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N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V
obrazložitve k proračunu za leto 2020

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .................................................................................................................... 6
2002-06 Cesta Trbonje-Cvitrško sedlo

15.000 € ..................................................................................................... 6

2002-16 Špic-D- večnamenska dvorana

20.000 € ................................................................................................... 6

2002-20 ČN Dravograd

63.000 € ............................................................................................................................ 6

2002-22 Smučišče Bukovnik
2002-23 OŠ Dravograd

5.000 € ....................................................................................................................... 6

59.000 € ............................................................................................................................ 7

2002-25 Cesta Žganec (cesta na grad)

0 €.............................................................................................................. 7

2003-24 KOCEROD -Sofinanciranje RRA-ravnanje z odpadki (Sl.Gradec, Prevalje)
2004-10 Sanacija odlagališča Črneče
2005-02 LC Ojstrica

27.800 € ............................ 7

11.000 € ...................................................................................................... 7

0 € .......................................................................................................................................... 7

2006-16 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3.sklop)

1.952.245 € ..................................................................... 8

2006-19 Nakupi zemljišč

40.000 € .......................................................................................................................... 8

2006-20 Urejanje plazov

40.000 € .......................................................................................................................... 8

2006-21 Večnamenski dom Črneče
2006-26 Osnovna šola Šentjanž

0 € ................................................................................................................... 9

26.500 € ............................................................................................................... 9

2006-33 Hudourniki v občini

20.000 € .................................................................................................................... 9

2007-08 LC Ajda - Trotov križ

0 € .......................................................................................................................... 9

2007-11 Kolesarska steza Begant - Dravograd, odsek parkirišče Meža- PP Dravograd (kolesarska rampa) . 15.000
€
10
2007-16 Cestna razsvetljava - Vrata

0 € ............................................................................................................... 10

2007-22 Regijski promocijski projekti Bukovje
2007-24 Prostorski načrti

10.000 € ...................................................................................... 10

20.000 €....................................................................................................................... 10

2007-25 Razširitev in ureditev pokopališča Črneče
2007-26 Mrliška vežica Dravograd
2007-38 Urejevanje prostora
2008-02 cesta Bank

14.000 € ............................................................................... 10

13.000 € ........................................................................................................ 11

10.000 € ................................................................................................................. 11

0 € ......................................................................................................................................... 11

2009-01 UREDITEV OBČINSKE STAVBE IN NAKUP OPREME
2009-08 KNJIŽNICA DRAVOGRAD
2009-10 Cesta Vrata

36.600 € ........................................................ 11

3.000 € ....................................................................................................... 12

0 €........................................................................................................................................ 12

2010-02 Cesta Podklanc-Dobrova

6.000 € ........................................................................................................... 12

2010-08 Gradnja širokopasovnega omrežja

3.000 €............................................................................................. 13

2010-10 Prenova javne razsvetljave DRAVOGRAD

15.000 € .............................................................................. 13

2010-12 VRTEC DRAVOGRAD

278.000 € ........................................................................................................... 13

2010-25 JZ DRAVIT- investicije

28.000 €............................................................................................................. 14

2011-02 Cesta Vič-Goriški Vrh

10.000 € .............................................................................................................. 14

2011-03 Cesta Vič-Polanar

60.000 € .................................................................................................................... 14

2011-10 Rekonstrukcija vodovodnih sistemov

100.000 € ...................................................................................... 15

2011-12 Obnove objektov sakralne dediščine

0 € ................................................................................................. 15

2011-14 Spodbujanje razvoja kmetijstva - investicije
2011-15 Avtobusna postajališča
2011-25 Kataster pokopališč

0 € ..................................................................................... 15

8.000 € ............................................................................................................... 15

3.000 € .................................................................................................................... 15

2012-03 Protiprašna zaščita cest

40.000 € ........................................................................................................... 16
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2012-05 Cesta Lambizer
2012-06 Cesta Gvidan

200.000 € ....................................................................................................................... 16
100.000 € .......................................................................................................................... 16

2013-01 Pokopališče Šentjanž

0 € ......................................................................................................................... 16

2013-04 Kataster vodovoda in kanalizacij

12.000 € ............................................................................................. 17

2013-06 Podporne aktivnosti Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška
2014-01 Večnamenska dvorana Libeliče

52.000 € ................................................................................................ 17

2014-03 Pešpot in ureditev vaškega jedra Trbonje
2014-04 Gasilski dom Dravograd
2014-08 Male čistilne naprave

93.000 € ................................................................................ 18

56.856 € .......................................................................................................... 18

10.000 € ............................................................................................................... 18

2014-09 Obnova naravne in kulturne dediščine-obnova kapelic
2014-11 Pokopališče Trbonje

0 €..................................................................................................... 19

70.000 €................................................................................................................. 19

2015-06 JR KOROŠKA CESTA

0 € ....................................................................................................................... 19

2015-08 Lokalni energetski koncept
2015-09 Protipoplavna varnost
2015-10 Cesta Štih

0 € .................................................................... 18

0 €.......................................................................................................................... 18

2015-01 Cesta Selovec; Zaberčnik, Jamnik
2015-04 JP Mariborska cesta

0 € ................................................. 17

0 € ................................................................................................................ 19

10.000 € .............................................................................................................. 20

0 € .......................................................................................................................................... 20

2015-11 Cesta Selovec-Kružnik

0 €....................................................................................................................... 20

2015-12 Cesta Črneče-mimo starega GD-JP 578452 (Novak)
2015-13 Ureditev sekundarne kanalizacije v občini
2015-14 Cesta na Podgrad s pešpotjo

104.000 € ............................................................................. 21

50.000 € .................................................................................................... 21

2015-15 Cesta na Robindvor s pešpotjo

310.000 € ............................................................................................... 21

2015-17 Komunalna infrastruktura BELTA
2015-18 KS Dravograd-nakup opreme
2015-19 KS Šentjanž-nakup opreme

20.000 € ........................................................................................... 22

1.000 € .................................................................................................... 22
750 €............................................................................................................ 22

2015-21 Ureditev vaškega jedra Libeliče s pločnikom do Gorč
2015-27 Parkirišče na Robindvoru

0 € ...................................................................... 20

92.000 € ............................................................. 22

0 € ................................................................................................................. 22

2015-29 Parkirišče na Mariborski cesti

0 € .......................................................................................................... 23

2015-30 Pešpot na naselje zgornje Meže

0 € ........................................................................................................ 23

2015-34 JR Šempeter

3.000 € ................................................................................................................................ 23

2015-35 Pločnik do Papeževega mostu

25.000 € .................................................................................................. 23

2015-37 Cesta do Ruskega pokopališča v Črnečah

0 €......................................................................................... 23

2015-41 KS Trbonje- nabava računalnika in tiskalnika
2016-01 Dravska kolesarska pot

750 € .............................................................................. 24

7.200 € .............................................................................................................. 24

2016-03 Parkirišča za avtodome in elektro polnilnice

3.000 € ............................................................................. 24

2016-04 Javno hidrantno omrežje

3.000 € ............................................................................................................ 24

2016-06 Obnova objekta Meža 136

0 € ................................................................................................................. 25

2016-07 Vzgojno interpretacijska vodna učna pot "Bobrček"

137.510 €.............................................................. 25

2017-01 Ureditev naravnega parka ob Ribiškem domu (projekt LAS)
2017-08 Mrežne kolesarske poti
2017-12 Pokopališče Libeliče

150.000 € ................................................. 25

5.000 € ............................................................................................................... 25
48.500 € ................................................................................................................ 25
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2017-13 JP Dobrova-Črneče

0 €........................................................................................................................... 26

2018-01 Poslovna cona Otiški Vrh

213.537 € ....................................................................................................... 26

2018-02 Zdravstveni center Dravograd

25.000 € ................................................................................................. 26

2018-03 Sekundarna kanalizacija aglomeracija Vič

399.220 € ............................................................................ 27

2018-04 JP Mariborska cesta - Kaiser

50.000 € ................................................................................................... 27

2018-05 Cesta Lapuh - Libeliška gora

0 € ............................................................................................................ 27

