
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2014-2020

NABOR INVESTICJSKIH PROJEKTOV S FINANČNIMI VIRI ZA RRP 2014-2020

Zap. 

št. Naziv projekta Kratek opis projekta, ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in navedba regionalnega pomena projekta

Potrebnost projekta, zastavljeni cilji, kako 

bodo doseženi, s katerimi kazalci bodo 

prikazani in merjeni

 Ocenjena 

vrednost 

projekta v EUR 

brez DDV 

1.

Navezovalna cesta Dramlje - 

Šentjur - Črnolica

Opis: izgradnja navezovalne ceste na avtocesto A1                                                                                                                                     Ciljne skupine: 

nosilci gospodarskih dejavnosti, lokalnim prebivalcem                                                                                                       Regionalni pomen:  Usmerjanje 

dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo nasjvečje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost 

in kakovost  naravnega in bivalnega okolja.

Specifični cilji: izboljšati prometno dostopnost 

regije - nadaljevanje in dokončanje 3. razvojne 

osi Kazalniki: 1. dolžina izgrajene ceste z vso 

infrastrukturo  v km, 2. število peiključkov        35.000.000   

2.

Ureditev regionalnega 

turistično - kulturnega centra 

Ipavec ( ali Kulturno 

multimedijski center)

Opis: Rekonstrukcija in dozidava  obstoječega objekta na ul. Dušana Kvedra za delovanje centra.                                                                                                 

Ciljne skupine: vse generacije.                                                                                                                                                                Regionalni pomen: 

Center je pomembna z vidika razvoja turizma in kulture ter kulturne dediščine. Je regionalnega pomena in izkazuje pozitiven vpliv na dodano vrednost 

gospodarstva, vpliva na razvoj družbeno zgodovinskih oz. kulturnih potencialov območja in izboljšuje kakovost življenja prrebivalcev lokalne skupnosti 

in celotne širše regije.

Specifični cilji. Povečanje dostopnosti kulture 

in umetnosti v regiji ter spodbujanje 

sodelovanja na področju razvoja in vlaganj v 

drugo turistično infrasturkturo. Kazakniki: 1. 

število obiskovalcev, 2. število prireditev

5.000.000        

3.

Dograditev kapacitet JZ 

Vrtec Šentjur 

Opis: Izgradnja oz. obnova enot JZ Vrtec šentjur (nizkoenergijske enote): Obnova in dograditev enote vrtca v Dramljah, obnova enote vrtca v  Šentjurju 

- center,  obnova enote vrtca v Šentjurju - Pešnica, obnova in dograditev enote vrtca v Slivnici pri Celju, ureditev enote vrtca na Planini pri Sevnici, 

obnova in dograditev enote vrtca na Proseniškem.                                                                                                                                                          

Ciljne skupine: predšolski otroci.                                                                                                                                                             Regionalni pomen: 

Izvedena investicija v izgradnjo nizko-energetskih enot vrtca bo prispevala k zmanjševanju rabe energij v javnih stavbah ter uporabi obnovljivih virov,  

kar je eden od razvojnih ciljev v Savinjski regiji. Nižja obolevnost otrok v zdravem in urejenem okolju bo znižala stopnjo odsotnosti staršev z dela, kar 

zagotavlja enakomerno rast stopnje produktivnosti v posameznih dejavnostih regije in njen razvoj. Prav tako bo zagotovljena večja vključenost otrok v 

vrtce v regiji, kar je tudi državni cilj. 

Specifični cilji: Zagotavljanje pogojev za 

otroško varstvo in izobraževanje na vseh 

ravneh ter zagotovitev dostopne in 

kakovostne vzgoje in izobraževanja Kazalniki: 

1. Število otrok v vrtcih, 

5.800.000        

4.

