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1 Uvod 

 
Organ skupne občinske uprave »Urad za pripravo projektov in Medobčinska redarska služba«                   
(v nadaljevanju: skupna občinska uprava) je bil ustanovljen leta 2006 z Odlokom o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave »Urad za pripravo projektov in občinske redarske službe« (v nadaljevanju: 
odlok, objavljen Uradni list RS, št. 96/2006), in sicer s strani dveh občin – Mestne občine Slovenj 
Gradec in Občine Radlje ob Dravi. Leta 2008 se je skupna občinska uprava razširila (Uradni list RS, 
št. 13/2008) za še dodatne tri občine in sicer Občina Mislinja, Občina Vuzenica ter Občina Muta,       
leta 2013 pa sta se uradu pridružili še Občina Podvelka in Občina Ribnica na Pohorju.  
 

2 Delo Urada za pripravo projektov 

 
Poslanstvo Urada za pripravo projektov je v spodbujanju trajnostnega razvoja v najširšem pomenu,      
ki aktivira potenciale v lokalnem okolju za doseganje razvojnega preboja. S sodelavci si prizadevamo, 
da pomagamo uresničevati zastavljene razvojne cilje - projekte lokalne skupnosti, ki sledijo predvsem 
ciljem kohezijske in skupne kmetijske politike, kjer želimo preseči regionalne in državne meje ter 
vključiti naravne, človeške in ekonomske potenciale. 
 
Cilj našega dela je zagotoviti učinkovito črpanje in uspešno porabo sredstev, ki so na razpolago          
iz sredstev kohezijske in kmetijske politike Evropske unije, kakor tudi sredstev iz državnega proračuna 
in lastnih občinskih sredstev. Glede na kompleksna pravila, tako v EU kot pri nas, je to vse prej kot 
enostavna naloga, kjer morajo biti projektni predlogi pripravljeni na osnovi strateškega razmisleka        
in skladni s potrebami posamezne lokalne skupnosti. Vodilno vlogo usmerjanja razvoja lokalne 
skupnosti v prvi vrsti sloni na plečih vsake posamezne lokalne skupnosti (Občinski svet, župan, 
občinska uprava, odbori…), kjer se oblikuje pristop razvoja lokalnega okolja od spodaj navzgor.                         
Pri uresničevanju zastavljenih ciljev lokalne skupnosti se srečujemo s strateškimi usmeritvami             
in smernicami Evropske unije ter drugimi državnimi, sektorskimi in regionalnimi strateškimi dokumenti,    
ki vodijo k ciljem, ki si jih je postavila Slovenija v okviru Strategije razvoja Slovenije in h katerim sledi 
tudi lokalna skupnost. 
 
V okviru iztekajočega referenčnega obdobja 2007 – 2013 in prihajajočega novega referenčnega 
obdobja  2014 - 2020 je bilo (in je še) naše delo osredotočeno na uresničevanje ciljev lokalne 
skupnosti skladno z opredeljenimi programski dokumenti za uresničevanje kohezijske politike: 
 

• Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo, 

• Operativni programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 

• Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, 

• Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 2014-2020, 
 
ter uresničevanje ciljev skupne kmetijske politike na podlagi: 
 

 

• Programa razvoja podeželja 2014-2020 
 

S poudarkom na aktivnostih tematskih področij ukrepanja, katera bo vsebovala Strategija lokalnega 
razvoja Mislinjske in Dravske doline: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja 
in ohranjanje narave in večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v okviru podpore iz 
naslova EKSRP, ki je osredotočeno v »zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja,       
ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja« ter podpore iz naslova ESRR, ki je 
osredotočen na peto prednostno naložbo v okviru devete prednostne osi »Vlaganja v okviru strategij 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 
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2.1 Opredelitev operativnega dela 
 
Delo urada za pripravo projektov delimo na:  
 

• razvojne naloge, 

• razvojne projekte. 
 
Razvojna naloga je definirana kot množica aktivnosti, ki je namenjena izboljšavi delovanja                
za doseganje operativnih ciljev na nivoju posameznih postopkov in procesov – izboljšave obstoječih 
storitev in uvajanje novih. 
 
Razvojni projekt pomeni množico aktivnosti, ki je namenjena pomembni izboljšavi obstoječega stanja 
delovanja občinske uprave ali pridobitev nove kakovosti življenja občanov. Razvojni projekti                
so investicijskega ali ne-investicijskega značaja. 
 
Investicijski razvojni projekt je lahko samostojni projekt ali tudi del razvojnega projekta,                          
ki povezuje aktivnosti in ukrepe za realizacijo investiranja na območju posamezne občine za katero    
se izvajajo naloge. 
 
Ne-investicijski razvojni projekt je lahko samostojni projekt ali tudi del razvojnega projekta,            
zajema izboljšave, ki zajema izboljšave notranjih razvojnih storitev, priprave potrebne dokumentacije 
za investicijske projekte,… 
 

2.2 Vodenje razvojnih in investicijskih projektov 
 
Kot prvo je potrebno izpostaviti, da ima Mestna občina Slovenj Gradec pridobljen certifikat ISO 9001    
in v okviru tega urejeno poslovanje in delovanje Urada za pripravo projektov.  
 
V osnovi je projekt sklop dejavnosti in aktivnosti z jasno določenimi cilji za rešitev nekega problema / 
potrebe in prispeva k doseganju širših strateških ciljev. Razdeljen je na posamezne korake in vpet         
v časovni, kadrovski ter finančni okvir. 
 
Da je mogoče posamezno idejo realizirati je potrebno upoštevati priporočila in navodila tako evropske 
kot tudi domače zakonodaje. Širok spekter nalog in zahtev za realizacijo posameznega projekta se v 
okviru Urada za pripravo projekta vzpostavlja timsko delo, kjer zaposleni v vseh fazah razvojnega 
projekta aktivno sodelujejo z občinsko upravo, ji svetujejo in nudijo pomoč. 
 

2.3 Opis delovnih aktivnosti Urada za pripravo projektov           
 
Urad za pripravo projektov je v letu 2017 prvenstveno občinam soustanoviteljicam zagotavljal 
strokovno podporo pri izdelavi projektov in pripravi razpisne dokumentacije za vse razpise, ki so jih v 
letu 2017 razpisovala resorna ministrstva.  
 
Priprava projektne dokumentacije in prijave na JR 
 
Za izpolnjevanje prijavnih obrazcev in izpolnjevanje razpisnih pogojev je bilo za vsak projekt poleg 
izpolnjenih obrazcev s finančno konstrukcijo izdelati Dokument identifikacije idejnega projekta - DIIP  v  
kolikor je potrebno pa tudi Investicijski program – IP. Spremljanje projekta tekom izvajanja investicije, 
kar zajema tudi pošiljanje zahtevkov za izplačilo. 
 
Področje izvajanja javnih naročil 
 
Javno naročanje je pomemben del gospodarske dejavnosti občine. Gre za področje, ki je podrobno 
regulirano z veljavno zakonodajo, kljub temu pa javnim naročnikom predstavlja izziv, zlasti pri izvedbi 
večjih javnih naročil. Dokumentacijo za izvedbo javnega naročila je potrebno pripraviti na način,          
da bodo ponudniki lahko oddali kakovostne ponudbe. Merila in pogoji morajo biti skladni z zakonodajo 
in ne smejo omejevati konkurence, hkrati pa morajo biti takšni, da bo zagotovljena izbira najbolj 
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ugodne ponudbe. Celoten postopek izvedbe javnega naročila mora biti izveden tako, da bo verjetnost 
vložitve uspešnega revizijskega zahtevka čim manjša. 
 
