površin
na območjih sosesk
Zagotavljanje ustrezne
infrastrukture/namestitve za
ranljivejše skupine prebivalcev

Specifični
cilj OP št.
6.3.1
6.3.1
4.1.2
6.3.1
6.3.1
6.3.1

Naziv specifičnega cilja OP
Učinkovita uporaba prostora na
urbanih območjih
Učinkovita uporaba prostora na
urbanih območjih
Povečanje učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih
Učinkovita uporaba prostora na
urbanih območjih
Učinkovita uporaba prostora na
urbanih območjih
Učinkovita uporaba prostora na
urbanih območjih

Preglednica 33: PROJEKT 5: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS

Naziv kazalnika TUS
Število zgrajenih javnih in
zasebnih stanovanj v okviru
območja TUS
Površina nerevitaliziranih površin
v mestih, ki izvajajo trajnostne
urbane strategije
Letni prihranki energije v
gospodinjstvih

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
132
9.900 m2
Ocena bo znana po pripravi
projektne dokumentacije
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Preglednica 34: PROJEKT 5: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika
(kazalnikov učinka OP

Kazalnik
rezultatov
OP št. *

Naziv kazalnika
rezultata OP

6.9

Površina
nerevitaliziranih
površin v mestih,
v katerih izvajajo
trajnostne urbane
strategije

6.9

Površina
nerevitaliziranih
površin v mestih,
v katerih izvajajo
trajnostne urbane
strategije
Površina
nerevitaliziranih
površin v mestih,
v katerih izvajajo
trajnostne urbane
strategije
Površina
nerevitaliziranih
površin v mestih,
v katerih izvajajo
trajnostne urbane
strategije

6.9

6.9

Ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
rezultata OP
(m2)
9.900

Kazalnik
učinka
OP št.

Naziv kazalnika
učinka OP

Ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP

CO37

Število
prebivalcev, ki
živijo na območjih
s celostnimi
strategijami za
urbani razvoj (št.
oseb)
Odprt prostor,
ustvarjen ali
saniran na urbanih
območjih (m2)

49.077

9.900 m2

9.900

CO38

9.900

CO39

Javne ali poslovne
stavbe, zgrajene
ali prenovljene na
urbanih območjih
(m2)

13.825 m2

9.900

CO40

Sanirane
stanovanjske
površine na
urbanih (št.
stanovanjskih
enot)

132

Preglednica 35: PROJEKT 5: Vrednost projekta in viri financiranja

Ocenjena vrednost
projekta (v €)

Lastna sredstvaDrugi viri (Evropska
(v €)
sredstva CTN +
sredstva RS) (v €)

13.782.776

6.463.291

7.319.484

Projekt
predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)
da

Preglednica 36: PROJEKT 5: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta

V občinski upravi/javnih podjetjih

Naziv Oddelka/službe

Vključevanje v projekt

Oddelek/služba 1

Služba za EU zadeve

Oddelek/služba 2

Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo
Naziv
Stanovalci soseske

Priprava na poziv, finančno
poročanje
Izvedba projekta

Javnost
Deležnik 1
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Vključevanje v projekt
Sodelovanje pri novelaciji
OPPN

Preglednica 37: PROJEKT 5: Ocena izvedljivosti projekta

Zakonodajne
podlage

Zahtevnost
izvedbe
projekta

Ocena možnih
poglavitnih
tveganj

*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven
**

Opis tveganja

Možna sprememba
zakonodaje

Stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka
S

Aktivnosti za
Aktivnosti v
preprečevanje primeru, da
tveganj
nastopi
tveganje

Prostorske
podlage

**

Težave pri
pridobivanju mnenj

S

Tehnična
izvedba

***

Pomanjkljivosti pri
izvedbi, zahtevnost
(nosilnost) terena,
usposobljenost
izvajalca, arheološke
najdbe, najdbe
povojnih grobišč

V

Finančni viri

***

V

Kadrovski viri

***

Težave pri
zagotavljanju
likvidnostnih
sredstev/kombinaciji
virov
Usposobljenost
kadra