2018-06 Cesta Hudopisk - Cofl

0 € ....................................................................................................................... 27

2018-07 Koroška 100 let pozneje

1.000 € ............................................................................................................. 28

2018-08 Obnova Trg 4.julija 35

50.000 € ............................................................................................................. 28

2018-09 Parkirišče MPIK-2

0 € ............................................................................................................................ 28

2018-10 Ureditev priključka na javno pot Podgradom 70-73 in del zbirno mestne ceste Podgradom 69-77
2018-11 JP 578413 - cesta Kleder-pokopališče (Libeliče)
2018-13 Vrtec Šentjanž

0 € . 28

0 €.............................................................................. 29

10.000 €........................................................................................................................... 29

2019-02 Cesta Vič - novo naselje

20.000 € ........................................................................................................... 29

2020-02 Dvorec Pukštajn nekoč in danes
2020-03 Internetno omrežje WiFi4EU

157.746 €............................................................................................. 29

15.000 € ................................................................................................... 30

2020-04 Ogledala in varnostna ograja (PP-91)

4.800 €....................................................................................... 30

2020-05 Sprehajališča za hišne ljubljenčke ob igrišče (PP-91)
2020-06 Škarpa-Podgrad 53 (PP-91)

3.000 € ............................................................... 30

3.000 € ...................................................................................................... 30

2020-07 Pešpot bloki-vrtec Robindvor (PP-91)
2020-08 Ureditev igrišč na Meži (PP-91)

1.000 € ....................................................................................... 31

6.200 € ................................................................................................ 31

2020-09 Razsvetljava in panelna ograja na igrišču Vič (PP-91)

5.000 € ............................................................. 31

2020-10 Postavitev klopi, miz, oglasnih tabel in kažipotov (PP-91)
2020-11 Igrala za vrtec (PP-91)

3.500 € ........................................................ 31

3.500 € .............................................................................................................. 32

2020-12 Pitniki na igriščih (PP-94)

3.000 € ......................................................................................................... 32

2020-13 Informacijske table (PP-94)

2.700 € ....................................................................................................... 32

2020-14 Klopi ob kolesarski poti (PP-94)

2.500 € ................................................................................................ 32

2020-15 Igrišče za odbojko na mivki (PP-94)

1.800 € .......................................................................................... 32

2020-16 Asfaltiranje igrišča v Bukovski vasi (PP-94)
2020-17 Obnova oglasnih desk (PP-93)

15.000 €............................................................................ 33

1.900 €................................................................................................... 33

2020-18 Ureditev igrišča pri Sv. Križu (PP-93)

600 € .......................................................................................... 33

2020-19 JR na odcepu ceste Podklanc-Dobrova (PP-93)
2020-20 Ureditev javnih sanitarij na Dobrovi (PP-93)

3.000 € ........................................................................ 33
2.000 € ........................................................................... 33

2020-21 Nabava stolov za večnamensko dvorano Črneče (PP-93)
2020-22 Zaščitna ograja igrišče Črneče (PP-93)

3.000 € .................................................................................... 34

2020-23 Nakup novega šotora za prireditve (PP-95)
2020-24 Obnova lesene hišice na igrišču (PP-95)

926 € .................................................................................. 34

3.843 € ................................................................................... 34

2020-25 Nakup kompletov miz in klopi za prireditve (PP-95)
2020-26 Zaščitna ograja igrišče Trbonje (PP-95)

1.500 € .......................................................... 34

4.904 €.................................................................. 34

4.704 € ................................................................................... 35

2020-27 Izdelava betonskega podstavka za postavitev mlaja (PP-95)
2020-28 Pomožni večnamenski objekt igrišče Libeliče (PP-92)

623 € ........................................................ 35

15.000 € ............................................................ 35
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2020-30 Kanalizacija Črneče-faza A

196.000 €.................................................................................................... 35

2020-31 Protiprašna zaščita LC 078011 (Vič- Goriški Vrh) pri h.št. 19,20 (KS Dravograd)
2020-32 JR LIBELIČE

110.000 €.............. 36

0 € .................................................................................................................................... 36
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
2002-06 Cesta Trbonje-Cvitrško sedlo

15.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 3.000 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti, nevarnost za vse prometne
udeležence, otežen gospodarski razvoj prebivalstva.
V letih 2020 in 2021 nameravamo pridobiti projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo te ceste, v letu
2022 pripraviti razpis za izbiro izvajalca del in pričeti z rekonstrukcijo, ki se bo zaključila leta 2023 z
geodetsko odmero.

2002-16 Špic-D- večnamenska dvorana

20.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup opreme za dvorano Špic-D.
Stanje projekta
Nakup dotrajane opreme se predvideva v letu 2020 (koši za košarko).

2002-20 ČN Dravograd

63.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela na objektih CČN Dravograd.
Stanje projekta
V letu 2020 je potrebno pridobiti novo okoljsko dovoljenje, zato je potreben nakup trajnega merilca
pretoka na iztoku.
Plačilo prelivnika.

2002-22 Smučišče Bukovnik

5.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za tehnično posodobitev vlečnice in zasneževalnega sistema.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za nakup nove in posodobitev stare opreme za delovanje smučišča.
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2002-23 OŠ Dravograd

59.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za zadnji obrok nakupa IKT opreme v obdobju od leta 2019 do leta 2021, ki je
sofinanciran na podlagi razpisa s strani MIZŠ in ESSR. V letu 2020 je del sredstev namenjen za
investicije po planu javnega zavoda.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje nakupa IKT opreme.

2002-25 Cesta Žganec (cesta na grad)

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 440 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turističnih dejavnosti in nevarnost za vse prometne
udeležence.
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo odseka ceste je pridobljena. V kolikor bodo na razpolago
finančna sredstva, bo razpis za izbiro izvajalca in začetek rekonstrukcije odseka ceste v letu 2021,
zaključek del ter geodetska odmera pa v letu 2022.

2003-24 KOCEROD -Sofinanciranje RRAravnanje z odpadki (Sl.Gradec, Prevalje) 2 7 . 8 0 0 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za realizacijo sprejetega plana investicij in nakupa premične opreme za
delovanje KOCEROD-a.
Stanje projekta
Občine Koroške regije so na skupnem sestanku sprejele plan investicij in nabave premične opreme za
leto 2020.

2004-10 Sanacija odlagališča Črneče

11.000 €

Namen in cilj
Sanacija odlagališča Črneče. Izvedba piezometra po sklepu inšpekcije za spremljanje onesnaženosti.
Stanje projekta
Kontrola na odlagališču odpadkov se izvaja že vrsto let. Na osnovi zahtev inšpekcije za okolje in prostor
je nujno vgraditi še dodaten piezometer.

2005-02 LC Ojstrica

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 2.000 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
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Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Dotrajana prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti in otežen gospodarski razvoj
prebivalstva.
V letu 2021 se namerava pridobiti projektno dokumentacijo, v letu 2022 je namen izvesti razpis za izbiro
izvajalca ter pričeti z rekonstrukcijo odseka ceste, v kolikor bodo na razpolago finančna sredstva.
Zaključek del ter geodetska odmera sta predvidena leta 2023.

2006-16 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave
(3.sklop)
1.952.245 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izgradnjo novega sistema vodooskrbe ter kakovosti oskrbe s pitno vodo.Na
sistem javne oskrbe s pitno vodo bo možno priključiti dodatne prebivalce. Zmanjšale se bodo vodne
izgube na sistemu. S tem se hidravlično izboljša celoten sistem vodooskrbe, ki bo varnejši in zanesljivejši.
Poveča požarna varnost na območju trase vodovoda.
Stanje projekta
Cevovod je položen v cca 95%. Potrebno je še zaključiti gradnjo objektov (vodohran, črpališč, prečrpališč
in hidropostaj) ter jih opremiti strojnimi elementi in telemetrijo. Prav tako je s telemetrijo potrebno opremiti
že obstoječe objekte in jih povezati z Nadzornim centrom. Dokončati je potrebno še Nadzorni center,
katerega sofinancira vseh pet občin partneric v projektu "Oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave3.sklop".