Gradnja večnamenske 

športne dvorane Šentjur pri 

Šolskem centru Šentjur

Opis: Gradnja večnamenske športne dvorane                                                                                                                                                       Ciljne 

skupine: Dijaki in učenci Šolskega centra Šentjur, ter vse generacije v regiji in izven.                                                                                                   

Regionalni pomen: Dvorana je pomembna z vidika razvoja športa. Je regionalnega pomena in izkazuje pozitiven vpliv na dodano vrednost 

gospodarstva, vpliva na razvoj športnih potencialov območja in izboljšuje kakovost izobraževanja dijakov in študentov ŠC Šentjur ter življenja 

prebivalcev lokalne skupnosti in celotne širše regije, povečala se bo dostopnost lokalne infrastrukture za športno rekreativne namene

Specifični cilji: Postati regija aktivnega 

prebivalstva ter povečati dostopnost uporabe 

lokalne infrastrukture za športno rekreativne 

namene. Kazalci: 1. število obiskovalcev                                          

2. uporabna površina                                                            

3. število dogodkov                                                    

4. število tekem

5.

Ureditev mestnega parka v 

Šentjurju

Opis: Ureditev novega mestnega parka ter obnova obstoječih parkovnih površin.                                                                                                         

Ciljne skupine: vse generacije.                                                                                                                                                                  Regioanalni 

pomen: Ureditev parka pripomore k izbolšanju zdravja občanov, kar posledično pomeni manjše obolelosti in manj bolniških ter zdravniških obravnav, 

kar poseldično vpliva na razvoj gospodarstva v regiji in večjo stopnjo produktivnosti.

1. število obiskovalcev, 2. uporabna površina, 

3. število bolniškega staleža                                                            

1.200.000        

6.

Energetska sanacija šol v 

Občini Šentjur

Opis: Izgradnja oz. obnova  nizkoenergijskih objektov na področju šolstva v Občini Šentjur: Gradnja POŠ Kalobje s telovadnico, obnova  OŠ Franja 

Malgaja, obnova in dozidava POŠ Blagovna, Obnova POŠ Loka s telovadnico, obnova OŠ Slivnica pri Celju s telovadnico, obnova OŠ Hruševec s 

telovadnico.    Ciljne skupine: osnovnošolci in ostali občani  ter prebivalci regije.     Regionalni pomen: Izvedena investicija v izgradnjo in obnovo nizko-

energetskih stavb  bo prispevala k zmanjševanju rabe energij v javnih stavbah ter uporabi obnovljivih virov,  kar je eden od razvojnih ciljev v Savinjski 

regiji. Nižja obolevnost otrok v zdravem in urejenem okolju bo znižala stopnjo odsotnosti staršev z dela, kar zagotavlja enakomerno rast stopnje 

produktivnosti v posameznih dejavnostih regije in njen razvoj.  

Specifični cilji: vlaganje v energetsko 

učinkovitost zgradb, zagotovitev dostopne in 

kakovostne vzgoje in izobraževanja   

Kazalniki:        1. število obiskovalcev                           

2. uporabna površina           3. število 

dogodkov                                        

7.

Dograditev rekreativnih 

zunanjih športnih kapacitet v 

Občini Šentjur 

Opis: Izgradnja športnega parka Vrbno, izgradnja športnega parka Grič v Gorici pri Slivnici, izgradnja rekreacijske poti Hruševec - Vrbno (pozimi - 

proga za tek na smučeh, ostali letni časi - trim steza), razširitev športnega parka v Loki pri Žusmu in športnega parka Šentjur                                                                                                                      

Ciljne skupine: vse generacije.                                                                                                                                                             Regionalni pomen: 

Zunanje športne površine so namenjene uporabnikom iz občine in širše regije in pripomoreje k dodatni športni ponudbi v regiji. 

Specifični cilji: Postati regija aktivnega 

prebivalstva , povečati dostopnost uporabe 

lokalne infrastrukture za športno rekreativne 

namene  Kazalniki:1. število obiskovalcev , 2. 

uporabna površina, 3. število dogodkov                                                    

8.

Energetska sanacija 

zdravstvene postaje Planina 

pri Sevnici

Opis: Obnova nizkoenergijskega objekta zdravstvene postaje Planina pri Sevnici za potrebe zdravstvene dejavnosti in druge dejavnosti javnega 

pomena.                                                                                            Ciljne skupine: lokalno prebivalstvo, vse generacije.     Regionalni pomen: Izvedena 

investicija energetske sanacije zgradbe bo prispevala k zmanjševanju rabe energije ter uporabi obnovljivih virov,  kar je eden od razvojnih ciljev v 

Savinjski regiji.