V okviru izvajanja javnih naročil vam pripravljamo ponudbo, ki vsebuje izvedbo oz. pomoč pri izvedbi 
vseh korakov javnega naročila: 
 

• izbira postopka oddaje javnega naročila, 

• izpeljava postopka oddaje javnega naročila, 

• oblikovanje pogojev in meril, 

• izdelava osnutkov razpisnih dokumentacij oz. povabil ponudnikom k izdelavi ponudbe, 

• izdelava revizije razpisne dokumentacije, 

• priprava vseh vrst objav, 

• priprava osnutkov odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov v fazi priprave ponudbe, 

• priprava osnutkov odgovorov na morebitne revizijske zahtevke, 

• ocenjevanje prispelih ponudb po pooblastilu naročnika, 

• svetovanje in izvedba pogajanj z ali brez predhodne objave s ponudniki v posameznih 
postopkih javnega naročanja, 

• reševanje postopkovnih vprašanj v posamezni fazi postopka oddaje javnega naročila, 

• izvedba projektov javno-zasebnega partnerstva. 
 
Ureditev in vzdrževanje katastra občinskih cest in občinske banke cestnih podatkov 
 
V okviru tega področja se izvajajo naslednje naloge: 

• komunikacija z odgovornim za ceste v vaši občini glede vseh sprememb na cestnem omrežju; 

• banka cestnih podatkov (zajem podatkov na terenu ter obdelava podatkov v programu BCP); 

• priprava predaje BCP na Direkcijo RS za infrastrukturo v zakonsko predpisanem roku; 

• izvedba postopka novelacije odlokov oziroma sprememb in dopolnitev odloka o kategorizaciji 
občinskih cest; 

• komunikacija z Direkcijo RS za infrastrukturo; 

• pridobitev soglasja s strani Direkcije RS za infrastrukturo; 

• vzdrževanje katastra kategoriziranih občinskih cest; 

• uskladitev BCP z novim odlokom; 

• priprava elaborata sprememb za vpis v zbirni kataster GJI - ZKGJI; 

• zagotovitev izjave odgovornega geodeta in 

• izvedba analiz podatkov, izrisov in poročil v zvezi s cestno infrastrukturo. 
 
Ureditev in vzdrževanje katastra javne razsvetljave 
 
Pod točko vzdrževanje katastra javne razsvetljave, se izvajajo naslednje naloge: 
 

• zbiranje vseh informacij o spremembah na javni razsvetljavi; 

• komunikacija z odgovorno osebo na občini za javno razsvetljavo; 

• koordinacija z vzdrževalcem javne razsvetljave; 

• vzdrževanje katastra javne razsvetljave (popis javne razsvetljave na terenu ter obdelava 
grafičnih in atributnih podatkov v GIS orodju); 

• priprava elaborata sprememb za vpis v zbirni kataster GJI na Geodetsko upravo; 

• zagotovitev izjave odgovornega geodeta; 

• izvedba analiz podatkov, izrisov in poročil v zvezi z javno razsvetljavo. 
 
Izdelava letnih poročil - obdobje poročanja 5 let po zaključku projekta 
 

• Letno poročilo o doseganju ciljev za ukrepe PRP (AKTRP) za ukrepe 3.2.2. in 3.2.3. 
 
Pravne zadeve: 
 

• Neposredna pravna pomoč pri vodenju strokovnih nalog z delovnega področja organa skupne 

občinske uprave in reševanje pravnih vprašanj s področja dela organa; 
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• Reševanje premoženjskopravnih zadev za občine soustanoviteljice organa skupne občinske 

uprave; 

• Priprava splošnih pravnih aktov, pogodb, pravnih pisanj in drugih najzahtevnejših strokovnih 

gradiv s področja dela organa skupne občinske uprave; 

• Vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi in drugi stopnji  s področja dela organa 

skupne občinske uprave; 

• Spremljanje in proučevanje pravne prakse s področja dela organa skupne občinske uprave; 

• Zastopanje upravnega organa po pooblastilu pred sodišči in drugimi organi. 
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3 Realizacija dela Urada za pripravo projektov v letu 2017 

 

3.1 Izvedeno delo Urada za pripravo projektov 
 
V letu 2017 je Urad za pripravo projektov razširili horizontalni spekter aktivnosti, ki so nuja za 
kvalitetno pripravo in izvajanje celostnih projektov v novem programskem obdobju 2014-2020.  
 
Urad za pripravo projektov je v letu 2017 izvedel naslednje aktivnosti: 
 

• prijavil 31 projektov na najrazličnejše javne razpise: 
 
 

 
 

Graf 1:   Razdelitev projektov gele na financiranje – Vse občine 
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3.2 Mestna občina Slovenj Gradec 
 
Urad za pripravo projektov je v letu 2017 izvedel naslednje aktivnosti: 
 

- prijavil 8 projektov; 
- 1 projekt se je prijavil skupaj z Občino Mislinja in 1 projekt skupaj z Občino Muta; 
- pridobljenih 190.175,56 EUR za 3 projekte, za 5 projektov se pričakuje                    

2.476.876,89 eur ter 5.180.000,00 EUR za 1 projekt in 2.675.400,00 EUR za              
1 projekt. 

 

 
 

Graf 2:   Razdelitev projektov glede na financiranje - Slovenj Gradec 

 

• izdelal 6 Dokumentov identifikacije investicijskega programa (DIIP): 
- Obnova garderob v športnem centru Slovenj Gradec; 
- Ureditev struge Mislinje; 
- Rekonstrukcija Tomšičeve ulice, Slovenj Gradec; 
- Erčev most, Slovenj Gradec; 
- Elektro polnilnice Slovenj Gradec; 
- Sanacija Degradiranega območja Mercator, Slovenj Gradec (gradnja zimskega 

bazena in urbanega parka), novelacija; 
- Blok neprofitnih stanovanj Polje; 
- DIIP izgradnja kuhinje na I. OŠ Slovenj Gradec; 
- DIIP sanacija strehe II. OŠ Slovenj Gradec; 
- DIIP sanacija III. OŠ Slovenj Gradec; 
- DIIP sanacija elektro omrežja v Koroški galeriji likovnih umetnosti in Muzeju.  

 

• Izdelal 4 Investicijske programe (IP): 
- Sanacija vrtcev v Mestni občini Slovenj Gradec (novelacija); 
- Obnova vodovodnega sistema v Mislinjski dolini ja), Slovenj Gradec                            

in Mislinja (novelacija); 
- Revitalizacija degradiranih in opuščenih območij v Mislinjski in Dravski dolini,      

Slovenj Gradec in Muta (novelacija). 
 

• Izdelal 1 Predinvesticijsko zasnovo (PIZ): 
- Sanacija Degradiranega območja Mercator, Slovenj Gradec (gradnja zimskega 

bazena in urbanega parka). 
 

