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ODDELEK ZA NEGOSPODARSTVO 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 
GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC 
 
Med poletjem je bila realizirana investicija v preureditev pritličnih prostorov Glasbene 
šole Slovenj Gradec (skladiščnih prostorov Komunale Slovenj Gradec). Glasbena šola 
je tako pridobila nove prostore, kjer bodo potekali pouk nauka o glasbi, glasbene 
pripravnice in predšolske glasbene vzgoje. Z investicijo, ki je znašala 42.168,00 EUR, 
smo vsaj začasno, do selitve šole v nove prostore Glasbene šole Slovenj Gradec, rešili 
prostorsko stisko šole in jim omogočili izvajanje pouka v eni stavbi. Investicija je bila 
izvedena iz sredstev proračuna MOSG in šolnine Glasbene šole. Vseh učencev, ki 
bodo uporabljali nove prostore, je 320.  
S pridobitvijo novih prostorov smo tako zagotovili: 

- večjo varnost otrok, saj jim ne bo treba hoditi na Drugo osnovno šolo,  
- staršem smo olajšali logistiko, 
- olajšano bo usklajevanje urnikov,  
- večja bo povezanost med učitelji in učenci, ker bodo vsi na enem mestu,  
- večja bo medpredmetna povezava, 
- lažje bo prestavljanje instrumentov in izvajanje celotnega pouka. 

 
Pri tem pa je potrebno še dodati, da smo s šolskim letom 2013/2014 omogočili tudi 
nadstandardni program osnovnošolskega glasbenega izobraževanja, balet, katerega v 
Mestni občini Slovenj Gradec še nismo imeli.  
 
PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC 
 
Na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec bomo v letu 2013 pridobili idejni projekt za 
prizidek k šoli za namene nove jedilnice, uredili bomo ekološki otok s kolesarnico, 
postavili smo premični oder, dogradili naravoslovno učilnico. Skupno število učencev 
šole je 436, od tega je na Podružnični OŠ Sele 39 otrok. Skupno število prvošolcev je 
47, od tega na POŠ Sele kar 12. Na POŠ Sele je Referat za promet za večjo varnost 
otrok v letošnjem letu uredil tudi obračališče, zato je bilo potrebno prestaviti otroško 
igrišče. Stara otroška igrala, postavljena pred POŠ Sele niso imela certifikata, ki 
potrjuje, da so varna in izdelana po evropski normi za varno igralo znotraj igrišča 
vrtca ali šole. Lokacija novega igrišča je veliko bolj primerna in je bila izbrana na 
podlagi dogovora z vodstvom šole in vrtca. Na novi lokaciji so postavljeni peskovnik, 
igralo za skrivališče, novo večnamensko igralo, ki ustreza pravilniku o varnih šolskih 
igralih in ga lahko uporabljajo tudi predšolski otroci. Pridobili smo tudi predlog idejne 
zasnove za novo večnamensko dvorano. 
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DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC 
 
Na Drugi osnovni šoli SG bomo v tem letu zamenjali strešno kritino – prva faza, 
druga in tretja faza pa v naslednjih letih. Predračunska vrednost prve faze znaša 
217.833,82 EUR. Začetek investicije v juliju, zaključila se bo v septembru. 
Pridobljeni pa so tudi projekti (PZI-ji) za zamenjavo dotrajane kritine in oken 
vertikalnega in poševnega dela za drugo in tretjo fazo. Na novo smo opremili nekaj 
učilnic, menjali smo ventile, obnovili likovno učilnico, z vodstvom šole smo s skupnimi 
močmi pristopili k obnovi notranjosti in zunanjosti tako matične osnovne šole kot 
Podružnice Pameče. Na Drugi OŠ je skupno število 518, od tega v Podružnici Pameče 
77, skupno število prvošolcev je 61, od tega jih je v Podružnici 13.  
 
TRETJA OSNOVNA ŠOLA  
 
Skupno število učencev je 42, od tega je 17 otrok vključenih v OVI. Na šoli moramo 
nujno pristopiti k obnovi stavbnega pohištva, na desni strani šole, za kar bomo, v 
sodelovanju z Uradom za pripravo projektov, poskušali pridobiti tudi evropska 
sredstva.  
 
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 
 
Skupno število učencev je 286, od tega je 35 prvošolcev. V sodelovanju s šolo smo 
pristopili k nabavi interaktivnih projektorjev oz. tabel, s katerimi želimo v naslednjih 
letih opremiti vse učilnice. V tem letu bomo uredili tudi ekološki otok.  
 
OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU 
 
Na šoli bomo tudi izven projekta energetske sanacije uredili atrij šole, kjer smo iz 
učilnic prve triade omogočili vstop v atrij in kjer smo uredili teraso za igro na prostem 
in za uporabo kot »zunanjo učilnico«. Uredili bomo tudi glavni vhod ter pri vhodu za 
prvo triado in knjižnico pripravili gredo za posaditev sadnih grmovnic za poučevanje 
otrok v zvezi s samooskrbo. Prav tako smo pristopili k nabavi zunanjih igral v atriju 
šole in pred glavnim vhodom šole, katerih šola do sedaj še ni imela.  
Skupno število otrok OŠ Podgorje je 162. Od tega v Podružnični OŠ Razbor 21, v 
Podružnični OŠ Šmiklavž 26, v matični OŠ Podgorje pa 115. Število prvošolcev pa je: 
v Podružnični OŠ Razbor 2, v Podružnični šoli Šmiklavž 6 in v OŠ Podgorje 7. 
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ENERGETSKA SANACIJA (OVE IN URE) OŠ PODGORJE 
 
Projekt je kandidiral za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne 
usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, v okviru Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne 
prioritete »Trajnostna raba energije«. 
Z investicijsko namero zasledujemo cilje glede trajnostne rabe energije, ki si jih je 
Slovenija zadala s sprejetjem Resolucije o nacionalnem energetskem programu, po 
katerem so na področju OVE (obnovljivi viri energije) in URE (učinkovita raba 
energije) podani cilji glede povečanja energetske učinkovitosti, povečanja obsega 
soproizvodnje toplote in električne energije ter povečanja proizvodnje toplote in 
električne energije iz obnovljivih virov. 
Cilj operacije je bila energetska sanacija stavbe, tako da bodo specifični prihranki pri 
rabi energije, ki vključujejo prihranke električne energije in toplote (izolacija 'cokla', 
izvedba tankoslojne fasade, izolacija podstrešja, prezračevanje …). 
Višina skupnih stroškov operacije je znašala 282.060,40 EUR, višina sofinanciranega 
dela pa 226.592,97 EUR. Začetek del v mesecu juliju, konec v avgustu. 
 
PREVOZI OTROK  
 
Z 2. 9. 2013 smo začeli izvajati prevoze otrok v osnovne šole na podlagi Pravilnika o 
organiziranju šolskih prevozov in povračil stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj 
Gradec ter sklepov Skupine za organiziranje šolskih prevozov. Seznami vozačev in 
relacije so bili pripravljeni v začetku meseca junija 2013. Šole so sezname, relacije in 
karte objavile na oglasnih deskah šol oz. na svojih spletnih straneh, tako da so bili 
starši o spremembah pravočasno obveščeni. Vozne rede privozov in odvozov pa 
usklajujejo šole z izbranimi prevozniki. Pri nekaterih upravičencih do prevoza so 
spremembe na podlagi Pravilnika velike, glede voznih redov in postajališč se s 
prevozniki tudi usklajujemo in poskušamo čim bolj individualno pristopati k rešitvi 
problemov. Relacije so razpisane na podlagi Pravilnika, ki je bil sprejet na 23. seji 
sveta. Pri tem pa želimo še povedati, da bo v jesenskem času sklicana tudi prva seja 
evalvacijske skupine, v katero so imenovani predstavniki sveta staršev posameznih 
šol, in na kateri bodo podali pobude k spremembam Pravilnika, ki jih bo obravnavala 
Skupina za organiziranje šolskih prevozov in morebitni predlog spremembe Pravilnika 
podala tudi v obravnavo občinskemu svetu.  
 
PREDŠOLSKA VZGOJA  
 
Za VVZ Slovenj Gradec (z enotami) smo v letu 2013 uspeli realizirati kar nekaj 
zastavljenih ciljev: program za vpis otrok; ogradili smo igrišče na Maistrovi, tako 
pridobili novo igrišče in zamenjali peskovnike (nova pridobitev 7 pokritih 
peskovnikov); na Maistrovi smo postavili hišico za igrače za igro na prostem; štiri 
igralnice smo opremili z novimi mizami, stoli in kotički; v Enoti Podgorje smo postavili 
dva peskovnika in uredili gredo za nasad jagodičevja in sadnih grmovnic, v Enoti 
Šmartno pa smo postavili peskovnik. 
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VKLJUČENOST OTROK V VRTEC: 
 
V šolskem letu 2013/2014 imamo v VVZ za MO Slovenj Gradec oblikovane oddelke 
prvega in drugega starostnega obdobja. V prvem starostnem obdobju, od prvega do 
tretjega leta starosti, imamo trenutno v 8 oddelkih vključenih 100 otrok. V drugem 
starostnem obdobju, od tretjega do šestega leta starosti, pa imamo v 26 oddelkih 
trenutno vključenih 540 otrok. 
 
Pristopili smo k reševanju prostorske stiske v VVZ Šmartno. Trenutno namreč 
oddelek predšolskih otrok iz Enote Šmartno gostuje v Osnovni šoli Šmartno. Sam 
objekt Enote Šmartno je dotrajan in potreben temeljite obnove, zato smo se odločili, 
da pristopimo k izgradnji novega 8 oddelčnega vrtca. Investicijo bomo poskušali 
realizirati že v letu 2014.  
 

KULTURA 
 
V letošnjem letu bomo poskušali realizirati investicijo v razširitev Knjižnice Ksaverja 
Meška Slovenj Gradec, realizirala se je investicija v zamenjavo strešne kritine na 
objektu KGLU in KPM, na stavbi Glavni trg 26, v sodelovanju z zunanjimi partnerji je 
v etaži stavbe Glavni trg 24 začela delovati tudi Čajnica, ki organizira različne 
koncerte v atriju objekta.  
 
Pristopili smo k izdelavi Temeljne razvojne strategije Mestne občine Slovenj Gradec 
na področju kulture, v sklopu katere se bo skladno s predlogom Nacionalnega 
programa na področju kulture pripravil tudi Lokalni program na področju kulture.  
 

OSTALO 
 

Otroška igrala ob »Kolesarski poti po Mislinjski dolini« kot motivacija za aktivni 
življenjski slog 
 
Površina za pešce in kolesarje, po dokončanju projekta »Kolesarska pot po Mislinjski 
dolini«, ki ga je sofinancirala Evropska unija, poteka neprekinjeno od meje z občino 
Dravograd do občine Mislinja, v skupni dolžini 12.406 m. Ob kolesarski poti je 
postavljenih kar nekaj počivališč, dve počivališči sta urejeni s stojali za kolesa in koši 
za smeti, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu pa smo postavili tudi pipo za pitno vodo in 
mobilne sanitarije.  
 