Postopki
javnega
naročanja

***

Morebitna revizija,
FIDIC pogodba

V

Sprejemljivost
projekta v
javnosti
Drugo

**

/

S

Iskanje rešitev
v okviru
veljavne
zakonodaje
Aktivna naveza Iskanje rešitev
s soglasodajalci v okviru
veljavne
zakonodaje,
kontakt s
soglasodajalci
Kakovostna
Iskanje rešitev
priprava
v okviru
projektne
veljavne
dokumentacije, zakonodaje
ustrezen
nadzor med
izvedbo,
sondaža terena
Bdenje nad
Začasno
faznostjo
financiranje
izvajanja in
zagotavljanja
sredstev
Izbor ustrezno Vključitev
usposobljene
dodatnih
projektne
članov
skupine
projektne
skupine
Priprava
Iskanje rešitev
kakovostne
v okviru
razpisne
veljavne
dokumentacije zakonodaje
/
/

/

/

/

/

V

Tekoče
spremljanje

/

Preglednica 38: PROJEKT 5: Spremljanje izvajanja projekta

Ključni mejniki - opis

Priprava projektne
dokumentacije
Izvedba javnega naročila
Izvedba GOI del
Primopredaja

Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi

Poletje-Jesen 2017

Nosilec preverjanja, da
so mejniki doseženi

Projektna skupina
MOC+Nepremičnine
Celje
poletje 2018
Projektna skupina MOC
in Nepremičnine Celje
jesen 2018-december 2020
Nepremičnine Celje
Postopoma, po izgradnji posameznih blokov Nepremičnine Celje
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1.4.6 Projekt št. 6: Celovita sanacija stanovanjskih enot na območjih DUO
Kratka vsebina:
Mestna občina Celje in Nepremičnine Celje d.o.o., kot neprofitna stanovanjska
organizacija, ki izvaja naloge stanovanjske politike v imenu in za področje Mestne občine
Celje, razpolagata z večjim številom najemnih stanovanj. Med njimi je določen odstotek
stanovanj na degradiranih območjih, potrebnih temeljite prenove zaradi njihove
dotrajanosti in nefunkcionalnosti.
S projektom prenove stanovanjskega fonda na degradiranih območjih Mestne občine Celje
želimo vzpostaviti funkcionalne stanovanjske enote za potrebe najemnikov. Z
vzpostavljenimi prenovljenimi stanovanjskimi enotami bomo zadovoljili potrebe po
najemnih stanovanjih za različne ciljne skupine: upravičenci do neprofitnih stanovanj,
namenskih stanovanj (mladi in mlade družine, starejši) in službenih stanovanj.
S prenovo se bo dosegla obnova stanovanj, vselitev najemnikov in posledično revitalizacija
ožjega območja, kjer se stanovanja nahajajo (centri stanovanjskih sosesk, staro mestno
jedro). S projektom se ohranja ali izboljšuje kakovost zraka v mestih z vgradnjo
najsodobnejših ogrevalnih naprav v objektih, ki niso priključeni na mestno toplovodno
omrežje.
Izvedba projekta bo prispevala k naslednjim ukrepom opredeljenim v TUS MOC (krepko je
označen ukrep, h kateremu bo projekt bistveno prispeval):
- Energetska sanacija stavbnega fonda
- Zagotavljanje ustrezne infrastrukture/namestitve za ranljivejše skupine
prebivalcev
- Popis in reurbanizacija degradiranih območij.
obdobje izvajanja: marec 2017 – december 2018
Preglednica 39: PROJEKT 6: Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS (okrepljeni so cilji, h katerim
projekt bistveno prispeva) in OP

Cilj TUS
št.
1.5
2.3
5.2

Naziv cilja TUS
Popis in reurbanizacija degradiranih
območij
Energetska sanacija stavbnega fonda
Zagotavljanje ustrezne
infrastrukture/namestitve za
ranljivejše skupine prebivalcev

Specifični
cilj OP št.
6.3.1
4.1.2
6.3.1

Naziv specifičnega cilja OP
Učinkovita uporaba prostora na
urbanih območjih
Povečanje učinkovite rabe energije
v gospodinjstvih
Učinkovita uporaba prostora na
urbanih območjih

Preglednica 40: PROJEKT 6: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS

Naziv kazalnika TUS

Število prenovljenih javnih in
zasebnih stanovanj v okviru
območja TUS
Površina nerevitaliziranih površin
v mestih, ki izvajajo trajnostne
urbane strategije
Letni prihranki energije v
gospodinjstvih

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

26
1.250 m2
Ocena bo znana po pripravi
projektne dokumentacije
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Preglednica 41: PROJEKT 6: Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika
(kazalnikov učinka OP

Kazalnik
rezultatov
OP št. *

Naziv kazalnika
rezultata OP

6.9

Površina
nerevitaliziranih
površin v mestih,
v katerih izvajajo
trajnostne urbane
strategije

6.9

Površina
nerevitaliziranih
površin v mestih,
v katerih izvajajo
trajnostne urbane
strategije
Površina
nerevitaliziranih
površin v mestih,
v katerih izvajajo
trajnostne urbane
strategije

6.9

Ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
rezultata OP
(m2)
1.250

Kazalnik
učinka
OP št.