• Izvedel 3 postopke javnih naročil: 
- Javni razpis za: Izgradnja brvi čez Suhodolnico; 
- Javni razpis za: Sanacija strehe II. OŠ Slovenj Gradec; 
- Javni razpis za: Izgradnja kuhinje I. OŠ Slovenj Gradec. 
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• Izvedba investicij: 
- Izgradnja brvi čez Suhodolnico, tehnični pregled, uporabno dovoljenje, predaja            

v uporabo; 
- Sanacija strehe II. OŠ Slovenj Gradec; 
- Izgradnja kuhinje I. OŠ Slovenj Gradec – I. faza; 
- Pomoč pri realizaciji investicije v mansardi POŠ Sele; 
- Zapornica za dostop na območje Zdravstvenega doma in Bolnišnice; 
- Sanacija parketa v športni dvorani; 
- Položitev tk vodov. 

 

• Poročilo o učinkih Energetske sanacije za objekte: 
- OŠ Podgorje, POŠ Šmiklavž, POŠ Razbor 

 

• Priprava dokumentacije za: 
- Stanovanjski blok Polje, Slovenj Gradec; 
- Pridobitev gradbenega dovoljenja za kuhinjo I. OŠ Slovenj Gradec; 
- Komunalna ureditev Sn8 – Ozare; 
- Komunalna ureditev Ozare – SV del; 
- Sanacijska dela v III. OŠ po odločbi inšpektorata; 
- ZRCK – priprava IDZ za reševalna vozila in sanacijo prostorov reševalne službe; 
- Kolesarske poti – geodetski posnetki, umestitve v prostor; 
- DIIP izgradnja kuhinje na I. OŠ Slovenj Gradec; 
- DIIP sanacija strehe II. OŠ Slovenj Gradec; 
- DIIP sanacija III. OŠ Slovenj Gradec; 
- DIIP sanacija elektro omrežja v Koroški galeriji likovnih umetnosti in Muzeju.  

 

• Izvedba projektnega natečaja »Sanacija degradiranega območja Mercator« (priprava razpisa, 
postopek izbire izvajalca in priprava pogodb); 
 

• Izdelava izvedbenega načrta – izdelava Trajnostne urbane strategije Mestne občine Slovenj 
Gradec za obdobje 2015-2020; 
 

• Celostna prometna strategija MO Slovenj Gradec (sodelovanje v projektni skupini, izvedba 
odpiranja ponudb in koordinacija projekta ter priprava investicijske dokumentacije, izvedba 
izbiranja ponudb izdelovalca geodetskih načrtov) 
 

• Popisi občinskih cest za Banko cestnih podatkov – rekonstrukcije občinskih cest in izdelava 
finančnega poročila o investicijah in vzdrževanju občinskih cest – za Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo - DRSI; 
 

• Izvedba postopka sprememb in dopolnitev odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih 
poti v Mestni občini Slovenj Gradec; 
 

• Ocena škode na občinskih cestah po neurju – izdelava popisov del na podlagi ocene škode 
ter vnos podatkov v spletno aplikacijo AJDA; 
 

• Posodobitev digitalizacije šolskih poti – šolski prevozi; 
 

• Sodelovanje pri geodetskih postopkih – odmere cest; 
 

• Sodelovanje pri investicijah – cestno komunalno gospodarstvo; 
 

• Uskladitev osnutka noveliranih aglomeracij (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode)    
z Ministrstvom za okolje in prostor; 

 

• Pridobitev lastninske pravice na stanovanjih v MO Slovenj Gradec. 
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3.3 Občina Radlje ob Dravi 
 
Urad za pripravo projektov je v letu 2017 izvedel naslednje aktivnosti: 
 

- prijavil 8 projektov; 
- 1 projekt se je prijavil skupaj z Občino Muta, Podvelka, Mislinja in ZD Radlje ob Dravi 

(Radlje ob Dravi in Vuzenica); 
- pridobljenih 224.045,50 EUR za 4 projekte, od tega je bilo za 1 projekt vlaganje 

zasebnika v višini 159.473,78 EUR in za 5 projektov se pričakuje 614.629,11 EUR. 
 

 
Graf 3:   Razdelitev projektov glede na financiranje – Radlje ob Dravi 

 
 

• izdelal 9 Dokumentov identifikacije investicijskega programa (DIIP): 
- Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v          

Dravski in Mislinjski dolini (Občina Muta, Podvelka, Mislinja in Zdravstveni dom 
Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi in Vuzenica) – ZD Radlje ob Dravi; 

- Elektro polnilnice Radlje ob Dravi; 
- Restavratorski poseg na glavnem oltarju cerkve Sv. Treh Kraljev; 
- Investicijsko vzdrževanje LC 347082 (Lakoše – Koležnikov most) – II. Faza; 
- Terminali za reševalne postaje in zunanji AED (ZD Radlje ob Dravi); 
- Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem 

zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (ZD Radlje ob Dravi); 
- Sadjarski center Radlje ob Dravi; 
- Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi; 
- Sokolski dom – preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost. 

 

• izdelal 1 Investicijski program (IP): 
- Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v          

Dravski in Mislinjski dolini (Občina Muta, Podvelka, Mislinja in Zdravstveni dom 
Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi in Vuzenica) – ZD Radlje ob Dravi; 
 

• Poročilo o učinkih Energetske sanacije za objekte: 
-   ZD Radlje ob Dravi 

 

• Potrditev naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto 2017«, ki je pridobljen do leto 2020         
(prijava projekta je bila v letu 2016 – Slovenska filantropija); 
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• Popisi občinskih cest za Banko cestnih podatkov – rekonstrukcije občinskih cest in izdelava 

finančnega poročila o investicijah in vzdrževanju občinskih cest – za Direkcijo Republike 

Slovenije za infrastrukturo – DRSI; 

 

• Izvedba postopka sprememb in dopolnitev odloka o kategorizaciji občinskih cest v            

Občini Radlje ob Dravi – nadaljevanje v letu 2018; 

 

• Uskladitev osnutka noveliranih aglomeracij (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode)     

z Ministrstvom za okolje in prostor. 
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3.4 Občina Mislinja 
 
Urad za pripravo projektov je v letu 2017 izvedel naslednje aktivnosti: 
 

- prijavil 4 projekte;  
- 1 projekt se je prijavil skupaj z Občino Muta, Podvelka in ZD Radlje ob Dravi      

(Radlje ob Dravi in Vuzenica); 
- 1 projekt se je prijavil skupaj z MO Slovenj Gradec; 
- pridobljenih 395.881,39 EUR za 4 projekte, od tega je za 1 projekt povratnih sredstev 

129.000,00 EUR, od tega je bilo za 1 projekt vlaganje zasebnika v višini 289.644,04 
EUR in za 2 projekta se pričakuje 376.607,32 EUR. 

 
 

 
Graf 4:   Razdelitev projektov glede na financiranje - Mislinja 

 

• izdelal 5 Dokumentov identifikacije investicijskega programa (DIIP): 
- Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v          

Dravski in Mislinjski dolini (Občina Muta, Podvelka, Mislinja in Zdravstveni dom 
Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi in Vuzenica) – Kulturni dom Mislinja in Telovadnica 
Osnova šola Mislinja; 

- Elektro polnilnice Mislinja; 
- Dograditev OŠO omrežja do el. Stikališč – vzpostavitev pametnega omrežja       

Občine Mislinja – interaktivno krmiljenje elektronskega omrežja; 
- Rekonstrukcija LC Potoški jarek – Kozjak; odsek Bajtner; 
- Center za zdravje in šport Mislinja – športna oprema. 