2006-19 Nakupi zemljišč

40.000 €

Namen in cilj
Zagotavljanje najboljših pogojev za izvrševanje zakonsko določenih in drugih nalog občine ter izvajanje
novih investicij in aktivne zemljiške politike. Nepremičnine se bodo pridobivale skladno z načrtom
pridobivanja nepremičnega premoženja (zemljišč). Nepremičnine bomo kupovali predvsem za potrebe
predvidenih investicij v prihodnjem letu ter za potrebe ureditve lastništva občinske javne (komunalne)
infrastrukture.
Stanje projekta
Nepremičnine oziroma zemljišča se pridobivajo skladno z načrtom pridobivanja nepremičnega
premoženja (zemljišč).

2006-20 Urejanje plazov

40.000 €

Namen in cilj
Odprava posledic naravnih nesreč - pomoč pri urejanje plazov.
Urejanje plazov na občinskih zemljiščih, varovanje občinske infrastrukture in sofinanciranje stroškov
občanom, v primeru, da obstaja neposredna ogroženost ljudi in njihovega premoženja, katerim je zaradi
naravne nesreče onemogočeno normalno življenje.
Stanje projekta
Urejanje plazov na občinskih zemljiščih, varovanje občinske infrastrukture in sofinanciranje stroškov
občanom, v primeru, da obstaja neposredna ogroženost ljudi in njihovega premoženja, katerim je zaradi
naravne nesreče onemogočeno normalno življenje.
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2006-21 Večnamenski dom Črneče

0 €

Namen in cilj
V letu 2021 se predvideva izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k večnamenski dvorani
v Črnečah za zagotovitev prostorov za odrom, kar bo omogočilo kvalitetnejše izvajanje gledališke
dejavnosti. Izgradnja se predvideva v letih 2022 in 2023, če bodo na razpolago finančna sredstva.
Stanje projekta
Projekt se bo začel izvajati v letu 2021, če bodo na razpolago finančna sredstva.

2006-26 Osnovna šola Šentjanž

26.500 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo učilnic, zadnji obrok nakupa IKT opreme, ki je sofinanciran v obdobju
od leta 2019 do leta 2020 na podlagi razpisa s strani MIZŠ in ESSR in za preureditev prostorov
dosedanjega vrtca v šolske učilnice.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa IKT opreme in za preureditev prostorov dosedanjega
vrtca v šolske učilnice.

2006-33 Hudourniki v občini

20.000 €

Namen in cilj
Na področju upravljanja in nadzora vodnih virov, načrtovanja, varstva in urejanja voda predvidevamo
izdelavo projektne dokumentacije in sofinanciranje urejanja hudournikov na območju Občine Dravograd,
za povečanje pretočnosti hudournikov ter predvsem za zagotavljanje večje protipoplavne varnosti.
Stanje projekta
V letu 2020 predvidevamo ureditev potoka pri Sveti Emi v Šentjanžu in potokov po planu VGP DRAVA
Ptuj..
.

2007-08 LC Ajda - Trotov križ

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 3.000 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti, nevarnost za vse prometne
udeležence, otežen gospodarski razvoj prebivalstva.
V letu 2022 nameravamo pridobiti projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo preostanka ceste do odcepa
za Strojno. Razpis za izbiro izvajalca ter izvedba investicije z geodetsko odmero je predvidena v letu
2023, če bodo na razpolago finančna sredstva.
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2007-11 Kolesarska steza Begant - Dravograd,
odsek parkirišče Meža- PP Dravograd
(kolesarska rampa)
15.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena izdelavi potrebne dokumentacije za vlogo za neposredno potrditev operacije iz
DRR (revizije projektnih rešitev, PZI projektne dokumentacije) in sicer za projekt odseka kolesarske steze
od rampe na pešpoti Črneče in trgovino DIPO.
Stanje projekta
Gre za nadaljevanje projekta kolesarske povezave, ki je predvideno v letih 2020 in 2021, ko bo Direkcija
RS za infrastrukturo začela graditi preostali del kolesarske povezave med Dravogradom in Otiškim Vrhom
ter naprej do meje z občino Ravne na Koroškem. Občina bo v nadaljevanju prispevala sredstva, ki si jih je
pridobila z DRRjem v višini 630.000,00 EUR. Preostalo bo financirala DRSI.

2007-16 Cestna razsvetljava - Vrata

0 €

Namen in cilj
Ureditev javne razsvetljave v občini v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, Načrtom javne
razsvetljave občine Dravograd in OPN.
Stanje projekta
Investicija je predvidena za leto 2021,če bodo na razpolago finančna sredstva.

2007-22 Regijski promocijski projekti Bukovje
10.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za fazno obnovo Dvorca Bukovje (nadstrešek) in nabavo opreme.
Stanje projekta
Sredstva se bodo porabila v skladu z potrebami obnove in potrebne opreme za delovanje dvorca
Bukovje.

2007-24 Prostorski načrti

20.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izdelavo predvidenih OPPN (občinski podrobni prostorski načrt).
Stanje projekta
Občina ima izdelan OPN (občinski prostorski načrt), ki na določenih področjih ni dovolj natančno urejen.
Za takšne uskladitve namenjamo nekaj finančnih sredstev.

2007-25 Razširitev in ureditev pokopališča
Črneče
14.000 €
Namen in cilj
V letih 2020-2021 je predvidena širitev pokopališča ob mrliški vežici v Črnečah. Zasaditev dreves in
izvedba poti.
Stanje projekta
Odkupljena je parcela, ki je predvidena za širitev pokopališča.

10

2007-26 Mrliška vežica Dravograd

13.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nadgradnjo informacijskega sistema - nakup ozvočenja za pogrebno
dejavnost in širitev pokopališča.
Stanje projekta
Trenutna oprema je zastarela. Izveden je bil odkup parcel od SŽ, kjer je predvidena potrebna širitev
pokopališča.

2007-38 Urejevanje prostora

10.000 €

Namen in cilj
Poravnavanje stroškov geodetski odmer, notarskih storitev ter cenitev (ocen) vrednosti nepremičnin.
Stanje projekta
Stroški se plačujejo oziroma poravnavajo v skladu z načrtom razvojnih programov (NRP).

2008-02 cesta Bank

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 295 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turističnih dejavnosti in nevarnost za vse prometne
udeležence.
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste je pridobljena, soglasja lastnikov zemljišč se še
pridobivajo. V letu 2021 je predvidena izvedba razpisa za izbiro izvajalca in pričetek rekonstrukcije ceste,
zaključek del ter geodetska odmera v letu 2022, če bodo na razpolago finančna sredstva.

2009-01 UREDITEV OBČINSKE STAVBE IN
NAKUP OPREME
36.600 €
Namen in cilj

•
•
•

•
•
•

Z realizacijo naslednjih investicij bodo doseženi naslednji nameni in cilji:
z nakupom varovalne opreme bo zagotovljeno potrebno varovanje občinske stavbe in preprečen
vandalizem;
nakup pisarniške opreme za ureditev prenovljene pisarne (dotrajanih pisarniških stolov za ustrezne
pogoje na delovnem mestu, skladne z varstvom pri delu);
nakup dveh prenosnih računalnikov in monitorjev za zagotovitev ustreznih delovnih sredstev za
uslužbence; nadgradnja programa Špice za registracijo delovnega časa v delu vodenja evidence
službenih izhodov zaradi enostavnejše in ustreznejše elektronke evidence; nakup programske opreme
za pripravo evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture, ki jo predpisuje zakonodaja,
nakup dodatnih licenc za javne uslužbence, uporabnike sistema za vodenje in upravljanje dokumentov programa ODOS, arhiviranje;
Z namestitvijo dodatnih novih steklenih vrat na glavnem vhodu občine bo omejeno prosto gibanje
obiskovalcev in strank ob neuradnih dnevih;
nabava novih vitrin v pritličju občinske stavbe, v bližini glavnega vhoda občine;
s preureditvijo odprtega prostora v občinski stavbi na uradu se bodo izboljšali delovni pogoju javnega
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•
•

uslužbenca;
ureditev občinskega arhiva
urediti je potrebno neustrezne električne instalacije, strelovod in osvetljenost pisarn v občinski stavbi
(najmanj v petih pisarnah oziroma prostorih).

