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RAZVOJNI PROGRAM OBČINE REČICA OB SAVINJI
2009-2013
1. UVOD
Razvojni program občine Rečica ob Savinji 2009 – 2013 (v nadaljevanju: Program) je
temeljni dokument za usmerjanje in izvajanje razvojnih aktivnosti s ciljem doseganja
trajnostnega razvoja občine. Program je dinamičen dokument; to pomeni, da se bo v
naslednjih obdobjih dopolnjeval in usklajeval, pri čemer pa se naj ne bi spreminjala osnovna
izhodišča.
Program obravnava ključna vprašanja človekovega delovanja na lokalni ravni Občine Rečica
ob Savinji. Preko strateških usmeritev poskuša uresničevati potrebe občanov. Na osnovi
ocene stanja in analize prednosti, slabosti, priloţnosti in nevarnosti, podaja razvojno
usmeritev občine, vključno s strateškimi cilji, programi in nekaterimi konkretnimi projekti za
njihovo uresničevanje. Nekateri projekti so ţe v takšni fazi izdelave oz. razvoja, da jih je bilo
mogoče v Programu ţe finančno ovrednotiti, drugih spet ne. Vendar se bo njihov seznam
tekom programskega obdobja še sproti dopolnjeval, predvsem v odvisnosti od uspešnosti
zagotavljanja osnovnih pogojev za izvedbo.

2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO RAZVOJNEGA PROGRAMA
OBČINE
Osnovo za vsebine Programa smo črpali iz programa ţupana, razprav na sejah delovnih teles
občinskega sveta in drugih organov občine in iz zbranih pobud krajanov. Izhajali smo tudi iz
stališč krajanov bivše KS Rečica ob Savinji, organizirane v tedanji skupni občini Mozirje, ki
so posebej pomembna pri pripravi dokumenta, saj je zaradi nezadovoljivega uresničevanja
potreb krajanov takratne KS Rečica ob Savinji, prišlo do delitve skupne občine Mozirje na
dva dela in ustanovitve samostojne občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: občina).
Osnove:
- Elaborat za ustanovitev Občine Rečica ob Savinji;
- Posamezne pobude krajanov;
- 13. redna seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne sluţbe z
dne 04.09.2008;
- 1. redna seja Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin z dne 27.08.2008;
- Skupna seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne sluţbe (14.
redna), Odbora za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti (9. redna) in
Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami (5. redna), z dne
15.10.2008.
Razvojni program občine je usklajen z/s:
- Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije;
- Programom razvoja podeţelja RS za obdobje 2007-2013;
- Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007
– 2013
- Regionalnim razvojnim programom savinjske regije 2007-2013;
- Izvedbenim načrtom RRP Savinjske razvojne regije 2007-2013,
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-

Območnim razvojnim programom SAŠA regije 2007-2013;
Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (MG, 2006).

Podatki:
Podatke, uporabljene za predstavitev občine, smo črpali iz raznih virov, največkrat uradne
statistike. Viri so praviloma navedeni ob besedilu/tabeli.
Podatki so posodobljeni v marcu 2011. Občinski svet je namreč na svoji 5. redni seji dne
24.2.2011 zadolţil občinsko upravo, naj dopolni Razvojni program Občine Rečica ob Savinji
2009 – 2013 (sklepi 5.1. – 5.3.).

3. NAMEN IN CILJ DOLGOROČNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA
Namen Razvojnega programa občine Rečica ob Savinji 2009 -2013 je doseganje dogovora
med nosilci razvoja na nivoju lokalne skupnosti glede uresničevanja razvojnih in drugih nalog
občine.
Cilj izdelave Razvojnega programa občine Rečica ob Savinji 2009 -2013 je evidentirati
potrebe občanov s področja zadovoljevanja skupnih potreb lokalne skupnosti, predvideti oz.
načrtovati razvoj občine in konkretizirati razvojne projekte. Nadalje je cilj programa
zagotoviti skladen in trajnostni razvoj občine, tako lokalnih središč kot ruralnih območij. Z
izdelavo programa se ustvarijo podlage za koriščenje drţavnih in evropskih sredstev. Program
naj sluţi tudi kot osnova za usklajeno delovanje občine in drugih institucij in organizacij, za
zagotovitev boljše koordinacije in večje učinkovitosti. Občinski projekti naj se vključujejo v
regijski in nacionalni razvojni program.
Za doseganje v Programu zastavljenih ciljev, je pomembno doseči soglasje večine
zainteresiranih strani v občini. S tem namenom so k javni razpravi povabljeni interesne
skupine in posamezniki, z njihovimi sposobnostmi in znanjem. Vsakdo, ki ţeli po svojih
močeh prispevati k razvoju skupnosti, je dobrodošel. Tako bo Program, ta t.i. »dinamični
dokument«, pridobil na dejanski vrednosti.

4. PREDSTAVITEV OBČINE
4.1. Nastanek
Občina je nastala na podlagi mnogih naporov krajanov takratne krajevne skupnosti Rečica ob
Savinji, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 1. in
2. člena Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij – ZUODNO-UPB1
(Uradni lis RS, št. 108/2006). S 01.01.2007 sta na območju prejšnje Občine Mozirje
ustanovljeni dve novi občini in sicer Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji.
Občinska sveta obeh občin sta sprejela Dogovor o ureditvi premoţenjsko-pravnih razmerij
med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji na dan 31.12.2006, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, številka 53/2007. Na osnovi dogovora sta ţupana obeh občin 12.03.2008
podpisala še Sporazum o razdelitvi premoţenja. V slednjem in v Dogovoru o ureditvi
premoţenjsko-pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji na dan
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31.12.2006, je določena razdelitev nepremičnega in premičnega premoţenja, premoţenja
ukinjenih krajevnih skupnosti, premoţenja javnih zavodov ter premoţenja javnega podjetja.
Mogoče je trditi, da je s temi pravnimi akti stanje na področju premoţenja in lokacije Občine
Rečica ob Savinji nedvoumno definirano.

4.2. Lega in obseg
Občino Rečica ob Savinji sestavljajo naselja: Dol-Suha, Grušovlje, Homec, Nizka, Poljane,
Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica, Spodnje Pobreţje, Šentjanţ, Trnovec, Varpolje in Zgornje
Pobreţje. Naselja Trnovec, Spodnje Pobreţje, Zgornje Pobreţje 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 179. mesto med vsemi
slovenskimi občinami (SURS, 2008). 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. S krajevno skupnostjo 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 vznoţju 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
pa na Občino Gornji Grad in na jugu na Občino Nazarje.
Prebivalce Občine Rečica ob Savinji z vzhodne strani preko Šentruperta z ostalo Slovenijo
povezuje glavna drţavna cesta Radmirje – Mozirje, št. R1-225, hkrati pa ta ista cesta proti
zahodu preko prehoda Pavličevo sedlo tudi s sosednjo Avstrijo. Razen cestne ne obstaja
nobena druga vrsta povezave občine s preostalim svetom.
4.3. Občina Rečica ob Savinji v regijskem prostoru
Občina Rečica ob Savinji spada v Savinjsko regijo. Po prostorskih, socialnih in ekonomskih
kriterijih razvitosti se Savinjska regija uvršča na 6. do 7. mesto med 12 slovenskimi regijami.
V analizi razvojnega stanja Savinjske regije je ocenjeno, da znaša razvojni zaostanek regije za
povprečjem Slovenije pribliţno 10 indeksnih točk oziroma od 3 do 5 let. Zaradi procesov
prestrukturiranja gospodarstva in deindustrializacije v regiji se je v obdobju po osamosvojitvi
močno povečala stopnja brezposelnosti, ki je občutno višja od povprečja drţave. Tako je
brezposelnost postala eden od temeljnih problemov tako regije kot občine.
Kot ključni dejavnik regijske nekonkurenčnosti in razvojnega stagniranja je izpostavljen
človeški vir. Na tem področju regija zaostaja za Slovenijo, kar se kaţe v slabše izobraţeni
delovni sili, niţjem deleţu visoko izobraţenih med zaposlenimi, slabi izobrazbeni strukturi
brezposelnih itd. Na slabšanje kvalitete človeškega vira vpliva tudi »beg moţganov«, saj
mladi izobraţenci po dokončanju študija zapuščajo domače okolje, ker v regiji ni
odgovarjajočih zaposlitvenih in kariernih moţnosti oz. ugodnega podjetniškega okolja za
realizacijo podjetniških idej.
Pomanjkanje visokošolskih izobraţevalnih programov in slabo razvita raziskovalna dejavnost
dodatno prispevata k slabemu stanju na področju človeških virov, saj regija v zadnjem
desetletju ni uspela slediti razvoju višje in visokošolskih programov v drugih območjih
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Slovenije, tako da je ponudba zelo skromna. Večina območja spada med območja s posebnimi
razvojnimi problemi (24 občin od 32), ekonomsko šibka območja (17 občin) in območja s
strukturnimi problemi zaradi visoke brezposelnosti (8 občin) oz. nadpovprečnega deleţa
kmetijskega prebivalstva (20 občin).

4.4. Prebivalci
Občina Rečica ob Savinji sodi med manjše slovenske občine, po številu prebivalcev se uvršča
v letu 2008 na 173. mesto. Gostota poselitve znaša 75 prebivalcev na km2, kar predstavlja
75% slovenskega povprečja (99 prebivalcev/km2) in 69% regijskega (108 prebivalcev/km2).
Tabela 1: Prebivalci 2006-2010
Leto
moški
2006
1114
2007
1164
2008
1143
2009
1165
2010
1163
Vir: SURS

ţenske
1171
1158
1137
1135
1143

skupaj
2.285
2.322
2.280
2.300
2.306

Podatki za občino v zadnjem obdobju kaţejo na to, da je bilo leta 2007 število prebivalstva v
občini največje. Po izrazitejšem zmanjšanju v letu 2008, pa se to število postopno spet rahlo
dviga. Ţivorojenih (na 1.000 prebivalcev) je v letu 2008 v občini 11, torej malenkost več kot v
Sloveniji (10,8). Na 1.000 prebivalcev je v letu 2008 umrlo 7,9 prebivalcev (v Sloveniji 9,1) (Vir:
SURS).
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Tabela 2: Gibanje prebivalstva v Republiki Sloveniji in v Občini Rečici ob Savinji
2007