Ker pa je športna dejavnost v predšolskem obdobju ključnega pomena za gibalni in 
funkcionalni razvoj otoka, želimo predšolske otroke čim bolj motivirati k uporabi 
»Kolesarske poti«, zato smo se odločili, da ob poti postavimo otroška igrala kot ciljne 
točke za najmlajše uporabnike. Otroška igrala bodo tako zelo dobrodošla tudi za 
starše kot motivacija in spodbuda njihovih najmlajših do kolesarjenja, saj bodo imeli 
cilj, do katerega morajo prikolesariti. Nekaj igral smo s pomočjo Vaške skupnosti 
Turiška vas v mesecu avgustu že postavili na počivališču v Tomaški vasi in Turiški 
vasi. Igrala so bila prestavljena s šolskega igrišča na Selah, a so bila s pomočjo Vaške 
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skupnosti obnovljena. Lokacija igral pa bo določena v okviru zasaditve kolesarske 
poti.  
 

SOCIALNO VARSTVO 
 

POMOČ POSAMEZNIKU OZIROMA DRUŽINI V STISKI V MESTNI OBČINI SLOVENJ 
GRADEC 

 
Na podlagi določil Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 53/12) je pomoč posamezniku oziroma družini v 
stiski po tem Pravilniku pomoč, ki se upravičencem dodeli praviloma enkrat letno kot 
pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske posameznika ali družine. Namenjena 
je tistim posameznikom ali družinam, ki se zaradi trenutnega dogodka, nastalega 
brez njihove krivde (nenadna izguba zaposlitve, elementarne nesreče, nenadna 
bolezen, ugotovljen slab socialni položaj, izguba redne denarne socialne pomoči 
zaradi minimalnega premoženja, ki je posamezniku oz. družini nujno potrebno za 
preživetje (nepremičnina, v kateri posameznik oziroma družina živi ter minimalno 
funkcionalno zemljišče okrog te nepremičnine in nepremičnina, ki se iz različnih 
razlogov ne da razdeliti med več lastnikov in prodati ipd.) znajdejo v situaciji, ko 
potrebujejo pomoč za kritje nujnih življenjskih stroškov. Denarna pomoč se dodeli 
tudi vsem tistim posameznikom, ki živijo sami in so prejemniki denarne socialne 
pomoči, ne glede na to, da gre pri tem za reden vir dohodka, ki jim omogoča 
preživetje po zakonu o socialnem varstvu. Upravičenec do pomoči posamezniku 
oziroma družini v stiski je eden od polnoletnih članov družine, pri čemer morajo biti 
vsi člani družine državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Mestni občini 
Slovenj Gradec. Pravico do pomoči posamezniku oziroma družini v stiski lahko 
uveljavlja upravičenec enkrat letno s pisno vlogo na obrazcu ”Vloga za uveljavitev 
pravice do pomoči posamezniku oziroma družini v stiski v Mestni občini Slovenj 
Gradec”, ki je upravičencem na voljo v Javnem zavodu Vetrnica Slovenj Gradec, v 
prostorih Oddelka za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec. 
Izjemoma se lahko upravičencem dodeli dvakrat v letu, in sicer: 
- v primeru nastanka brezposelnosti, ko posameznik zaradi dohodkov iz preteklih treh 
mesecev ni upravičen do redne denarne socialne pomoči pri pristojnem centru za 
socialno delo, njegova vloga za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost 
pri pristojnem zavodu za zaposlovanje pa še ni ugodno rešena, 
- v obdobju, ko posameznik preneha prejemati denarno nadomestilo pri pristojnem 
zavodu za zaposlovanje, ni pa še zaradi dohodkov iz preteklih treh mesecev 
upravičen do redne denarne socialne pomoči pri pristojnem centru za socialno delo. 
 
V letu 2013 je Mestna občina Slovenj Gradec v svojem proračunu zagotovila 
54.150,00 EUR za dodeljevanje pomoči posamezniku oziroma družini v stiski, pri 
čemer je do konca meseca avgusta Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec izplačal že 
za 38.226,59 EUR pomoči.  
 
ŠOLSKA POMOČ 
 
Šolska pomoč je namenjena  
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- doplačilu različnih šolskih dejavnosti v sklopu učnega procesa,  
- doplačilu storitev, povezanih z izvajanjem učnega procesa ter 
- doplačilu pri nakupu šolskih potrebščin. 
Upravičenec do storitve šolska pomoč je eden od staršev otroka, ki je vključen v 
kakršno koli redno obliko izobraževanja, in sicer pod pogojem, da sta tako 
upravičenec, kakor tudi otrok, oba državljana Republike Slovenije in imata stalno 
prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec. Če starša šolajočega otroka ne živita 
skupaj, je upravičenec do šolske pomoči tisti od staršev, pri katerem šolajoči se otrok 
dejansko živi, pri čemer se upoštevajo enaki pogoji za dodelitev, kot so navedeni v 
prvem odstavku tega člena. Pravico do šolske pomoči lahko uveljavlja tudi druga 
oseba, ki je zakoniti zastopnik šolajočega se otroka, na podlagi odločbe pristojnega 
organa in pod pogoji, ki so opredeljeni v prvem odstavku tega člena. Pravico do 
šolske pomoči lahko uveljavlja upravičenec enkrat letno s pisno vlogo na obrazcu 
”Vloga za uveljavitev pravice do šolske pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec”, ki je 
upravičencem na voljo v Javnem zavodu Vetrnica Slovenj Gradec, ki se nahaja v 
prostorih Oddelka za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec. V letu 2013 je 
Mestna občina Slovenj Gradec v svojem proračunu zagotovila 4.750,00 EUR za 
dodeljevanje šolskih pomoči, pri čemer je do konca meseca avgusta Javni zavod 
Vetrnica Slovenj Gradec izplačal za 2.300,00 EUR pomoči.  
 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IZ PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI 
OBČINI SLOVENJ GRADEC 
 
Na podlagi določil Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 30/2013) ter določil Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za 
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 35/05) je bil v letu 2013 izveden socialno varstveni razpis, 
na osnovi katerega so bili sofinancirani naslednji programi: 
programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva v višini 
5.996,40 EUR, 
programi za starejše v višini 5.514,75 EUR, 
programi za preprečevanje zasvojenosti v višini 3.627,10 EUR, 
programi za otroke in mladino v višini 4.650,00 EUR. 
Na področje programov nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega 
varstva se je v letu 2013 prijavilo 28 organizacij s kar 34 različnimi programi. 
Na področje programov za starejše se je v letu 2013 prijavilo 12 organizacij s 23 
različnimi programi. 
Na področje zasvojenosti se je v letu 2013 prijavilo 5 organizacij z 9 različnimi 
programi. 
Na področje programov za otroke in mladino se je v letu 2013 prijavilo 6 organizacij s 
13 različnimi programi. 
 
SOFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH DEL V LETU 2013 NA PODROČJU 
SOCIALNEGA VARSTVA 
 
Mestna občina Slovenj Gradec je v svojem proračunu v letu 2013 zagotovila 
21.681,00 EUR za sofinanciranje programov javnih del a področju socialnega varstva. 
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Programe javnih del izvajajo neprofitni delodajalci, ki jih je Zavod RS za zaposlovanje 
izbral na podlagi javnega povabila. Tem izvajalcem Zavod RS za zaposlovanje tudi 
sofinancira stroške zaposlitve v programu javnih del. 
Delež sofinanciranja s strani Mestne občine Slovenj Gradec je tako 25 % stroškov 
bruto plače ter regres za zaposlene. Na področju socialnega varstva Mestna občina 
Slovenj Gradec v letu 2013 sofinancira 8 različnih javnih del. 
 
INVESTICIJA – INVALIDSKE SANITARIJE 
  
Invalidske sanitarije na Vorančevem trgu v Slovenj Gradcu so bile izgrajene v okviru 
čezmejnega turističnega projekta za ljudi s posebnimi potrebami z delovnim 
naslovom Anders ist normal – Drugačnost je normalna (AIN – DJN), ki je bil leta 
2011 odobren v okviru javnega razpisa za izbor projektov v organizaciji Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organa 
upravljanja. Operacijo AIN – DJN delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, naložba v prihodnost, izvaja pa se v okviru Operativnega 
programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Avstrija za programsko obdobje 2007–
2013. 
 
Mestna občina Slovenj Gradec se je kot eden izmed partnerjev v projektu zavezala, 
da bo v okviru projekta izgradila invalidske sanitarije s previjalnico na Vorančevem 
trgu v Slovenj Gradcu, saj se po svojih najboljših močeh trudi biti invalidom čim bolj 
prijazna občina. Samo investicijo smo pričeli izvajati v prvi polovici leta 2012, 
zaključena pa je bila v juniju 2013. Njena celotna vrednost je ob zaključku znašala 
85.000,00 EUR, pri čemer nam je s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 
deloma tudi nacionalnega sofinanciranja uspelo pridobiti sredstva v skupni višini 
60.000,00 EUR. 
 
 

 
ŠPORT 

 
V zadnjih treh letih se je na javni razpis za dodelitev sredstev prijavilo: 
v letu 2011 – 57 društev, klubov, 
v letu 2012 – 63 društev, klubov, 
v letu 2013 – 58 društev, klubov. 
 
Proračunska sredstva za šport se namenjajo za dejavnost, uporabo in najem 
prostora, delovanje ŠZ in društev, za prireditve, za počitniške programe, aktivne 
počitnice, šolska športna tekmovanja, za delovanje, vzdrževanje nekaterih športnih 
objektov in naprav … 
Mestna občina podpiše z društvi oz. klubi, ki so uspeli na razpisu, pogodbo o 
zagotavljanju prostorov in sofinanciranju izvedbe programov športa v javnem 
interesu.  
 
OPREMA V ŠPORTNI DVORANI SLOVENJ GRADEC 
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Projekt je kandidiral za dodelitev nepovratnih sredstev na razpisu Fundacije za šport 
za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2013, 2014 in 2015. Cilj investicije 
je montaža novega prezračevalnega sistema v Športni dvorani Slovenj Gradec, saj je 
obstoječi sistem popolnoma neustrezen in dotrajan. Vrednost celotne investicije 
znaša 84.972,02 EUR, višina sofinanciranega dela Fundacije pa 31.193,00 EUR. Z deli 
smo pričeli v mesecu avgustu, zaključili jih bomo v septembru. 
 

PODJETNIŠTVO 
 
V proračunu za leto 2013 je bil potrjen predlog za dodeljevanje finančnih spodbud za 
subvencioniranje samozaposlovanja v višini 25.000 EUR. Imenovana je bila komisija, 
ki je v sodelovanju s Podjetniškim centrom Slovenj Gradec pripravila razpis (Javni 
razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni 
občini Slovenj Gradec v letu 2013) in razpisno dokumentacijo. Na podlagi tega je v 
skladu z razpoložljivimi sredstvi in pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati, 20 
podjetnikov v juniju že prejelo sklepe in pogodbe, ki so podlaga za izplačilo 500 EUR 
nepovratnih sredstev. Še 30 podjetnikov lahko letos prejme to subvencijo – skupaj 
50, vendar kot kaže letos prvič od leta 2010, od kar ta sredstva podeljujemo, ne 
bodo porabljena vsa, ki so načrtovana v ta namen, saj se zaradi slabih gospodarskih 
razmer posamezniki ne odločajo za samozaposlovanje v enakem obsegu kot do 
sedaj. 
 

 
 

DELO ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI 
 
V Mestni občini Slovenj Gradec deluje pet četrtnih in deset vaških skupnosti. Število 
sej posameznih skupnosti se giblje od 4 do 9 na leto. Četrtne in vaške skupnosti v 
začetku leta sprejmejo svoje programe razvoja. Skozi celotno obdobje na svojih sejah 
spremljajo, kako se izvajajo programi, ki so jih sveti sprejeli. Poleg začrtanih planov 
dela rešujejo razne pobude in vprašanja, ki jih posamezniki ali skupine naslovijo na 
svete četrtnih in vaških skupnosti. Ravno na podlagi teh pobud in vprašanj sveti 
skupnosti večkrat sprejmejo sklep, da je potrebno sklicati zbor krajanov, ki ga je na 
podlagi Statuta Mestne občine Slovenj Gradec skliče župan. 
 