 

• izdelal 2 Investicijska programa (IP): 
- Obnova vodovodnega sistema v Mislinjski dolini (novelacija), Slovenj Gradec              

in Mislinja (novelacija); 
- Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov                     

v Dravski in Mislinjski dolini (Občina Muta, Podvelka, Mislinja in Zdravstveni dom 
Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi in Vuzenica) – Kulturni dom Mislinja in Telovadnica 
Osnova šola Mislinja; 

 

• Poročilo o učinkih Energetske sanacije za objekte: 
- OŠ Mislinja, kotlarna OŠ Mislinja 

 

• Izdelava dokumenta: Celostna prometna strategija – CPS za Občino Mislinja; 
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• Popisi občinskih cest za Banko cestnih podatkov – rekonstrukcije občinskih cest in izdelava 

finančnega poročila o investicijah in vzdrževanju občinskih cest – za Direkcijo Republike 

Slovenije za infrastrukturo; 

 

• Posodobitev digitalizacije šolskih poti – šolski prevozi; 

 

• Uskladitev osnutka noveliranih aglomeracij (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode)     

z Ministrstvom za okolje in prostor. 

 

• opravljanje premoženjsko-pravnih zadev, prodaja stavbnih zemljišč za gradnjo, prenosi 

zemljišč za ceste na občino Mislinja, menjave zemljišč, ukinitev javnega dobra  (pogajanja o 

ceni, priprava pogodb, vpisi stvarnih pravic v zemljiško knjigo,  ipd.); 

 

• priprava  razpisov in razpisne dokumentacije za posamezna področja in društva; 

 

• okolje in prostor (sodelovanje in pomoč pri pripravi OPN, spremembah PUP); 

 

• prevozi osnovnošolskih otrok (izvedba razpisov, sklepanje pogodb z izvajalci storitev); 

 

• Sodelovanje pri javnih razpisih za investicije (sodelovanje v komisijah za izvedbo javnih 
naročil). 
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3.5 Občina Muta 
 
Urad za pripravo projektov je v letu 2017 izvedel naslednje aktivnosti: 
 

- prijavil 3 projekte; 
- 1 projekt se je prijavil skupaj z Občino Mislinja, Podvelka in ZD Radlje ob Dravi      

(Radlje ob Dravi in Vuzenica); 
- 1 projekt se je prijavil skupaj z MO Slovenj Gradec; 
- pridobljenih 195.251,65 EUR za 2 projekta, za 1 projekt je bilo vlaganje zasebnika v 

višini 274.336,01 EUR in za 3 projekte se pričakuje 944.242,02 EUR. 
 

 
 

Graf 5:   Razdelitev projektov glede na financiranje - Muta 

 

• izdelal 3 Dokumente identifikacije investicijskega programa (DIIP): 
- Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v          

Dravski in Mislinjski dolini (Občina Muta, Podvelka, Mislinja in Zdravstveni dom 
Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi in Vuzenica) – Občinska stavba Muta; 

- Ureditev trškega jedra Zg. Muta; 
- Športno-rekreacijski center Sp. Muta – 2. faza. 

 

• Izdelal 3 Investicijske programe (IP): 
- Revitalizacija degradiranih in opuščenih območij v Mislinjski in Dravski dolini, Slovenj 

Gradec in Muta (novelacija); 
- Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v          

Dravski in Mislinjski dolini (Občina Muta, Podvelka, Mislinja in Zdravstveni dom 
Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi in Vuzenica) – Občinska stavba Muta; 

- Kanalizacija Gortina (novelacija); 
 

• Poročilo o učinkih Energetske sanacije za objekte: 
-   OŠ Muta. 

 

• Izdelal 2 letna poročila za izvedene projekte: 
- Izgradnja kolesarske steze in javne razsvetljave Gortina, 
- Razširitev in obnova industrijske cone Muta. 

 

• Ureditev kredita (EKO SKLAD): Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop.              
Projekt, ki traja do leta 2019. V letu 2017 so se izvedle aktivnosti na optimizaciji  projekta in na 
pridobivanju pravic graditi – služnostne pogodbe; 
 

2

1 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ESRR Kohezijski sklad ZFO-1 Fundacija za šport



POROČILO O DELU URADA ZA PRIPRAVO PROJEKTOV ZA LETO 2017 
 
 

 

Urad za pripravo projektov Stran: 16 

• Ureditev trških jeder – ureditev centrov naselij Zg. in Sp. Mute ter Gortine v smislu pridobitve 
projektne dokumentacije za izgradnjo avtobusne postaje, izgradnje garaž, ureditve pešpoti in 
postavitve urbane opreme; 
 

• Občinski prostorski načrt – izvedba postopka novega OPN, Muta; 
 

• Dravska kolesarska pot na območju Mute 5. Kolesarska pot Tuš-Turner: pridobitev projektne 
dokumentacije in izvedba javnega naročila za izvajalca za del trase; 

 

• Celostna prometna strategija – izvedba javnega naročila za izbor izvajalca in zaključitev 1. 
faze izdelave dokumenta. Izvedba prijave za pridobitev nepovratnih sredstev; 
 

• Uskladitev osnutka noveliranih aglomeracij (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode)     

z Ministrstvom za okolje in prostor. 
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3.6 Občina Vuzenica 
 
Urad za pripravo projektov je v letu 2017 izvedel naslednje aktivnosti: 
 

- prijavil 2 projekta; 
- 1 projekt se je prijavil skupaj z Občino Mislinja, Podvelka in ZD Radlje ob Dravi      

(Radlje ob Dravi in Vuzenica); 
- pridobljenih 173.793,98 EUR za 3 projekte, od tega je za 1 projekt povratnih     

sredstev 72.412,00 EUR in od tega je bilo za 1 projekt vlaganje zasebnika v višini 
96.411,66 EUR. 
 

 
 

Graf 6:   Razdelitev projektov glede na financiranje - Vuzenica 

 

• izdelal 3 Dokumente identifikacije investicijskega programa (DIIP): 
- Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v          

Dravski in Mislinjski dolini (Občina Muta, Podvelka, Mislinja in Zdravstveni dom 
Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi in Vuzenica) – Zdravstvena postaja Vuzenica; 

- Elektro polnilnice Vuzenica; 
 

• Izdelal 1 Investicijski program (IP): 
- Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v          

Dravski in Mislinjski dolini (Občina Muta, Podvelka, Mislinja in Zdravstveni dom 
Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi in Vuzenica) – Zdravstvena postaja Vuzenica; 

 

• Poročilo o učinkih Energetske sanacije za objekte: 
-   OŠ Vuzenica. 

 

• izdelal 1 letno poročilo za že izveden projekt: 
- Dom krajanov Sv. Primož na Pohorju. 

 

• Ureditev kredita (EKO SKLAD): Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop. 
 

• Popisi občinskih cest za Banko cestnih podatkov – rekonstrukcije občinskih cest in izdelava 
finančnega poročila o investicijah in vzdrževanju občinskih cest – za Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo in Ocena obnove državne ceste R3-702 (Trbonje-Vuhred); 
 

• Izdelava katastra javne razsvetljave – popis vseh svetilk v občini. 
 