SLOVENIJA
Rečica ob
Savinji

Naravni prirast

Selitveni
prirast s tujino

1.239

14.250

7

-2

Selitveni prirast
med občinami

-22

Skupni prirast

Skupni prirast na
1000 prebivalcev

15.489

7,7

-17

-7,3

Skupni prirast

Skupni prirast na
1000 prebivalcev

22.093

10,9

42

18,4

Skupni prirast

Skupni prirast na
1000 prebivalcev

14.614

7,2

7

3

2008

SLOVENIJA
Rečica ob
Savinji

Naravni prirast

Selitveni
prirast s tujino

3.509

18.584

7

36

Selitveni prirast
med občinami

-1
2009

SLOVENIJA
Rečica ob
Savinji

Naravni prirast

Selitveni
prirast s tujino

3.106

11.508

8

5

Selitveni prirast
med občinami

-6

Vir: SURS
Leta 2008 je bilo v Sloveniji med osebami v starosti od 15 do 64 let pribliţno 66 % aktivnih
prebivalcev (tj. delovno aktivnih prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb). Ta deleţ se
je po letu 2003 začel počasi zmanjševati. Upadanje deleţa delovno sposobnega prebivalstva
Slovenije je posledica staranja prebivalstva in upadanja rodnosti v drţavi. Tudi neto
priseljevanje v Slovenijo, čeprav je to najštevilnejše ravno med osebami v starosti 15–64 let,
ne more ustaviti počasnega upadanja deleţa delovno sposobnega prebivalstva. V občini
Rečica ob Savinji je deleţ aktivnih prebivalcev višji od slovenskega povprečja in znaša v
opazovanem obdobju 70% (Vir: SURS). V istem letu opazimo v občini povečano
priseljevanje iz tujine.
Povprečna starost občanov je bila v letu 2008 41,2 leta in tako niţja od povprečne starosti
prebivalcev Slovenije (41,3 leta). Starostna struktura prebivalstva občine, ločeno po spolu, po
letih, je prikazana v tabeli 3.
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Tabela 3: Prebivalstvo po starosti v občini Rečica ob Savinji (po stanju 1.7.)
2007
Starost - 0-4 5-9
SKUPAJ let let
Spol SKUPAJ
Moški
Ţenske

Spol SKUPAJ
Moški
Ţenske

Spol SKUPAJ
Moški
Ţenske

Spol SKUPAJ
Moški
Ţenske

2.322 107
1.164 68
1.158 39

10-14
let

98
55
43

131
64
67

Starost - 0-4 5-9
SKUPAJ let let

10-14
let

2.280 100 104
1.143 56 59
1.137 44 45

126
63
63

Starost - 0-4 5-9
SKUPAJ let let

10-14
let

2.300 115
1.165 62
1.135 53

98
60
38

123
60
63

Starost - 0-4 5-9
SKUPAJ let let

10-14
let

2.306 128
1.163 67
1.143 61

Vir: SURS

99
62
37

114
57
57

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
159
83
76

136
71
65

183
96
87

178
99
79

162
79
83

186
155
92
81
94
74
2008

181
89
92

146
77
69

105
56
49

125
60
65

90
33
57

84
31
53

71
25
46

22
5
17

3
0
3

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
140
73
67

131
69
62

169
96
73

177
90
87

167
90
77

174
159
81
84
93
75
2009

176
79
97

159
87
72

104
55
49

131
65
66

84
34
50

82
31
51

75
25
50

16
5
11

6
1
5

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
146
78
68

119
61
58

168
97
71

181
97
84

155
80
75

184
174
92
95
92
79
2010

168
77
91

162
81
81

107
61
46

133
63
70

90
42
48

78
28
50

71
23
48

23
7
16

5
1
4

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
135
69
66

131
77
54

147
75
72

180
97
83

164
84
80

180
92
88

166
86
80

173
86
87

162
80
82

127
69
58

117
59
58

98
45
53

75
21
54

75
28
47

28
8
20

7
1
6

Izobrazbena struktura v občini je precej slabša od slovenske in je prikazana v tabeli 4. Tudi
število študentov na 1000 prebivalcev je v občini manjše (v občini: 50, v Sloveniji: 55 )
Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo v občini in Sloveniji po doseţeni izobrazbi, letno:
Izobrazba SKUPAJ
Spol SKUPAJ

Deleţ

Osnovnošolska ali
manj

Srednješolska

Višješolska,
visokošolska

Spol SKUPAJ

Deleţ

Spol SKUPAJ

Deleţ

Spol SKUPAJ

Deleţ

Neznano
Spol SKUPA Deleţ
J

SLOVE
NIJA

844.655

100

138.018

16,34

493.350

58,41

207.865

24,61

5.422

0,64

Rečica
ob
Savinji

580

100

106

18,20

418

72,00

50

8,60

7

1,20

Vir: SURS
Stanovanja oz. moţnost pridobitve stanovanja je dejavnik, ki pomembno vpliva na odločitev,
ali se mladi vrnejo v občino ali ne. V osemdesetih letih je gradnja skoraj zamrla in tudi v
devetdesetih se kljub delnemu izboljšanju razmer ni niti pribliţala prejšnjim desetletjem. V
občini skoraj ni gradnje stanovanj, tudi ni na razpolago dovolj stanovanj za mlade. Prevladuje
individualna gradnja za lastne potrebe, primanjkuje pa stanovanj za trg, kot tudi neprofitnih
stanovanj, s katerimi bi se reševalo stanovanjski problem socialno bolj ogroţenih skupin
prebivalcev. Obstoječe stanovanjske enote v občini pa so z 91 m² med najobseţnejšimi v
Sloveniji in bistveno bolj obseţne kot povprečne v Sloveniji (76 m²).
Tabela 5: Število stanovanj, stanovanjski sklad, 31. 12. 2008
Rečica ob Savinji
Slovenija
Vir: SURS

Število stanovanj število stanovanj na 1000 prebivalcev
835
365
830.047
408

4.5. Institucije in opremljenost
Občina ima probleme na področju urejanja prostora. Kljub izraţenemu velikemu interesu,
moţnosti za gradnjo individualnih hiš ali gospodarskih objektov praktično ni. S tem je
območju povzročen razvojni zaostanek, saj se iz tega razloga - vezano za problem
zaposlovanja – izseljujejo predvsem mladi in izobraţeni prebivalci.
Občina ima Osnovno šolo in vrtec. Obe enoti sta vključeni v JVIZ Mozirje. V vrtec je v letu
2008 vključenih 63% otrok (1-5 let), kar je manj od slovenskega povprečja (70%) (Vir:
SURS). Število otrok v Osnovni šole se od šolskega leta 2002/2003 vztrajno zmanjšuje.
Tabela 6: Število otrok v vrtcu na Rečici ob Savinji po letih
Leto

Število otrok

2008
2009
2010
Vir: JVIZ Mozirje, OE Vrtec Rečica ob Savinji

57
66
69

Tabela 7: Število osnovnošolcev na Rečici ob Savinji po letih
Šolsko
leto

2000
/2001

2001
/2002

2002
/2003

2003
/2004

2004
/2005

Število
učencev 211
223
251
229
210
Vir: JVIZ Mozirje, OE OŠ Rečica ob Savinji

2005
/2006

2006
/2007

2007
/2008

2008
/2009

2009
/2010

204

198

195

180

175

Primarno zdravstveno varstvo je zagotovljeno v bliţnjem oddaljenem zdravstvenem centru v
Nazarjah. Ta center je bil sistemsko zgrajen za območje celotne Zgornje Savinjske doline in
zajema splošne in specialistične ambulante.
Telekomunikacijsko omreţje v občini je srednje do dobro razvito in omogoča nadaljnji razvoj
na vseh področjih. Tudi uporaba sodobnih digitalnih ISDN priključkov je na območju občine
velika, širi se tudi raba ADSL. Kljub trditvi pa vsa območja občine niso enako dobro
preskrbljena z dostopnostjo telekomunikacijskih storitev.
Tabela 8: Področja t.i. »belih lis«

Naselja na belih lisah
REČICA OB SAVINJI - Homec
REČICA – dodatno Grušovlje,
Šentjanţ, Dol Suha
3
Zgornja Savinjska dolina
Vir: Eurocon d.o.o.
1
2

535

Št. gospodinjstev na
belih lisah
28
165

4.373

1.333

Št. gospodinjstev

V središču občine se nahaja pošta.
Knjiţnica deluje v okviru Osrednje knjiţnice Mozirje na osnovi pogodbenega razmerja.
V prostorih stare šole imajo prostore nekatera društva za uresničevanje svoje dejavnosti.
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
občina ne premore.
Prostovoljna gasilska društva PGD Rečica ob Savinji, PGD Pobreţje in PGD Grušovlje, imajo
tri gasilske domove, vsako svojega.
Ţupnija Sv. Kancijana je stara in po obsegu precej presega obseg sedanje občine, saj sega tudi
na področje Občine Nazarje in vključuje poleg farne cerkve še tri podruţnice. Razpolaga tudi
z urejenim ţupniščem in prostori za poučevanje verouka.
Prostorov za specifične skupine prebivalcev v občini ni. Tako se nimajo kje druţiti mladi, niti
nimajo kam starejši občani, ki ne morejo več ţiveti v lastnih gospodinjstvih, pa bi ţeleli ostati
v svoji občini. Nezadostne so površine, namenjene športni dejavnosti. Pojavljajo se tudi nove
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potrebe nekaterih društev in/ali zdruţenj, ki jih ni mogoče uresničevati brez ustreznih
prostorov.

4.6. Kanalizacija
Javno kanalizacijsko omreţje v Občini Rečica ob Savinji ima mešani kanalizacijski sistem,
kanalizacija je povezana z mehansko – biološko čistilno napravo v Mozirju, ki sluţi občinam
Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji. Čistilna naprava deluje s kapaciteto 3000 PE. Očiščena
voda se izliva v Savinjo.
Dolţina glavnega in ostalih vodov kanalizacijskega omreţja je 3.813,80 m (2007).
Posamezniki imajo lastni kanalizacijski sistem (greznice).
4.7. Vodovodno omreţje
Vodovodni sistem za oskrbo s pitno vodo oskrbujejo Ţegnani studenec, Ţupnekovo ţrelo in
Letošč, črpališče ter vodohram na Rečici ob Savinji. To zagotavlja oskrbo naseljem Rečica ob
Savinji, Sp. Rečica, Šentjanţ, Varpolje, Nizka, Zg. Pobreţje, Sp. Pobreţje, Trnovec in
Homec.
Tabela 9: Dolţine vodovodnega omreţja v občini v letu 2007
Dolţina glavnega vodovodnega omreţja
Dolţina ostalih vodov vodovodnega omreţja

1.745,69 m
33.180,28 m

V občini obstajajo tudi območja, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne
sluţbe. Na takih območjih posamezniki za svoje objekte zagotavljajo pitno vodo iz zasebnega
vodovoda.

4.8. Ceste
V občini je 12 naselij. Regionalna cesta, ki povezuje Mozirje in Logarsko dolino, poteka
preko območja občine. Ob njej so naselja, razpotegnjena na levem bregu Savinje: Spodnja
Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanţ in Grušovlje, od naselij na desnem bregu: Trnovec, Spodnje
in Zgornje Pobreţje ter Homec.
Vasi oziroma naselja so prometno večinoma dobro povezana, a vendar so ceste ozke in
poškodovane zaradi naravnih vplivov in prometa. Promet v občini se nenehno povečuje. K
temu precej prispeva turizem, po drugi strani pa se prebivalci v veliko primerih odločajo za
proizvodne dejavnosti, ki zahtevajo stalno moţnost dovoza in odvoza materiala.
V izračun višine sredstev za financiranje Občine Rečica ob Savinji je drţava Slovenija
vključila 32,4 km lokalnih cest in javnih poti, ki jih je z upoštevanjem občinskih mej izdvojila
iz bivše skupne občine Mozirje. V letu 2009 pa je sprejet in veljaven nov Odlok o
kategorizaciji občinskih cest, s katerim se skupna dolţina lokalnih cest in javnih poti povečuje
na 57,5 km.
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4.9. Javna razsvetljava
V naseljih Rečica ob Savinji, Vimpasle, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanţ, Grušovlje,
Trnovec, Sp. Pobreţje in Zg. Pobreţje je zagotovljenih skupno 98 svetilk javne razsvetljave.
4. 10. Javne površine
So tiste, ki jih lahko uporabljajo vsi uporabniki. Kataster javnih površin v Občini ni izdelan.
Tabela 10: Površina po posameznih vrstah javnih površin:
Vrsta in lokacija javnih površin
Športno igrišče - travnik
Športno igrišče – mešano
Dvorišče za Osnovno šolo
Dvorišče za Osnovno šolo
Parkirišče pred Osnovno šolo
Parkirišče pred Občino
Parkirišče pri pokopališču (2010)
Kostanjev park
Skupaj

Velikost javnih površin (m²)
8.206
1.097
2.069
1.357
1.334
300
1600
212
14.575 16.157

4.11. Ekološki otoki
Ekološki otoki v Občini Rečica ob Savinji so postavljeni za namen zbiranja papirja, plastenk,
stekla ter pločevink in sicer v naseljih Rečica ob Savinji, Varpolje, Spodnje Pobreţje,
Grušovlje, Trnovec, Sp. Rečica (2010).