V letošnjem letu je prisotna velika problematika plazov, ki so se pojavili po jesenskih 
poplavah 2012. Glede na to, da plazovi zelo ogrožajo cestno infrastrukturo in tudi 
stanovanjske objekte, je potrebno takoj pristopiti k sanaciji. Ker pa v proračunu za 
leto 2013 za tovrstno sanacijo ni dovolj namenskih sredstev, so predsednice in 
predsedniki na skupnem sestanku v mesecu aprilu 2013 sprejeli sklep, da se 
načrtovane investicije v četrtnih in vaških skupnostih začasno ustavijo in se sredstva 
preusmerijo v nujno sanacijo plazov.  
 
Četrtne in vaške skupnosti imajo tudi svoje krajevne praznike, ki so jih večkrat 
združili tudi s prireditvami, ki so v kraju že tradicionalne (Martinovi dnevi, Furmani po 
cest' peljajo, Grajski piknik na Vodrižu, Srečanje godcev samoukov na Podvajski 
ravni, Gradiška golažijada). Na prireditvi ob krajevnem prazniku podelijo priznanja 
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posameznikom, društvom ali organizacijam za vsestranski prispevek k razvoju in 
napredku kraja. Četrtne in vaške skupnosti skupaj z društvi, ki delujejo v kraju, 
organizirajo tudi razne druge prireditve kot so Pozdrav poletju v Šmartnem, Pohod po 
Vaški skupnosti Stari trg, srečanje pri Jesenku ... Ob prazniku Mestne občine Slovenj 
Gradec se četrtne in vaške skupnosti tradicionalno predstavijo s svojimi krajevnimi 
posebnostmi na stojnicah. V času občinskega praznika poteka odbojkarski turnir med 
posamezniki ČS in VS.  
 

ZAŠČITA IN REŠEVANJE 
 
Skladno z zakonodajo skrbimo tudi za področje varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Znotraj proračuna MOSG zagotavljamo sredstva za: 
vzdrževanje vozil in opreme CZ, izobraževanje in usposabljanje enot CZ, obveznosti iz 
pogodb zaščite in reševanja (klubi, društva, službe), vzdrževanje gasilske opreme, 
izobraževanje in usposabljanje gasilskih enot, delovanje gasilske zveze in 
prostovoljnih gasilskih društev, opremljanje enot CZ in gasilskih enot. S preventivnimi 
ukrepi, rednim usposabljanjem in nabavo tehnike zagotavljamo ob naravnih in drugih 
nesrečah pomoč občankam in občanom ter reševanje njihovega premoženja. Za 
omenjeno področje v letu 2013 namenjamo 255.292 EUR. 

 
 

KMETIJSTVO 
 
Vsakokratni proračun MOSG zagotavlja (poleg sofinanciranj ukrepov, ki so prikazani z 
grafi) razna sofinanciranja v kmetijstvo, gozdarstvo ter podeželje, in sicer:  
sofinanciranje urejanja pašnikov, naložb v travniške sadovnjake, agromelioracij, 
izobraževanje in usposabljanje na področju kmetijstva, izobraževanje in 
usposabljanje na področju gozdarstva, sofinanciranje travno-deteljne mešanice, 
izdelava in postavitev kažipotov ter druga sofinanciranja v kmetijstvu. 
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SUŠA NA KMETIJSKIH POVRŠINAH 2013 
 
Škoda zaradi suše na kmetijskih površinah je v Slovenj Gradcu primerljiva s škodo po 
celotni državi. Največjo škodo je utrpelo travinje, za njim koruzni posevki in vrtnine, 
travniški sadovnjaki, hmeljišča … Na podlagi predogleda terena s strani svetovalne 
službe se ocenjuje, da je travinje na hribovskih, strmih in prisojnih legah prizadeto od 
45 do 50%, medtem ko so površine v dolini prizadete od 30 do 45%. Koruzna polja 
so prizadeta zelo različno od 20 do 55%, travniško sadje pa od 50 do 70%.   
 
MOSG je skladno s Postopkovnikom za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih 
nesrečah sporočila Upravi RS za zaščito in reševanje informacijo o posledicah suše na 
kmetijskih površinah. Sedaj je »na potezi država«, da nam pošlje Sklep o začetku 
popisa škode, na podlagi katerega bomo pozvali lastnike kmetijskih gospodarstev, da 
podajo vloge o poškodovanih kulturah. 
 
 
 

 
 
 
 

ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 
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POROČILO O IZVEDENIH PROJEKTIH 2013 
 
Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v vaškem jedru Sele  
V sklopu investicije v višini 99.186,31 EUR je Mestna občina Slovenj Gradec pridobila 
sofinanciranje s strani LAS MDD v višini 66.513,94 EUR. V investiciji je zajeta obnova 
in preplastitev ceste v dolžini 183 metrov, izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije, 
izgradnja javne razsvetljave ter hidrantnega in vodovodnega omrežja. Investicija je 
bila zaključena v mesecu avgustu. 
 
Cesta Gmajna 
V sklopu investicije v višini 146.032,44 EUR je Mestna občina Slovenj Gradec 
pridobila sofinanciranje s strani LAS MDD v višini 101.353,90 EUR. V investiciji je 
zajeta obnova in preplastitev dela ceste na Gmajno ter dela odcepa Trošt v skupni 
dolžini 297 metrov, izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije in izgradnja javne 
razsvetljave. Investicija je bila zaključena v mesecu avgustu. 
 
Rekonstrukcija Tomšičeve ulice 
Rekonstrukcija dela Tomšičeve ulice v dolžini okoli 150 metrov. V sklopu investicije 
smo zamenjali meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo in asfaltno prevleko. 
Vrednost investicije je bila 80.000,00 EUR. Investicija je bila zaključena v mesecu 
juliju. 
 
Plaz LC Umek – Sv. Duh 
Sanacija treh plazišč na lokalni cesti Umek – Sv. Duh. V sklopu investicije v skupni 
vrednosti 152.000,00 EUR smo na treh ločenih odsekih ceste sanirali posledice 
zemeljskih plazov, ki so ogrožale cesto. Izvedeni so bili trije objekti, in sicer kamnita 
zložba, kamniti zid in pilotna stena. Zaključek investicije v mesecu septembru. 
 
Cesta Razbor  
V letu 2012 smo pričeli s 7. etapo rekonstrukcije ceste na Razbor, kjer smo v dolžini 
1800 metrov izvedli spodnji ustroj ceste v makadamski obliki, odvodnjavanje in tri 
podporne zidove. Vzporedno z investicijo smo položili glavne vodovodne cevi v dolžini 
1595 metrov (do kmetije Kavnik). Skupna vrednost vseh izvedenih del je znašala 
160.000,00 EUR. Investicija je bila zaključena v mesecu juniju 2013. 
 
Cesta Brdnik 
Rekonstrukcija ceste Stari trg–Brdnik v dolžini 1100 metrov. V sklopu investicije smo 
izvedli meteorno kanalizacijo in protiprašno zaščito ceste. Vrednost investicije je bila 
130.000,00 EUR. Investicija se je začela izvajati v letu 2012, zaključila pa v mesecu 
aprilu 2013. 
 
Cesta Krnice 2 
Rekonstrukcija ceste Brezovnik–Krnice v dolžini 300 metrov. V okviru investicije smo 
izvedli protiprašno zaščito ceste s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije in 
javno razsvetljavo. Vrednost investicije je bila 51.000,00 EUR. Investicijo smo pričeli 
izvajati v letu 2012, zaključili pa v mesecu juniju 2013. 
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Sanacija plazu na LC377061 (Skobir) 
Izvedba pilotne stene, ki se je porušila v sklopu lanskih poplav. Objekt je bil prijavljen 
in tudi edini v celoti financiran s strani sredstev državnega proračuna v sklopu 
odprave posledic naravnih nesreč. Vrednost projekta je 132.000,00 EUR. V sklopu 
izgradnje bomo na podlagi izdelanih geoloških raziskav in projektov zgradili novo 
pilotno steno, ki bo preprečevala, da bi nestabilna pobočja na območju ceste 
ogrožala cesto. Izvedba investicije v mesecu septembru. 
 
Sanacija plazišč po poplavah 
Sanacija 11 plazišč na različnih lokacijah po občini v skupni vrednosti 173.000,00 
EUR. Pri sanaciji so bile uporabljene različne metode, kot so armirana zemljina, 
kamen v betonu in vrtanje AB pilotov. Celotna sredstva so bila zagotovljena s strani 
občinskega proračuna. Dela smo izvajali od meseca maja do avgusta. 
 
Izgradnja kanalizacijskega omrežja 
V letu 2013 smo nadaljevali z izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja na 
različnih lokacijah po občini. Izvedli smo priključke v naseljih Krnice (stare in nove), 
delu Turiške vasi (Tučmanova vas) in drugih manjših zaselkih. Na čistilno napravo 
smo priključili tudi Grmovškov dom na Kopah. Izvedli smo okoli 70 novih priključkov 
na čistilno napravo. Vrednost sredstev vloženih v izgradnjo kanalizacijskega omrežja 
v letu 2013 znaša okoli 300.000,00 EUR. 
 
Parkirišče za avtodome 
Investicijo smo izvedli zaradi povpraševanja obiskovalcev, ki v mesto pridejo z 
avtodomi. Zaradi smotrnosti smo investicijo izvedli v sklopu Mladinskega hotela na 
Ozarah. V prvi fazi smo uredili tri parkirna mesta za avtodome z možnostjo priklopa 
za električno energijo in vodo. Vrednost investicije je okoli 9.000,00 EUR. Investicijo 
smo izvedli v mesecu avgustu. 
 
Pločnik Stari trg 
V Starem trgu smo izvedli zadnjo fazo rekonstrukcije ceste na odseku Krožišče 
Colatio – Gasilski dom Stari trg, kjer smo izvedli izgradnjo pločnika v dolžini 300 
metrov in delno rekonstrukcijo ceste. V sklopu investicije smo položili 145 metrov 
vodovodnih cevi ter zamenjali dotrajano fekalno in meteorno kanalizacijo. Vrednost 
vseh del je znašala 77.000,00 EUR. Investicija se je pričela izvajati v letu 2012, 
zaključena pa je bila v mesecu juniju 2013. 
 
Parkirišče in pločnik Pameče 
Pri mrliški vežici v Pamečah smo izvedli II. fazo izgradnje pločnika in parkirišča. 
Zgradili smo parkirišče v velikosti 600 m2 in pločnik v dolžini 50 metrov. Vzporedno 
smo izvedli še delno rekonstrukcijo dovozne ceste. Vrednost investicije je znašala 
30.000,00 EUR. Investicija je bila zaključena v mesecu juniju 2013. Z izvedbo teh del 
se je zaključila tudi investicija izgradnje mrliške vežice Pameče z zunanjo ureditvijo. 
 