• Uskladitev osnutka noveliranih aglomeracij (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode)     
z Ministrstvom za okolje in prostor.  
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3.7 Občina Podvelka 
 
Urad za pripravo projektov je v letu 2017 izvedel naslednje aktivnosti: 
 

- prijavil 1 projekt skupaj z Občino Mislinja, Muta in ZD Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi 
in Vuzenica); 

- Pridobljenih 101.008,17 EUR.  
 

 
 

Graf 7:   Razdelitev projektov glede na financiranje - Podvelka 

 
 

• izdelal 1 Dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP): 
- Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov                      

v Dravski in Mislinjski dolini (Občina Muta, Podvelka, Mislinja in Zdravstveni dom 
Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi in Vuzenica) – Gasilski dom Brezno in Kulturni      
dom Ožbalt; 

 

• Izdelal 1 Investicijski program (IP): 
- Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v          

Dravski in Mislinjski dolini (Občina Muta, Podvelka, Mislinja in Zdravstveni dom 
Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi in Vuzenica) – Gasilski dom Brezno in Kulturni      
dom Ožbalt; 

 

• Poročilo o učinkih Energetske sanacije za objekte: 
-   OŠ Podvelka. 

 

• Izdelal 2 letni poročili za že izveden projekt: 
- Večnamenska dvorana Lehen; 
- Ureditev prometne in komunalne infrastrukture ter površin za skupne namene v     

Občini Podvelka. 
 

• Popisi občinskih cest za Banko cestnih podatkov – rekonstrukcije občinskih cest in izdelava 
finančnega poročila o investicijah in vzdrževanju občinskih cest – za Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo; 
 

• Uskladitev osnutka noveliranih aglomeracij (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode)     
z Ministrstvom za okolje in prostor. 
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3.8 Občina Ribnica na Pohorju 
 
Urad za pripravo projektov je v letu 2017 izvedel naslednje aktivnosti: 
 

- prijavil 3 projekte: 
- pridobljenih 108.286,76 EUR za 2 projekta, od tega je za 1 projekt povratnih sredstev 

63.179,00 EUR in za 1 projekt se pričakuje 9.500,00 EUR. 
 

 
 

Graf 8:   Razdelitev projektov glede na financiranje – Ribnica na Pohorju 

 

• izdelal 4 Dokumente identifikacije investicijskega programa (DIIP): 
- Elektro polnilnice Ribnica na Pohorju; 
- Nakup in namestitev plezalnih sten. 
- Hodnik za pešce in ureditev odvodnjavanja (novelacija); 
- Hodnik za pešce ob cesti skozi Ribnico na Pohorju (novelacija); 

 

• izdelal 1 Investicijski program (IP): 
- Fekalna kanalizacija Josip dol (novelacija) 

 

• Izvedel 1 postopek javnih naročil: 
- Javni razpis za podelitev koncesije – gradnja in obratovanje žičniških naprav-vlečnic 

na Pohorju, Ribnica na Pohorju 
-  

• Poročilo o učinkih Energetske sanacije za objekte: 
-   OŠ Ribnica na Pohorju. 

 

• izdelal 2 letni poročili za že izveden projekt: 
- Rekonstrukcija prometne in komunalne infrastrukture v podeželskih naseljih občine 

Ribnica na Pohorju, 
- Fekalna kanalizacija Josip dol 

 

• Popisi občinskih cest za Banko cestnih podatkov – rekonstrukcije občinskih cest in izdelava 
finančnega poročila o investicijah in vzdrževanju občinskih cest – za Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo; 
 

• Izdelava preglednih kart NUSZ območij v Občini Ribnica na Pohorju; 
 

• Uskladitev osnutka noveliranih aglomeracij (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode)     
z Ministrstvom za okolje in prostor.  
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4 Referenčno obdobje 2014 – 2020 je na obzorju  

 
Programsko obdobje 2007 – 2013 se je izteklo, zato v okviru Urada za pripravo projektov že sledimo 
novim smernicam novega referenčnega obdobja 2014 – 2020.  
 

4.1 Kohezijska politika 2014 - 2020 
 
Prihodnosti evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 je za Slovenijo ključnega pomena,     
saj predstavljajo sredstva Evropske unije znaten delež njenih razvojnih spodbud. Kohezijska politika 
se razume kot finančni instrument EU, ki pomaga odpravljati ovire za hitrejši razvoj ter tako prispeva           
k ekonomski, socialni in teritorialni koheziji. Kohezijska politika bo po novem osredotočena na ključne 
prioritete in teme, bolj prepletena z ustreznim javnofinančnim, poslovnim in institucionalnim okvirom, 
kjer bo večji poudarek namenjen doseganju rezultatov. 
 
Bistveni spremembi, ki se obetata Sloveniji v prihodnjem programskem obdobju, sta nekoliko nižja 
intenzivnost pomoči, ki izhaja iz višje stopnje razvitosti kot v prejšnjem obdobju, ter delitev na dve 
kohezijski regiji (Koroška je uvrščena v vzhodno kohezijsko regijo in bo lahko koristila sredstva iz vseh 
strukturnih skladov). 
 
Novo referenčno obdobje 2014 – 2020 je vsebinsko močno poudarjena ciljna usmerjenost politik v 
doseganje strategije Evropa 2020, kjer so predvidene spremembe povezane z izvajanjem kohezijske 
politike: 
 

• osredotočenje na prednostne naloge strategije Evropa 2020, ki zadevajo pametno, trajnostno 
in vključujočo rast;  

• nagrajevanje uspešnosti; 

• podpiranje integriranega programiranja; 

• osredotočenje na rezultate – spremljanje napredka v smeri dogovorjenih ciljev; 

• okrepitev teritorialne kohezije in  

• poenostavitev uresničevanja, 
 
kjer bodo v ospredju naložbe v: 
 

• Raziskave in inovacije, 

• Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 

• Konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij, 

• Prehod na nizkoogljično gospodarstvo, 

• Prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in obvladovanje tveganj, 

• Varstvo okolja in učinkovitost virov, 

• Trajnostni promet in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah, 

• Zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delovne sile, 

• Socialna vključenost in boj proti revščini, 

• Izobraževanje, spretnosti in znanja ter vseživljenjsko učenje, 

• Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovito javno upravo. 
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4.2 Strategija Evropa 2020  
 
Strategija Evropa 2020 je strateški dokument za naslednje referenčno obdobje, ki vsebuje vizijo 
socialnega tržnega gospodarstva Evrope za 21. Stoletje. V ospredju so tri prednostne prvine 
(prednostna področja - usmeritve), ki se med seboj krepijo: 
 

• Pametna rast, 

• Trajnostna rast, 

• Vključujoča rast. 
 

