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ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA 

PROJEKT:  

 

 »Bivalna enota na lokaciji Občine Radlje ob Dravi« 

 

Za pripravo projekta, izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta, je 

odgovorna RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, kot subjekt 

spodbujanja razvoja na regionalni ravni opravlja na območju Koroške razvojne regije 

naloge, ki so v javnem interesu, ter nudi strokovno podporo Svetu Koroške regije, 

Razvojnemu svetu Koroške regije, Regijski razvojni mreži Koroške in drugim nosilcem 

razvojne politike v regiji.  

 

Projekt kandidira za sofinanciranje iz sredstev Evropske unije in Proračuna Republike 

Slovenije. 

 

Upravljalec rezultatov investicije bo Center za usposabljanje, delo in varstvo, Črna na 

Koroškem (CUDV Črna na Koroškem), ki je samostojni javno socialni varstveni zavod 

za usposabljanje. Center je bil ustanovljen z Zakonom o ustanovitvi Zavoda za 

delovno usposabljanje mladine v Črni na Koroškem, ki ga je sprejela Skupščina soc. 

republike  Slovenije na seji republiškega zbora dne 22.12.1967. Zakon o  ustanovitvi 

zavoda je objavljen v U. l. RS, št.: 43/67. 

 

V Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem so vključeni otroci, 

mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter 

dodatnimi motnjami. V Centru izvajajo tri oblike dejavnosti: 

- Usposabljanje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih do 26. leta starosti; 

- Domsko varstvo odraslih in 

- Varstveno delovni center (VDC) kjer nudijo in izvajajo zaposlitev, varstvo in vodenje 

pod posebnimi pogoji. 

 

V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št 60/2006, 

54/2010 in 27/16) je kot posebni pogoj razpisa za investicijske operacije potrebno 

izdelati DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta) oz. še ostalo 

investicijsko dokumentacijo glede na vrednost investicije. 



 

Na podlagi navedenega vam v prilogi gradiva posredujemo Dokument: 

a) Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt 

»Bivalna enota na lokaciji Občine Radlje ob Dravi«  

 

Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. 

 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta. 

 

 

                                                                                              mag. Alan BUKOVNIK 

                                                                                                              ŽUPAN 

 

Priloga: 

- Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt 

»Bivalna enota na lokaciji Občine Radlje ob Dravi«, 

- predlog sklepa. 



 

 

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006, 
54/2010 in 27/16) 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 

28/16) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji 17. redni seji, dne 

23. 1. 2017 sprejel naslednji  
 

 
S K L E P  

 
 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) »Bivalna enota na lokaciji Občine Radlje ob 

Dravi« v predloženem besedilu. 
 

 
Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje 

aktivnosti v zvezi z investicijo.  
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            mag. Alan BUKOVNIK 
                ŽUPAN 

 
 

 
 

 
 

 
Sklep prejmejo: 

- Zadeva, tu 3x 

- Evidenca, tu, 
- Arhiv. 

 
 