4.12. Okolje
Zaradi industrijske nerazvitosti je območje občine relativno dobro ohranjeno. Kvaliteta vode,
zemlje in zraka do sedaj niso bile postavljene pod vprašaj, čeprav je res, da redno
vzpostavljene evidence nad dejanskimi razmerami ni. V zadnjem času pa se zastavljata
predvsem vprašanji potrebnih ukrepov za ohranjanja okoljsko ustreznega stanja in ukrepov za
varovanje pred poplavami in drugimi naravnimi nesrečami, ki so posledice globalnega
spreminjanja narave.
4.13. Društvena dejavnost
V občini delujejo številna prostovoljna društva; našteta so najpomembnejša registrirana
delujoča društva:
-

Športno društvo Mladost Rečica ob Savinji
Društvo upokojencev Rečica ob Savinji
Kulturno društvo Rečica ob Savinji
Planinsko društvo Rečica ob Savinji
Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji
Lovska druţina Rečica ob Savinji
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-

Turistično društvo Rečica ob Savinji
Lokostrelski klub Mozirje
Čebelarska druţina Rečica ob Savinji
Športno društvo Gmajna Varpolje
Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Zgornje savinjske doline GAL
Prostovoljno gasilsko društvo Grušovlje
Prostovoljno gasilsko društvo Rečica ob Savinji
Prostovoljno gasilsko društvo Pobreţje
Zdruţenje izdelovalcev zgornjesavinjskega ţelodca
Kulturno-umetniško društvo UTRIP
Društvo letalcev zgornjesavinjske doline
Društvo harmonikarski orkester Primoţa Zvira
4.14. Naravna in kulturna dediščina

V občini je bogata ohranjena naravna in kulturna dediščina. Vidna pa so ţe znamenja
propadanja.
Skladno z občinskim odlokom, ki določa zavarovanje naravnih in kulturnih znamenitosti v
občini, sta na območju občine opredeljeni dve zavarovani območji ter 11 naravnih vrednot.
Od tega sta dve zavarovani območji, dve ekološko pomembni območji in dve območji Nature
2000 ter pet naravnih vrednost. Status kulturne dediščine naselbinskega spomenika imata
trško jedro Rečica ob Savinji in zaselek Šentjanţ - Stara vas. V občini pa je sicer evidentiranih
kar 84 objektov kulturne dediščine.

4.15. Gospodarstvo
V Občini Rečica ob Savinji sta pomembneje zastopana drobno gospodarstvo in kmetijstvo, v
zadnjem obdobju se razvija tudi turizem. Občina nima urejene industrijske cone; industrije v
pravem pomenu besede praktično ni. Dodatna delovna mesta se zagotavljajo v lesno
predelovalni dejavnosti in prevozništvu. Med gospodarskimi subjekti glede na pravno
organiziranost predstavljajo pomemben deleţ (pribliţno 50% od vseh podjetij) samostojni
podjetniki.
Tabela 11: Število podjetij, oseb ki delajo in prihodek, po letih
2008

Rečica ob
Savinji
SLOVENIJA

2009

Število
podjetij

Število oseb,
ki delajo

Prihodek
(1000 EUR)

Število
podjetij

Število oseb, Prihodek
ki delajo
(1000 EUR)

169

509

38.031

180

479

32.795

152.541

881.598

95.786.283

160.931

864.347

83.060.213

Vir: SURS
(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.)

Deleţ zaposlitev občanov v lastni občini glede na vse zaposlitve občanov v vseh občinah, je
izredno nizek (tabela 11). To pomeni, da občani večinoma dnevno odhajajo na delo v druge
občine. Število delovnih mest na prebivalca v Občini Rečica ob Savinji je močno pod
slovenskim povprečjem.
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Tabela 12: Število zaposlenih občanov po kraju zaposlitve
Leto
2007
Število
% deleţ

Skupaj

V domači občini

Drugje

901
100

241
26,7

660
73,3

Vir: SURS

Bruto domači proizvod na prebivalca je v območju, v katerega spada Občina Rečica ob
Savinji, bistveno niţji od drţavnega povprečja.
Tabela 13: Bruto domači proizvod po letih
Bruto domači proizvod na prebivalca
BDP/ preb v 2007
Indeks slo =
€
100
Slovenija
13.146
100
Savinjska
10.786
82
Vir: SURS

2008

Indeks slo =
100
100
89,7

18.450
16,555

Plače v občini Rečica ob Savinji so precej pod slovenskim povprečjem. Tako je leta 2007
povprečna bruto plača v občini dosegala 63,1% slovenske bruto plače, medtem ko je bilo
razmerje pri neto plači nekoliko boljše, saj je dosegala 65,5% slovenskega povprečja. V letu
2008 je bilo stanje slabše, tako je bruto plača dosegala 57,4%, neto plača pa 61,9% slovenske
plače.
Tabela 14: Povprečne mesečne bruto in neto plače (primerjava za mesec november)
leto

Neto plače
Rečica ob Slovenija
Savinji

Indeks
Slo=100

Bruto plače
Rečica ob Slovenija
Savinji

Indeks
Slo= 100

2007
2008
2009
2010
Vir: SURS

570,91
607,19
699,00
725,78

65,5%
61,9%
69,93
69,70

847,54
890,59
1.011,72
1.060,01

63,1%
57,4%
64,41
64,85

870,70
981,58
999,49
1.041,19

1.342,80
1.550,29
1.570,53
1.634,48

V letu 2008 je na ravni Slovenije deleţ registriranih brezposelnih oseb med aktivnim
prebivalstvom (tj. stopnja registrirane brezposelnosti) znašal 6,7 %. Deleţ registriranih
brezposelnih moških (5,6 %) je bil niţji kot deleţ registriranih brezposelnih ţensk (8,1 %), kar
je značilnost v praktično vseh občinah, z izjemo petnajstih (med njimi Solčava, Nazarje).
Višjo stopnjo skupne registrirane brezposelnosti od slovenskega povprečja je v opazovanem
letu izkazovala slaba polovica občin, med njimi občina Rečica ob Savinji s pribliţno 10%
stopnjo.
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Tabela 15: Število brezposelnih in zaposlenih oseb v občini, regiji in drţavi
Po delovnem mestu
Po prebivališču
2007
delovno
aktivno
prebivalstvo

Slovenija 882028
Savinjska 111835
Rečica ob 614

zaposlene
osebe

samozaposlene osebe
skupaj
brez
kmetov

delovno
aktivno
prebivalstvo

kmetje

792811
99350
462

89217 55151
12485 6472
152
70

34066 882028
6013 114541
82
988

registrirano
brezposelni

Stopnja
registrirane
brezposelnosti

60710
9605
114

6,4
7,7
10,3

Savinji
Po delovnem mestu
delovno
zaposlene
aktivno
osebe
prebivalstvo

2010

Slovenija 818.575
Savinjska 101.403
Rečica ob 530

samozaposlene osebe
skupaj
brez
kmetov

730.522 88.453 60.445
89.213 12.190 7.090
374
156
78

kmetje

Po prebivališču
delovno
registrirano
aktivno
brezposelni
prebivalstvo

34066 818.975
5.100 104.424
78
530

110.021
15.718
144

Stopnja
registrirane
brezposelnosti

11,08
13,01
13,40

Savinji

Vir: SURS
Tabela 16: Poslovni subjekti po dejavnosti
Agrarne skupnosti
Društva
Dopolnilne dejavnosti
Elektrikar
Finančno računovodske storitve
Gostinstvo
Inovatorstvo
Kovinarstvo
Lesarstvo
Mehanična dejavnost
Mlinarstvo
Novinarstvo
Občina
Pekarstvo
Plastika
Prevozništvo
Sindikalna dejavnost
Storitve - razno
Svetovanje
Tekstilna dejavnost
Trgovska dejavnost
Umetniška dejavnost
Zdravniška dejavnost
Zidarstvo
Vir: AJPES

6
29
16
13
6
11
1
7
18
7
1
1
1
1
1
21
1
11
8
4
11
4
1
9

4.16. Kmetijstvo
V občini Rečica ob Savinji je po podatkih iz zbirnih vlog za leto 2011 106 kmetij, ki imajo v
uporabi cca 770 ha kmetijskih zemljišč, od tega 125 ha njiv, 3 ha travniških sadovnjakov, 641
ha travnikov in 1 ha kmetijskega zemljišča poraslega z gozdnim drevjem. V ekološko
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kmetovanje so usmerjene 4 preteţno hribovske in gorsko višinske travniške kmetije, ki so ţe v
preteklosti kmetovale na naravi prijazen način, brez fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih
gnojil, s 54,37 ha kmetijskih zemljišč. 54 kmetij je vključenih v sheme kmetijsko okoljskih
ukrepov. Osnovna proizvodna usmeritev kmetij je ţivinoreja: govedoreja, reja drobnice in
konjereja. Prašičereja je razvita le kot samooskrbna ţivinorejska panoga, z uporabo doma
pridelane krme (vir: Kmetijska svetovalna sluţba Mozirje). Gozdovi pokrivajo več kot 60 %
površine, tako da se občina uvršča med enote s preteţno gozdnato krajino, kar predstavlja
velik, a v veliki meri, neizkoriščen potencial. Gozdna posest je razdrobljena, kar oteţuje
gospodarjenje z gozdovi in njihovo gospodarsko izkoriščanje (vir: www.biomasa.zgs.gov.si).
Po podatkih Kmetijske svetovalne sluţbe je glavna ţivinorejska panoga na območju Občine
Rečica ob Savinji govedoreja. Takšno usmeritev so pogojevale klimatske razmere in veliko
travnatega sveta, ki ga najbolje izkorišča govedo. Poleg tega so bile tudi trţne moţnosti
ugodne za govedorejo, saj je bil kmetom vseskozi zagotovljen odkup mleka in mesa. Prireja
mleka je vodilna dejavnost na kmetijah v niţinskem in tudi hribovsko višinskem predelu
območja. Z rejo krav molznic se ukvarja 28 kmetij, ki so v letu 2010 organizirano prodale
1.430.000 l mleka. Pitanje govedi v niţinskem predelu občine je intenzivno - gre za hlevske
reje. Na paši mlado govedo pitajo le v območjih z omejenimi moţnostmi za kmetijsko
pridelavo. S pitanjem se skupno ukvarja 37 kmetij, ki so v lanskem letu prodale pribliţno 380
komadov mladega pitanega goveda. Vzreja plemenskih telic se pojavlja za remont osnovnih
čred krav, nekaj pa tudi za prodajo. V zadnjem času se na kmetijah, ki nimajo pogojev za
intenzivnejše govedorejske usmeritve, širi reja krav dojilj.
Na obrobnih območjih je prisotna reja drobnice, kar omogoča izkoriščenost in obdelanost tudi
tistih površin, ki zaradi teţavnosti niso primerne za govedorejo. Na območju Občine je 6
kmetij usmerjenih v ovčerejo.
Z rejo kokoši nesnic se ukvarjata 2 kmetiji, v manjšem obsegu vzrejata brojlerje še dve.
Zelenjadarstvo je na nivoju samooskrbe.
Tabela 17: Število kmetij po vrstah dopolnilne dejavnosti Občini Rečica ob Savinji
Opis dopolnilne dejavnosti
Les
Kmetije z nastanitvijo
Kmetije s prostorom za kampiranje
Izletniška kmetija
Ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije
Prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gospodarske dejavnosti
Prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Oddajanje športnih rekvizitov
Oddajanje površin za piknike
Delo s kmetijsko mehanizacijo
Delo s traktorjem in drugo strojno opremo na kmetijah
Vzdrţevanje cest in pluţenje snega
Posek lesa
Spravilo lesa iz gozda
Ţaganje lesa
Druge storitve
Perutninarstvo
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Število kmetij
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
7
4
5
2
1
3
Stran 17 od 40