Pri usmerjanju prizadevanj in napredka skupnosti so postavljeni cilji do leta 2020: 
 

• stopnja zaposlenosti prebivalstva med 20 in 64 letom starosti bi se morala povečati s sedanjih 
69 % na vsaj 75 %, tudi z večjo angažiranostjo žensk in starejših delavcev ter z učinkovitejšim 
vključevanjem migrantov v delovno silo;  

 

• sedanji cilj EU je v raziskave in razvoj vložiti 3 % BDP. S tem je bila v ospredje postavljena 
potreba po javnih in zasebnih naložbah v raziskave in razvoj ter večji poudarek dan vložkom in 
manj učinkom. Jasno je, da je treba izboljšati pogoje za zasebne raziskave in razvoj v EU, 
zato so k temu naravnani številni ukrepi iz te strategije. Jasno je tudi, da združitev raziskav, 
razvoja in inovacij prinaša večji razpon izdatkov z večjim donosom za poslovanje in nosilce 
produktivnosti. Komisija predlaga ohranitev cilja 3 %, pri čemer je treba oblikovati kazalnik, ki 
bi izražal intenzivnost raziskav in razvoja ter inovacij;  

 

• treba bi bilo zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj 20 % v primerjavi z ravnjo iz leta 
1990 ali za 30 %, če za to obstajajo ugodni pogoji delež obnovljivih virov energije v naši 
končni porabi energije bi bilo treba povečati na 20 % in za 20 % povečati učinkovitost porabe 
energije;  

 

• izpolniti bi bilo treba cilj glede izidov izobraževanja, ki bi odpravili težave zaradi zgodnje 
opustitve šolanja, in sicer z zmanjšanjem stopnje osipa s sedanjih 15 % na 10 %; prav tako bi 
bilo treba delež prebivalstva med 30 in 34 letom starosti, ki je končalo terciarno izobraževanje, 
povečati z 31 % na vsaj 40 % v letu 2020;   

 

• število Evropejcev, ki živijo pod nacionalno mejo revščine, bi bilo treba zmanjšati za 25 %,        
s čimer bi iz revščine rešili več kot 20 milijonov ljudi. 

 
Ti cilji so reprezentativni, ne izčrpni. Predlaga se, da bi vsaka lokalna skupnost cilje EU vključila v 
svoje cilje in ukrepe, ki upoštevajo trenutni položaj lokalne skupnosti, kjer se predlaga pot bolj 
trajnostne rasti. 
 
V okviru Urada za pripravo projektov se želimo ciljno usmerjati v ukrepanje posameznih pobud,         
kjer bomo pripravljali usmeritve in projektne predloge, skladno s potrebami posamezne lokalne 
skupnosti, za doseganje postavljenih ciljev.  
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4.3 Skupna kmetijska politika 2020 
 
Izhodišča za prizadevanja pri oblikovanju skupne kmetijske politike temeljijo na zasledovanju 
nacionalnih ciljev v neposredni povezavi s cilji Strategije Evropa 2020 in sodobnega razumevanja 
vloge kmetijstva. 
 
Evropa si postavlja sledeče tri cilje: 
 

• vitalna proizvodnja hrane (zanesljiva in zadostna oskrba s hrano ob upoštevanju vse 
večjega svetovnega povpraševanja, gospodarske krize in veliko večje nestanovitnosti trga bo 
prispevala k zanesljivi preskrbi s hrano); 

• trajnostno upravljanje naravnih virov in podnebni ukrepi (kmetje morajo pogosto dati 
prednost okolju pred donosom – vendar teh stroškov trg ne povrne); 

• ohranjanje ozemeljskega ravnovesja in raznolikosti kmetijskih območij (kmetijstvo je še 
vedno glavna gospodarska in družbena gonilna sila na podeželskih območjih ter pomemben 
dejavnik pri ohranjanju življenja na podeželju). 

 
Za lokalne skupnosti je Skupna kmetijska politika zelo pomembna predvsem v luči razvoja podeželja, 
kjer se zavzema za ustvarjanje najrazličnejših koristi za kmetovanje, podeželje in širšo družbo,       
hkrati pa prispeva: 
 

• h konkurenčnosti kmetijstva: s spodbujanjem inovacij in prestrukturiranja ter s pomočjo 
kmetijskemu sektorju, da postane gospodarnejši z viri;  

• k trajnostnemu upravljanju naravnih virov z varstvom okolja in krajine, zagotovitvijo 
odpornosti kmetijstva proti podnebnim spremembam ter ohranitvijo proizvodne zmogljivosti 
zemljišč;  

• k uravnoteženemu teritorialnemu razvoju podeželskih območij po vsej EU z okrepitvijo 
vloge lokalnega prebivalstva, razvojem zmogljivosti in izboljšanjem lokalnih razmer ter 
povezav med podeželjem in mestnimi območji. 

 
Skupna kmetijska politika 2020 sledi ciljem strategije Evropa 2020, zato bodo aktivnosti Urada za 
pripravo projektov v prvi vrsti usmerjene v doseganje ciljev lokalne skupnosti v luči strategije Evropa 
2020 in posledično tudi Skupne kmetijske politike 2020. 
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5 Delo Urada za pripravo projektov za leto 2018 

 
Urad za pripravo projektov bo tudi v letu 2018 prvenstveno občinam soustanoviteljicam zagotavljal 
strokovno podporo pri izdelavi projektov in pripravi razpisne dokumentacije za vse razpise, ki jih bodo 
v letu 2018 razpisovala resorna ministrstva.  
 
Želja Organa skupne občinske uprave je, da se v tem letu skupaj z občinami ustanoviteljicami prevetri 
delo in zastavi delovanje Urada za pripravo projektov glede na potrebe in naloge, ki nas čakajo v 
naslednjih letih.  
 
V Uradu za pripravo projektov smo na podlagi analize dosedanjega dela in na podlagi usmeritev 
prihajajočega referenčnega obdobja 2014 - 2020 pripravili predloge, ki bi jih bilo smiselno vključiti v 
delo Urada za pripravo projektov, saj predstavljajo nepogrešljiv del nalog, ki so nujno potrebne za 
izvedbo vsakega projekta, zato predlagamo občinam soustanoviteljicam, da se Odlok o              
Organu skupne občinske uprave nadgradi in opredeli nove naloge za večjo učinkovitost dela tako 
Urada za pripravo projektov tako tudi za delo vsake posamezne občinske uprave. S predlaganim i 
nalogami pričakujemo tudi racionalnejše delovanje občinskih uprav in tesnejše sodelovanje in lažjo 
pripravo skupnih projektov. 
 
Predlagamo, da se v novem odloku opredeli izvajanje naslednjih strokovnih nalog, ki bodo pripomogle 
k večji učinkovitosti dela (dobrodošli so tudi predlogi občin): 
 

I. Področje izvajanja javnih naročil 
 
Javno naročanje je pomemben del gospodarske dejavnosti občine. Gre za področje, ki je podrobno 
regulirano z veljavno zakonodajo, kljub temu pa javnim naročnikom predstavlja izziv, zlasti pri izvedbi 
večjih javnih naročil. Dokumentacijo za izvedbo javnega naročila je potrebno pripraviti na način,          
da bodo ponudniki lahko oddali kakovostne ponudbe. Merila in pogoji morajo biti skladni z zakonodajo 
in ne smejo omejevati konkurence, hkrati pa morajo biti takšni, da bo zagotovljena izbira najbolj 
ugodne ponudbe. Celoten postopek izvedbe javnega naročila mora biti izveden tako, da bo verjetnost 
vložitve uspešnega revizijskega zahtevka čim manjša. 
 
