-i:-1.

6

IZ NAŠIH KRAJEV

novi tednik

Št. 46. 16. november 2017

Projekti Mestne občine Celje (MOC) in program CTN:
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· Prvi projekti MOC na razpisih čakajo na evropski denar
CELJE - Po daljšem obdo
bju zatišja, ko ni bilo razpi
sov, kar je povzročilo veliko
nejevoljo v vseh slovenskih
občinah, se za M�stno obči
no Celje spet obeta čas živah
nejšega črpanja evropskega
denarja. V okviru programa
trajn6stnih naložb (CTN), v
katerem laliko celjska ob
čina račuila na več kot 11
milijonov evrov, je MOC že
prijavila projekt za obnovo
občinskih stanovanj ter pre
novo veleblagovnice Teko.
Letos in prihodnje leto bo
občina prijavila še projekte
za gradnjo novih stanovanj
in za trajnostno mobilnost.
Z omenjenimi projekti, ka
terih skupna vrednost znaša
pribli,žno 22 milijonov evrov,
bo celjska občina porabila vsa
razpoložljiva sredstva iz me
hanizma CTN.
Prvi projekt s stanovanjske
. ga področja, ki so ga prijavile
celjska pbčina in Nepremični-

ne Celje, v ključuje energetsko
obnov o stanovanj za stavbi
Ob gozdu 3 in v Pohorski uli
ci 2. Iz vedene bodo.toplotna
izolacija ovoja stav be, zame
njava stavbnega pohištva in
vgradnja energetsko učinko
vitih ogrevalnih, hladilnih in
prezračev alnih sistemov ter
sistemov energetskega upra-·
v ljanja. Projekt je ocenjen na
315 tisoč evrov, dela naj bi bila
predvidoma končana decem
bra prihodnje leto.
Pri drugem prav tako že
prijavljenem st anovanjskem
projelwi gre za prenovo 26
stanovanj v stavbah v različnih
delih Celja (Cankarjeva ulica,
Glavni trg, Pohorska ulica,
Ulica frankolovskih žrtev ...).
Prenova stanovanjskih enot je
namenjena različnim ciljnim
skupinam - upravičencem do
neprofitnih stanovanj, službe
nih in namenskih stanovanj,
mladim in mladim družinam,
podjetnikom in starejšim - in

MOC po avtobuse za mestne linije na
razpis Eko sklada
V MOC pričakujejo, da bo v začetku prihodnjega leta
Eko sklad objavil razpis, na katerem·se bo občina pote
govala za denar za nakup osmih avtobusov, ki jih na
merava uporabiti za vzpostavitev mestnega potniškega
prometa. Gre za srednje velike mestne avtobuse, dolge
osem metrov, s približno 20 sedeži in prav toliko stojišči.
Avtobusi bodo primerni tudi za prevoz invalidnih oseb.
»Vrsta pogona pri kupljenih avtobusih bo odvisna od
pogojev razpisa Eko sklada, najverjetneje pa bo šlo za
avtobuse na plinski pogon. Z osmimi avtobusi bo na
štirih linijah, ki bodo sprva uvedene, mogoče zagotoviti
vožnjo na vsakih 20 minut,« so povedali v celjski občini,
kjer celotno investicijo ocenjujejo na 1,3 milijona evrov,
pri čemer bi z denarjem iz Eko sklada zagotovili 845
tisoč evrov ali osemdeset odstotkov vrednostih nakupa.
ima za cilj oživljanje stavb in
območij, kjer so umeščena sta
novanja (stanovanjske soseske,
staro mestno jedro ...). Z več
kot šeststo tisoč evrov vredno
naložbo, ki naj bi bila prav tako
končana v prihodnjem letu, bo
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obnovljenih 1.250 kvadratnih
metrov stanovanjskih površin.

· Začetek gradnje
novih stanovanj
V MOC in občinskem pod
jet ju Nepremičnine Celje se
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start up in visokotehnološkim
podjetjem ter inQvativnim po
sameznikom.
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Kolesarske
gradnjo nov e stanov anjske
povezave
soseske Dečkov o naselje
Na pred časom objav ljen
(DN 10). Začetek gradnje je
predviden za prihodnje leto. razpis ministrstva za infraNa 20 tisoč k vadratnih metrih strukturo za sofinanciranje
površine bo zgrajenih· pribli- ukrepov traj nostne mobilno
žno 140 stanovanj s parkirno sti bo MOC prijavila projekte
hišo za stanoval_ce. Naložba kolesarske infrastrukture (gradnjo kolesarskih povezav, sis
je ocenjena na 13,5 milijona
evrov. Prav za ta projekt bo tem izposoje koles, postavitev
šla večina od 11,8 milijona postajališč z nadstrešnicami
evrov evropskega denarja, do · in stojali za kolesa ... ).
Za prihodnji razpis mini
katerega je upravičena celjska
občina iz programa CTN, pre- strstva za infrastrukturo, ki
ostali denar za naložbo bodo bo prihodnje leto, bo celjska
zagotovile občina in Nepre- občina prijavila še projekt P+R
mičnine Celje.
(Park and Ride). V okviru pro
grama CTN ima celjska občinq
Oživljanje
iz Evropskega sklada za reginekdanJegč;I Teka
analni razvoj in kohezijskega
Eden najambicioznejših sklada za področje trajnostne
in finančno najzahtevnejših mobilnosti na voljo malo več
projektov v programu CTN je kot 2,6 milijona evrov.
tudi projekt Generator, v okviMOC s sosednjimi občina
m katerega bo MOC prenovi- . mi računa tudi na denar iz t.
la del nekdanje stavbe Teka v i. drugega dogovora za razvoj
Gubčevi ulici v središču me- regij za gradnjo regijskih kole
sta, in sicer bo uredila zgor- sarskih povezav Celje-Štore
nja tri nadstropja in medeta- Šentjur, Celje-Vojnik-Dobrna
že. Prostori bodo namenjeni in Celje-žalec. V sodelovanju
v sem generacijam, od predz Direkcijo RS za infrastruk
šolske mladine do odraslih. turo te občine.odkupujejo ze
v stavbi bo urejen znanstve- mljišča in urejajo projektno
noindustrijski park z učnimi dokumentacijo za pridobitev
eksponati in eksperimenti, ki · gradbenih dov oljenj in zače
bodo nudili tematsko pove- tek gradnje.
ROBERT GORJANC
zanost z regijsko indust rijo.
Foto: SHERPA
Prostori bodo namenjeni tudi