Naziv kazalnika
učinka OP

Ocena
prispevka
projekta h
kazalniku
učinka OP

CO37

Število
prebivalcev, ki
živijo na območjih
s celostnimi
strategijami za
urbani razvoj (št.
oseb)
Javne ali poslovne
stavbe, zgrajene
ali prenovljene na
urbanih območjih
(m2)

49.077

Sanirane
stanovanjske
površine na
urbanih (št.
stanovanjskih
enot)

26

1.250

CO39

1.250

CO40

1.250 m2

Preglednica 42: PROJEKT 6: Vrednost projekta in viri financiranja

Ocenjena vrednost
projekta (v €)

Lastna sredstva Drugi viri (Evropska
(v €)
sredstva CTN +
sredstva RS) (v €)

608.268

315.122

293.146

Projekt
predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)
da

Preglednica 43: PROJEKT 6: Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta

V občinski upravi/javnih podjetjih

Naziv Oddelka/službe

Vključevanje v projekt

Oddelek/služba 1

Služba za EU zadeve

Oddelek/služba 2
Javnost

Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo
Naziv

Priprava na poziv, finančno
poročanje
Izvedba projekta

Deležnik 1

stanovalci
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Vključevanje v projekt
Sodelovanje pri prenovi

Preglednica 44: PROJEKT 6: Ocena izvedljivosti projekta

Zakonodajne
podlage
Prostorske
podlage
Tehnična
izvedba
Finančni viri
Kadrovski viri
Postopki
javnega
naročanja
Sprejemljivost
projekta v
javnosti
Drugo

Zahtevnost
izvedbe
projekta

Ocena
možnih
poglavitnih
tveganj

*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven
*

Opis
tveganja

Stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka
/

/

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti
v primeru,
da nastopi
tveganje

/

/

*

/

/

/

/

*

/

/

/

/

*
*
*

/
/
Morebitna
revizija

/
/
N

/
/
Priprava
kakovostne
razpisne
dokumentacije

*

/

/

/

/

/

/

/

/
/
Iskanje
rešitev v
okviru
veljavne
zakonodaje
/

/

Preglednica 45: PROJEKT 6: Spremljanje izvajanja projekta

Ključni mejniki - opis

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Izvedba javnega naročila
Izvedba GOI del
Primopredaja

Marec 2017
April 2017-december 2018
Postopoma, po prenovi

25

nosilec preverjanja, da so
mejniki doseženi
Nepremičnine Celje
Nepremičnine Celje
Nepremičnine Celje

26

5. Seznam drugih projektov za izvedbo TUS
Preglednica 46: Seznam drugih projektov za izvedbo TUS. Izvedba projekta prispeva k več ukrepom TUS, v tabeli pa so navedeni samo ukrepi, h katerim projekt bistveno prispeva.
Zap. št. Naziv projekta
Kratka vsebina
Projekt se navezuje na ukrep TUS
št.
1

Nadgradnja javnega potniškega
prometa

Projekt bo omogočil učinkovitejši javni potniški promet z določitvijo novih linij prevozov in voznega
reda, nadgradnjo postajališč, pregledom omrežja JPP in nakupom avtobusov na okolju prijaznejši
pogonom. To bo povečalo možnosti potovanj s sistemom JPP in zmanjšalo uporabo osebnega avtomobila.
Projekt je skladen tudi z ukrepi iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju MOC.