V okviru izvajanja javnih naročil vam pripravljamo ponudbo, ki vsebuje izvedbo oz. pomoč pri izvedbi 
vseh korakov javnega naročila: 
 

• izbira postopka oddaje javnega naročila, 

• izpeljava postopka oddaje javnega naročila, 

• oblikovanje pogojev in meril, 

• izdelava osnutkov razpisnih dokumentacij oz. povabil ponudnikom k izdelavi ponudbe, 

• izdelava revizije razpisne dokumentacije, 

• priprava vseh vrst objav, 

• priprava osnutkov odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov v fazi priprave ponudbe, 

• priprava osnutkov odgovorov na morebitne revizijske zahtevke, 

• ocenjevanje prispelih ponudb po pooblastilu naročnika, 

• svetovanje in izvedba pogajanj z ali brez predhodne objave s ponudniki v posameznih 
postopkih javnega naročanja, 

• reševanje postopkovnih vprašanj v posamezni fazi postopka oddaje javnega naročila, 

• izvedba projektov javno-zasebnega partnerstva. 
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II. Področje izvajanja energetske politike – energetska organizacija 

 
V Uradu za pripravo projektov prepoznavamo področje energetike kot eno izmed zelo pomembnih 
področij, ki bo v naslednjih letih investicijsko zelo aktivno področje. Zavedati se je potrebno, da so 
lokalne skupnosti tiste, katere bodo odigrale nepogrešljivo vlogo predvsem na področju učinkovite 
rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije. 
 
V Energetskem zakonu (EZ, Ur. l. RS št. 27/07) je opredeljeno, da mora vsaka lokalna skupnost imeti 
veljaven energetski koncept (LEK), kjer se na podlagi ciljev in ukrepov iz LEK načrtuje prostorski in 
gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, 
učinkovita raba energije in njeno vračanje ter uporaba obnovljivih virov energije na področju lokalne 
skupnosti. 
 
Na podlagi obvez (Energetski zakon) ponujamo pomoč, pripravo, izvedbo in izvajanje: 
 

1. priprava lokalnih energetskih konceptov, 
2. izvajanje energetskega knjigovodstva za stavbe v lasti občine (kakor tudi za drugo 

infrastrukturo v lasti občine), 
3. izvajanje lokalnega energetskega koncepta, 
4. izvajanje in vodenje mednarodnih projektov s področja energetike. 

 
V okviru tega področja bo v ospredju pobuda »Evropa, gospodarna z viri« 
 

III. Področje izvajanja nalog razvoja informacijsko komunikacijskih 
tehnologij 

 
Urad za pripravo projektov je uspešno zaključil projekt »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij«, ki je prvi primer izvedbe projekta po Zakonu o 
javno – zasebnem partnerstvu na Koroškem. 
 
Dejstvo, da v lokalnih skupnostih obstajajo gospodinjstva in področja, ki še vedno nimajo 
širokopasovnega priključka (ki jih v okviru omenjenega projekta nismo smeli omrežiti), želi omrežiti 
tudi ta gospodinjstva ali področja. Glede na izhodišča, kako nadaljevati z aktivnostmi širjenja odprtega 
širokopasovnega omrežja (OŠO), so aktivnosti za nadgradnjo omrežja prepuščena vsaki lokalni 
skupnosti posebej. Vprašanja kot: kako nadgraditi omrežje, kdo, s kakšnimi sredstvi in kdo bo 
zagotavljal ta sredstva, so vprašanja na katera bomo morali odgovoriti.  
 
V okviru postavljenih vprašanj bomo morali pripraviti: 
 

• načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (obnova – nadgradnja), 

• uveljaviti pravni okvir za nadgradnjo omrežja ter opredelitev modela nadgradnje in stroškovna 
opredelitev in model ekonomskega delovanja, 

• spodbujati razširitev in uporabo sodobnih spletnih storitev. 
 
V okviru tega področja bo prevladovala pobuda »Evropski program za digitalne tehnologije« 
 

6 Zaključek 

Sodelovanje in timsko delo je bistvenega pomena za doseganje postavljenih ciljev in predstavlja 
način dela Urada za pripravo projektov. Spoznanje, da so si lokalne skupnosti ustanoviteljice med 
seboj različne, tako po geografskih in prostorskih danostih, gospodarski razvitosti, demografskih 
kazalnikih…je pomembno dejstvo, da ni ene same resnice o izvajanju razvojnih projektov.  
 
V Uradu za pripravo projektov si prizadevamo poudariti koncept endogenega razvoja, ki temelji na 
spoznanju, da razvoj lokalnega okolja ne usmerja nekdo od zunaj, ampak lokalna skupnost sama 
(občinski svet, župan, občinska uprava, razvojne inštitucije, prebivalci…), ki svoj razvoj v čim večji 
meri išče znotraj svojih in regionalnih potencialov. Okvir izkoriščanja lastnih potencialov postavlja 
predvsem načelo trajnostnega razvoja, ki zajema pametno, trajnostno in vključujočo rast, kjer je 
potrebno prevzeti odgovornost za lasten razvoj, da bi se okrepila rast in socialna kohezija. 



POROČILO O DELU URADA ZA PRIPRAVO PROJEKTOV ZA LETO 2017 
 
 

 

Urad za pripravo projektov Stran: 25 

7 PRILOGA 

7.1 Seznam projektov v letu 2017 
Tabela 1: Seznam projektov v letu 2017. 

 

Prijavljeni projekti Leto Občina 
Celotna vrednost 

(eur) 
Delež občine 

 (eur) 
Delež sofinanciranja 

(eur) 
Prijava Status 

OBNOVA GARDEROB V ŠPORTNEM  
CENTRU SLOVENJ GRADEC 

2017 Slovenj Gradec 73.012,00 41.860,00 31.152,00 
Fundacija za 

šport 
Sredstva se 
pričakujejo 

UREDITEV STRUGE MISLINJE 2017 Slovenj Gradec 700.000,00 127.000,00 573.000,00 ESRR 
Sredstva se 
pričakujejo 

REKONSTRUKCIJA TOMŠIČEVE ULICE 2017 Slovenj Gradec 123.000,00 25.757,00 97.243,00 ZFO -1 
Sredstva so 
pridobljena 

ERČEV MOST 2017 Slovenj Gradec 100.000,00 25.000,00 75.000,00 ZFO -1 
Sredstva so 
pridobljena 

ELEKTRO POLNILNICE SLOVENJ GRADEC 2017 Slovenj Gradec 17.932,56 0,00 17.932,56 Eko sklad 
Sredstva so 
pridobljena 

SANACIJA DEGRADIRANEGA  
OBMOČJA MERCATOR  
(gradnja zimskega bazena in urbanega parka) 

2017 Slovenj Gradec 6.500.000,00 1.320.000,00 5.180.000,00 CTN 
Prijavljeno na  
I. poziv ZMOS 

BLOK NEPROFITNIH STANOVANJ POLJE 2017 Slovenj Gradec 3.822.000,00 1.146.600,00 2.675.400,00 CTN 
Prijavljeno na  
I. poziv ZMOS 