Stanje projekta
Informacijska in pisarniška oprema je potrebna posodobitve, potrebno urediti sistem
dokumentarnega gradiva in varovanja samega objekta občinske stavbe.

2009-08 KNJIŽNICA DRAVOGRAD

arhiviranja

3.000 €

Namen in cilj
Namen projekta so vzdrževalna in obnovitvena dela prostorov, kjer je knjižnica s ciljem ohranjati kvaliteto
prostorov in s tem omogočiti nemoteno delovanje knjižnice.
Stanje projekta
V planu knjižnice za leto 2020.

2009-10 Cesta Vrata

0 €

Namen in cilj
Izboljšana prometna infrastruktura v dolžini okoli 3.300 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Delno urejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti in gospodarski razvoj
prebivalstva.
Projektna dokumentacija za protiprašno zaščito stanovanjskih objektov na tem območju je pridobljena.
Izvajanje protiprašnih zaščit se bo nadaljevalo v prihodnjih letih po prioritetnem seznamu.

2010-02 Cesta Podklanc-Dobrova

6.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 1.300 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Urejena fekalna in meteorna kanalizacija.
Urejen vodovodni sistem.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
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Stanje projekta
Urejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti in gospodarski razvoj
prebivalstva.
Geodetska odmera obnovljene ceste v letu 2020.

2010-08 Gradnja širokopasovnega omrežja

3.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena širitvi širikopasovnega omrežja v občini glede na potrebe občanov. Namen je
širiti OŠO in s tem zagotoviti internetno povezavo vsem občanom, kjer jim ostala infrastruktura tega ne
omogoča.
Stanje projekta
Projekt je zasnovan tako, da se lahko OŠO širi glede na vloge in potrebe občanov.

2010-10 Prenova javne razsvetljave
DRAVOGRAD

15.000 €

Namen in cilj
Ureditev javne razsvetljave v občini v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in Načrtom javne
razsvetljave občine Dravograd.
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in
46/13) določa, z namenom varstva narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja,
varstva bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstva
ljudi pred bleščanjem, varstva astronomskih opazovanj pred sijem neba in z namenom zmanjšanja
rabe električne energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje:
- ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in drugih nepokritih javnih
površin,
- mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za razsvetljavo nepokritih površin, kjer se izvajajo
industrijske, poslovne in druge dejavnosti,
- mejne vrednosti za svetlost fasad in površin kulturnih spomenikov,
- pogoje in mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za osvetljevanje objektov za oglaševanje,
- pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov,
Stanje projekta
Projekt poteka od leta 2010, trenutno je ustreznih oz.skladnih z uredbo že 83% vseh svetil.
Primerjava med porabo in stroški med letom 2011 in 2017 kaže 54 % prihranek pri porabi električne
energije (kWh) in 44 % znižanje stroškov električne energije.
V naslednjih letih (v obdobju od leta 2020 do leta 2022) načrtujemo postopno zamenjavo preostalih 17%
neustreznih svetilk in ureditev prižigališč.
V letu 2020 nameravamo izvesti ukrep za povečanje varnosti v cestnem prometu - izvedba "biča" nad
voziščem čez prehod za pešce na območju cerkve in župnije v Dravogradu, poplačilo izvedenih del v letu
2021.

2010-12 VRTEC DRAVOGRAD

278.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za poplačilo vrtca Robindvor ter obnovitvena dela prostorov (zamenjavo lesene
ograje okoli vrtca), v katerih deluje vrtec s ciljem ohranjati kvaliteto prostorov in s tem omogočiti
nemoteno delovanje vseh enot vrtca.
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Stanje projekta
Postopno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme potekata po srednjeročnem planu VVZ Dravograd.
Izvedba ograje na Robindvoru.

2010-25 JZ DRAVIT- investicije

28.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za:
PP 4114002 5.000,00 - nadgradnja turistične (poročne) infrastrukture - ureditev trgovine s spominki;
PP 4118024 13.000,00 - ureditev igrišč po planu JZ ter oprema dvorane ŠPIC D
PP 4118026 10.000,00 - odkup starin in druge opreme
Stanje projekta
Postopno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme potekata po srednjeročnem planu JZ Dravit.

2011-02 Cesta Vič-Goriški Vrh

10.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 1500 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti, nevarnost za vse prometne
udeležence, otežen gospodarski razvoj prebivalstva.
V letu 2020 nameravamo izvesti razpis za izbiro izvajalca in pričeti z rekonstrukcijo odseka ceste do
pregrade Pušnikovega potoka, zaključek del ter geodetska odmera ceste v letu 2021. V letih 2022 in
2023 nameravamo nadaljevati z rekonstrukcijo ceste proti Goriškemu Vrhu, če bodo na razpolago
finančna sredstva.

2011-03 Cesta Vič-Polanar

60.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 1.025 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti in nevarnost za vse prometne
udeležence.
Pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč in razpis za izbiro izvajalca s pričetkom gradbenih del v letu 2020,
ki se bodo nadaljevala tudi v letu 2021. Zaključek rekonstrukcije ceste v letu 2022, poplačilo izvedenih del
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ter geodetska odmera v letu 2023.

2011-10 Rekonstrukcija vodovodnih sistemov
100.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo odsekov obstoječega javnega vodovodnega omrežja (zamenjava
primarnih vodovodnih cevi Robindvor 41-43 in od R2 do naselja Robindvor in zg. Robindvor) in za
vzdrževalna dela na tem omrežju. Del sredstev je namenjen tudi za izgradnjo sekundarnih vodov in
nabavo opreme za male vodovodne sisteme v upravljanju občine (klorinatorji, ograjevanje zajetij,...).
Stanje projekta
V letu 2020 se bo izvedla priključitev naselij Šentjanž, Trbonje, Črneče na nov vodovodni sistem. Ostale
predvidene investicije se bodo izvedle v naslednjih letih, v kolikor bodo zadostovala planirana finančna
sredstva. Predviden je prevzem vodovodnih sistemov v Gorčah in Libeličah.

2011-12 Obnove objektov sakralne dediščine

0 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo sakralnih objektov v občini.
Stanje projekta
Dela se bodo nadaljevala po letu 2020.

2011-14 Spodbujanje razvoja kmetijstva investicije

0 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za projekte društev in organizacij na področju kmetijstva.
Stanje projekta
Investicije se bodo izvajale po letu 2020.

2011-15 Avtobusna postajališča

8.000 €

Namen in cilj
Izboljšanje varnosti v prometu s postavitvijo petih hišic pri obstoječih avtobusnih postajah.

Stanje projekta
Večina avtobusnih postajališč v občini je že opremljenih s pokrito hišico.
V letu 2020 je predviden nakup in postavitev hišic za avtobusna postajališči v Gorčah, v letu 2021 v
Otiškem Vrhu, v prihodnjih letih pa nakup in postavitev hišic za avtobusna postajališča v Podklancu in
Črnečah.

2011-25 Kataster pokopališč

3.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena izdelavi dopolnitve katastra pokopališč.
Stanje projekta
V letu 2020 je predvidena posodobitev katastra pokopališča Ojstrica.
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2012-03 Protiprašna zaščita cest

40.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 500 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turističnih dejavnosti in nevarnost za vse prometne
udeležence.
V letu 2020 nameravamo poplačati izvedeneno protiprašno zaščito v KS Šentjanž. Z izvajanjem le teh
bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih.

2012-05 Cesta Lambizer

200.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 860 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti in nevarnost za vse prometne
udeležence.
V letu 2020 se rekonstrukcija ceste nadaljuje, zaključek del ter geodetska odmera bosta v letu 2021.

2012-06 Cesta Gvidan

100.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 1.422 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti in nevarnost za vse prometne
udeležence.

V letu 2020 se rekonstrukcija ceste nadaljuje, zaključek del ter geodetska odmera bosta v letu 2021.