2

Celostna nadgradnja cestne
infrastrukture v MOC

Izgradnja S vezne ceste – navezava na vzpostavitev nove proge za JPP, preusmeritev osebnega
motornega prometa na obrobje mesta z izgradnjo mestne obvoznice S-J,…

3

Vzpostavitve infrastrukture na
stisnjeni zemeljski plin (Polnilnica
CNG Celje)

4

Sanacija industrijskega območja stara
Cinkarna-pilotni poskus

Zemeljski plin je uporaben tudi kot pogonsko gorivo za cestni promet. Primeren je za zgorevanje v
bencinskih in dizelskih motorjih ter ponuja eno izmed alternativnih rešitev pri zmanjševanju
obremenitev okolja s toplogrednimi plini in trdimi delci v izpušnih plinih vozil. Realizacija projekta
zagotavlja vzpostavitev infrastrukture za prehod na uporabo te vrste pogona. In posledično postopno
zmanjševanje emisij PM10 delcev iz segmenta prometa.
Območje stare Cinkarne je opuščeno industrijsko območje, onesnaženo z visokimi vrednostmi težkih
kovin v tleh in predstavlja stara okoljska bremena. S pilotnim poskusom čiščenja tal si želimo pridobiti
najprimernejšo metodo za izvedbo sanacije celotnega območja.

5

Izgradnja odlagališča za zemeljske
izkope

6

7

8

9

10

Zaradi ugotovljenih povišanih vrednosti potencialno težkih kovin (kadmija, svinca in cinka) v tleh na
širšem območju mesta, prihaja pri gradbenih delih povezanih z zemeljskimi izkopi do težav pri
zagotavljanju ustreznega odlaganja tega tipa odpadkov. Z izgradnjo odlagališča bi se preprečila
nelegalna odlagališča zemeljskih izkopov v okolju, kar bi zmanjšalo tveganje, da se neonesnažena tla
onesnažijo s tovrstnimi odpadki.
Izvajanje učinkovite rabe energije v
Na podlagi pripravljenih razširjenih energetskih pregledov (REP), investicijske dokumentacije in že
javnih stavbah (energetska sanacija
sprejetega Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja
javnih stavb)
prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 78/2016) je predvidena vzpostavitev energetskega pogodbeništva ter prijava na razpis za
pridobitev kohezijskih sredstev, s čimer bi celovito energetsko obnovili čim večje število javnih stavb iz
seznama 25ih izbranih. Za vse objekte, ki jih ne bo moč vključiti v energetsko pogodbeništvo, pa bo MOC
kljub vsemu poskušala poleg lastnih virov najti tudi druge finančne vire za izvedbo, da bi se v
najkrajšem možnem času tudi te stavbe celovito ali vsaj delno obnovile skladno z REP.
Vzpostavitev območja urbanega
Urbano vrtičkarstvo je sodobna mestna raba prostora, začasna in prilagodljiva in je ena od urbanih praks
vrtičkarstva (interakcija prostočasnih v kontekstu okoljske ozaveščenosti sodobne družbe. Projekt bo omogočil ureditev območja urbanega
dejavnosti z dejavniki trajnostne
vrtičkarstva (postavitev visokih gred in vse potrebne infrastrukture) kot primer dobre prakse, da bo
samooskrbe – lokalno pridelana hrana) možno izvajati urbano vrtičkarstvo tudi na območjih prekomerne onesnaženosti tal.
Izvedba Informativnega centra Natura Namen projekta je vzpostaviti EKO park z informativnim centrom Nature 2000, kjer bi se z različnimi
2000 na območju Volčekov
vsebinami in spremljajočo infrastrukturo ozaveščalo in informiralo o pomenu ohranjanja biotske
raznovrstnosti. S tem se hkrati vzpostavi tudi zeleni koridor na vzhodnem delu mesta, ki ga je v bodoče
možno povezati z ostalimi obstoječimi zelenimi koridorji.
Projekti prenove kulturne dediščine
Projekt Prenova knežjega dvorca Celje – 4. faza – severni gotski del pomeni pomemben prispevek k
(Knežji dvorec – IV. faza, Celjski grad, zaključku obnove Knežjega dvorca Celje in predstavlja vlaganje v prenovo in obnovo, celostno
Slovensko ljudsko gledališče, Hiša
revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika državnega pomena v lasti Mestne občine Celje.
Alme M. Karlin, Šubičev paviljon,…)
Projekt zajema prenovo Severnega gotskega dela (SGD), kjer gre za preprečevanje njenega propadanja
ter ureditev najstarejšega dela tega kulturnega spomenika z ustrezno zunanjo ureditvijo spomenika.
Na Starem gradu je potrebno statično prenoviti Gotski palacij, prenoviti Romanski palacij, urediti
osvetlitev in urediti brezžično povezavo za namen turističnih in prireditvenih vsebin.
Nadaljevanje prenove SLG Celje - prenova in posodobitev notranjosti glavne stavbe zasteklitev vhodnega
portala gledališča, zunanja ureditev ter prenova medetaže in spremljajočih prostorov v malem teatru.
Pri hiši Alme M. Karlin je potrebno dograditi oporni zid, sanitarni blok, rekonstruirati pomožno hiško in
izvesti zunanjo ureditev za namen izvajanja različnih dogodkov na prostem.
SRCE
Na območju zazidalnega načrta SRCE (ob Vrunčevi, poleg stavbe Elektro) se predvideva izgradnja
stanovanjsko-poslovnega objekta z ureditvijo pripadajočih zunanjih površin in parkiranjem v obeh
kletnih etažah.
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Predvideno
obdobje izvedbe