 
 
Prenova kegljišča Slovenj Gradec 
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Investitor Mestna občina Slovenj Gradec se je v okviru investicijskih vzdrževalnih del 
odločila prenoviti kegljišče, ki se nahaja v delu kletnih prostorov poslovnega objekta, 
zgrajenega na Celjski cesti 19 v Slovenj Gradcu. V pritličnih prostorih in preostalih 
kletnih prostorih se nahaja trgovina Tuš, ki bo tudi sofinancirala skupne dele 
kegljišča. Prostori kegljišča so dotrajani in stari cca 38 let. Predvideno je rušenje 
obstoječega vetrolova z nadstrešnico in obstoječih neustreznih garderob za 
tekmovalce. Uredili se bosta dve novi in večji garderobi z umivalnico in sanitarijami 
ter novi vetrolov z nadstrešnico. Predvidena so tudi vsa nova okna v ALU izvedbi ter 
zamenjava dotrajanih notranjih vrat. Prav tako se bodo prenovile strojne in elektro 
instalacije. Vrednost investicije je 84.660,34 EUR (z DDV). Rok izvedbe del je konec 
meseca septembra. 
 
Mrežni podjetniški inkubator Koroške Slovenj Gradec 
Statistični podatki za koroško statistično regijo, kakor tudi za Mestno občino Slovenj 
Gradec kažejo, da se na gospodarskem področju obeh v zadnjih petih letih ne 
dosegajo želeni rezultati z vidika poslovnih aktivnostih (posledica gospodarske krize 
in slabih poslovnih odločitev v podjetjih), oziroma kazalniki gospodarske uspešnosti 
kažejo na upad poslovne aktivnosti, kar se v okolju nazorno kaže v zapiranju podjetij, 
odpuščanju delavcev, nezaposlenosti, nezadostnem številu novo ustanovljenih 
podjetij, pičlemu vlaganju v gospodarstvu, skromnemu vlaganju v raziskave in razvoj. 
Tako smo v Mestni občini Slovenj Gradec združili prizadevanja za aktivno ustvarjanje 
novih inovativnih oblik za ustvarjanje prijaznega inovativnega okolja za tehnološki in 
gospodarski preboj. V okviru teh prizadevanj se je zastavila gradnja Mrežnega 
podjetniškega inkubatorja MPIK Slovenj Gradec na lokaciji Poslovne cone Ozare, za 
investicijo je Mestna občina Slovenj Gradec pridobila subvencijo v višini 1.800.000,00 
EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Objekt bil zaključen v mesecu 
avgustu. Skupna vrednost naložbe je 3.034.000,00 EUR z DDV. V samem objektu so 
umeščeni pisarniški prostori uprave, kabineti, konferenčna soba in knjižnica z 
založbo. Del objekta je namenjen predavalnicam, laboratorijem in računalniškim 
učilnicam s pripadajočimi kabineti. 
V četrtem nadstropju so predvideni prostori za pisarniški inkubator, v osrednjem delu 
nadstropja bosta urejena družabni in večnamenski prostor. 
 
Kanalizacija letališče 
V izvajanju je še izgradnja kanalizacijskega priključka letališča v dolžini 670 metrov. 
Vrednost investicije znaša 35.000,00 EUR in bo v deležu 40 % pokrita s strani 
lastnika letališča.  
 
Zamenjava vodovodnih cevi Podgorje –Suhi Dol 
V izvajanju je dvoletna investicija v zamenjavo vodovodnih cevi na glavnem 
vodovodnem cevovodu na relaciji Podgorje–Suhi Dol, zaradi dotrajanosti le-tega. 
Dolžina zamenjave cevi je 3000 metrov. Vrednost investicije znaša 280.000,00 EUR.  
 
Izvajanje zimske službe na občinskih cestah v MOSG 
V lanski zimi je bilo za izvajanje zimske službe na občinskih cestah v Mestni občini 
Slovenj Gradec potrebno zagotoviti ok. 75 % več sredstev, kot jih je bilo porabljenih 
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v letu poprej. Podatki o izvajanju zimske službe in primerjavi z letom poprej se 
nahajajo v spodnji tabeli. 
 

 Sezona 2011/2012 Sezona 2012/2013 

Število pluženj 7 24 

Število posipanj – asfalt 21 30 

Število posipanj – makadam  5 9 

Sol (v tonah) 394 579 

Pesek 4-8 (v m3) 581 850 

Pesek 8-16 (v m3) 910 966 

Kompletni stroški zimske 
službe 

295.259,00 € 517.385,04 € 

Predvideni stroški sanacije 
poškodb po zimski službi 

25.000,00 € 50.000,00 € 

 
 

 
SANACIJA VODOTOKOV V MO SLOVENJ GRADEC PO POPLAVAH 

 
V lanskem letu (novembra 2012) so poplave v MO Slovenj Gradec povzročile veliko 
škode. V strugah vodotokov je bila na več mestih poškodovana obstoječa vodna 
infrastruktura, naravne brežine, na mestih z manjšim padcem in razširjenih delih pa 
so bile odložene naplavine. Zaradi teh poškodb so sedaj že ob večjih vodah močno 
ogrožene stanovanjske hiše, javna in gospodarska infrastruktura.  
Program odprave posledic naravnih nesreč, ki ga je sprejela vlada, predvideva 
odpravo posledic poplav v petih letih, v letošnjem letu pa je za ta namen zagotovila 
okrog 22 milijonov evrov. Za območje MO Slovenj Gradec je koncesionar za urejanje 
vodotokov VGP Drava skupaj z MOSG sestavil program najnujnejših ukrepov na 
najbolj prizadetih in potencialno najnevarnejših odsekih vzdolž rek in potokov 
Mislinja, Suhodolnica, Homšnica, Barbarski potok, Jenina in drugih vodotokov.  
Sanacijski program skupaj z rednimi vzdrževalnimi in investicijskimi deli je ocenjen na 
840.000 €. Za redno vzdrževanje je  MOSG prispevala znesek 46.000 €. 
Ta program je trenutno v izvajanju. V preglednici so navedeni vsi letošnji projekti. 
Zeleno so obarvani že izvedeni, vijolično tisti, ki so v teku, načrtovani pa rdeče.  



15 

 

IZVAJANJE DEL V OBMOČJU MESTNE OBČINE SL. GRADEC

Mislinja - vzdrževalna dela gorvodno od mostu - Šmartno 

Mislinja - vzdrževalna dela pri hiši Legen 25 a

Jenina - vzdrževalna dela pri hiši Mislinjska Dobrava 80

Mislinja - san.dela po popl. nov.'12 - Pameče

Mislinja - san.dela po popl. nov.'12 - Legen 23 (DaPlast), Šmartno 16 

Mislinja - san.dela po popl. nov.'12 - Turiška vas 

Barbarski potok - san.dela po popl. nov.'12 - Legen 133

Suhodolnica - san.dela po popl. nov.'12 - Podgorje 132, 105

Homšnica - san.dela po popl. nov.'12 - Slovenj Gradec 

Radušnica - san.dela po popl. nov.'12 - Raduše 25a

Jenina - san.dela po popl. nov.'12  - Lahovnik, Bučinek 

Kolarica - san.dela po popl. nov.'12 - Vodriž 12

Hud. v Kranjski vasi - san.dela po popl. nov.'12 - prag

Trobeljščica - san.dela po popl. nov.'12 - Troblje 22

Mislinja - VS 2013 - Kopališka ulica  
 
 
Letošnji obseg sredstev za sanacijo vodotokov je zadovoljiv in v kolikor bodo vsa dela 
izvedena po načrtih, bomo ob morebitnih poplavah v jesenskem času bistveno bolj 
varni kot lansko leto in tudi ob enaki količini vode do večje škode ne bo prišlo. 
Dodatno bo izvedena regulacija Suhodolnice, 2. faza od mostu pri pokopališču do 
Kuharjevega parka. Investicija bo financirana iz kohezijskega sklada v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI). Prvi 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je izvedlo razpis za izvedbo del, vendar ga 
je v juniju razveljavilo zaradi preseganja vrednosti del v ponudbi glede na odobreno 
vrednost, ki je ob prvem razpisu znašala okrog 770.000 € brez davka na dodano 
vrednost. 
MKO je pred kratkim ponovilo razpis za izvedbo del. Tokrat je razpis uspel. Vrednost 
projekta regulacije Suhadolnice ob ponovljenem razpisu znaša kar 997.000 EUR brez 
davka na dodano vrednost. Podpis pogodbe med MKO in izvajalcem se pričakuje 
konec meseca oktobra in pričetek del takoj zatem (ob predpostavki, da se ponudniki 
na izbiro izvajalca ne bodo pritožili). Rok za izvedbo je 6 mesecev od podpisa 
pogodbe. 
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REFERAT ZA PROMET 
UKREPI ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI 

 
 
IZGRADNJA AVTOBUSNEGA OBRAČALIŠČA PRI PODRUŽNIČNI OSNOVI ŠOLI SELE–
VRHE 
 
V okviru izvajanja ukrepov za izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh smo 
tudi v letošnjem letu nadaljevali z ukrepi izgradnje avtobusnih postajališč – obračališč 
pred osnovnimi šolami za tako imenovane šolske prevoze. Z urejanjem avtobusnih 
obračališč smo pričeli že v preteklih letih, in sicer prednostno pri tistih osnovnih 
šolah, kjer se pojavljajo največje zgostitve šolskih prevozov. Avtobusna postajališča 
so zgrajena na način obračališča in morajo zagotavljati najvišji nivo varnosti otrok pri 
vstopanju in izstopanju iz vozila, naj si bo to šolski avtobus ali šolski kombi. Bistven 
poudarek za zagotavljanja varnosti otrok je ta, da vozila pred vstopanjem ali 
izstopanjem otrok, na samih postajališčih ne smejo voziti vzvratno. Z letošnjim 
šolskim letom je tako urejeno novo avtobusno postajališče – obračališče pred 
podružnično osnovno šolo Sele–Vrhe, kjer se dnevno opravlja prevoz za 55 
šoloobveznih otrok, ki so upravičeni do šolskih prevozov. Obračališče bo zvišalo nivo 
prometne varnosti tudi pri dovozu in odvozu otrok v vrtec, ki je prav tako lociran v 
prostorih šole. Vrednost del ureditve obračališča za šolske prevoze in dela parkirišča 
za zaposlene znaša 20.000,00 EUR. 
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ŠOLSKE PATRULJE OB PRIČETKU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skupaj s Policijsko postajo Slovenj 
Gradec že trinajsto leto zapored organizira tako imenovane »šolske patrulje«, v 
katerih sodelujejo posamezniki prostovoljci, ki naše otroke v prvih šolskih dneh 
varujejo na šolskih poteh pri prihodu in odhodu iz šole. Izkušnje iz preteklih let so na 
tem področju pokazale odlične rezultate, saj se na našem področju v vseh teh letih ni 
pripetila nobena prometna nezgoda, v kateri bi bil udeležen otrok. Pri tem gre velika 
zahvala posameznikom prostovoljcem, ki namenijo svoj prosti čas za varovanje vseh 
naših otrok na poti v šolo in iz nje. V akciji sodeluje preko 25 prostovoljcev, ki 
prihajajo iz Združenja šoferjev in avtomehanikov, Rdečega križa, Gasilskega društva 
Slovenj Gradec, Gasilskega društva Pameče, Gasilskega društva Stari trg, Gasilskega 
društva Sele–Vrhe, Gasilskega društva Šmartno in podjetja Sintal, pri tem pa jim 
pomagajo tudi člani posameznih vaških skupnosti. 