SKUPAJ
Vir: UE Mozirje, 2008
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4.17. Turizem
Občina leţi v bliţini večjih turističnih centrov Mozirje in Ljubno, skoznjo pelje povezava z
Logarsko dolino in Golte. Naravno okolje je relativno dobro ohranjeno in nudi moţnosti za
aktivno preţivljanje prostega časa (kolesarjenje, pohodništvo, konjeništvo, itd). Naravna in
kulturna dediščina predstavljata neizkoriščeno bogastvo, na katerem je mogoče graditi razvoj
turizma. Vendar občina nima tradicije v turizmu in to se pozna tudi na pomanjkanju
strokovnega kadra in prenašanju znanja na mlade rodove. Tudi naselja niso turistično
usmerjena, kar se kaţe pri njihovi ureditvi oziroma zunanji podobi. V občini pa se polagoma
razvija kmečki turizem in obstoječi turistični kmetiji sta turistično zelo dejavni.
Tabela 18: Turistični ponudniki v Občini Rečica ob Savinji
Gostinski
objekti
Rečica ob 11
Savinji
Vir: AJPES, 2008

Kampi

Apartmaji

2

2

Turistične
kmetije
2

Turistična
društva
1

TIC
0

Trditi je mogoče, da tipični turistični proizvodi še niso izoblikovani in prepoznavni. Izjema je
zgornjesavinjski ţelodec, ki pa ga zaradi majhnih količin izdelave in zahtevnosti predpisov, ki
urejajo klanje in predelavo mesa na kmetijah ter dragih postopkov za pridobitev certifikata, še
ni mogoče organizirano trţiti.
4.18. Povzetek stanja v občini:
Iz opisa stanja občine je razvidno, da je Občina Rečica ob Savinji majhna in mlada občina z
relativno dobro ohranjenim okoljem, bogato zgodovino in razgibanim društvenim ţivljenjem.
Umeščena je v Savinjsko regijo, ki se po prostorskih, socialnih in ekonomskih kriterijih
razvitosti uvršča na 6. do 7. mesto med 12 slovenskimi regijami. Problemi, ki pestijo občino,
so visoka stopnja brezposelnosti, slabe zaposlitvene moţnosti v občini, omejene moţnosti za
bivanje, »beg moţganov«, mestoma slaba povezanost naselij med seboj in z občinskim
središčem, slabo razvita raziskovalna dejavnost. Občani so večinoma zaposleni na delovnih
mestih izven občine, zaposlenost v občini pa največkrat zagotavljajo manjša podjetja in
kmetije. Vse navedeno kaţe na to, da so pred novo občino številni izzivi.
V nadaljevanju dokumenta bodo analizirane moţnosti za razvoj občine in pregled ciljev, ki si
jih je občina ţe zastavila. Dinamična narava dokumenta pa dopušča nove predloge, ki bodo
deleţni ustrezne pozornosti.
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5. ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŢNOSTI IN
NEVARNOSTI - SWOT ANALIZA
5.1 Okolje in prostor
Prednosti
Ohranjeno naravno okolje
Arhitekturno značilno naselje (trg Rečica)
Primerna dostopnost
Primerna lega
Ustrezna obstoječa komunalna infrastruktura
z moţnostjo 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
Ni potrebnih objektov za zadovoljenje
specifičnih potreb (šport, kultura, prostor za
mlade, dom za ostarele)
Individualne in neusklajene rešitve za oskrbo
z energijo
Nekontrolirana nenačrtna zasebna gradnja v
polpreteklem obdobju
Nepovezanost območij občine na levem in
desnem bregu Savinje
Slaba dostopnost regionalne ceste in
občinskega središča za prebivalce na desnem
bregu Savinje (dostop le na skrajnima
zahodni in vzhodni meji občine)
Slaba prometna infrastruktura
Velik deleţ zavarovanih območij
Propadajoči objekti
Priloţnosti
Nevarnosti
Razvoj turizma in eko turizma
Povečevanje prometa
Ohranitev in varovanje podeţelskega Izguba značilne podobe naselij
naravnega okolja
Nekontrolirana izguba kmetijskih površin
Kontrolirana gradnja objektov
Prazni in propadajoči objekti
Ohranjanje značilnega trškega jedra/vedute
Poplavljanje vodotokov
Moţnosti za alternativna pridobivanja
obnovljive energije
Obstoj obnovljivih virov energije
Bliţina bodoče avtoceste iz smeri Koroške
Izboljšanje starostne in izobrazbene strukture
prebivalstva
Vzpostavitev dodatne povezave krajev na
obeh straneh Savinje
Zagotavljanje ustrezne ravni socialne zaščite
Zagotavljanje pogojev bivanja in delovanja
za vse starostne in socialne skupine

5.2. Gospodarstvo
Prednosti
Močno zastopano drobno gospodarstvo
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Ni moţnosti
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gospodarskih

Tradicija obrti
Izkazan velik interes za bivanje na območju
občine
Bliţina upravne enote
Povezovanje podjetij (npr. lesarstvo)
Priloţnosti
Vključevanje razvojnih programov v
regijske, nacionalne,
Dana moţnost za gradnjo manjših
gospodarskih objektov
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 moţnosti v
nadaljevanju ţe obstoječe cone (Nazarje)

objektov
Pomanjkanje zaposlitvenih moţnosti
Odliv perspektivnih kadrov
Ni podjetniške cone
Slaba prometna infrastruktura
Nevarnosti
Pomanjkanje pogojev za pripravo strateških
projektov
Administrativne ovire
Onesnaţevanje naravnega okolja
Kvarjenje kulturne krajine
Nezadostna ponudba zemljišč za razvoj
gospodarstva
Zmanjševanje kmetijskih površin
Zmanjševanje konkurenčnosti
Zmanjševanje stopnje zaposlenosti
Odvisnost od trgov, ki jih je posebej
prizadela recesija
Zaostajanje na področjih prenosa in uporabe
znanje

5.3. Podeţelje vključno s kmetijstvom in turizmom
Prednosti
Ugodna geografska lega (povezava Avstrija
– Slovenija - Hrvaška)
Naravna in kulturna dediščina
Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Bliţina večjih središč
Prireditve
in
druge
dejavnosti
društev/zdruţenj
Številne kmetije vključene v naravi prijazno
proizvodnjo
Ugoden dostop
Tradicija na področju dopolnilnih dejavnosti
Obstoječa turistična infrastruktura (kampa
Menina, Savinja, vzletišče ultra lahkih letal)
Priloţnosti
Moţna dopolnitev obstoječe turistične
infrastrukture in širjenja Ugoden bivalno
rekreacijski prostor
Ohranjena naravna in kulturna dediščina
Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Skupni nastop na trgu
Razvijanje specifičnih proizvodov in trga
zanje
Ukrepi drţave/EU za obnovo in razvoj
Obnova in oţivitev vaških jeder
Izgradnja kolesarskih in pešpoti
Izboljšanje organizacije turističnih, športnih,
kulturnih prireditev
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Slabosti
Prostorske ovire pri razvoju podjetništva
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 ponudba
Pomanjkanje javnih prostorov (sanitarij,
prostorov za piknike, sejmišč)
Nevarnosti
Opuščanje kmetijske dejavnosti
Pomanjkanje usposobljenih / izobraţenih
kadrov in prepočasno usposabljanje le-teh
Zmanjšanje obsega pridobitnih dejavnosti
Praznjenje podeţelja (manjšanje števila
prebivalcev)
Slabši standard v primerjavi z drugimi
območji v RS
Nezadostna oskrba z materialnimi in
kulturnimi dobrinami na podeţelju
Pasivnost in apatija mladih
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5.4. Človeški viri
Prednosti
Zagotovljeno osnovnošolsko izobraţevanje
Zagotovljeno varstvo otrok
Aktivna društvena dejavnosti - prepoznavni
turistični dogodki
Razvita kulturna in športna dejavnost
Ponudba izobraţevanja za odrasle

Priloţnosti
Zagotovitev
moţnosti
dodatnega
izobraţevanja
Kvalitetno osnovnošolsko izobraţevanje in
predšolska vzgoja
Vključitev društev / zdruţenj v sheme
financiranj (LEADER)
Zagotovitev vodenih športno-rekreacijskih
dejavnosti
Inovativni pristopi k dopolnilni dejavnosti na
kmetijah in samozaposlitvi
Ugoden bivalno rekreacijski prostor
Fleksibilnost delovne sile
Aktiviranje mladih

6. RAZVOJNA
SAVINJI

Slabosti
Pomanjkanje stanovanjskih kapacitet
Pomanjkanje zanimivih delovnih mest
Pomanjkanje prostora z moţnostjo za
individualno gradnjo
Pomanjkanje kulturnih, športnih objektov
Pomanjkanje prostorov za druţenje različnih
starostnih skupin
Ni doma za ostarele
Pomanjkanje kadrovskih štipendij za
perspektivne učence / študente
Premajhna vlaganja v raziskave in razvoj
Starejši občani so primorani seliti se v
domove za ostarele v druge občine
Nevarnosti
Staranje prebivalstva
Slabšanje izobrazbene strukture
Odliv perspektivnih kadrov
Nezainteresiranost mladih za podeţelski
prostor
Praznjenje prostora
Premajhne kapacitete obstoječega vrtca
Trendi
ne
podpirajo
poklicnega
izobraţevanja in podjetništva