Ocenjena
vrednost

Predvideni viri
financiranja

1.1 Vzpostavitev sistema trajnostne
mobilnosti
2.4 Zmanjševanje motoriziranega
prometa
2.5 Spodbujanje trajnostne
multimodalne urbane mobilnosti
1.2 Dograditev omrežja za izvajanje
multimodalne trajnostne mobilnosti
2.5 Spodbujanje trajnostne
multimodalne urbane mobilnosti
1.2 dograditev omrežja za izvajanje
multimodalne trajnostne mobilnosti

2017-2020

5.000.000

MOC, EKO SKLAD

2017-2018

1.150.000

MOC, iskanje drugih
razpoložljivih virov
sofinanciranja

2017-2020

680.000,00

Energetika

2.1 Vključevanje v evropske
inovativne projekte sanacije tal

2016-2019

350.000

MOC, 85 % EU ESRR

2.2 Sanacija in dekontaminacija
degradiranih območij

Po 2020

14.000.000

MOC, iskanje drugih
razpoložljivih virov
sofinanciranja

2.3 Energetska sanacija stavbnega
fonda

2017-2019

8.800.000

MOC, JZP, EU KS

2.2 Sanacija in dekontaminacija
degradiranih območij

2020

V tej fazi še ni
možno finančno
ovrednotiti

MOC, iskanje drugih
razpoložljivih virov
sofinanciranja

4.2 Vzpostavitev zelenih koridorjev

2022

3.120.000

MOC, predvideva se prijava
na namenske razpise

1.5 Podpora pri prenovah objektov in
območij kulturne dediščine

Po 2018

7.900.000

MOC, iskanje drugih
razpoložljivih virov
sofinanciranja

1.4 Izgradnja nizkoenergijskih
najemnih stanovanj
1.5 Popis in reurbanizacija
degradiranih območij

Po 2018

6.800.000

MOC, FI, iskanje drugih
razpoložljivih virov
sofinanciranja

Zap. št. Naziv projekta

Kratka vsebina

Projekt se navezuje na ukrep TUS
št.

11

Depoji

Celjskim kulturnim ustanovam in zavodom ponuditi (skupen) prostor, ki bo namenjen hrambi materiala
in predmetov, ki se tičejo njihovega delovanja.

12

Projekt večgeneracijskega centra

13

Posodobitev športno-rekreacijske in
športno-turistične infrastrukture na
različnih lokacijah

14

Revitalizacija starega mestnega jedra

15

Kmetija LUN

16

Socialna in šolska infrastruktura ter
spremljajoči programi vezani na
družbene izzive