2013-01 Pokopališče Šentjanž

0 €

Namen in cilj
V letu 2020 ni predvidenih sredstev. Sredstva v letih 2021 in 2022 so namenjena za investicijsko
vzdrževanje.
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Stanje projekta
Obnovitvena dela se bodo, po planu JKP Dravograd d.o.o., izvajala po letu 2020.

2013-04 Kataster vodovoda in kanalizacij

12.000 €

Namen in cilj
Vzdrževanje ažurne baze javne komunalne infrastrukture, katastra vodovoda in kanalizacije v Občini
Dravograd.

Stanje projekta
V Občini Dravograd je vzpostavljen kataster komunalnih vodov, ki ga je potrebno zaradi novogradenj
posameznih odsekov vodovodnih in kanalizacijskih vodov redno dopolnjevati.
Novo izgrajene odseke vodovodnih in kanalizacijskih odsekov posnamejo geodeti, nato se jih vključi v
kataster komunalnih vodov.

2013-06 Podporne aktivnosti Mrežnega
podjetniškega inkubatorja Koroška

0 €

Namen in cilj
Priprava promocijsko - motivacijskih dogodkov (MPIK Zajtrk); informiranje in svetovanje potencialnim
podjetnikom, start up (mladim) podjetjem in podjetjem v fazi razvoja; priprava tematskih dogodkov
(specializiranih delavnic in izvedba MPIK podjetniške šole); mentoriranje potencialnih podjetnikov in
obstoječih podjetij; izvedba nabora in presoje inovativnih podjetniških idej ter usmerjanje teh podjetij v
ustrezne podporne programe (MPIK natečaj z najboljšo poslovno idejo); vodenje, koordinacija in
poročanje o izvajanju projekta; inkubiranje novih podjetij, delo z obstoječimi inkubiranci in komuniciranje z
občino kot lastnico infrastrukture MPIK.
Stanje projekta
Mrežni podjetniški inkubator (MPIK), deluje v štirih Koroških občinah (Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne
na Koroškem in MO Slovenj Gradec) in je član Združenja inkubatorjev in tehnoloških parkov Slovenije
(ZITPS) in predstavlja pomemben element podjetniškega podpornega okolja na Koroškem. V Dravogradu
imamo dva MPIK, enega v Otiškem vrhu (MPIK -1) in drugega v Trgu Dravograda (MPIK -2).
Potencialnim podjetnikom in mladim podjetjem nudita ugoden najem pisarniških in proizvodnih prostorov
ter jim v fazi ustanavljanja in začetne rasti dajeta spodbudo in večjo možnost preživetja. V okviru MPIK so
zaživele podjetniške podporne storitve, katerih cilj je dvigniti podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture
med občani ter podpora potencialnim podjetnikom in obstoječim podjetjem v vseh fazah razvoja. RRA
Koroška je izvajalec aktivnosti MPIK, občina Dravograd sofinancira stroške izvedbe načrtovanega
programa.

2014-01 Večnamenska dvorana Libeliče

52.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je izgradnja novega gasilskega doma z večnamensko dvorano. S tem bi omogočili
gasilcem nemoteno in kvalitetno opravljanje svoje dejavnosti, občanom pa prostor za družabna srečanja
in izvedbo kulturnih ter drugih prireditev.
Stanje projekta
V letu 2020 se namerava izvesti odkup zemljišč, potrebnih za gradnjo.

17

2014-03 Pešpot in ureditev vaškega jedra
Trbonje

93.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 618 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Nevarnost za vse prometne udeležence.
V letu 2020 je predviden zaključek gradnje pešpoti ter geodetska odmera le te.

2014-04 Gasilski dom Dravograd

56.856 €

Namen in cilj
Poplačilo nakupa prostorov novega gasilskega doma v Dravogradu, v kletnih prostorih športne dvorane
ŠPIC D, v velikosti 750 m2.
Stanje projekta
Občina Dravograd skladno s pogodbo odkupuje prostore novega gasilskega doma za PGD Dravograd, ki
jih za namene gasilske dejavnosti že uporablja.

2014-08 Male čistilne naprave

10.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za sofinanciranje malih čistilnih naprav v skladu z razpisom.
Stanje projekta
V vsakem letu je predvideno sofinanciranje 6. do 8. malih čistilnih naprav.

2014-09 Obnova naravne in kulturne dediščine obnova kapelic
0 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo kapelic po programu Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Stanje projekta
Postopno se glede na potrebe sofinancira obnova kapelic, nove investicije so predvidene v letu 2021 in
2022.

2014-11 Pokopališče Trbonje

0 €

Namen in cilj
V letu 2020 ni predvidenih sredstev. Sredstva v letih 2021 in 2022 so namenjena za investicijsko
vzdrževanje.
Stanje projekta
Obnovitvena dela se bodo, po planu JKP Dravograd d.o.o., izvajala po letu 2020.
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2015-01 Cesta Selovec; Zaberčnik, Jamnik

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 4.825 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti, nevarnost za vse prometne
udeležence, otežen gospodarski razvoj prebivalstva.
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo je predvidena v letu 2022, razpis za izbiro izvajalca in
pričetek rekonstrukcije v letu 2023, zaključek rekonstrukcije z geodetsko odmero pa po letu 2023, če
bodo na razpolago finančna sredstva.

2015-04 JP Mariborska cesta

70.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 170 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Stanje projekta
Dotrajana prometna infrastruktura za razvoj poslovnih in drugih dejavnosti.
Razpis za izbiro izvajalca in izvedba del je predvidena v letu 2020, poplačilo izvedenih del ter geodetska
odmera v letu 2021, če bodo sproščena finančna sredstva iz perspektive EU 2014-2020 za sofinanciranje
projektov.

2015-06 JR KOROŠKA CESTA

0 €

Namen in cilj
Izgradnja javne razsvetljave na Koroški cesti v Dravogradu z namenom zagotavljanja osvetljenosti
pešpoti ob kolesarski stezi.
Stanje projekta
Izdelana tehnična dokumentacija, investicija je planirana za leto 2021.

2015-08 Lokalni energetski koncept

0 €

Namen in cilj
Nakup programske opreme za energetsko knjigovodstvo ter izvajanje ukrepov zapisanih v Lokalnem
energetskem konceptu (LEK) za občino in vse naše zavode. Vključena so tudi sredstva za storitev
svetovanja.
Stanje projekta
Izdelan imamo Lokalni energetski koncept (LEK). Za izvajanje ukrepov iz LEK potrebujemo računalnik in
programsko opremo.
19

2015-09 Protipoplavna varnost

10.000 €

Namen in cilj
Nakup protipoplavnih pregrad in druge zaščitne opreme za povečanje protipoplavne varnosti in
zmanjšanje stroškov sanacije po poplavah in drugih naravnih nesrečah, na podlagi ocene ogroženosti.
Stanje projekta
Dopolnjevanje nabav zaščitne protipoplavne in druge opreme, z namenom povečanja protipoplavne
varnosti, na območju Občine Dravograd.

2015-10 Cesta Štih

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 1.320 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti, nevarnost za vse prometne
udeležence, otežen gospodarski razvoj prebivalstva.
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo je predvidena v letu 2022, razpis za izbiro izvajalca in
pričetek rekonstrukcije v letu 2023, zaključek rekonstrukcije z geodetsko odmero pa po letu 2023, če
bodo na razpolago finančna sredstva.

2015-11 Cesta Selovec-Kružnik

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 2.015 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti, nevarnost za vse prometne
udeležence, otežen gospodarski razvoj prebivalstva.
Izdelava projektne dokumentacije je predvidena v letu 2021. Razpis za izbiro izvajalca, pričetek
rekonstrukcije v letu 2022, zaključek del ter geodetska odmera pa v letu 2023,če bodo na razpolago
finančna sredstva.