SANACIJA VRTCEV V  
MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC 

2017 Slovenj Gradec 870.430,03 
za 2017 - 139.738,61                        
v 2018  - 123.201,97  

za 2017 - 321.021,14                           
v 2018   - 286.468,31 

ESRR 
Sredstva se 
pričakujejo 

OBNOVA VODOVODNEGA SISTEMA  
V MISLINJSKI DOLINI 

2017 

Slovenj Gradec 

1.673.070,74 

 za 2017 - 27.663,61                           
v 2018  - 162.325,12 

za 2017 - 156.760,47                              
v 2018  - 919.842,34 

ESRR 

Sredstva se 
pričakujejo 

Mislinja v 2018  - 60.971,88 v 2018  - 345.507,32 
Sredstva se 
pričakujejo 

REVITALIZACIJA DEGRADIRANIH IN OPUŠČENIH 
OBMOČIJ V MISLINJSKI IN DRAVSKI DOLINI 

2017 

Slovenj Gradec 

987.821,74 

v 2018  - 82.110,67 v 2018  - 188.632,63 

ESRR 

Sredstva se 
pričakujejo 

Muta 
za 2017 - 62.967,74                          
v 2018  - 154.506,87 

za 2017 - 144.655,61                            
v 2018  - 354.948,22 

Sredstva se 
pričakujejo 
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Prijavljeni projekti Leto Občina 
Celotna vrednost 

(eur) 
Delež občine 

 (eur) 
Delež sofinanciranja (eur) Prijava Status 

ENERGETSKA PRENOVA IN STORITEV 
ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA JAVNIH 
OBJEKTOV V DRAVSKI IN MISLINJSKI DOLINI 

2017 

Muta 

1.606.594,51 

30.773,11 
138.635,65                 

(274.336,01 od  
zasebnega vlagatelja) 

Kohezijski 
sklad 

Sredstva so 
pridobljena 

Podvelka 206.093,90 101.008,17 
Sredstva so 
pridobljena 

Mislinja 15.333,90 
149.482,24                            

(289.644,04 od  
zasebnega vlagatelja) 

Sredstva so 
pridobljena 

Radlje ob Dravi 7.564,81 
81.874,54                                  

(159.473,78 od  
zasebnega vlagatelja) 

Sredstva so 
pridobljena 

Vuzenica 5.844,49 
50.118,22                             

(96.411,66 od  
zasebnega vlagatelja) 

Sredstva so 
pridobljena 

ELEKTRO POLNILNICE RADLJE OB DRAVI 2017 Radlje ob Dravi 17.932,36 0,00 17.932,36 Eko sklad 
Sredstva so 
pridobljena 

RESTAVRATORSKI POSEG NA GLAVNEM 
OLTARJU CERKVE SV. TREH KRALJEV 

2017 Radlje ob Dravi 26.840,00 16.372,40 10.467,60 
Ministrstvo 
za kulturo 

Sredstva so 
pridobljena 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC 347082 
(LAKOŠE - KOLEŽNIKOV MOST) II. FAZA 

2017 Radlje ob Dravi 138.681,82 24.910,82 113.771,00 ZFO -1 
Sredstva so 
pridobljena 

TERMINALI ZA REŠEVALNE POSTAJE IN 
ZUNANJI AED (ZD RADLJE OB DRAVI) 

2017 Radlje ob Dravi 13.591,90 2.450,97 11.140,93 
Ministrstvo  
za zdravje 

Sredstva se 
pričakujejo 

NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH 
PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V 
PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 
LOKALNIH SKUPNOSTIH (ZD RADLJE OB DRAVI) 

2017 Radlje ob Dravi 347.283,09 0,00 347.283,09 
Ministrstvo  
za zdravje 

Sredstva se 
pričakujejo 

SADJARSKI CENTER RADLJE OB DRAVI 2017 Radlje ob Dravi 130.000,00 65.000,00 65.000,00 
LAS, MDD, 

EKSRP 
Sredstva se 
pričakujejo 

CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA 
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI 

2017 Radlje ob Dravi 213.431,86 83.522,32 129.909,54 
LAS, MDD, 

EKSRP 
Sredstva se 
pričakujejo 

SOKOLSKI DOM - PREPLET VSEBIN SKOZI 
ZGODOVINO IN SEDANJOST 

2017 Radlje ob Dravi 172.836,42 111.540,87 61.295,55 
LAS, MDD, 

ESRR 
Sredstva se 
pričakujejo 
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Prijavljeni projekti Leto Občina 
Celotna vrednost 

(eur) 
Delež občine 

 (eur) 
Delež sofinanciranja 

(eur) 
Prijava Status 

ELEKTRO POLNILNICE MISLINJA 2017 Mislinja 2.988,76 0,00 2.988,76 Eko sklad 
Sredstva so 
pridobljena 

DOGRADITEV OŠO OMREŽJA DO EL. STIKALIŠČ 
- VZPOSTAVITEV PAMETNEGA OMREŽJA 
OBČINE MISLINJA - INTERAKTIVNO KRMILJENJE 
ELELKTRONSKEGA OMREŽJA 

2017 Mislinja 28.410,82 0,00 28.410,82 STELKOM 
Sredstva so 
pridobljena 

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE POTOŠKI 
JAREK - KOZJAK; ODSEK BAJTNER 

2017 Mislinja 220.000,00 5.000,00 

86.000,00 –  
nepovratna sredstva  

129.000,00 –  
povratna sredstva 

ZFO-1 
Sredstva so 
pridobljena 

CENTER ZA ZDRAVJE IN ŠPORT MISLINJA - 
ŠPORTNA OPREMA 

2017 Mislinja 75.000,00 43.900,00 31.100,00 
Fundacija za 

šport 
Sredstva se 
pričakujejo 

UREDITEV TRŠKEGA JEDRA ZG. MUTA 2017 Muta 177.486,08 120.870,08 56.616,00 ZFO-1 
Sredstva so 
pridobljena 

ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER  
SPODNJA MUTA 

2017 Muta 54.500,00 32.150,00 22.350,00 
Fundacija za 

šport 
Sredstva se 
pričakujejo 

KANALIZACIJA GORTINA 2017 Muta 533.058,48 
za 2017 - 8.188,79                      
v 2018 -102.581,50 

za 2017 - 18.812,07                      
v 2018 - 403.476,12 

ESRR 
Sredstva se 
pričakujejo 

ELEKTRO POLNILNICE VUZENICA 2017 Vuzenica 2.988,76 0,00 2.988,76 Eko sklad 
Sredstva so 
pridobljena 

OBNOVA KANALIZACIJSKEGA VODA ZG. TRG 2017 Vuzenica 200.000,00 79.313,00 

48.275,00 –  
nepovratna sredstva  

72.412,00 –  
povratna sredstva 

ZFO-1 
Sredstva so 
pridobljena 

ELEKTRO POLNILNICE RIBNICA NA POHORJU 2017 
Ribnica na 

Pohorju 
2.988,76  0,00 2.988,76  Eko sklad 

Sredstva so 
pridobljena 

NAKUP IN NAMESTITEV PLEZALNIH STEN 2017 
Ribnica na 

Pohorju 
23.000,00 13.500,00 9.500,00 

Fundacija za 
šport 

Sredstva se 
pričakujejo 

FEKALNA KANALIZACIJA JOSIP DOL 2017 
Ribnica na 

Pohorju 
729.659,84 – skupaj  
218.500,25 – v 2017  

501.075,84 – skupaj 
113.202,25 – v 2017 

228.584,00 – skupaj 
105.298,00 – v 2017   
(od tega je 63.179,00 

eur povratnih sredstev) 

ZFO-1 
Sredstva so 
pridobljena 
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