Specifični cilji: Ohranjanje in izboljšanje 

zdravja prebivalcev v regiji Kazalniki: število 

bolniškega staleža                                                    

1.400.000        

9.

Ureditev etnoloških in drugih 

zbirk v Občini Šentjur

Opis: Posodobitev obstoječih zbirk v Občini Šentjur ter postavitev novih zbirk (Guzejeva zbirka ).                                                                        Ciljna 

skupina: vse generacije.                                                                                                                                                                    Regionalni pomen: 

Zbirke so regionalnega pomeni, saj predstavljajo kulturno dedišino regije in pripomorejo k boljši turistični ponudbi ter prepoznavnosti regije v državni in 

izven.

Specifični cilji: Učinkovitejša prenova in 

ekonomizacija podeželske kulturne dediščine 

in njeno programsko-ponudbeno 

usposabljanje Kazalniki: število obnovljene 

dediščiine, 2. število obnovljenih objektov



10.

Ravnanje z odpadno vodo- 

dogradnja in širitev 

kanalizacijskega omrežja in 

izgradnja ČN  od 100 PE do 

500 PE

Do leta 2012 je potrebno po OPOČOV izgraditi sistem. S projektom bi povezali v sistem na ČN Šentjur vsa pripadajoča naselja,  dogradili  kanalizacije 

po središčih KS in izgradili mankajo ČM. Izgradnja je predvidena po Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Specifični cilji: Učinkovito odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda. Kazalnik: število 

priključkov, število prebivalcev

6.400.000        

11.

Izvedba vodno gospodarskih 

ukrepov (VGU) ob Voglajni s 

pritoki

Z izvedbo VGU bi  rešili mesto Šentjur in njegovo okolico pred poplavami in omogočili razvoj in popolnitev Industrijske cone v Šentjurju. Projekt bi 

obsega izgradnjo nasipov in zidov  ter drugih objektov za potrebe poplavne varnosti

Specifični cilji: Izvajanje protipoplavnih 

ukrepov. Kazalniki: število objektov, število 

urejenih pritokov povodja Savinje

10.900.000      

12.

Ravnanje z odpadki in 

varstvo okolja
Izgradnja Eko otokov in Zbirnega centra ter sanacija črnih odlagališč odpadkov v naravi. Zagotovimo zakonsko  pokritost z EKO otoki in zbirnim 

centrom ter saniramo rane v naravi, ki ogrožajo življenja ljudi in živali

Specifični cilji: Ravnanje z odpadki. Kazalniki: 

1. Delež vključenih prebivalcev v organiziran 

odvoz v%, 2. Delež ločeno zbranih in 

sortiranih odpadkov 1.000.000        

13.

Ureditev turističnega 

območja na Blagovna z 

ribniki, konjeništvom in 

naravnimi vrednotami ter 

športom in rekreacijo

Izgradnja turistične infrastrukture, športnega in konjeniškega centra na območju naravnih vrednot. Zagotovi se infrastruktura  za navedene dejavnosti 

in omogoči razvoj turizma na podeželju. Specifični cilji: spodbujanje sodelovanja na 

področju razvoja turizma na podeželju in 

vlaganje v turistično infrastrukturo. Kazalniki: 

1.dnevna poraba v EUR /turista,2. število 

obiskovalcev 500.000           

14.

Center za mladinski turizem Na območju regije se srečujemo s pomanjkanjem nastanitvenih kapacitet finančno sprejemljivih za mlade. Cilj projekta (investicije) je zadržati mlade 

obiskovalce v regiji za daljše obdobje.Gradnja novega oz. adaptacija obstoječega objekta ter ureditev prostorov. Zagotavljanje pogojev za nadgradnjo 

programov usmerjenih v izobraževanje, kulturne in športne dejavnosti mladih in njihovo druženje. Odpisranje novih možnosti s sodelovanjem z mrežo 

turističnih centrov v regiji, državi ter mednsroddni mreži. Ciljne skupine: mladi turisti ter centralni mladinski center občine, razvoj mladinskega turizma v 

regiji.