USMERITEV

OBČINE

REČICA

OB

Razvojna usmeritev Občine Rečica ob Savinji je »postati prostor z ohranjenim naravnim in
bogatim kulturnim okoljem, ugodnimi bivanjskimi pogoji in ugodnimi pogoji za delovanje in
razvoj podjetništva«.
Izkoristiti je potrebno obstoječe stanje, ki je bilo zaradi omejitev širitev naselij v resnici
»vsiljeno«, vendar se sedaj lahko izkaţe v nekem smislu celo za prednost. Bogata in dobro
ohranjena naravna in kulturna dediščina, nekoliko odmaknjena lega in od delovanja industrije
neprizadeto okolje, so solidna osnova za usklajen gospodarski, okoljski, bivalni, kulturni
socialni in splošni druţbeni razvoj.. S takšnim razvojem bomo ohranili obstoječe in v občino
privabili nove ustvarjalne človeške in podjetniške potenciale.
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7. CILJI
Strateški cilji Občine obsegajo uresničenje dejavnosti, ki bodo doprinesle k ustvarjanju
ugodnega visoko kvalitetnega prostora za bivanje in razvoj podjetništva. Z omogočanjem in
spodbujanjem raznih kulturnih, športno-rekreacijskih in izobraţevalnih dejavnosti ter ob
optimalni zaščiti naravnega okolja se bo na območju občine izoblikoval razpoznaven, odprt,
toleranten prostor, ki bo privabljal več produktivnih in visoko izobraţenih kadrov.
Cilji občine odraţajo sedanje potrebe v občini in so:
1. Ob optimalnem varstvu okolja omogočiti uravnoteţen prostorski razvoj vseh
naselij v občini;
2. Izboljšati prometno povezavo znotraj občine;
3. Izboljšati komunalno infrastrukturo;
4. Izboljšati videz in funkcionalnost trškega jedra in ga oţiviti;
5. Spodbuditi razvoj različnih gospodarskih dejavnosti, vključno s turizmom in
dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah;
6. Izboljšati socialno oskrbo za starejše občane;
7. Izboljšati poplavno varnost;
8. Spodbujati uporabo obnovljivih virov energije;
9. Ustvarjati pogoje za delovanje društev / zdruţenj;
10. Izboljšati telekomunikacijske storitve;
11. Zagotoviti administrativno tehnične pogoje za izdelavo ustreznih podlag za
uresničevanje načrtovanih ciljev.

8. Vrednotenje razvojnih ciljev v dejavnostih, za katere občina
načrtuje razvoj:
Z.št. Opis oziroma cilj

2008

2013

1
2
3
4
5
6
7
7a
8
9
10
11
12
13
14
15
16

241
57,4
10,3
15
42,129
2
34,926
10.840
4.240
98
19.008
1.634
3
1
10
3
1

280
58
7,5
20
45,597
3
40,000
0
7.600
120
19.500
3.000
3
1
10
4
1

Indeks
2008=100
116
100
73
133
108
150
115
…
179
122
103
184
100
100
100
133
100

1

2

200

17

Enota
mere
Število delovnih mest v občini Rečica
št.
% bruto plače glede na poprečje SLO
%
Stopnja registrirane brezposelnosti
%
Kmetije z reg. dopolnilno dejavnostjo
št.
Asfaltirane lokalne ceste in javne poti
km
Mostovi preko reke Savinje
št.
Vodovodno omreţje skupaj
km
Vodovod – azbestne cevi
km
Javna kanalizacija – dolţina vodov
km
Javna razsvetljava- število svetilk
kom
Javne površine za rekreacijo
m2
Javne površine za parkiranje
m2
Prodajalne z osnovno preskrbo
št.
Pošte in banke
št.
Šolstvo – število oddelkov v osnovni šoli št
Otroško varstvo – št. oddelkov vrtca
št.
Osnovno zdravstvo –število zdravstvenih št.
domov v občini ali v sosednji občini
Objekti za kulturne prireditve
št.
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18
19
20
21

Socialno varstvo – dom starejših občanov št.
Socialna in neprofitna stanovanja
št.
Telekomunikacije – št. gospodinjstev št.
brez ADSL signala
pokazatelj razvitosti občine

0
3
193

1
10
0

0,91

0,89

…
333
…

8.1. Cilj 1: Ob optimalnem varstvu okolja omogočiti uravnoteţen prostorski
razvoj vseh naselij v občini
Program
Projekt 1.1
Opis

Cilji

Občinski prostorski načrt občine Rečica ob Savinji se sprejme;
zagotovi se moţnosti za nadaljnji razvoj občine
Občinski prostorski načrt Občine Rečica ob Savinji (OPN)
Občina vključuje naselja, ki praviloma leţijo sredi kmetijskih zemljišč in
zavarovanih območij. Dolga leta je bila širitev naselij, delov naselij ali
gradnja posameznih objektov praktično onemogočena. Občani in drugi
imajo pogosto izrazito ţeljo ostati in bivati v prijetnem bivanjskem
okolišu Rečice ob Savinji, vendar potrebujejo določen prostor za gradnjo
individualne hiše z zadovoljivimi standardi ali prostor za opravljanje
dejavnosti, ki okolju praviloma ni škodljiva. Občina ţeli z izdelavo
Prostorskega načrta ob zrelem odnosu do okolja ter kulturne in naravne
dediščine, zagotoviti moţnost za širitev naselij. Smatra se, da je cilj
izdelave OPN najpomembnejši od vseh in njegova uresničitev je
predpogoj za uresničevanje ostalih razvojnih ciljev.
Splošni cilji
- Zagotoviti moţnost gradnje ob optimalnem upoštevanju okoljskih
dejavnikov
- Ohranjati poseljenost odročnejših krajev v občini
- Povečevati poseljenost v občinskem središču in drugih
komunalno urejenih naseljih
- Povečati kakovost bivanja
- Zagotoviti pogoje za razvoj podjetništva
- Zagotoviti pogoje za delovna mesta
- Razvoj turizma
- Izboljšanje poplavne varnosti
Specifični cilji:
- Z načrtovano gradnjo ustvarjanje novega roba naselja
- Prometno razbremeniti ozko grlo trga Rečica ob Savinji
- Optimalno izkoristiti obstoječo infrastrukturo
- Omogočiti usklajeno uporabo energetskih virov
- Pričeti obnovo naselbinskega spomenika trg Rečica ob Savinji,
- Povezava območij občine z levega in desnega brega Savinje z
olajšanjem dostopom do magistralne ceste in občinskega središča.
- Omogočiti prehod na oskrbo z obnovljivimi energetskimi viri, s
poudarkom na biomasi, MHE in sončni energiji
- Omogočiti razvoj pomembnih turističnih objektov – dveh
kampov
- Omogočiti razvoj pomembnega športnega objekta - letališče
- Omogočiti razvoj gospodarskih panog – kamnolom, podjetniška
cona, drobno gospodarstvo
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Občina je na pripravila osnutek OPN. Pridobila je smernice od vseh
nosilcev urejanja prostora, na osnovi le-teh je pripravila dopolnjen
osnutek OPN. Sledi javna razgrnitev, nato priprava predloga na podlagi
stališč in pripomb ter predlogov javnosti, in potrjevanje predloga OPN z
vsemi potrebnimi fazami.
Ocena
2007 - 2010: 83.000,00 EUR
potrebnih fin. 2011 - 2012: 47.000,00 EUR
sredstev
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov)
Časovni okvir 2007 – 2011
Partnerji: Archi.ka d.o.o., Ipsum d.o.o., Matrika d.o.o., Inţeniring za
Partnerji
vode d.o.o., Geostroka d.o.o.
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci
Aktivnosti

Program
Projekt 1.2
Opis
Cilji

Občinski prostorski načrt občine Rečica ob Savinji se sprejme;
zagotovi se moţnosti za nadaljnji razvoj občine
Zagotovitev novih stanovanjskih enot
Občina zagotovi prostorske in komunalne pogoje za izgradnjo novih
stanovanj ali za prenovo obstoječih stavbnih fondov.
Splošni cilji
- Povečati poseljenost v občinskem središču in drugih komunalno
urejenih naseljih
- Povečati kakovost bivanja
- Ohranjati in pospeševati osnovno oskrbo v naseljih

Specifični cilji:
- 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, osnovne šole, vrtca in drugih
osnovnih storitvenih dejavnosti
Pregled obstoječega PUP v smislu prepoznanja moţnosti za gradnjo v
Aktivnosti
obstoječem prostorskem načrtu in zagotovitev komunalne oskrbe tem
območjem.
Ocena potrebnih Ni izdelana
fin. sredstev

Časovni okvir
Nosilci

2011 – 2013
Občina Rečica ob Savinji

8.2. Cilj 2: Izboljšati prometno povezavo znotraj občine
Program
Projekt 2.1
Opis

Izboljšanje lokalne cestne infrastrukture
Povezava naselij v Občini Rečica ob Savinji, na obeh straneh Savinje
– »LC SPODNJA REČICA – POBREŢJE – faza I«.
Naselja Trnovec, Spodnje Pobreţje, Zgornje Pobreţje in Homec so
locirani na desnem bregu reke Savinje. Dostop do glavne ceste, ki
povezuje Šentrupert z Logarsko dolino, je moţen po »Lesarski cesti«
mimo deloma stanovanjskega naselja v občini Nazarje ali skozi
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Grušovlje. V obeh primerih je treba precejšen del poti prevoziti po
desnem bregu Savinje. Tak obvoz podaljšuje pot do vseh točk, ki so med
Grušovljam in Nazarjami, vključno z naseljem Rečica. Cesta po desnem
bregu Savinje je eno pasovna, dotrajana in ni primerna za tovorni
promet. Prav tako se po omenjeni cesti s kolesi vozi veliko krajanov in
turistov. Opazno se zaradi bliţine kampa Menina in kampa Savinja, ki
skupno nudita ca. 250 mest za kampiranje za pribliţno 750 obiskovalcev,
povečuje število turistov, sprehajalcev in rolkarjev. Na navedenem
območju deluje vsaj 15-20 manjših podjetij in samostojnih podjetnikov,
ki imajo trenutno 36-40 delovnih mest. Dejavnosti teh podjetij so med
drugim: lesna predelava oz. ţagarstvo, tesarstvo in mizarstvo,
prevozništvo in turistična dejavnost. Na tem območju je tudi precejšnje
število prebivalcev občine (ca. 280 prebivalcev in ca. 80 individualnih
stanovanjskih objektov – hiš). Vsi ti imajo neustrezen dostop do glavne
ceste in občinskega središča, obenem pa to pomeni tudi neustrezne
pogoje za šolski in javni prevoz.
Investicija v izgradnjo lokalne ceste predstavlja vzpostavitev nove
povezave bregov reke Savinje in zajema izgradnjo novega mostu čez
reko Savinjo (kjer sedaj obstaja Trnovčka brv).