 
 
MEDOBČINSKO REDARSTVO 
 
Medobčinsko redarstvo s sedežem v Mestni občini Slovenj Gradec trenutno deluje v 
treh občinah, in sicer v MO Slovenj Gradec, Občini Radlje ob Dravi in Občini 
Vuzenica. K službi pa se je pridružila tudi Občina Dravograd, kjer bo medobčinsko 
redarstvo predvidoma pričelo z delovanjem v letošnjem letu.  
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Medobčinsko redarstvo je skupaj s Policijsko postajo Slovenj Gradec v letošnjem letu 
izvedlo nekaj skupnih nadzorov s področij, kjer velja deljena pristojnost. Med drugim 
se je izvajal skupni nadzor na površinah za kolesarje, in sicer sta bila v skupni patrulji 
prisotna policist kolesar in občinski redar kolesar. Izvedli smo tudi vsakoletni 
obsežnejši poostren nadzor nad lastniki in skrbniki psov na območju PP Slovenj 
Gradec, torej na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinje, v kateri 
so poleg medobčinskih redarjev in policistov Policijske postaje Slovenj Gradec 
sodelovali tudi policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov PU Celje, 
veterinarski inšpektor Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
Območni urad Maribor, veterinarji in veterinarska inšpekcija.  
Namen akcije je bil ozaveščanje lastnikov oziroma skrbnikov psov o njihovih 
dolžnostih, s čimer želimo prispevati k še boljšemu sobivanju človeka in psa. 
Poostren nadzor je bil usmerjen preverjanju ali lastniki zagotavljajo ustrezno varstvo 
svojih psov na javnih mestih, skrbijo za njihovo cepljenje in označitev ter 
odstranjevanje pasjih iztrebkov.  

 
 
PROMET 
 
PROMETNA ŠTUDIJA MESTA SLOVENJ GRADEC 
 
V letu 2013 je v izdelavi Prometna študija mesta Slovenj Gradec 2013, zadnja takšna 
študija je bila narejena leta 2004, v okviru katere se je izvedlo največje štetje 
prometa v zgodovini mesta. Za kvalitetno načrtovanje kasnejših prometnic je bilo 

http://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/druga-podroja/1018
http://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/druga-podroja/1018
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potrebno ugotoviti obstoječo stanje prometnih obremenitev na posameznih odsekih 
cest in križišč. V ta namen je bilo izvedeno štetje prometa kar na 14 križiščih, v 
okviru študije za mirujoč promet pa na 15 parkiriščih. Za samo štetje na terenu nam 
je na pomoč priskočila Gimnazija Slovenj Gradec, ki v okviru svojega učnega 
programa deloma obdeluje tudi statistične podatke o prometnih obremenitvah. Pri 
štetju so sodelovali dijaki 3. letnika, in sicer je bilo na terenu skupno 38 dijakov. V 
okviru prometne študije so podatki o prometnih obremenitvah že obdelani in se 
bistveno ne razlikujejo od podatkov iz preteklih let. Trenutno poteka modeliranje 
prometa v 10 in 20 letni planski dobi, ki bo omogočilo kasnejše načrtovanje in 
predlagane rešitve za dograditev prometnic in križišč. Rezultati prometne študije 
bodo kasneje v celoti predstavljeni tudi javnosti.  
 
 

 
 
 
 

ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE KOROŠKE,  
URAD ZA PRIPRAVO PROJEKTOV PRI MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC 

 
I. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH VODA V MESTNI OBČINI 

SLOVENJ GRADEC 
 
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je 3. 9. 2013 sprejel Operativni program 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Mestni občini Slovenj 
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Gradec za obdobje 2013–2017 (v nadaljevanju OP), ki ga je izdelal Organ skupne 
občinske uprave Koroške. 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
je na področju opravljanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe eden 
ključnih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja ter 
sprejete strategije razvoja Mestne občine Slovenj Gradec.  
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
je izvedbeni akt, s katerim so določena ciljna območja tako, da bo izboljšano 
trenutno stanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. 
Izboljšanje trenutnega stanja je predvideno z naslednjimi ključnimi ukrepi: 
Uskladitev upravljanja sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda v skladu z evropskimi predpisi, nacionalno zakonodajo in predpisi 
Mestne občine Slovenj Gradec. 
Posodobitev obstoječih sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda s ciljem učinkovitejšega in uspešnejšega upravljanja z njimi.  
Izgradnja novih sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda na območjih, kjer se centralizirana rešitev izkaže za ekonomsko ustrezno.  
Zagotoviti ločevanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 
 
Oktobra 2010 je Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo nov noveliran Državni 
operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je uvedel nekaj novosti, 
glede na prejšnjega. Na novo so se opredelila območja poselitve (aglomeracije), kjer 
morajo občine zagotoviti ustrezno odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda. 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode velja za celotno 
obdobje izgradnje javne kanalizacije oziroma, kjer to ni predpisano, ustrezno ureditev 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode do konca leta 2015 oziroma do konca 
leta 2017, upoštevaje gostoto naseljenosti. 
Mestno občino Slovenj Gradec sestavlja 22 naselij, razteza se na površini 173,7 km2 
in ima po podatkih iz zadnjega popisa prebivalstva 16.870 prebivalcev. Število 
prebivalcev se je od leta 2008 pa do leta 2013 zmanjšalo za 237. Gostota naselitve je 
97,1 prebivalca na km2 (leta 2013 – SURS). 
Republika Slovenja se razteza na 20.273 km2

, ima 2.058,821 prebivalcev (popis 
prebivalstva 2013 – SURS), gostota poselitve pa je 101,6 prebivalcev na km2. 
 
Graf 1: Pregled števila prebivalstva v Mestni občini Slovenj Gradec po naseljih iz leta 
2013 
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V skladu z Operativnim programom je potrebno po posameznih občinah upoštevati 
prednostni vrstni red izvajanja OP – gradnje javne kanalizacije znotraj posameznih 
območij poselitve. Ukrep, ki pomeni gradnjo javne kanalizacije znotraj območij 
poselitve iz osnovne stopnje OP, ima prednost pred ukrepi, ki pomenijo gradnjo 
javne kanalizacije znotraj območij poselitve iz dodatnih stopenj OP. Ukrep, ki pomeni 
gradnjo javne kanalizacije znotraj območij poselitve iz nadrejene dodatne stopnje OP, 
ima prednost pred ukrepi, ki pomenijo gradnjo javne kanalizacije znotraj območij 
poselitve iz podrejenih dodatnih stopenj OP.  
Dodatno pa je potrebno v primeru sofinanciranja investicij s sredstvi državnega 
proračuna prednostni vrstni red upoštevati na državni ravni, kar pomeni, da pred 
izvedbo vseh ukrepov iz osnovne stopnje operativnega programa državno 
sofinanciranje ukrepov iz dodatnih stopenj operativnega programa ni dopustno. V 
tem primeru se ukrepi štejejo za izvedene tudi, če so investicije, ki zagotavljajo 
izvedbo ukrepov v teku in je za njihovo dokončanje že zagotovljeno financiranje. 
V obdobju do 31. decembra 2015 se morajo v največji možni meri prednostno izvajati 
ukrepi, ki zagotavljajo izpolnjevanje ciljev tega programa na območjih naselij ali 
delov naselij, oziroma mora biti zgrajeno kanalizacijsko omrežje v tistih delih naselij, 
ki so uvrščena v poglavje 6.1.6. Državnega operativnega programa. V Mestni občini 
Slovenj Gradec pod to poglavje spada območje aglomeracije Slovenj Gradec, ostale 
aglomeracije, kot so Troblje, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Turiška vas, Tomaška vas, 
Legen, Vrhe, Podgorje in Mislinjska Dobrava, pa morajo biti opremljene s kanalizacijo 
in komunalno čistilno napravo, oziroma priključena na centralno čistilno napravo do 
31. 12. 2017. 
Graf 2: Odstotek prebivalcev v Mestni občini Slovenj Gradec glede na opremljenost z 
javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo 
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S sprejetim Operativnim programom v tej fazi, ko so trenutno zajete samo obstoječe, 
na državnem nivoju opredeljene aglomeracije, je predvidena dodatna priključitev za 
360 objektov oziroma 1387 populacijskih ekvivalentov (populacijski ekvivalent oz. PE 
je sinonim za eno osebo). Dolžina predvidenih kanalizacijskih vodov znaša okoli 28 
kilometrov ob že zgrajenih 78 kilometrih kanalizacijskega omrežja. 
 
Sestavni del OP so tudi že izdelani projekti za izgradnjo kanalizacijskega sistema, kar 
je bilo v celoti izdelano v okviru Organa skupne občinske uprave. 
Seveda pa bo potrebno še v letošnjem letu OP nadgraditi z vključitvijo naselij ali 
delov naselij izven obstoječih aglomeracij, kjer so že zaznane potrebe po izgradnji 
kanalizacijskega omrežja, ki se bo priključilo na centralno čistilno napravo, ali pa 
bodo, če se bo izkazalo za racionalnejšo rešitev, zgrajene male čistilne naprave. 
Mestna občina Slovenj Gradec se v okviru javnega razpisa glede dodelitve 
nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete 
»Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, kamor 
sodi ta projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH VODA V 
MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«, prijavlja za sofinanciranje projekta. 
Dokument za projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH KOMUNALNIH VODA V 
MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC« je pripravila Mestna Občina Slovenj Gradec, 
Urad za pripravo projektov in skupne redarske službe v okviru Mestne Občine Slovenj 
Gradec.  
 
Zgradili in uredili bomo javno komunalno infrastrukturo, ki bo povezala posamezne 
aglomeracije s komunalnimi vodi s CČN Mestne občine Slovenj Gradec, s čimer se bo 
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izboljšalo stanje okolja in dostopnost do urejene komunalne infrastrukture. Eden 
glavnih vzrokov prekomernega onesnaževanja voda so točkovne emisije komunalnih 
odpadnih voda, posredno pa tudi podtalne vodne zaloge, namenjene vodooskrbi. 
Posebej pereč problem je ta, da se odpadne komunalne vode na področju 
aglomeracij, ki niso priključene na CČN tako ali drugače iztekajo v reko Mislinjo. 
Zaskrbljujoče je tudi to, da so te aglomeracije v neposredni bližini ali pa v območju 
Nature 2000. Takšno zatečeno stanje je z okoljevarstvenega vidika nesprejemljivo in 
kar kliče po sanaciji in ureditvi obstoječega stanja. 
Projekt bomo izvajali v naseljih Slovenj Gradec, Troblje, Gmajna, Gradišče, 
Golavabuka, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Turiška vas, Tomaška vas, Legen, 
Podgorje in Mislinjska Dobrava v dolžini okoli 16 kilometrov. Predvidevamo, da se bo 
lahko na podlagi izpeljanega projekta na kanalizacijsko omrežje priključilo okoli 200 
gospodinjstev. 
 
Investicija se začenja v letu 2013 in mora biti dokončana do konca septembra 2014. 
Ocenjena vrednost investicije znaša 1.191.050,00 EUR brez davka na dodano 
vrednost, delež sofinanciranja ESSR pa znaša 55,83 % oziroma 665.000,00 EUR. 
 