Specifični cilji:vlaganje v specifično 

namestitveno infrastrukturo, povečati 

atraktivnost ponudbe in dodatne ponudbe, 

posebej na področju zelenega turizma in 

krepitev prepoznavnosti regije. Kazalniki: 1. 

Število nočitev, 2. Število obiskovalcev

15.

Razširitev mrežnega 

podjetniškega inkubatorja 

(Inovacijski inkubator)

Mladim, brezposelnim, izobraženim … kadrom zagotoviti pogoje za ustvarjanje ter ohranjati oz. povečevati delovna mesta v občini in v subregiji. S 

projektom bi zagotovili  dodatne prostore za Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega Vrelec, Poslovna enota Šentjur, za razvijanje in 

izvajanje poslovnih idej ter zagotovitev pogojev za izvajanje proizvodnih dejavnosti. Ustvarjanje dodatih pogojev za hitrejši gospodarski razvoj in 

ustvarjanje novih ter kvalitetnejših delovnih mest. 

Specifični cilji: Ustvarjanje pogojev za rast in 

razvoj podjetij v regiji , razvoj dejavnosti z 

višjo dodano vrednostjo, razvoj novih pilotnih 

projektov in povečati izkoristek naravnih virov 

in človeškega potenciala. Kazalniki: 1. Število 

ustvarjenih delovnih mest 2. Število 

inovativnih podjetij

16.

Turizem na podeželju Cilj projekta je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah: ponudba lastnih ekoloških pridelkov in proizvodov,  spodbuditi razvoj 

stacionarnega turizma, wellnes ponudba (nadgradnja programa Wellnes 3 plus), razvoj in povezovanje  ponudnikov ob vinsko turistični  cesti, 

vključitev romarskih, pohodnih in kolesarskih  in ostalih tematskih poti ter infrastrukturna ureditev vinsko turistične ceste.

Specifični cilji: Povečanje konkurenčnosti - 

povečanje atraktivnosti ponudbe in dodatne 

ponudbe skladno z razvojem zelenega 

turizma,  ter pospešitev razvoja podeželske 

ponudbe. Kazalniki: 1. Število izdanih 

publikacij, 2. število novih delovnih mest,

17.

Razvoj turističnega območja 

Slivniškega jezera 

Osnovni namen je razvoj jezerskega turizma v mreži tovrstne regijske ponudbe. Z revitalizacijo območja in razvojem turistične destinacije Slivniškega 

jezera ter širšega območja  subregije in regije. V okviru projekta bi izvedli izdelavo projektne dokumentacije, odkup zemljišč za potrebe ureditve javne 

infrastrukture in ureditev javne infrastrukture, s čimer bi pospešili krepitev prepoznavnosti regije, povečali konkurenčnost atraktivnosti ponudbe in 

spodbudili sodelovanje na področju razvoja v drugo turistično infrastrukturo. Ciljne skupine: prebivalci, obiskovalci območja in turisti

Specifični cilji: krepitev prepoznavnosti regije, 

povečanje konkurenčnost atraktivnosti 

ponudbe in spodbujanje sodelovanja na 

področju razvoja v drugo turistično 

infrastrukturo ter zeleni turizem ter  povečanje 

učinkovitosti upravljanja z vodami in njihovo 

uporabo. Kazalniki: 1. število obiskovalcev, 2. 

število načrtov trženja 3. Dnevna poraba v 

EUR/obiskovalca

18.

Razvoj in povezava 

osrednjih turističnih točk 

občine

Z izvedbo projekta bomo pristopili k sistematičnemu urejanju turistične ponudbe regije in destinacije Dežela celjska. V okviru projekta bi povezali 

osrednje turistične točke v mrežo  prepoznavnih integralnih turističnih produktov in sicer preko naslednjih aktivnosti: Arheološki park Rifnik: odkup 

zemljišča na vrhu Rifnika, komunalna ureditev, ureditev arheološkega naselja s ponudbo za obiskovalce (tabori, delavnice, zdravilne točke …); 

povezava z muzejem Zakladi Rifnika, kjer se izvajajo lončarske delavnice. Resevna: travnik pri spomeniku preurediti v taborni prostor z adrenalinskim 

parkom ter  Ponikva s Slomškom: razvoj turistične ponudbe - povezava Slomškove rojstne hiše s Ponikvo, preureditev župnijskih gospodarskih 

objektov v namestitvene objekte za nadgradnjo verskega in mladinskega turizma, organizacija izobraževalnih dogodkov pod naslovom Učilnica pod 

orehom, pospeševanje gostinske ponudbe v centru Ponikve.