Cilj

Zaradi finančne zahtevnosti bo celotna investicija potekala v dveh fazah:
- v fazi I. bo zgrajen most, ki je predmet projekta 2.1.,
- v fazi II. je predvidena izgradnja in rekonstrukcija ceste (projekt 2.2.).
Splošni cilji:
- Povečati naloţbe v javno prometno infrastrukturo
- Izboljšati cestno infrastrukturo v občini
- Povečati pretočnost in splošno prometno varnost na cestišču
- Ohraniti poseljenost podeţelja
- Povečati kakovost bivanja
- Zagotoviti pogoje za delovna mesta

Specifični cilji:
- Zagotoviti ustrezno dostopnost do gospodarskih subjektov
- Omogočiti varen dostop pešcev do avtobusne postaje
- Povečati dostopnost do posameznih stanovanjskih in drugih
objektov
- Skrajšati in optimizirati dostop do regionalne ceste Radmirje –
Mozirje in do občinskega središča
- Prometno razbremeniti stanovanjske predele ob »Lesarski cesti«
- Izboljšati povezavo med vsemi naselji v občini
Izdelan je DIIP, v izvajanju so aktivnosti za pridobitev dovoljenja za
Aktivnosti
gradnjo. Sledita javno naročilo za izbor izvajalcev in izvedba sama izgradnja mostu čez Savinjo. Spremljajoče aktivnosti: nadzor in
informiranje javnosti.
Ocena potrebnih 2011: 804.447, 00 EUR
fin. sredstev
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov)
Časovni okvir 2008 - 2012
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci

Program

Izboljšanje lokalne cestne infrastrukture
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Povezava naselij v Občini Rečica ob Savinji, na obeh straneh Savinje
– »LC SPODNJA REČICA – POBREŢJE – faza II«.
Glej opis za projekt 2.1.
Opis
Glej opis za projekt 2.1.
Cilj
II. Faza zajema izgradnjo novih odsekov ceste in rekonstrukcijo dveh
Aktivnosti
obstoječih cestnih odsekov na desnem bregu Savinje, vključno z vsemi
potrebnimi administrativnimi postopki. S končanjem II. faze, se bo
dokončno vzpostavila povezava območij občine na obeh bregovih
Savinje.
2011: 30.000,00 EUR
Ocena
potrebnih fin. 2012: 350.000,00 EUR
2013: 350.000,00 EUR
sredstev
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov)
Časovni okvir II. Faza: 2012 - 2013
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci
Sodelavci: SAŠA - ORA
Program
Izboljšanje lokalne cestne infrastrukture
Projekt 2.2

Projekt 2.3
Opis

Cilj

Aktivnosti

Rekonstrukcija lokalne ceste 267131 Nizka (BS) – Kamp Menina –
Faza I.
Izvoz iz glavne ceste, kot obstaja sedaj, ni ustrezen. Kriţišče je brez
odstavnih pasov in brez javne razsvetljave.
Lokalna cesta 267131, ki povezuje drugo največje naselje občine z
regionalko, je na odseku Boden - Kamp ozka, mestoma pogreznjena za
15 do 25 cm pod horizontalni profil, vozišče izrabljeno, pločnikov ni.
Nevarno ozko grlo je Matijev most, ki je tudi razpokan in statično
nevaren. Javna razsvetljava je s presledki zagotovljena na pribliţno
polovici dolţine ceste. Glede na močno obremenjenost (lokalni promet,
poleti še turisti iz Kampa) je cesta nevarna zlasti za šibkejše udeleţence v
prometu (pešce, otroške vozičke, kolesarje, motoriste).
Projekt bo izveden v dveh fazah:
- v fazi I. rekonstrukcija obstoječe ceste od Kampa Manina do Matek-a,
- v fazi II. izgradnja od Matek-a do regionalne ceste R 255, vključno s
kroţiščem.
Splošni cilji:
- Povečati naloţbe v javno prometno infrastrukturo
- Izboljšati cestno infrastrukturo v občini
- Povečati pretočnost in splošno prometno varnost na cestišču
- Ohraniti poseljenost podeţelja
- Povečati kakovost bivanja
- Zagotoviti pogoje za delovna mesta
Specifični cilji:
- Izboljšati prometno varnost na zadevnem področju
- Zagotoviti ustrezno dostopnost do gospodarskih in stanovanjskih
objektov
- Omogočiti varen dostop pešcev do avtobusne postaje
- Optimizirati dostop do regionalne ceste Radmirje – Mozirje
- Izboljšati povezavo med vsemi naselji v občini
Izdelana je idejna zasnova. Sledi odkup zemljišča (pogajanja so v teku)
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in izdelava projektne dokumentacije, nato izvedba.
I. faza:
Ocena
potrebnih fin. 2011: 80.000,00 EUR
2012: 380.000,00 EUR
sredstev
2013: 390.000,00 EUR
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov)
II. faza: ni ocene
I. faza: 2009 – 2012
Časovni okvir
II. faza: 2013 
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci

Program
Projekt 2.4
Opis

Ureditev kolesarskih stez
Vzpostavitev kolesarskih stez v občini in v regiji
Načrtuje se izgradnja kolesarskih poti za celotno Celjsko regijo, ki
predvideva potek določenega dela te poti skozi območje Občine Rečica
ob Savinji. Najverjetneje bo kolesarska steza skozi našo občino
povezovala občino Nazarje na jugovzhodu z občino Ljubno ob Savinji na
zahodu. Od te trase se odcepi krak Renek – trg Rečica ob Savinji.

Cilj

Splošni cilji:
- Izboljšati varnost udeleţencev v prometu
- Uvedba nove infrastrukture - kolesarskih poti v občini
- Povečati kakovost bivanja
- Izboljšati turistično ponudbo

Specifični cilji:
- Izboljšati prometno varnost kolesarjev
- Zagotoviti privlačnejšo ponudbo turistom in športnikom
- Zagotoviti dodatne moţnosti za trţenja (izposoja koles,
kulinarična ponudba ob trasi…)
- Izboljšati »kolesarsko« povezavo med naselji občine za
prebivalce občine
- Pribliţati kolesarsko povezavo neposredno do naselij in do
turističnih točk
Vključitev v regijski projekt – povezava enaintrideset občin. Določitev
Aktivnosti
trase. Skupna kandidatura na razpisu za EU sklade. Dejanska izvedba
projekta.
Ocena
Ni ocene.
potrebnih fin. Predvideno je sofinanciranje na osnovi prijave na razpis za sredstva iz
sredstev
EU skladov. Ocenjevanje investicije je v teku.
Časovni okvir 2009 
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Nosilci

Občina Rečica ob Savinji
Sodelavci: RRA Celje

Projekt 2.5
Opis

Rekonstrukcija mostu čez strugo v Grušovljah
Most čez strugo v Grušovljah je dotrajan in se zato rekonstruira. Cesta –
dostop do mostu iz vsake strani se razširi.
Splošni cilji:
- Povečati naloţbe v javno prometno infrastrukturo
- Izboljšati cestno infrastrukturo v občini
- Povečati pretočnost in splošno prometno varnost na cestišču
- Ohraniti poseljenost podeţelja
- Povečati kakovost bivanja
- Zagotoviti pogoje za delovna mesta

Cilj

Specifični cilji:
- Izboljšati prometno varnost na zadevnem področju
- Zagotoviti ustrezno dostopnost do gospodarskih in stanovanjskih
objektov
- Optimizirati dostop do regionalne ceste Radmirje – Mozirje
- Izboljšati povezavo med vsemi naselji v občini
Izvedba mostu. Projekt je izveden.
Aktivnosti
Ocena potrebnih 57.350,00 EUR
fin. sredstev

Časovni okvir
Nosilci

2010
Občina Rečica ob Savinji

8.3. Cilj 3: Izboljšati komunalno infrastrukturo

Program
Projekt 3.1

Opis

Izboljšanje komunalne infrastrukture
»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – projekt Rečica« primarni del
Zadevno območje investicije zajema naselja Varpolje, Nizka in Spodnja
Rečica. Poselitev obsega območje zgornje terase z mejo proti jugu , ki jo
predstavlja Grušoveljska struga. V novejšem obdobju se je poselitev
širila proti jugu do roba srednje terase. Na najniţji terasi se nahaja širši
obvodni prostor, ki je ţe danes namenjen različnim rekreativnim
dejavnostim (kamp, kinološko društvo, športna igrišča,…). Pri zelo
visokih vodah Savinja skupaj s pribreţnimi površinami preplavi ta teren.
Na tem področju do sedaj ni bilo kanalizacijskih sistemov. Fekalne
odplake se sedaj odvajajo v pretočne greznice z izpustom neposredno v
okolje, meteorne vode pa se razlivajo na okoliški teren.
Področje se je v bliţnji preteklosti zelo urbaniziralo. Zasnova odvajanja
in čiščenja odplak na področju Varpolja, Nizke in Sp. Rečice je sistem
ločene fekalne kanalizacije. S projektom zasledujemo ekološki in
sanitarni vidik obravnavanega področja. Po izvedbi povezovalnega
kanala je predviden in smiseln tudi projekt sekundarnega odvajanja
odplak v ta kanal, ki bi zajel vse onesnaţevalce (individualna gradnja,
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Cilj

kamp, športni park, obrt, podjetništvo, servisna dejavnost), projekt 3.1.
pa se nanaša na primarni del kanalizacije.
Splošni cilji
- Varovati okolje
- Izboljšati komunalno infrastrukturo v občini
- Povečati kakovost bivanja
- Izpolniti zahteve po uskladitvi s predpisi na področju okolja

Specifični cilji
- 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.
Projekt je zaključen.
Aktivnosti
2008 – 2010: 751.848,00 EUR
Ocena
potrebnih fin. 2011: 9.900,00 EUR
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov; realizirano je
sredstev
sofinanciranje EU, SLO)
Časovni okvir 2008 - 2010
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci
Izboljšanje komunalne infrastrukture
»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – projekt Rečica« sekundarni del
Glej opis za projekt 3.1.
Opis
Glej opis za projekt 3.1.
Cilj
Projektna dokumentacija in izvedba sekundarnega voda.
Aktivnosti
2009 – 2010: 490.000,00 EUR
Ocena
potrebnih fin. 2011: 380.000,00 EUR
2012: 219.000,00 EUR
sredstev
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov; realizirano je
sofinanciranje EU, SLO))
Časovni okvir 2009 - 2012
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci
Program
Projekt 3.2

Program
Projekt 3.3
Opis

Cilji

Izboljšanje komunalne infrastrukture
Investicija - odlagališče odpadkov
Vse občine sovlagateljice v projekt izgradnje RCERO Celje so sklenile
Pogodbo o sofinanciranju izgradnje »Regijskega centra za ravnaje z
odpadki Celje« za ravnanje z odpadki.
Splošni cilji
- Prispevati k varovanju čistoče okolja
- Povečati kakovost bivanja v občini in regiji
- Izpolniti zahteve po uskladitvi s predpisi na področju okolja
Specifični cilji
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- Ustrezno celovito rešiti problem odlaganja in ločevanja odpadkov
Sofinanciranje projekta izgradnje odlagališča odpadkov v Celju.
Aktivnosti
Ocena
67.200,00 EUR
potrebnih fin. (Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov)
sredstev