 
 
 
 
II. RAZPIS MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, UKREP 3.2.2. 
V postopku javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 
skupne kmetijske politike Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007–2013 za obnovo in razvoj vasi, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja ter 
zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih, je bilo v 
Uradu za pripravo projektov pripravljenih in na javni razpis prijavljenih 5 projektov: 
Ureditev vaškega jedra Gmajna, Mestna občina Slovenj Gradec, 
Izboljšanje življenjskih pogojev v naseljih Dovže– Razborca, Občina Mislinja, 
Rekonstrukcija prometne in komunalne infrastrukture v podeželskih naseljih občine 
Ribnica na Pohorju, Občina Ribnica na Pohorju, 
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture ter površin za skupne namene v 
občini Podvelka, Občina Podvelka, 
Obnova graščine Kienhofen, Občina Muta. 
Nepovratna sredstva iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi so namenska sredstva 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Z njimi se lahko financira največ 
60 % celotnih upravičenih stroškov operacije, najmanj 40 % celotnih upravičenih 
stroškov mora zagotoviti lokalna skupnost iz lastnih virov (lastna udeležba).  
 
Projekt Mestne občine Slovenj Gradec, »Ureditev vaškega jedra Gmajna« je konec 
avgusta 2013 pridobil pozitiven sklep o sofinanciranju v višini okoli 290.000,00 EUR. 
Skladno z nameni bo Mestna občina Slovenj Gradec zasledovala sledeče strateške 
cilje: 
vsestranski razvoj občine, 
zmanjševanje razlik med urbanim in ruralnim prostorom, 
izboljšati bivalne pogoje na podeželskem območju, 
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gospodarska rast in nova delovna mesta, 
razvoj komunalno logistične infrastrukture, 
izboljšati družbene, kulturne in druge aktivnosti v vasi, 
spodbuditi turizem s poudarkom ohranjanja naravnih vrednot. 
 
Z realizacijo projekta bomo dosegli naslednje specifične cilje: 
ureditev površin za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov, 
ureditev parkirišča, 
ureditev dohodne poti s pločnikom, 
ureditev javne razsvetljave, 
postavitev urbane infrastrukture – klopi, table, izveski, 
ureditev kanalizacije in drugih vodov pod zemeljsko površino (kanalizacija 
elektronskih komunikacij, fekalna kanalizacija, ureditev vodovoda) 
 
Vizija razvoja podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec je: »Ustvarjanje kvalitetnega 
življenjskega in delovnega okolja z ohranjanjem vrednot tega prostora, na katerem 
poteka pestra in uspešna gospodarska dejavnost, ki zagotavlja poseljenost in večjo 
ekonomsko samostojnost v smeri dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, ki bodo temeljile 
na izkoriščanju lastnih potencialov, naravni in kulturno-etnološki dediščini na 
podeželju in eko-turizmu«. 
 
V ocenjeni vrednosti izvedbe operacije so po tekočih cenah zajeti naslednji stroški: 
Cesta, vaško jedro in informacijsko komunikacijska kanalizacija: 
Rekonstrukcija ceste z drenažo, odvodnjavanjem in pločnikom. 
Urbana oprema s prireditvenim prostorom in prostorom za trženje. 
Komunalna infrastruktura / Fekalna kanalizacija. 
Komunalna infrastruktura / Ureditev javne razsvetljave. 
Nadzor nad GOI deli. 
 
Skupna predračunska vrednost investicije znaša 600.000,00 EUR, od tega znaša 
delež sofinanciranja, kot že omenjeno, skoraj 50 % oziroma okoli 290.000,00 EUR. 
Investicija se bo izvajala v letu 2014. 
 
III. PROJEKTI, POTRJENI V OKVIRU 2 NIP 2012 LAS MDD 
 
V okviru odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje, pisarne LEADER je LAS MDD v 
aprilu 2013 dobila odločbo o potrditvi 13 projektov v okviru 2 NIP 2012, s katerim je 
zadruga tudi počrpala vsa razpoložljiva sredstva LEADER, ki so ji bila dodeljena za 
obdobje 2007–2013. 
Potrjeni so bili sledeči projekti: 

št. ime projekta 
 
 

1 
Geološka tematska pot –  
odsek Remšnik 

   Občina Radlje ob Dravi 

 
 
2 

 
Poslovilni objekt Sv. Anton na 
Pohorju – tipski projekt značilne 

Občina Radlje ob  Dravi          
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podeželske arhitekture območja 

 
3 

 
Cesta Gmajna 

Mestna občina Slovenj 
Gradec      

 
 
4 

 
Priprava organizacijskih vidikov 
samooskrbe na področju LAS MDD 

MPIK D.O.O.             

 
5 

 
Ureditev fekalne kanalizacije v 
naselju Šentjedrt 

 
OBČINA DRAVOGRAD 

            

 
6 

 
Načrt varstva naravnih vrednot in 
turizem 

KOVIVIS 
 
            

 
7 

 
Mreženje tematskih poti v Mislinjski 
in Dravski dolini 

 
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE 
SLOVENJ GRADEC D.O.O. 

 
            

 
8 

 
Ureditev objektov in komunalnih 
vodov ceste na Gortini od hišne št. 
44 do hišne št. 51 

 
OBČINA MUTA 

           
            

 
 
 
9 

 
 
Obnova infrastrukture za 
zagotavljanje primerne in kvalitetne 
pitne vode v naselju Ribnica na 
Pohorju 

 
 
OBČINA RIBNICA 
NA POHORJU 

 
 
 
 
/ 

 
10 

 
Obnova starega gradu v Vuzenici 

 
OBČINA VUZENICA 

 
          
/ 

 
11 

 
Ureditev cestne in komunalne 
infrastrukture v vaškem jedru Sele 

 
MESTNA OBČINA 
SLOVENJ GRADEC 

 
          
/ 

 
12 

 
Pomožni športni objekt Kapla ob 
igrišču 

 
OBČINA PODVELKA 

 
          
/ 

 
13 
 

Ureditev ceste  
Šentilj–Dovže 

OBČINA MSILINJA 
          
/ 

Mestna občina Slovenj Gradec je prijavila dva projekta, Ureditev vaškega jedra 
Gmajna, ki je nadaljevanje projekta, odobrenega s strani MKO v okviru ukrepa 3.2.2. 
– Obnova in razvoj vasi in si pridobila sofinanciranja EU sredstev v višini 101.000,00 
EUR ter Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v vaškem jedru Sele, v katerem 
je pridobila sofinanciranja EU sredstev v višini 66.500,00 EUR. 
 
IV. ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV V OBČINSKI LASTI 
 
Na podlagi javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova 
»Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih 
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domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna 
raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013, 1. 2.2013, je Urad za 
pripravo projektov prijavil 6 projektov in za VSE pridobil pozitivne sklepe o 
sofinanciranju: Energetska sanacija POŠ Razbor, Energetska sanacija POŠ Šmiklavž, 
Energetska sanacija OŠ Mislinja, Energetska sanacija OŠ Vuzenica, Energetska 
sanacija OŠ Brezno–Podvelka, Energetska sanacija Zdravstvenega doma Radlje ob 
Dravi. 
Predmet in cilj, ki ga z izvedbo prijavljenega projekta želimo doseči, je pri obstoječi 
stavbi izboljšati toplotne karakteristike, ki nimajo ustrezne toplotne zaščite oz. je ta 
nezadostna.  
Dejavnosti, ki so predvidene s strani projektanta: 
toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken in 
vrat na ovoju stavbe.  
V teh primerih gre za 100 % sofinanciranje EU sredstev, delež občine je le v 
zagotavljanju sredstev za davek na dodano vrednost. 
 
 
 
 
 
1. ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA RAZBOR 

ZAP. 
ŠT. VIR 2013 2014 SKUPAJ delež 

  UPRAVIČENI STROŠKI 0,00 62.982,49 62.982,49 100,00% 

1. Kohezijski sklad 0,00 53.535,12 53.535,12 85,00% 

  
EU (85 % od Kohezijskega 
sklada) 0,00 45.504,85 45.504,85 

 

  
SLO (15 % od Kohezijskega 
sklada) 0,00 8.030,27 8.030,27 

 2. Lastni vir upravičeni stroški 0,00 9.447,37 9.447,37 15,00% 

  NEUPRAVIČENI STROŠKI 0,00 12.596,50 12.596,50 100,00% 

2. 
Lastni vir neupravičeni 
stroški  0,00 12.596,50 12.596,50 0,00% 

  SKUPAJ 0,00 75.578,99 75.578,99 100,00% 

1. Kohezijski sklad 0,00 53.535,12 53.535,12 70,83% 

  
EU (85 % od Kohezijskega 
sklada) 0,00 45.504,85 45.504,85 

 

  
SLO (15 % od Kohezijskega 
sklada) 0,00 8.030,27 8.030,27 

 2. Lastni viri 0,00 22.043,87 22.043,87 29,17% 

 
ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA ŠMIKLAVŽ 

ZAP. 
ŠT. VIR 2013 2014 SKUPAJ delež 
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  UPRAVIČENI STROŠKI 0,00 50.178,40 50.178,40 100,00% 

1. Kohezijski skad 0,00 42.651,64 42.651,64 85,00% 

  
EU (85 % od Kohezijskega 
sklada) 0,00 36.253,89 36.253,89   

  
SLO (15 % od Kohezijskega 
sklada) 0,00 6.397,75 6.397,75   

2. Lastni vir upravičeni stroški 0,00 7.526,76 7.526,76 15,00% 

  NEUPRAVIČENI STROŠKI 0,00 10.035,68 10.035,68 100,00% 

2. 
Lastni vir neupravičeni 
stroški  0,00 10.035,68 10.035,68 0,00% 

  SKUPAJ 0,00 60.214,08 60.214,08 100,00% 

1. Kohezijski sklad 0,00 42.651,64 42.651,64 70,83% 

  
EU (85 % od Kohezijskega 
sklada) 0,00 36.253,89 36.253,89   

  
SLO (15 % od Kohezijskega 
sklada) 0,00 6.397,75 6.397,75   

2. Lastni viri 0,00 17.562,44 17.562,44 29,17% 

 
 
 
 
 
V. SOFINANCIRANJE NA PODLAGI 23. ČLENA ZFO 
 
Na podlagi dodelitev sredstev iz naslova »Povabilo občinam k oddaji načrtov porabe« 
na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 
123/2006, 101/2007 OdlUS: U-l-24/07-66, 57/2008, 84/2010-ZIU, 36/2011, 40/2012-
ZUJF), je Urad za pripravo projektov prijavil sledeče investicije: 
 
Obnova strehe in Druge osnovne šole, Mestna občina Slovenj Gradec, 
Adaptacija ceste Vuzenica–Cank–Dravče, Občina Vuzenica, 
Sanacija vodovodnega omrežja v Josipdolu, Občina Ribnica na Pohorju, 
Odvajanje in čiščenje voda v porečju Drave, Občina Vuzenica, 
Obnova občinskih cest, Občina Mislinja, 
Mrežni podjetniški inkubator, Mestna občina Slovenj Gradec. 
 