Specifični cilji: spodbujanje sodelovanja na 

področju razvoja in vlaganja v nastavitvene 

zmogljivosti in drugo turistično infrastrukturo. 

Kazalniki: 1. Število obiskovalcev, 2. število 

nočitev, 3. dnevna poraba v EUR/turista

19.

Šentjur tour Povezava kulturnih, zgodovinskih in turističnih točk v občini, obstoječih pohodnih in kolesarskih poti. Gre za celostno podobo blagovne znamke Šentjur 

tour, enkrat letno se izvedba tekmovanje v kolesarjenju  in teku Šentjur tour. Projekt je namenjen specifičnim ciljnim skupinam: rekreativci -pohodniki, 

kolesarji  v vseh starostnih skupinah, tako v regiji kot obiskovalcem in turistom, ki na prihajajo na območje regije.

Specifični cilji: razvoj zelenega turizma in 

krepitev prepoznavnosti subregije in regije. 

Kazalniki: 1. Število obsikovalcev



20.

Urejanje vaških jeder V okviru projekta bi relaizirali izgradnjo oz. obnovo vaških jeder Prevorje, Slivnica, Planina, Dramlje ….   Ciljne skupine: stanovalci, lokalni prebivalci in 

obiskovalci. Regionalni pomen: Racionalen in učinkovit prostorski razvoj. Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo nasjvečje pozitivne 

učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost  naravnega in bivalnega okolja.

Specifični cilji: Zagotovitev ustreznih pogojev 

za razvoj podeželja in učinkovitejša prenova in 

ekonomizacija podeželske kulturne dediščine 

in njeno programsko-ponudbeno 

usposabljanje Kazalniki: 1. število obnovljenih 

objektov, 2. število obnovljene dediščien, 3. 

urejene javne površine (m2)

21.

Ureditev Zgornjega trga v 

Šentjurju, 3. faza

Opis: celovita obnova starega trškega jedra mesta Šentjur; neposredni cilj: ureditev parkirišč, pokopališča,..                                                                                                                   

Ciljne skupine: stanovalci, lokalni prebivalci in obiskovalci                                                                                                                           Regionalni 

pomen: Racionalen in učinkovit prostorski razvoj. Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo nasjvečje pozitivne učinke za prostorsko 

uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost  naravnega in bivalnega okolja. Doseganje kvalitetnega razvoja in 

privlačnosti mesta Šentjur.                 

Specifični cilji: Zagotovitev ustreznih pogojev 

za razvoj podeželja in učinkovitejša prenova in 

ekonomizacija podeželske kulturne dediščine 

in njeno programsko-ponudbeno 

usposabljanje Kazalniki: 1. število obnovljenih 

objektov, 2. število obnovljene dediščien, 3. 

urejene javne površine (m2)

22.

Prenova kulturne 

infrastrukture v Občini 

Šentjur

Opis: obnova kulturnih domov na Ponikvi, Blagovni, Šentvidu in Slivnici.  Ciljne skupine: stanovalci, lokalni prebivalci in obiskovalci.                                                                                                                             

Regionalni pomen: Racionalen in učinkovit prostorski razvoj. Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo nasjvečje pozitivne učinke za 

prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost  naravnega in bivalnega okolja.

Specifični cilji: Povečanje dostopnosti kulture 

in umetnosti v regiji Kazalniki:1. urejene 

površine (m2), 2. število prireditev

23.

Rekonstrukcije državnih cest 

na območju Občine Šentjur
Opis: rekonstrukcija državnih cest Dole - Ponikva - Dolga Gora, Slivnica - Črnolica, Šentjur - Planina - Sevnica, Šentjur - Dobovec, Loke  - Ledinščica, 

Dramlje - Žiče ...                                                                                                                                                                     Ciljne skupine: gospodarski in 

turistični subjekti, lokalni prebivalci, obiskovalci                                                                                              Regionalni pomen:  Usmerjanje dejavnosti v 

prostor na način, da ustvarjajo nasjvečje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost  

naravnega in bivalnega okolja.