2015-12 Cesta Črneče-mimo starega GD-JP
578452 (Novak)

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 180 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
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Nižji stroški vzdrževanja.
Stanje projekta
Dotrajana prometna infrastruktura za razvoj turističnih in drugih dejavnosti.
Izdelava projektne dokumentacije je predvidena v letu 2021. Razpis za izbiro izvajalca, pričetek
rekonstrukcije v letu 2022, zaključek del ter geodetska odmera pa v letu 2023, če bodo na razpolago
finančna sredstva.

2015-13 Ureditev sekundarne kanalizacije v
občini
104.000 €
Namen in cilj
Namen je gradnja sekundarne kanalizacije v Občini Dravograd. Cilj je zagotoviti priključenost
gospodinjstev po programu opremljanja do leta 2027.
Stanje projekta
V letu 2020 je predvidena izgradnja kanalizacije v naselju v Črnečah in sicer izvedba faze A. Izdelana je
projektna dokumentacija PZI in pridobljena soglasja lastnikov zemljišč.

2015-14 Cesta na Podgrad s pešpotjo

50.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 612 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Dotrajana prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti, nevarnost za vse prometne
udeležence, otežen gospodarski razvoj prebivalstva.
V letu 2020 je predvidena izvedba razpisa za izbiro izvajalca in pričetek rekonstrukcije ceste, zaključek
del v letu 2021, poplačilo izvedenih del ter geodetska odmera v letu 2022, če bodo na razpolago finančna
sredstva.

2015-15 Cesta na Robindvor s pešpotjo

310.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 300 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Dotrajana prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti, nevarnost za vse prometne
udeležence, otežen gospodarski razvoj prebivalstva.
Zaključek rekonstrukcije dela ceste in pločnika v letu 2020, poplačilo izvedenih del in geodetska odmera v
letu 2021.
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2015-17 Komunalna infrastruktura BELTA 2 0 . 0 0 0 €
Namen in cilj
Namen je izgradnja komunalne opreme v IC Belta na podlagi sklenjene pogodbe o komunalnem
opremljanju na tem območju. Cilj je pridobitev novih površin za opravljanje gospodarskih dejavnosti na
tem območju.
Stanje projekta
Na podlagi plačanih komunalnih prispevkov se na podlagi pogodbe odkupuje komunalna oprema in
prenaša v last Občine Dravograd.

2015-18 KS Dravograd-nakup opreme

1.000 €

Namen in cilj
Nabava računalnika in televizorja.
Stanje projekta
Nabava računalnika in televizorja.

2015-19 KS Šentjanž-nakup opreme

750 €

Namen in cilj
Nakup računalnika .
Stanje projekta
Nakup računalnika.

2015-21 Ureditev vaškega jedra Libeliče s
pločnikom do Gorč

92.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 425 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Nevarnost za vse prometne udeležence.
Poplačilo izvedenih del ter geodetska odmera v letu 2020.

2015-27 Parkirišče na Robindvoru

0 €

Namen in cilj
Izboljšanje varnosti v prometu.
Stanje projekta
Pomanjkanje parkirnih mest na območju celotnega naselja.
V letu 2023 nameravamo pridobiti projektno dokumentacijo za izvedbo parkirišča.
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2015-29 Parkirišče na Mariborski cesti

0 €

Namen in cilj
Izboljšanje varnosti v prometu.
Stanje projekta
Pomanjkanje parkirnih mest na območju celotnega naselja.
V letu 2023 nameravamo pridobiti projektno dokumentacijo za izvedbo parkirišča.

2015-30 Pešpot na naselje zgornje Meže

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 112 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Stanje projekta
Nevarnost za vse prometne udeležence.
V letu 2023 nameravamo izvesti pešpot, prav tako geodetsko odmero.

2015-34 JR Šempeter

3.000 €

Namen in cilj
Izgradnja javne razsvetljave v Šentjanžu - LC 078081 - relacija Šentjanž - Šempeter z namenom
zagotavljanja osvetljenosti pešpoti ob hodniku za pešce.
Stanje projekta
Zaključek izgradnje javne razsvetljave v letu 2020 do Papeževega mostu.

2015-35 Pločnik do Papeževega mostu

25.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 181 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Stanje projekta
Nevarnost za vse prometne udeležence.
Poplačilo izvedenih del v letu 2020.

2015-37 Cesta do Ruskega pokopališča v
Črnečah

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 125 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
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Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turističnih in drugih dejavnosti.
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste, razpis za izbiro izvajalca in pričetek del v letu 2022,
zaključek del ter geodetska odmera v letu 2023.

2015-41 KS Trbonje- nabava računalnika in
tiskalnika
750 €
Namen in cilj
Nakup računalnika in tiskalnika za potrebe KS.
Stanje projekta
Nakup računalnika.

2016-01 Dravska kolesarska pot

7.200 €

Namen in cilj
Namen projekta je vzpostavitev kolesarske povezave na levem bregu reke Drave in sicer od Dravograda
do Središča ob Dravi v skupni dolžini cca 150km. Sredstva so namenjena koordinaciji projekta, ki jo vodi
Mariborska regionalna agencija in promociji obstoječe Dravske kolesarske poti, ki jo izvaja Zavod za
turizem Maribor.
Stanje projekta
V izdelavi je projektna dokumentacija DGD in PZI za celotno traso, katere naročnik in plačnik je DRSI in
je v zaključni fazi.Gradnja je predvidena od leta 2021 dalje. Projekt bo v celoti financiran s strani EU in
države Slovenije in ga bo vodila DRSI.

2016-03 Parkirišča za avtodome in elektro
polnilnice

3.000 €

Namen in cilj
Namen je širitev mreže postajališč za avtodome in s tem pospeševanje tovrstnega turističnega razvoja.
Cilj je postavitev enega postajališča na leto in postavitev polnilnic za električne avtomobile in sicer z
dinamiko naraščanja števila tovrstnih avtomobilov. V letu 2020 so sredstva namenjena ureditvi
postajališča za avtodome v Libeličah..
Stanje projekta
V letu 2020 se bodo sredstva namenila ureditvi postajališča za avtodome v Libeličah (obvestilne table,
promocijski material).

2016-04 Javno hidrantno omrežje

3.000 €

Namen in cilj
Investicije in redno vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja v občini v skladu z Zakonom o varstvu
pred požarom s podzakonskimi akti (tehnične smernice, Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij…) in
glede na stanje pregleda in preizkusa JHO. Zagotavljanje oskrbe s požarno vodo.
Stanje projekta
Od leta 2016 se izvaja redno letno investicijsko vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja v občini glede
na stanje vsakoletnega pregleda in preizkusa JHO.
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2016-06 Obnova objekta Meža 136

0 €

Namen in cilj
izdelava fasade na objektu
Stanje projekta
Pridobivajo se ponudbe za izdelavo fasade, fasada je planirana v letu 2021.

2016-07 Vzgojno interpretacijska vodna učna
pot "Bobrček"
137.510 €
Namen in cilj
Namen investicije je ureditev vodne učne poti okrog Črneškega zaliva ter ureditev info centra za Geopark
karavanke. Cilj je omogočiti izvajanje novega turističnega produkta in s tem razvoj turizma v občini.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izvajanja in sicer poteka ureditev info centra v Dvorcu Bukovje, ki bo dokončana do konca
leta 2019. Pomladi leta 2020 se bo opremila tudi vodna pot Bobrček, za katero je trenutno v izdelavi
projektna dokumentacija. Projekt je sofinanciran s sredstvi iz projekta Interreg SI-AT v višini 85%,

2017-01 Ureditev naravnega parka ob Ribiškem
domu (projekt LAS)
150.000 €
Namen in cilj
Namen projekta je ureditev ribnika na lokaciji Ribiškega doma in sicer bo namenjen ribištvu ter turizmu na
sploh. Z izvedbo bi občina pridobila atraktivno lokacijo za preživljanje prostega časa občanov in
obiskovalcev občine. Cilj je zgraditi naravni ribnik površine cca 1500m2 z ureditvijo poti in zasaditve,
izgradnja sanitarij, fitnesa na prostem, otroškega igrišča ter strehe na obstoječem balinišču.
Stanje projekta
Za projekt je izdelana idejna zasnova ter naročena izdelava investicijske in DGD, PZI projektne
dokumentacije. Projekt bo prijavljen za sofinanciranje iz sklada ESRR in sicer na podlagi 3. poziva za
nabor projektov LAS, ki bo objavljen predvidoma meseca januarja 2020.