Časovni okvir
Nosilci

2008 - 2010
RCERO Celje
Partnerji: občina Rečica ob Savinji in ostalih 23 občin

Program
Projekt 3.4
Opis

Izboljšanje komunalne infrastrukture
Urejanje ostalih kanalizacijskih infrastruktur
I. Projekt ureditve kanalizacijskih vodov se nanaša na Šentjanţ,
Grušovlje in naselja na desnem bregu Savinje.
II. Kapaciteta čistilne naprave v Mozirju, kamor se stekajo odplake tudi
iz Občine Rečica ob Savini, ne bo več zadoščala. Zato se predvideva
sofinanciranje posodobitve.
Splošni cilji
- Varovati okolje
- Izboljšati komunalno infrastrukturo v občini
- Povečati kakovost bivanja
- Izpolniti zahteve po uskladitvi s predpisi na področju okolja

Cilj

Specifični cilji
- 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.
Ni opisa
Aktivnosti
Ocena potrebnih Ni izdelana
fin. sredstev

Časovni okvir
Nosilci

Program
Projekt 3.5
Opis

Cilj

I.: 2013 
II.: 2012  (predvidoma 2014)
Občina Rečica ob Savinji
Izboljšanje komunalne infrastrukture
Obnova in dograditev vodovodnega omreţja
Vodovodno omreţje je večinoma dotrajano ali, v posameznih območjih
občine, sploh ni centralno urejeno. Predvideva se postopna obnova
vodovoda, skladno z ugotovitvami raziskave, ki je naročena pri JP
Komunala d.o.o. Mozirje. Dograditev je predvidena za naselji Dol-Suha
in Grušovlje ter za zaselek Vimpasle.
Splošni cilji
- Prispevati k varovanju čistoče okolja
- Povečati kakovost bivanja v občini in regiji
- Izpolniti zahteve po uskladitvi s predpisi na področju okolja
Specifični cilji
- Ustrezno celovito rešiti problem oskrbe s pitno vodo za določena
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naselja in zaselke,
- Zagotavljati neoporečno kvaliteto vode,
- Zagotavljati zanesljivost virov pitne vode.
Izvedba rekonstrukcije in mestoma izgradnje vodovoda.
Aktivnosti
2011: 70.000,00 EUR
Ocena
potrebnih fin. 2012: 50.500,00 EUR
2013: 50.000,00 EUR
sredstev
2014: 50.000,00 EUR
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov)
Časovni okvir 2012 
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci
8.4. Cilj 4: Izboljšati videz trškega jedra in ga oţiviti
Program
Projekt 4.1
Opis

Urejanje naselij v Občini Rečica ob Savinji
Priprava projektne dokumentacije za obnovo 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 ţe odselili,
nekatere ţe propadajo. Med njimi je v ne preveč uglednem stanju tudi
Tavčarjev dvor, znamenita in spomeniško zaščitena hiša, v kateri je
nekdaj bival škof Tavčar.
Cesta je sicer asfaltirana, a pokrpana. Pločnikov za pešce in kolesarskih
stez ni. Obstajajo najmanj tri ozka grla, kjer srečanje dveh avtomobilov
ni moţno. 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.

Cilji

S projektom »Priprava projektne dokumentacije za obnovo trga Rečica
ob Savinji« namerava občina zagotoviti pregled predlogov in moţnosti
za ureditev trškega jedra, vključno z moţnostmi za financiranje preko
drţavnih in EU skladov. Nadalje ţeli na osnovi predlogov izdelati
potrebno dokumentacijo za dejansko izvedbo projekta.
Splošni cilji:
- Povečati kakovost bivanja
- Omogočiti zadovoljevanje potreb nekaterih specifičnih skupin
občanov (mladi, društva…)
- Ohraniti poseljenost podeţelja
- Omogočiti nove alternativne dejavnosti z delovnimi mesti
Specifični cilji
- Urediti cestno in ostalo komunalno infrastrukturo v občinskem
središču
- Oţiviti in namensko urediti zapuščene zgradbe v občinskem
središču
- Omogočiti usklajeno uporabo energetskih virov v občinskem
središču
- Ustvariti materialne pogoje za zagon inovativnih društvenih in
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podjetniških dejavnosti
- Ohraniti in obnoviti spomenike kulturne dediščine
- Urediti promet za pešce, kolesarje
Izdelana je idejna zasnova. Poteka izbor izvajalca PZI.
Aktivnosti
Do 2010: 9640,00,
Ocena
potrebnih fin. 2011: 30.000,00 EUR
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov)
sredstev
Časovni okvir 2009 - 2011
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci

Program
Projekt 4.2
Opis
Cilji
Aktivnosti
Ocena
potrebnih fin.
sredstev
Časovni okvir
Nosilci

Program
Projekt 4.3
Opis

Cilji

Urejanje naselij v Občini Rečica ob Savinji
Obnova trga Rečica ob Savinji
Glej opis za projekt 4.1
Glej opis za projekt 4.1.
Izvedba obnove v skladu z izdelano projektno dokumentacijo.
2012: 40.000,00 EUR
2013: 300.000,00 EUR
2014:800.000,00
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov; predvideno do 85%
sofinanciranje EU, SLO)
2011 – 2013 (2014)
Občina Rečica ob Savinji

Obnova in oţivitev kulturnega spomenika
Nakup in obnova 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 doţivljal 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.
Občina je konec leta 2009 odkupila Tavčarjev dvor. V prenovljenem ţeli
vzpostaviti dejavnosti, ki bodo skladne z njegovo zgodovinsko in
kulturno dediščino in bodo oţivile kulturno, etnografsko oziroma
turistično ponudbo občine.
Splošni cilji:
- Ohraniti zgodovinsko kulturni spomenik
- Povečati kakovost bivanja
- Izboljšati ponudbo podeţelja
- Ohraniti poseljenost podeţelja
- Omogočiti nove alternativne dejavnosti z delovnimi mesti
- Omogočiti kulturne dejavnosti
Specifični cilji
- Revitalizirati nepremičnino zgodovinsko kulturnega pomena v
občinskem središču
- Trţišču ponuditi značilne izdelke
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- Pospeševati in razvijati etnološko usmerjene aktivnosti
- Zagotoviti prostore za delovanje značilnih društev / zdruţenj
V prvi fazi je izveden odkup Tavčarjevega dvora. Izdelan je
Aktivnosti
konservatorski načrt, poteka izbor ponudnika za izdelavo projektne
dokumentacije, nazadnje sledi izvedba sama.
2009: 65.000,00 EUR (odkup objekta)
Ocena
potrebnih fin. 2010: 13.450.00 EUR
2011: 30.000,00 EUR
sredstev
2012: 450.000,00 EUR
2013 450.000,00 EUR
2014: 100.000,00 EUR
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov; predvideno do 85%
sofinanciranje EU, SLO)
Občina Rečica ob Savinji
Nosilci
Program
Projekt 4.4
Opis
Cilji

Obnova in oţivitev kulturnega spomenika
Ureditev parkirišča pod pokopališčem
Makadamsko zemljišče pod pokopališčem se asfaltira in uredi za
parkiranje vsaj 40 osebnih vozil.
Splošni cilji:
- Povečati kakovost bivanja
- Izboljšati ponudbo podeţelja
- Ohraniti poseljenost podeţelja
- Omogočiti kulturne dejavnosti

Specifični cilji
- Razbremeniti površine v občinskem središču
- Zagotoviti prostore za vozila
- Olajšati dostop do pokopališč in osnovne šole.
Nakup zemljišča in izvedba parkirišča. Projekt je izveden.
Aktivnosti
Ocena potrebnih 70.000,00 EUR
fin. sredstev

Občina Rečica ob Savinji

Nosilci

8.5. Cilj 5: Spodbuditi razvoj različnih gospodarskih dejavnosti, vključno s
turizmom in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah
Program
Projekt 5.1

Programi razvoja podeţelja v občini Rečica ob Savinji 2008-2013
Pomoči, dodeljene po uredbi komisije (ES) št. 1857/2006 –
»skupinske izjeme za kmetijstvo«
Naloţbe v kmetijska gospodarstva
Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Pomoč za zaokroţitev zemljišč
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

Opis

Na osnovi izbora ukrepov iz palete moţnih ukrepov, ki ga letno potrdi
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne sluţbe
Občine Rečica ob Savinji (Pravilnik o dodeljevanju pomoči za
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Cilji

Aktivnosti
Ocena
potrebnih
finančnih
sredstev

Časovni okvir
Nosilci

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeţelja v Občini Rečica ob Savinji
za programsko obdobje 2008–2013, Ur.l. 55/2008), se izvede letni razpis
za financiranje investicij na kmetijskih gospodarstvih. Vsi ukrepi se
financirajo v obliki dotacij.
Splošni cilji:
- Ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine
- Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja
- Izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje
ţivali
- Povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja
- Izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva
- Spodbujanje diverzifikacije
Specifični cilji:
- Zmanjšanje proizvodnih stroškov
- Izboljšanje in preusmeritev proizvodnje
- Izboljšanje kakovosti
- Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje ţivali
- Izboljšanje izkoriščanja naravnih virov (pašnikov in travnikov)
- Ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeţelju
- Prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja na podeţelju
- Pomoč upravičencu za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev za
normalno poslovanje
- Vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj
posevkov in plodov ter ţivali
- S finančno pomočjo za zaokroţitev kmetijskih zemljišč
omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s
tem zmanjšati stroške pridelave
- Doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske
proizvode
- Utrjevanje trţnega poloţaja kmetov
- Izboljšanje dohodkovnega poloţaja kmetov
- Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo
kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme
kakovosti
- Izboljšanje učinkovitosti kmetijstva in dolgoročne sposobnosti
preţivetja.
Objava letnega razpisa, odobritev in financiranje ustreznih projektov na
kmetijskih gospodarstvih v občini.
Drţavne pomoči:
Za leto 2008 22.250 EUR
Za leto 2009 18.000 EUR
Za leto 2010 18.000 EUR
Za leto 2011 17.000 EUR
Za leto 2012 17.000 EUR
Za leto 2013 17.000 EUR
2008 - 2013
Občina Rečica ob Savinji
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Program
Projekt 5.2

Opis

Cilji

Programi razvoja podeţelja v občini Rečica ob Savinji 2008-2013
Pomoči, dodeljene po uredbi komisije (ES) št. 1998/2006 »de
minimis«
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih
krajev
Na osnovi izbora ukrepov iz palete moţnih ukrepov, ki ga letno potrdi
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne sluţbe
Občine Rečica ob Savinji (Pravilnik o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeţelja v Občini Rečica ob Savinji
za programsko obdobje 2008–2013, Ur.l. 55/2008), se izvede letni razpis
za financiranje investicij na kmetijskih gospodarstvih. Ukrepa se
financirata v obliki dotacij.
Splošni cilji:
- Ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine
- Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja
- Izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje
ţivali
- Povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja
- Izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva
- Spodbujanje diverzifikacije
Specifični cilji
- Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
- Ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreţe na odročnih
območjih

Aktivnosti
Ocena
potrebnih
finančnih
sredstev
Časovni okvir
Nosilci

Program
Projekt 5.3
Opis

Cilji

Za leto 2008 1.000 EUR
Za leto 2009 5.000 EUR
Za leto 2010 5.000 EUR
Za leto 2011 6.000 EUR
Za leto 2012 6.000 EUR
Za leto 2013 6.000 EUR
2008 - 2013
Občina Rečica ob Savinji