Specifični cilji: izboljšanje povezav znotraj 

regije - cestno omrežje regije Kazalniki: 1. 

število kilometrov novih in rekonstruiranih 

cestišč

24.

Cestno omrežje Opis: izgradnja obvoznice Hruševec (Aspara - Vrtec Hruševec - Ratejeva kapela), Valentina Orožna - Padežnik oz. rekonstrukcija lokalnih cest in 

javnih poti na celotnem območju Občine Šentjur ter rekonstrukcija VTC                                                                                                                              

Ciljne skupine: gospodarski in turistični subjekti, lokalni prebivalci, obiskovalci                                                                                            Regionalni 

pomen:  Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo nasjvečje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, 

socialno povezanost in kakovost  naravnega in bivalnega okolja.

Specifični cilji: izboljšanje povezav znotraj 

regije - cestno omrežje regije Kazalniki: 1. 

število kilometrov novih in rekonstruiranih 

cestišč

25.

Poslovne cone Opis: komunalno urejanje poslovnih con Dramlje, Šentjur - jug, Hotunje, poslovno - obrtne cone Anderburg, 2. faza.                                                                                                                 

Ciljne skupine: lokalno prebivalstvo                                                                                                                                                             Območje Občine 

Šentjur predstavlja 10% ozemlja savinjske regije in temu posledično tudi aktivnosti na področju razvoja gospodarske infrastrukture vplivajo na razvoj 

na širšeobmočje - območje sosednjih občin in regije kot celote.

Specifični cilji: Ustvarjanje pogojev za rast in 

razvoj podjetij v regiji, s ciljem pridobiti nove 

uporabne površine za razvoj podjetništva 

Kazalniki: število ustvarjenih delovnih mest  2. 

površina novo opremljenih komunalnih 

zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju

26.

Celovita oskrba s pitno vodo Opis: oskrba s pitno vodo prebivalcev Občine Šentjur                                                                                                                                 Ciljne skupine: 

krajani območja Občine Šentjur, mladi in otroci, starejši krajani                                                                                                  Regionalni pomen: trajna 

dostopnost ter posredno izboljšanje bivalnih razmer prebivalcev. Posredno projekt koristi tudi razvoju podeželja in turizma, saj omogoča dostopnost do 

kakovostnih vodnih virov, ki ne ležijo ob glavnih prometnicah.

Specifični cilji: Zagotovitev virov pitne vode in 

zagotovitev vodne oskrbe. Kazalniki: 1. število 

prebivalcev (ki imajo varnejši in kvalitetnejši 

vir vode.

27.

Razvoj odprtega 

širokopasovnega omrežja

Povečanje pokritosti s širokopasovnim omrežjem na področjih ti. "belih lis", kjer širokopasovna omrežja še niso zgrajena in na katerih ni izkazanega 

tržnega interesa za gradnjo širokopasovnega omrežja Specifični cilji: Višja pokritost s 

širokopasovnim omrežjem in dvig vključenosti 

prebivalcev v informacijsko družbo. Kazalniki: 

1. % pokritosti s širokopasovnim omrežjem 

2.delež gospodinjstev z dostopom do 

širokopasovnega interneta

28.

Revitalizacija dela mestnega 

jedra - območje Alpos

Opis: sanacija degradiranega območja Alpos                                                                                                                                                        Ciljne 

skupine: lokalno prebivalstvo                                                                                                                                                            Regioanalni pomen: 

razvoj gospodarske infrastrukture

Specifični cilji:Izboljšanje bivalnih pogojev - 

povečanje dostopnosti, mobilnosti, energetske 

oskrbe, ohranitev zelenih površin in urbana 

prenova degradiranega mestnega jedra. 

Kazalniki: 1. število urejenih površin m2

Pripravili: vodja sekretariata, vodja službe in vodje oddelkov Šentjur, 4. 2. 2013