2017-08 Mrežne kolesarske poti

5.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je zgraditi medobčinske povezave za kolesarje in pešce in sicer kolesarske povezave od
Otiškega Vrha do Dobrij v občini Ravne na Koroškem ter Dravska kolesarska pot, ki bo potekala od Viča
do meje z občino Muta. Cilj je izgradnja kolesarske infrastrukture, s katero bo občina povezana z vsemi
dolinami, Mežiško, Mislinjsko in Dravsko. S tem bo omogočeno varno kolesarjenje v vse smeri in s tem
razvoj kolesarskega turizma, ki postaja eden izmed najpomembnejših v Evropi in po svetu. Sredstva so
namenjena koordinaciji vseh projektov in jo izvaja RRA.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija za odsek od Dravograda do Otiškega vrha je že izdelana, za odsek od Otiškega
Vrha pa do Dobrij pa je v izdelavi projektna dokumentacija DGD in PZI. Določena sredstva so že
zagotovljena z DRRjem, ostalo naj bi sofinancirala DRSI. Začetek gradnje je predviden v začetku leta
2021.

2017-12 Pokopališče Libeliče

48.500 €

Namen in cilj
Namen je izvedba vzdrževanih in obnovitvenih del na pokopališču.
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Stanje projekta
Poplačilo izvedenih del sanacije zidu in treh vhodov na pokopališču Libeliče.

2017-13 JP Dobrova-Črneče

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 997 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti in nevarnost za vse prometne
udeležence.
V letu 2021 nameravamo pridobiti projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste. Razpis za izbiro
izvajalca in pričetek izvajanja del v letu 2022, zaključek del ter geodetska odmera pa v letu 2023.

2018-01 Poslovna cona Otiški Vrh

213.537 €

Namen in cilj
Namen projekta je izgradnja poslovne cone v Otiškem vrhu in sicer povezovalne ceste od Hotela
Korošica do zbirnega centra JKP Dravograd, mosta čez reko Mislinjo ter ureditve komunalne
infrastrukture. Cilj je pridobiti nove površine za investitorje in sicer v velikosti cca 8000m2 ter omogočiti
stanovalcem tega območja novo dovozno pot z namenom zaprtja ceste pri Monterju.
Stanje projekta
Za projekt je bila izdelana projektna dokumentacija DGD, za katero se pridobivajo vsa potrebna soglasja.
Popolna vloga za neposredno potrditev mora biti vložena do 30.04.2020. Začetek gradnje se predvideva
jeseni leta 2020 in zaključek v letu 2022. Projekt je sofinanciran s sredstvi iz DRR v višini 1186.242,34
EUR (EU + RS).

2018-02 Zdravstveni center Dravograd

25.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je izgradnja zdravstvenega doma z lekarno na ploščadi TPC Meža. Občina mora po
sodbi sodišča kot lastnik ploščadi sanirati ploščad in se je zato odločila za izgradnjo objekta in sicer po
postopku javno zasebnega partnerja. Z izgradnjo bo občina pridobila moderen zdravstveni center, lekarno
in urgentno ambulanto, kar bo skupaj omogočalo izvedbo vseh zdravstvenih storitev na enem mestu. V
okviru projekta bo občina pridobila tudi veliko parkirišče za občane in obiskovalce zdravstvenega centra
in TPC Meža. Sredstva so namenjena za vodenje postopkov za izbiro zasebnega partnerja ter
investicijske dokumentacije.
Stanje projekta
Izdelana je idejna zasnova, trenutno pa se izdeluje investicijska dokumentacija ter dokumentacija za
izbiro zasebnega partnerja. Zbirala so se tudi že soglasje etažnih lastnikov ter izveden je bil tudi že poziv
promotorjem, na katerega se je prijavil en interesent za izgradnjo tega centra. Sredstva se bodo porabila
za omenjeno izdelavo dokumentacije za izbiro zasebnega partnerja.
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2018-03 Sekundarna kanalizacija aglomeracija
Vič
399.220 €
Namen in cilj
Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja na 14-tih lokacijah na območju Aglomeracije Vič.
Gre za izgradnjo nove kanalizacije ali izgradnje ločenega sistema, kjer poteka sedanji mešan sistem
kanalizacije. Cilj izvedbe je izgradnja kanalizacije za občane, ki sedaj še niso priključeni na CČN.
Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija, rok za vložitev vloge za neposredno potrditev
operacije je 31.12.2019.
Stanje projekta
Izdelana je DGD in PZI projektna dokumentacije in pridobljenih večina dradbenih dovoljenj. Izdelana je že
tudi investicijska dokumentacija ter vloga za neposredno potrditev sofinanciranja, saj je projekt
sofinanciran s strani EU in sicer iz sredstev DRR v višini 791.996,00 EUR (EU + RS). Izvedba je
predvidena v letih 2020, 2021 in zaključek v letu 2022.

2018-04 JP Mariborska cesta - Kaiser

50.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 358 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura, ki je nevarna za vse prometne udeležence.
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste je pridobljena. Razpis za izbiro izvajalca in pričetek
rekonstrukcije v letu 2020, zaključek del ter geodetska odmera v letu 2021, če bodo sproščena finančna
sredstva iz perspektive EU 2014-2020 za sofinanciranje projektov.

2018-05 Cesta Lapuh - Libeliška gora

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 190 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura, ki je nevarna za vse prometne udeležence.
V letu 2022 nameravamo pridobiti projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste. Razpis za izbiro
izvajalca, izvedba del ter geodetska odmera v letu 2023.

2018-06 Cesta Hudopisk - Cofl

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 3.100 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
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Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turističnih dejavnosti in nevarnost za vse prometne
udeležence.
V letu 2021 nameravamo pridobiti projektno dokumentacijo. Izvedba razpisa za izbiro izvajalca ter
pričetek rekonstrukcije ceste je predviden v letu 2022, zaključek del ter geodetska odmera pa v letu 2023.

2018-07 Koroška 100 let pozneje

1.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je ureditev stalne razstave na temo plebiscita v Libeličah 100 let po njegovi izvedbi. Gre
za projekt več partnerjev, izmed katerih je vodilni partner Koroški pokrajinski muzej. Občina Dravograd
kot psartner vstopa v projekt z investicijo in sicer obnove objekta mejnega prehoda v Libeličah. projekt bo
prijavljen na 3. javni poziv za nabor projektov LAS in bo sofinanciran s strani ESRR v višini 85%
upravičenih stroškov.
Stanje projekta
Stanje projekta je trenutno v fazi izdelave investicijske dokumentacije, potrebne za prijavo na poziv LAS.
Izdelan je tudi že popis del, potrebnih za obnovo objekta v Libeličah.

2018-08 Obnova Trg 4.julija 35

50.000 €

Namen in cilj
menjava strešne kritine in oken
Stanje projekta
Pridobivanje ponudb za menjavo strešne kritine in menjavo oken.

2018-09 Parkirišče MPIK-2

0 €

Namen in cilj
Namen projekta je izgradnja dvoetažnega parkirišča na lokaciji bivše trgovine Trgoavto za banko NLB.
Cilj je zagotoviti brezplačna in lahko dostopna parkirišča za obiskovalce trga ter s tem oživitev življenja v
trgu ter posledično zagon različnih dejavnosti v trgu (gostinske, trgovske itd.).
Stanje projekta
Izdelana je bila idejna zasnova. Nadaljevanje projekta se načrtuje v letu 2021.

2018-10 Ureditev priključka na javno pot
Podgradom 70-73 in del zbirno mestne ceste
Podgradom 69-77

0 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 140 m za priključek in del zbirno mestne ceste.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
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Stanje projekta
Dotrajana prometna infrastruktura za razvoj turističnih in drugih dejavnosti.
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste je pridobljena. Razpis za izbiro izvajalca, izvedba
investicije ter geodetska odmera v letu 2021.