Na osnovi energetskega pregleda in samega stanja v Drugi OŠ Slovenj Gradec je 
Mestna občina Slovenj Gradec odločila, da je nujno potrebna investicija v streho 
Druge OŠ Slovenj Gradec. S to investicijo Mestna občina Slovenj Gradec sledi svoji 
viziji glede učinkovite rabe energije in skrbi za svoje premoženje kot dober gospodar. 
Predmet in cilj prijave je bil izboljšati toplotne karakteristike s sanacijo strehe in 
hkrati vplivati na boljše bivanjske pogoje.  
Predvidena je zamenjava obstoječe kritine s kritino, ki je primerna za takšen objekt z 
razgibano streho in različnimi nakloni. Prav tako je potrebno predvideti sanacijo 
ostrešja, ki je zaradi vode preperelo ali poškodovano. Glede na toplotni izračun je 
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predvidena dodatna toplotna sanacija strehe na delih, ki predstavljajo toplotni ovoj 
objekta in podstrešja v skladu z zahtevami PURES.  
Z investicijsko namero bodo zasledovani cilje glede trajnostne rabe energije, ki si jih 
je Slovenija zadala s sprejetjem Resolucije o nacionalnem energetskem programu, po 
katerem so na področju URE podani cilji glede povečanja energetske učinkovitosti in 
bodo hkrati vplivali na boljše bivanjske pogoje vseh uporabnikov šole. 
Skupna predračunska vrednost investicije je znašala okoli 210.000,00 EUR, od tega 
znaša vrednost sofinanciranja države na podlagi ZFO-1 169.551,45 EUR, MOSG pa 
zagotavlja 19,55 % vrednosti investicije oziroma 41.000,00 EUR. 
Sofinanciranje na podlagi 23. člena ZFO-1 je bilo zagotovljeno tudi s prijavo 
investicije Mrežnega podjetniškega inkubatorja v višini 166.085,55 EUR. 
 
Poleg navedenih prijav na javne razpise Urad za pripravo projektov pripravlja tudi 
dokumentacijo za financiranje Ministrstva za gospodarstvo za izgradnjo žičniške 
infrastrukture za Občino Ribnica na Pohorju, izvaja javne razpise na podlagi Zakona o 
javnem naročanju ter pripravlja operativne programe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode, vključno s projekti za vse občine.  

 
 
 
 
 
 
 

POROČILO O DELU OBČINSKEGA SVETA V LETU 2013 
 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine in šteje 25 članov. Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je imel 
vključno z mesecem septembrom v letu 2013 šest rednih sej. Zasedal je v sejni 
dvorani Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec. Občinski svet 
je na svojih rednih sejah skupno obravnaval 62 točk dnevnega reda. V letu 2013 na 
izredni seji še ni zasedal, nekaj odločitev je sprejel na petih dopisnih sejah. Prejetih 
je bilo veliko število pobud in vprašanj svetnice in svetnikov Občinskega sveta, na 
katera so strokovne službe uprave pripravile ustrezne odgovore. 
 
Občinski svet je v okviru svojih pristojnosti sprejemal odloke in druge splošne akte, 
nadalje obravnaval in sprejemal prostorske plane in druge plane razvoja občine, 
sprejel občinski proračun in zaključni račun, nadzoroval delo župana, podžupana in 
Občinske uprave glede izvajanja odločitev Občinskega sveta, imenoval in razreševal 
člane komisij in odborov Občinskega sveta, odločal o pridobitvi in odtujitvi 
občinskega premoženja, v kolikor s Statutom občine ali z Odlokom za odločanje o 
tem ni pooblaščen župan, odločal o najemu posojila ter odločal o vseh zadevah, ki jih 
določa zakonodaja in Statut Mestne občine Slovenj Gradec. 
 
Med najpomembnejši akti je zagotovo sprejem Odloka o proračunu Mestne občine 
Slovenj Gradec za leto 2013. V mesecu juliju pa so potrdili prvi rebalans. Sprejeli so 
še vrsto drugih odlokov in pravilnikov, izmed katerih velja izpostaviti Odlok o urejanju 
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vrtičkarstva v Mestni občini Slovenj Gradec in na podlagi le-tega Pravilnik za urejanje 
območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec, nadalje Odlok o pripojitvi Javnega 
zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov »Vetrnica« k javnemu zavodu 
»Zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec« ter Pravilnik o organiziranju 
šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec. 
Obravnavali in sprejeli so tudi Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni 
občini Slovenj Gradec za naslednje večletno obdobje.  
 
Delovna telesa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, to so komisije in 
odbori, so v okviru svojega delovnega področja obravnavali zadeve iz pristojnosti 
Občinskega sveta in Občinskemu svetu posredovali mnenja in predloge.  
 
Člani Občinskega sveta se tako kot vsako letu tudi v letu 2013 udeležujejo tudi raznih 
sprejemov in prireditev, ki jih organizira Mestna občina Slovenj Gradec in druge 
institucije v občini. 
 
V Občinski upravi smo se odločili, da poleg dnevnega reda na spletni strani 
objavljamo tudi gradiva k posameznim točkam dnevnega reda. Le-to pripomore, da 
so občanke in občani hitreje in boljše obveščeni o delu Občinskega sveta Mestne 
občine Slovenj Gradec.  
 
 

 

PRIZNANJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2013 

Na podlagi 23. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Ur.l. RS; št. 112/03, 

106/05, 25/08, 34/11) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur.l. RS, št. 43/08 

– uradno prečiščeno besedilo, 53/2010) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 

svoji 27. redni seji, ki je bila dne, 03.09.2013 sprejel naslednje sklepe: 

 

PLAKETE MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC: 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec podeli plakete Mestne občine Slovenj 

Gradec za leto 2013: 

- Župnijski Karitas Slovenj Gradec,  

- PGD Raduše, 

- Marjanu Hartmanu, Vrhe 72, 2380 Slovenj Gradec. 

 

NAGRADA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC: 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec podeli nagrado Mestne občine Slovenj 

Gradec za leto 2013: 
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- Mileni Lasbaher, dr. med., Legen 58 e, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu. 

 

NAZIV ČASTNI OBČAN: 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2013 podeli naziv častni občan 

Mestne občine Slovenj Gradec  

- Otu SEKAVČNIKU, Prečna ulica 9, 2380 Slovenj Gradec. 

 

VRUNČEVA PRIZNANJA 2013 

Na podlagi 11. in 23. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Ur.l. 

RS; št. 112/03, 106/05, 25/08, 34/11) in v zvezi z obravnavo javnega razpisa za leto 

2013 za podelitev Vrunčeve nagrade in Vrunčevih plaket je Komisija za podelitev 

Vrunčevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec na sestanku 

dne, 29. avgusta 2013 sprejela naslednja sklepa:  

 

 

VRUNČEVE PLAKETE 

Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj 

Gradec podeli Vrunčeve plakete za leto 2013:  

- Mariji PODSTENŠEK, Vrunčeva 6, 2380 Slovenj Gradec, specialni pedagoginji v 
VVZ Slovenj Gradec, 

- Vojku ŠUŠTARŠIČU, Robindvor 33, 2370 Dravograd, članu učiteljskega zbora 
Gimnazije Slovenj Gradec, 

- dr. Aniti Goltnik URNAUT, Kotlje 128, 2394 Kotlje, predavateljici na Višji 
strokovni šoli Slovenj Gradec. 

 

VRUNČEVA NAGRADA 

Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj 

Gradec podeli Vrunčevo nagrado za leto 2013  

- Boži Boženi Lesjak, Celjska cesta 64, 2380 Slovenj Gradec,  

učiteljici na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec. 
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ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA 

 
Mestna občina Slovenj Gradec je ena izmed treh slovenskih občin, ki se ponaša s 
certifikatom kakovosti. Pridobili smo ga že v letu 2006 in ga od takrat vsako leto 
uspešno potrjujemo. Presoja v letu 2013, ki jo je 23. 5. 2013 izvedlo podjetje SIQ, je 
bila že osma redna presoja, hkrati pa smo pred tremi leti uspešno zagovarjali tudi 
prehod na nov standard ISO 9001:2008.  
 

 

 

 
Sistem kakovosti pri nas ni samemu sebi namen, še manj smo se za njegovo uvedbo 
potrudili le zaradi priznanja. Zanj smo se odločili v želji po nenehnem izboljševanju in 
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čim boljšem servisiranju uporabnikov naših storitev, kar pa je mogoče le ob 
popolnem obvladovanju dokumentacije in procesov, ki to dokumentacijo določajo in 
zahtevajo. Začrtali smo lastno politiko kakovosti z vodilom zagotavljanja odgovornosti 
za kakovost svojega dela, storitve opravljamo v skladu z zakonodajo in pričakovanji 
strank ter družbene skupnosti, s ciljem povečati njihovo zadovoljstvo. Enako skrb 
namenjamo zaposlenim v občinski upravi, njihovi usposobljenosti, varnosti in 
zadovoljstvu. 
 
Vsa naša prizadevanja vodijo v skupen cilj, da bi Slovenj Gradec postal še bolj 
prijeten za vse občane in občanke, postane naj privlačno in obetajoče okolje. Kot 
takšno bo nudilo dovolj priložnosti in izzivov mladim, da bodo tukaj ostali. Tistim, ki 
so odšli, da se bodo vrnili in vsem drugim, da bodo z veseljem prišli živeti v našo 
občino. Pomembno je, da se vse naše ideje in sposobnosti združujejo za skupni cilj: z 
manj ustvariti več in izboljšati kakovost življenja občanov. 
 
V skladu z zahtevami kakovostnega poslovanja in zadovoljstva naših strank vsako 
leto merimo utrip zadovoljstva na različnih področjih. Še posebej nas zanima, kako so 
z našim in delom Občinskega sveta zadovoljni naši odjemalci, torej občani in ostali 
obiskovalci. Zato smo v letošnjem letu v avlo postavili napravo za neposredno 
merjenje zadovoljstva in vabimo vse naše cenjene stranke, da se na enostaven način 
o svojem zadovoljstvu z našimi storitvami tudi izrazijo. 
 
 
NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO 
MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC 2013 
 
Mestna občina Slovenj Gradec je v letu 2013 že enaindvajsetič razpisala Natečaj za 
izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo Mestne občine Slovenj Gradec, 
ki ga skrajšano poimenujemo »Otroška risba 2013«. Je ena od aktivnosti, ki jih naše 
mesto izvaja v okviru članstva v Mednarodni organizaciji mest glasnikov miru, katere 
člani smo že od leta 1989, zaključno prireditev pa izvajamo v sklopu praznovanja 
občinskega praznika ter tudi v počastitev 21. septembra, svetovnega dneva miru, ko 
v mestu zaživi tudi naš tradicionalni Mirovniški festival, na katerem se predstavljajo 
šole, društva ter mnoge slovenske nevladne, dobrodelne organizacije in ustanove. 
 
Vsako leto izberemo aktualne svetovne teme, otroci pa nam potem na svoj način 
prikažejo, kako razumejo njihovo vsebino. Napram lanskemu letu smo prejeli letos 
nekaj manj literarnih prispevkov, zato pa je na naš naslov prispelo veliko več likovnih 
del in fotografij iz skupaj 93 osnovnih šol. 
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Še nekaj podatkov o Natečaju »Otroška risba 2013«: 
 
TEME: 
EVROPEJEC, EVROPEJKA – KDO SI?  
(ob evropskem letu državljanov 2013) 
PITNA VODA JE SPLOŠNA DOBRINA ČLOVEŠTVA 
(ob mednarodnem letu sodelovanja za varstvo voda) 
ODKRIVAMO ZADNJE SKRIVNOSTI NAŠEGA PLANETA 
(ob Unescovem projektu: Matematika planeta Zemlja) 
 
PRISPELA DELA 
Število udeleženih osnovnih šol – 93 (lani 75) 
Število udeleženih VVZ – 6 (lani 2) 
 

 

Od tega za posamezne natečajne sklope: 
 
Literarna dela: 
14 osnovnih šol 
42 del 
Podeljene bodo 3 nagrade in 7 priznanj 

 

  
Likovna dela: 
69 osnovnih šol in 6 VVZ 
478 del, ki bodo razstavljena 
Podeljenih bo 5 nagrad na višji in 5 na nižji stopnji 

 

  
Fotografija: 
10 osnovnih šol 
119 fotografij 
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Podeljene bodo 3 nagrade in 5 priznanj 
 
Podelitev priznanj in nagrad ob odprtju razstave vseh likovnih in fotografskih del, 
prispelih na natečaj, bo 20. 9. 2013 ob 12. uri v Koroški galeriji likovnih umetnosti v 
Slovenj Gradcu, kjer bodo nagrajena in ostala izbrana dela tudi razstavljena. Ob 
krajšem kulturnem programu bodo predstavljeni tudi odlomki iz literarnih del 
sodelujočih. Ob tej priložnosti bo izšel katalog z objavljenimi nagrajenimi in drugimi 
razstavljenimi deli ter imeni njihovih avtorjev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC PRAZNUJE 
PRIREDITVE V ČASU OBČINSKEGA PRAZNIKA 2013 

 
 
Petek, 13.9. 
 