17

Informatizacija mestnih storitev

1.5 Podpora pri prenovah objektov in
območij kulturne dediščine
5.3 Pametno upravljanje in
odkupovanje z objekti za potrebe
kreativnih skupin prebivalstva,
društev in gospodarstva
Temeljni cilj projekta je dvig kakovosti življenja ciljnih skupin ter preprečevanje zdrsa v socialno
5.1 Vključevanje in animiranje
izključenost in revščino.
starejših v vsakodnevne aktivnosti
5.2 Zagotavljanje ustrezne
infrastrukture/namestitve za
ranljivejše skupine prebivalcev
Izgradnja in posodobitev infrastrukture - površine v naravi na različnih lokacijah, kot so Petriček,
1.3 Celovita prenova stanovanjskih
Šmartinsko jezero, Celjska koča, Špica, bike park in skate park, Stari grad-Anski vrh. Prenova športne
sosesk s krepitvijo medsosedskega
infrastrukture na Skalni kleti, prenova atletske steze na Atletskem stadionu Kladivar, posodobitev
povezovanja in dostopnosti
tehnološke opreme za javne športne objekte.
1.6 Celovita večfunkcijska prenova
Prenova športnih igrišč v stanovanjskih soseskah na obstoječih lokacijah in zunanje športne površine pri
starega mestnega jedra in ostalih
osnovnih šolah, ki so v uporabi vsem meščanom.
območij
5.3 Pametno
upravljanje/odkupovanje z objekti za
potrebe kreativnih skupin
prebivalstva, društev in gospodarstva
5.5. Inovativne rešitve začasne rabe
degradiranih območij
Projekt naslavlja celovite ukrepe za gentrifikacijo območja, kar zajema stanovanjski in poslovni del
1.6 Celovita večfunkcijska prenova
revitalizacije SMJ.
starega mestnega jedra in ostalih
Gentrifikacijo območja bomo dosegli z zagotavljanjem kvalitete bivanja/uporabe prostora vsem
območij
uporabniškim skupinam v starem mestnem jedru (gospodarski subjekti, stanovalci, uslužbenci,
3.5 Krepitev urbanih funkcij znotraj
obiskovalci, turisti…), ohranjanjem meščanskih in prenovo degradiranih javnih stanovanj ter urejanjem
starega mestnega jedra
javnih površin.
3.6 Krepitev mestnega upravljanja z
Upravljanje z objekti v SMJ bomo krepili z mestnim marketingom, ustvarjanjem poslovanju prijaznih
objekti v SMJ
pogojev za privabljanje gospodarskih subjektov, ustrezno politiko odkupov in oddajanja poslovnih
5.5 Pametno upravljanje in
prostorov, urejanjem degradiranih javnih stanovanj.
odkupovanje z objekti za potrebe
kreativnih skupin prebivalstva,
društev in gospodarstva
Odkup in ureditev spremljajočih izobraževalnih, turističnih ter drugih vsebin.
1.5 Podpora pri prenovah objektov in
območij kulturne dediščine
5.3 Pametno
upravljanje/odkupovanje z objekti za
potrebe kreativnih skupin
prebivalstva, društev in gospodarstva
5.5 Inovativne rešitve zaćasne rabe
degradiranih površin
Zagotavljanje ustrezne infrastrukture/namestitve za ranljivejše skupine prebivalcev: izgradnja dnevnih
5.2 Zagotavljanje ustrezne
centrov, kriznih namestitev, povečanje kapacitet za materinski dom…
infrastrukture/namestitve za
Izgradnja vrtca in zagotovitev infrastrukture za Vzpostavitev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike ranljivejše skupine prebivalcev
in družine v Celju (investicija + program)
5.3 Pametno
Izgradnja prizidka k II. Osnovni šola – telovadnica + učilnice
upravljanje/odkupovanje z objekti za
Glasbena šola Celje - energetska sanacija z rekonstrukcijo mansarde
potrebe kreativnih skupin
Vzpostavitev enot mladinskega centra v KS in MČ, v katerih bodo mladi izvajali aktivnosti vezane na
prebivalstva, društev in gospodarstva
prostočasne dejavnosti in socialno – ekonomsko problematiko mladih MOC
Nadgradnja obstoječih in vzpostavitev novih mestnih storitev na podlagi sodobnih principov digitalizacije 1.6 Celovita več funkcijska prenova
ter informatizacije. Na primer mestni (regijski) GIS, brezplačna brezžična omrežja za dostop do spleta,
starega mestnega jedra in ostalih
hrbtenična optična omrežja, e-storitve, aplikacije za občane in turiste, splošni principi ti. pametnih
območij
mest, …
2.4 Zmanjševanje motoriziranega
prometa
2.5 Spodbujanje trajnostne
multimodalne urbane mobilnosti
3.5 Krepitev urbanih funkcij znotraj
starega mestnega jedra
5.6 Izobraževanje in ozaveščanje
občanov
5.7 Vključujoče prostorsko
načrtovanje
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Predvideno
obdobje izvedbe