Programi razvoja podeţelja v občini Rečica ob Savinji 2008-2013
Ostali ukrepi občine:
izvajanje lokalne razvojne strategije
Na osnovi izbora ukrepov iz palete moţnih ukrepov, ki ga letno potrdi
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne sluţbe
Občine Rečica ob Savinji (Pravilnik o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeţelja v Občini Rečica ob Savinji
za programsko obdobje 2008–2013, Ur.l. 55/2008), se izvede letni razpis
za financiranje delovanja LAS.
Splošni cilji:
- ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja
- izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje
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-

Aktivnosti
Ocena
potrebnih
finančnih
sredstev
Časovni okvir
Nosilci

Program
Pobuda 5.4
Opis

Cilji

ţivali
povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja
boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva
spodbujanje diverzifikacije

Specifični cilji
- Izvajanje projektov po načelih LEADER
Objava letnega razpisa, odobritev in financiranje delovanja LAS Zgornje
savinjska dolina
Za leto 2008 1.000 EUR
Za leto 2009 1.000 EUR
Za leto 2010 1.000 EUR
Za leto 2011 1.000 EUR
Za leto 2012 1.000 EUR
Za leto 2013 1.000 EUR
2008 - 2013
Občina Rečica ob Savinji

Posodobitev letališča za ultra lahka letala in vzpostavitev
pripadajoče infrastrukture
Posodobitev letališča za ultra lahka letala in vzpostavitev
pripadajoče infrastrukture v Zgornjih Pobreţjah
Razširitev obstoječega letališča za ultra lahka letala, utrditev steze.
Gradnja hangarjev, spremljajočih turističnih kapacitet in usposobitev za
parkiranje letal.
Splošni cilji:
- Ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine
- Zagotavljanje delovnih mest
- Povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja
- Zagotavljanje hkratne kmetijske proizvodnje
- Spodbujanje diverzifikacije
Specifični cilji
- Izboljšanje in preusmeritev proizvodnje
- Zagotavljanje dodatne turistične ponudbe
- Vzpostavitev moţnosti za prodajo proizvodov na viru
- Doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske
proizvode
- Utrjevanje trţnega poloţaja kmetov
- Izboljšanje dohodkovnega poloţaja kmetov

Posodobitev letališča za ultra lahka letala in postavitev spremljajočih
objektov (bivanjsko kulinarična ponudba, hangarji)
Ocena potrebnih /
Aktivnosti
fin. sredstev

Časovni okvir
Nosilci

2009 - 2013
zasebni sektor
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8.6. Cilj 6: Izboljšati socialno oskrbo za starejše občane
Program
Pobuda 6.1
Opis

Cilji

Izboljšati socialno oskrbo za starejše občane
Izgradnja doma 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
bliţina predstavlja ugodnost za bodoče oskrbovance doma za ostarele in
njihove obiskovalce. Občani te in sosednjih občin so do sedaj pokazali
velik interes za bivanje v domu ostarelih, prav na Rečici ob Savinji.
Odprtje doma za ostarele pa bo pomenilo tudi dodatna delovna mesta,
sobivanje generacij in razvoj socialne kulture in v nobenem primeru ne
bo kvarilo značilnosti kraja.
Splošni cilji:
- Povečati kakovost bivanja
- Omogočiti zadovoljevanje potreb starejših občanov
- Ohraniti poseljenost podeţelja
- Omogočiti nova delovna mesta

Specifični cilji
- Izkoristiti zelo primerne razmere za gradnjo doma za ostarele
- Omogočiti nova delovna mesta
- Omogočiti usklajeno uporabo energetskih virov v občinskem
središču
- Rešiti problematiko številnih ostarelih, ki ţelijo preţiveti tretje
ţivljenjsko obdobje v domači sredini
- Prispevati k medgeneracijskemu druţenju/soţitju
Pobude za sprejem in potrditev predloga OPN. Izdelava projektne
Aktivnosti
dokumentacije. Pridobitev investitorja z drţavno koncesijo.
Ocena
2013: 100.000,00 EUR (odkup zemljišč)
potrebnih fin. (Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov)
sredstev

Časovni okvir
Nosilci

2013 
Koncesionar in Občina Rečica ob Savinji

8.7. Cilj 7: Izboljšati poţarno in poplavno varnost in varstvo pred drugimi
nesrečami
Program
Projekt 7.1
Opis

Cilji

Izboljšati varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Investicijski transferi gasilskim društvom – nakup podvozja
gasilskega avtomobila, avta za prevoz moštva in nove brizgalne
V občini delujejo tri prostovoljna gasilska društva. Skladno z zakonodajo
se ustrezno opremljajo. Glede na pomembnost društev v primeru pojava
naravnih in drugih nesreč (primer: poplave 2007), so prav gasilska
društva tista, ki nudijo osnovno pomoč prizadetim prebivalcem in
območjem.
Splošni cilji:
- Povečati oziroma ohranjati kakovost bivanja
- Zagotavljati varnost prebivalcem občine
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Specifični cilji
- Opremiti gasilska društva za optimalno delovanje
Transfer sredstev, nadzor.
Aktivnosti
Ocena potrebnih Investicijski transferi PGD-jem, drugo: 14.500,00 EUR/leto (do 2013)
fin. sredstev
2009: 50.000,00 EUR
2010: 30.000,00 EUR
2011: 15.000,00 EUR
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov)
Časovni okvir 2009 - 2011
Nosilci
Občina Rečica ob Savinji

Program
Projekt 7.2
Opis

Cilji

Izboljšati varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Urejanje vodotokov
Uredijo se vodotoki Savinje, Lučneka, Suhe, Rečice, Grušoveljske struge
in manjših hudourniških potokov. Urejanje zajema čiščenje, poglabljanje
in eventualno širjenje struge, dograditev pragov ter utrjevanje breţin.
Vključuje tudi izgradnjo dveh zadrţevalnikov: enega na sotočju Lučneka
in Loznje in drugega na Puši.
Splošni cilji:
- Povečati oziroma ohranjati kakovost bivanja
- Zagotavljati varnost prebivalcem občine

Specifični cilji
- Preprečiti oziroma zmanjšati moţnosti za poplavljanje zaradi
neurejenih vodotokov
Aktivno spremljanje izvedbe del s strani drţave zadolţenega izvajalca
Aktivnosti
(NIVO d.d.).
Ocena potrebnih Drţavni.
fin. sredstev

Časovni okvir
Nosilci

2008 - 2013
Republika Slovenija

8.8. Cilj 8: Spodbujati uporabo obnovljivih virov energije
Program
Projekt 8.1
Opis

Cilji

Uporaba obnovljivih virov energije
Izdelava lokalnega energetskega koncepta
V skladu z 41. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
energetskega zakona EZ-B (Uradni list RS, št. 118/2006 s spremembami)
mora lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj sprejeti lokalni
energetski koncept iz 17. člena zakona najpozneje do 1. januarja 2011
(rok podaljšan za eno leto).
Splošni cilji:
- Povečati kakovost bivanja
- Prispevati k varovanju naravnega okolja
Specifični cilji
- Omogočiti usklajeno uporabo energetskih virov v občinskem
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Aktivnosti

središču
- Omogočiti nove zaposlitve
Izdelava lokalnega energetskega koncepta

Ocena potrebnih
fin. sredstev

Časovni okvir
Nosilci

2011
Občina Rečica ob Savinji

8.9. Cilj 9: Ustvarjati pogoje za delovanje društev / zdruţenj
Program
Projekt 1.1
Projekt 4.3
Projekt 7.1

Ustvarjati pogoje za delovanje društev / zdruţenj
Opis projekta 1.1
Opis projekta 4.3
Opis projekta 7.1

8.10. Cilj 10: Izboljšati telekomunikacijske storitve
Program
Projekt 10.1
Opis

Cilji

Izboljšati telekomunikacijske storitve
GOŠO - Gradnja, upravljanje in vzdrţevanje odprtega
širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij
Na osnovi javnega razpisa za pridobitev sredstev EU in SLO; Projekt
gradnja, upravljanje in vzdrţevanje odprtega širokopasovnega omreţja
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, so občine Zgornje
Savinjske doline in druge pristopile k pripravi dokumentacije za
izgradnjo širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij.
Kandidatura je uspešno realizirana šele v letu 2011.
Splošni cilji:
- Povečati kakovost bivanja
- Ohraniti poseljenost podeţelja
- Olajšati komunikacijo

Specifični cilji
- Zagotoviti boljšo dostopnost do informacij in boljši pretok le-teh
- Dostopnost storitev
- Zmanjšanje potrebnih poti in stroškov
- Boljša ponudba turistom
- Zadovoljevanje interesa mladih
Priprava zasnove operacije, pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in
Aktivnosti
soglasij, gradbena dela, opremljanje ali odkup prostorov za skupno
uporabo obstoječih objektov omreţja, izvedba omreţja elektronskih
komunikacij do končnih uporabnikov, nakup opreme in materiala,
gradbeni nadzor in vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav.
2011: 286.500,00 EUR
Ocena
potrebnih fin. 2012: 145.500,00 EUR
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov; predvideva se do
sredstev
100% sofinanciranje EU, SLO)
Časovni okvir 2009 - 2012
Občina Mozirje
Nosilci
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8.11. Cilj 11: Zagotoviti prostorske pogoje za uresničevanje razvoja občine
Program
Projekt 11.1
Opis

Zagotovitev administrativno tehničnih pogojev za izdelavo ustreznih
podlag za uresničevanje navedenih ciljev
Širitev poslovnih prostorov
V stari šoli, kjer deluje občinska uprava, kjer v dveh prehodnih
pisarnah/hodnikih in dveh pisarnah deluje ţupan, tajnica,
računovodkinja, svetovalec za gospodarske javne sluţbe in direktorica. V
istih prostorih delujeta tudi krajevni urad in urad za urejanje prostora,
sicer le po enkrat na teden, vendar v tem času eden od redno zaposlenih
delavcev zaradi prostorske stiske koristi dopust. Ločenih sanitarij
(ţenske/moški) ni. Seje potekajo v prostorih vrtca, tudi sejne sobe
občina nima.

Zaradi opisane stiske, so načrtuje širitev poslovnih prostorov na
podstrešje stavbe.
Omogočanje optimalnega delovanje občinske uprave
Cilji
Projekt je realiziran.
Aktivnosti
Ocena potrebnih 2009 - 2010: 114.654,00 EUR
fin. sredstev
(Projekt ovrednoten v Načrtu razvojnih programov)
Časovni okvir 2009 - 2010
Nosilci
Občina Rečica ob Savinji

9. INFORMIRANJE JAVNOSTI
Cilji informiranja in obveščanja javnosti so:
- seznaniti občane z namenom, cilji in vsebino Programa,
- zagotoviti jasne, razumljive in verodostojne informacije in dejstva o izdelavi
Programa,
- odpirati priloţnosti za javno razpravo in soočanje različnih mnenj,
- krepiti partnerstvo na lokalni ravni,
- povečati moţnost vključevanja javnosti v naslednje faze priprav in izvajanja
Programa.
Informiranje bo potekalo preko spletne strani http://www.obcina-recica.si/. Na oglasni deski
se objavi naslov spletne strani.
Informacije bodo podane tudi v javni obravnavi.
Javna razprava, med katero bodo občani lahko podali pripombe, bo trajala 30 dni od dneva
objave Programa.
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