16.30 Otvoritev prenovljene ceste Gmajna (odcep Trošt) 
 
 
Sobota 14.9. 
 
Kolesarjenje okoli Uršlje gore 
Ob: 10.00, pri Hostlu Slovenj Gradec 
Organizator: JZ SPOTUR 
 
Festival pisanih jesenskih pridelkov 
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Celodnevni festival pisanih jesenskih pridelkov s sejmom in ustvarjalnimi delavnicami. 
Potekalo bo tekmovanje v kuhanju najboljše krompirjeve župe, tudi kulturni program 
bo jesensko obarvan ter v popoldanskih urah zaključen z bučnim žurom. 
Ob 10:00 uri Stari trg 
Organizator; DKIT Koroške, ČS Stari trg - mesto, Štibuh in Center ter KD Stari trg 
 
11.00 Otvoritev komunalno obnovljenega vaškega jedra na Selah (dom krajanov Sele 
in obračališče pri šoli Sele-Vrhe) 
 
Dnevni pohod po Meškovi poti 
Pohod bo potekal od sv. Roka – sv. Neže – do sv. Roka, v primeru slabega vremena 
se pohod prestavi na naslednji vikend. 
Ob 9.00 uri pri sv. Roku 
Organizator: TD MURN 
 
Inline Hokej turnir 
Ob: 11:00 uri, igrišče Štibuh   
Organizator Inline hokej klub Bidri Slovenj Gradec.  
 
 
Ponedeljek. 16.09. 
 
 
Odprtje razstave Sveta Ciril in Metod - bizantinska misijonarja, apostola Slovanov, 
zavetnika Evrope. Razstavo bo odprla veleposlanica Slovaške republike v Ljubljani Nj. 
Eksc. dr. Marianna Oravcová.  
Ob 18:00 uri, Cerkev Sv. Duha 
Organizator: Koroški pokrajinski muzej 
 
 
 
Sreda 18.9. 
 
Četveroboj v balinanju za pokal MOSG v moški in ženski konkurenci. Sodelujejo DU 
Ravne, Mežica, Dravograd in Slovenj Gradec 
Ob 09:00 uri, Dom upokojencev Slovenj Gradec 
Organizator: Društvo upokojencev Slovenj Gradec 
 
Srečanje članov Društva invalidov Slovenj Gradec 
Ob 12:00 uri, Šotor pri Preventu 
Organizator: Društvo invalidov Slovenj Gradec 
 
Četrtek: 19.9. 
 
Srečanje UNESCO šol iz Slovenije in tujine pod naslovom VODA = ŽIVLJENJE 
Ob 10.00, Prva osnovna šola Slovenj Gradec 
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S projektom VODA = ŽIVLJENJE bodo učenci in mentorji iz UNESCO šol obeležili 
mednarodno leto sodelovanja na področju voda. Pri idejnem snovanju organizacije in 
vsebine projekta so si organizatorji zadali cilj, da k sodelovanju pritegnejo ljudi vseh 
starosti in različnih znanj v prepričanju, da nas bo druženje bogatilo s spoznanjem o 
medsebojni povezanosti in soodvisnost človeka in narave in s prepričanjem, da ima 
vsakdo v sebi nekaj, kar lahko da drugim.  
Organizator: Prva osnovna šola Slovenj Gradec 
 
Turnir v streljanju in razvitje prapora Strelskega društva Slovenj Gradec 
Ob 18.00, prireditveni šotor pri Preventu 
Organizator: Strelsko društvo Slovenj Gradec 
 
Svečana seja MOSG 
Koroška galerija likovnih umetnosti, ob 19.00 
Organizator MOSG 
 
WILD WEST BEER FEST 
Otvoritvena zabava z DJ-ji 
Ob 20.00, prireditveni šotor pri Preventu 
Organizatorja: Mehiška restavracija in pizzerija Saloon  
 
Petek: 20.9. 
 
Ob 10:00 Glavni trg in Trg svobode 
15. Mirovniški festival in 6. Festival drugačnosti 
Petek, 20. september na Glavnem trgu in na Trgu svobode v Slovenj Gradcu 
 
Predstavitev nevladnih in humanitarnih organizacije, društev in šol ter organizacij, ki 
združujejo ljudi s posebnimi potrebami na stojnicah in na prireditvenem odru 
Otroška predstava ter glasbeni nastopi 
Zabavne in poučne kreativne delavnice: Center eksperimentov, izdelava čarovniških 
metel, klasje miru, poslikave obraza, kreativni frizerji, tekmovanje z dirkalnimi avti na 
daljinsko upravljanje, kviz EU – kolo sreče, odprta vrata snemalnega studia v MKC,… 
Podelitev priznanj natečaja najboljših otroških risb, fotografij ter literarnih del in 
odprtje razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti 
Razprava o družbeni odgovornosti mladih ter odprta vrata prenovljenega avdio 
snemalnega studia v MKC Slovenj Gradec 
Organizator: JZ Spotur, Društvo paraplegikov Koroške, MKC Slovenj Gradec, Koroška 
galerija likovnih umetnosti 
Odprtje razstave otroških risb in fotografij ter podelitev priznanj 
Ob 12.00 v Koroški galeriji likovnih umetnosti 
 
 
Srečanje UNESCO šol iz Slovenije in tujine pod naslovom VODA = ŽIVLJENJE 
Ob 10.00, Prva osnovna šola Slovenj Gradec, Trg svobode 
S projektom VODA = ŽIVLJENJE bodo učenci in mentorji iz UNESCO šol obeležili 
mednarodno leto sodelovanja na področju voda. Pri idejnem snovanju organizacije in 
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vsebine projekta so si organizatorji zadali cilj, da k sodelovanju pritegnejo ljudi vseh 
starosti in različnih znanj v prepričanju, da nas bo druženje bogatilo s spoznanjem o 
medsebojni povezanosti in soodvisnost človeka in narave in s prepričanjem, da ima 
vsakdo v sebi nekaj, kar lahko da drugim.  
Organizator: Prva osnovna šola Slovenj Gradec 
 
Kulinarično tekmovanje direktorjev v pripravi »kurje obare« 
Ob 15.00 uri, v prostorih Srednje šole Slovenj Gradec, Gosposvetska 4 
Prijave in dodatne informacije: 02 88 12 116 (TIC Slovenj Gradec) 
Organizator: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta v sodelovanju z MO Slovenj Gradec 
 
Turnir v odbojki med četrtnimi in vaškimi skupnosti 
Ob 16:00uri, Športna dvorana Gimnazije 
Organizator: MO Slovenj Gradec, Vaške in četrtne skupnosti, JZ Spotur 
 
WILD WEST BEER FEST 
Dražen Zečić, Dalmatinske klape, Calypso 
Ob 20.00, prireditveni šotor pri Preventu 
Organizatorja: Mehiška restavracija in pizzerija Saloon  
 
Otvoritev Sokličevega muzeja 
Ob 17.00 v prostorih Koroškega pokrajinskega muzeja 
Organizator: Koroški pokrajinski muzej 
 
 
 
 
 
 
Sobota: 21.9. 
 
Predstavitev vaških in četrtnih skupnosti 
Ob 10.00, Trg svobode 
Organizator: MO Slovenj Gradec, Vaške in četrtne skupnosti, JZ Spotur 
 
 
Dan ustvarjalnosti ljubiteljske kulture  
Od 10.00 ure, Trg svobode 
Organizator: ZKD Slovenj Gradec in Jz SPOTUR 
 
Srečanje šoferjev in avtomehanikov ter razvitje prapora 
Ob 11.00 prireditveni šotor pri Preventu 
Organizator: Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenj Gradec 
 
 
Predstavitev nadaljevanja ureditve Poti po Dobravi s krajšim pohodom po Dobravi 
Ob: 16.00 na mestu prve vodne vrtine, 100 metrov naprej od Toplarne na Štibuhu 
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Organizator: TD Slovenj Gradec,  
 
WILD WEST BEER FEST 
Siddharta, Vlado Kreslin, Dirtshwitch in presenečenje večera 
Ob 20.00, prireditveni šotor pri Preventu 
Organizatorja: Mehiška restavracija in pizzerija Saloon  
 
 
Nedelja: 22.9. 
 
2. Eko festival 
Ob: 10.00, Trg svobode 
Organizator: JZ Spotur, Društvo Deteljica 
 
Srečanje športnih društev MOSG 
Od 10.00, šotor pri Preventu, razglasitev rezultatov bo ob 18.00 uri 
Organizator: Športna zveza Slovenj Gradec, MOSG, JZ SPOTUR 
 
Zabava v prireditvenem šotoru 
Od 15.00 ure dalje, šotor pri Preventu 
V programu sodelujejo: Cross Country Club Legen, stand up komik Vid Valič in Milan 
Pečovnik – Pidži s skupino.  
Organizator: MO Slovenj Gradec 
 
 
 
 
 
 
Četrtek, 26.9. 
 
Prireditev ob svetovnem dnevu turizma 
Ob 10.00, Trg svobode 
Predstavitev turističnih programov Srednje šole Slovenj Gradec, brezplačno vodenje 
po mestnem jedru 
Organizatorja: Srednja šola Slovenj Gradec in MUTA v sodelovanju z JZ SPOTUR 
 
Sobota: 28.9. 
 
Srečanje v deželi škratov 
Gradnja škratove vasi iz naravnih materialov, brezplačne delavnice in lutkovne 
predstave, vožnja s škratovim vlakcem, dopolnjen škratov gozd s coprnico Zofko, 
škratova menjalnica in škratov denar - škratini, ...  
Skupine, ki bi rade gradile škratovo vas, se lahko prijavijo do 22. septembra na 
elektronski naslov dezela.skratov@gmail.com. 
Zagmajškov vrh, od 11.00 dalje  
Organizator: Društvo Dežela škratov, JZ Spotur 

mailto:dezela.skratov@gmail.com


39 

 

 
Nedelja: 29.9. 
 
Srečanje v deželi škratov 
 
Zagmajškov vrh, od 11.00 dalje  
Organizator: Društvo Dežela škratov, JZ Spotur 
 
39. »Šmonov memorial«, mednarodni ekipni šahovski turnir v hitropoteznem šahu 
Ob 9.30, Letališče Slovenj Gradec 
Organizator: Šahovski klub Slovenj Gradec 
 
Vse prireditve razen Wild West Beer Fest so brezplačne. 
 
INFORMACIJE: 

 
 

TIC SLOVENJ GRADEC 
Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec 
T: 00386(0)2 88 12 116, F: 00386(0)2 88 12 117 
tic@slovenjgradec.si 
www.slovenjgradec.si 

mailto:tic@slovenjgradec.si
http://www.slovenjgradec.si/