Ocenjena
vrednost

Predvideni viri
financiranja

6.2017-5.2019

V tej fazi še ni
možno finančno
ovrednotiti

MOC, iskanje drugih
razpoložljivih virov
sofinanciranja

1.2017-12.2021

580.000

MDDSZ, MOC, SOCIO

2018-2025

V tej fazi še ni
možno finančno
ovrednotiti

MOC, iskanje drugih
razpoložljivih virov
sofinanciranja, JZP

2017-2030

5.000.000

MOC, iskanje drugih
razpoložljivih virov
sofinanciranja

2018-2025

1.000.000

MOC, iskanje drugih
razpoložljivih virov
sofinanciranja

2018-2025

V tej fazi še ni
MOC, razpisi, iskanje drugih
možno finančno
razpoložljivih virov
ovrednotiti celotne sofinanciranja
investicije

2017-2025

V tej fazi še ni
MOC, razpisi, iskanje drugih
možno finančno
razpoložljivih virov
ovrednotiti celotne sofinanciranja
investicije

Zap. št. Naziv projekta

Kratka vsebina

Projekt se navezuje na ukrep TUS
št.

Predvideno
obdobje izvedbe

Ocenjena
vrednost

Predvideni viri
financiranja

18

Kulinarična pestrost tržnice

Skladno s Strategijo razvoja starega mestnega jedra želimo dodati v mestno jedro nov prostor, pokrito
tržnico, ki bo poleg lokalnih proizvodov nudila obiskovalcem doživeti kulinarično izkušnjo proizvodov iz
cele Slovenije in Alpe-Adria regije ter s tem obogatiti srčiko mesta, to je tržnico.

3.5 Krepitev urbanih funkcij znotraj
starega mestnega jedra

2018-2021

1.000.000

Predvidoma realizacija
preko javno-zasebnega
partnerstva

19

Urbana oprema 4 letni časi

Skladno s Strategijo razvoja starega mestnega jedra želimo poleg komercialnih vsebin opremiti mestni
prostor z urbano opremo, ki se bo menjavala glede na 4 letne čase in bo služila preživljanju prostega
časa vsem skupinam prebivalcev in obiskovalcem. Urbane površine bodo opremljene s trajnostnimi
materiali kot sta aluminij in les na več mestnih trgih, ki bodo smiselno povezani v celoto.

3.5 Krepitev urbanih funkcij znotraj
starega mestnega jedra

2018

50.000

MOC, javni zavodi
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Javno dostopni podatki ustreznih inštitucij, dostopni na spletnih naslovih v času
izdelave (ARSO, GURS, SURS, UL RS,…)
Interno gradivo in študije MOC za potrebe priprave OPN
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Občinski prostorski načrt Mestne občine Celje, osnutek, marec 2015
Območni razvojni program Osrednje Celjsko 2014-2020, Celje, Simbio, 114 str.
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07ZPNačrt)
Poročilo o stanju okolja Mestne občine Celje (osnutek 2). Celje, maj 2015
Programa za kulturo Mestne občine Celje 2014–2020. Celje, julij 2014, 43 str.
Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014-2020. Regionalna agencija
Savinje regije 2015, 84 str.
Strategija razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje 2014-2020. Celje,
marec 2014, 29 str.
Strategija razvoja starega mestnega jedra Celja. Celje, februar 2015, 71 str.
Trajnostna urbana strategija Mestne občine Celje, marec 2016
Trajnostni energetski akcijski načrt Mestne občine Celje (SEAP). Zavod Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, junij 2015, 73 str.
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Sodelujoči pri izdelavi Izvedbenega načrta trajnostne urbane strategije Mestne občine
Celje (2015-2030)
Glavni avtorji
Vodja projekta in urednik:
mag. Peter Medved, evropsko sofinanciranje in izvajanje EU projektov
Ožja projektna skupina:
Miran Gaberšek, področje prometa
mag. Barbara Gorski, družbene dejavnosti
Nina Strle Mašat, varstvo okolja
Darja Zabukovec, urbanizem
Širša projektna skupina:
Janko Trobiš, področje gospodarstva
Gregor Globočnik, stiki z javnostjo
mag. Mateja Böhm, pravno področje
Ostali sodelujoči (zaposleni na MOC):
Natalija Črepinšek, področje komunale
Goran Anders, informatika
mag. Saša Heath-Drugovič, evropsko sofinanciranje in izvajanje EU projektov
Sandi Marzidošek, evropsko sofinanciranje in izvajanje EU projektov
Zunanji sodelujoči:
Tadeja Falnoga in Urša Dorn, Zavod Celeia Celje
Primož Brvar in mag. Tadej Lebič, Nepremičnine Celje
Saša Lavrič, Inkubator Savinjske regije
Naslovna slika:
 Simon Pavlič, s.p.
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