2018-11 JP 578413 - cesta Kleder-pokopališče
(Libeliče)
0 €
Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 115 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Stanje projekta
Dotrajana prometna infrastruktura za razvoj turističnih in drugih dejavnosti.
V letu 2022 nameravamo pridobiti projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste. Razpis za izbiro
izvajalca, izvedba investicije ter geodetska odmera v letu 2023.

2018-13 Vrtec Šentjanž

10.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je zagotovitev novih prostorov za varstvo otrok v Šentjanžu, ki sedaj gostujejo v OŠ
Šentjanž, kjer pa ni dovolj prostora za izvajanje tovrstne dejavnosti glede na število vpisanih otrok. Cilj je
izgradnja novega vrtca, ki bo zadostil vsem normativom in standardom in bo omogočal nemoteno in
kvalitetno izvajanje varstva otrok. Sredstva so namenjena za nabavo drobnega inventarja za kuhinjo in
ostalo potrebno opremo.
Stanje projekta
Projekt je v fazi gradnje vrtca. Sredstva se bodo porabila po koncu gradnje za opremo vrtca.

2019-02 Cesta Vič - novo naselje

20.000 €

Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura od Viške ceste do ceste Vič - Goriški vrh.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija je pridobljena. V letu 2020 je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ter izvesti
elektro montažna dela ob bodoči trasi ceste. Pričetek izvedbe ceste se predvideva v letu 2021, zaključek
del in geodetska odmera v letu 2022, če bodo na razpolago finančna sredstva.

2020-02 Dvorec Pukštajn nekoč in danes

157.746 €

Namen in cilj
Namen projekta je obnovitev še zadnjega dela dvorca Bukovje, ki je ostal neobnovljen in sicer gostinski
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del. Projekt obsega izgradnjo razdelilne kuhinje, zajtrkovalnice, prostora s točilnim pultom in ureditev
apartmaja v I. nadstropju. S tem se bo obnovilo še zadnjih 269 m2 prostorov. Projekt bo sofinanciran s
strani EU in sicer EKSRP v višini 85% upravičenih stroškov, saj je prijavljen na 2. poziv za nabor
projektov LAS.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija PZI z vsemi soglasji ter investicijska dokumentacija. Projekt je
prijavljen za sofinanciranje in čaka na sklep skupščine LAS o odobritvi sofinanciranja.

2020-03 Internetno omrežje WiFi4EU

15.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je zagotovitev brezžičnega interneta na vseh pomembnejših točkah v občini (šole,
zdravstveni dom, trgi, naselja,...), kjer dostop do takega interneta še ni mogoč. Projekt je v celoti
financiran s strani EU.
Stanje projekta
Sredstva so zagotovljena v proračunu EU. Izdelati bo potrebo projekt in sicer s strani registriranega
podjetja. Izvedba je predvidena v letu 2020.

2020-04 Ogledala in varnostna ograja (PP -91)
4.800 €
Namen in cilj
Odcep Goriški Vrh – Ojstrica na relaciji Dravograd – Ojstrica je zelo nepregleden, zato bi na tem odcepu
potrebovali ogledalo za boljšo vidljivost. Prav tako je odcep Žagjner – Šoštar na relaciji Dravograd – Vrata
- Kozji Vrh nad Dravogradom nepregleden in bi tudi tukaj potrebovali ogledalo za boljšo vidljivost. Odcep
Hribernik – Zajsnikova bajta na relaciji Dravograd – Ojstrica je nevaren za zdrs iz cestišča. Ker pa je na
tem odcepu velik breg bi potrebovali varnostno ograjo za večjo varnost.

Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-05 Sprehajališča za hišne ljubljenčke ob
igrišče (PP-91)
3.000 €
Namen in cilj
Glede na lokacijo bi se lahko z dokaj nizkimi finančnimi sredstvi uredilo pasje igrišče tako, da bi se vsaj
polovico zelenice za nogometnim igriščem zagradilo z ograjo ter obnovile klopi in dodal kašen koš za
smeti in pasje iztrebke.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-06 Škarpa-Podgrad 53 (PP-91)

3.000 €

Namen in cilj
Projektni predlog zajema dokončanje škarpe nasproti bloka, Podgradom 53, ki je bila s strani strokovnih
služb občine Dravograd in podizvajalca začeta ter nedokončana leta 2006. Ko bo projekt zaključen, bo
pozitivno doprinesel k zadovoljstvu prebivalcev, ne bo več kvaril vizualni izgled stanovanjskega okoliša in
kar je najpomembneje bo preprečil možnost poškodbe krajanov, ki bi lahko nastala ob aktivnosti
stanovalcev, ki skrbijo za zeleno rast in cvetlične nasade nad škarpo.
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Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-07 Pešpot bloki-vrtec Robindvor (PP-91)
1.000 €
Namen in cilj
Predlagamo da bi se lahko naredila pešpot od naših blokov ( 38,39,40 ter 41,42 in 43 ) čez travnik do
vrtca! Vsak dan opažam da se ogromno ljudi sprehaja tam mimo z otroki, psmi,...kakorkoli bila bi super
povezava z samim igriščem, vrtcem in fitnesom.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-08 Ureditev igrišč na Meži (PP-91)

6.200 €

Namen in cilj
Uredili bi oba igrišča na Meži in sicer tisto pri bloku in tisto pod brunarico na Meži. Pri zgornjem igrišču bi
zamenjali ograjo okrog igrišča, ter postavili dve klopi brez naslonjal. Pri spodnjem igrišču bi zamenjali en
del mreže, mreže za gole in narisali črte.
Pri zgornjem igrišču bi klopi postavili ob strani igrišča, in sicer bi izkopali prostor, ter postavili klopi. Mrežo
bi pa okoli igrišča zamenjali za mehko mrežo (se pravi za mrežo iz vrvi), pri sp. Meži pa bi mrežo postavili
še na tisti del, ki gleda proti cesti. V obeh golih so mreže raztrgane zato jih je potrebno zamenjat, prav
tako niso več vidno označevalne črte na igrišču. Pri mreži, ki pa gleda proti parkirišču pa je potrebno
mrežo pritrdit tlom.

Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-09 Razsvetljava in panelna ograja na
igrišču Vič (PP-91)

5.000 €

Namen in cilj
Za razsvetljavo igrišča na Viču bi potrebovali 3 oz. 4 luči, ki bi v času ko so krajši dnevi omogočile
izvajanje športnih aktivnosti na igrišču.
Panelna ograja pa bi služila zaščiti vseh vrst športov igranja z žogo.

Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-10 Postavitev klopi, miz, oglasnih tabel in
kažipotov (PP-91)
3.500 €
Namen in cilj
Projekt zajema celotno KS kjer bi v različnih krajih po TO postavili potrebne oglasne deske, klopi in mize
ter kažipote. Projekt zajema mesta kjer se sprehajalne poti in se zadržuje več ljudi.
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Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-11 Igrala za vrtec (PP-91)

3.500 €

Namen in cilj
Z nakupom dveh igral bi vplivali na gibalno in motorično usposobljenost otrok v vrtcu enote Dravograd in
Robindvor.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-12 Pitniki na igriščih (PP -94)

3.000 €

Namen in cilj
S tekočo pitno vodo želimo opremiti igrišča v Otiškem Vrhu, Bukovski vasi in Šentjanžu.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-13 Informacijske table (PP-94)

2.700 €

Namen in cilj
Potrebujemo oglasne table na območjih naše Krajevne skupnosti, sedaj je samo ena v Šentjanžu za celo
Krajevno skupnost.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-14 Klopi ob kolesarski poti (PP -94)

2.500 €

Namen in cilj
Kolesarska pot, ki je vedno bolj tudi sprehajalno območje želimo opremiti s klopmi, kjer si bodo
sprehajalci pa tudi kolesarji lahko odpočili in nabrali novih moči za nadaljevanje poti. Kolesarsko pot
koristijo uporabniki od blizu in daleč.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-15 Igrišče za odbojko na mivki (PP -94) 1 . 8 0 0
€
Namen in cilj
Na parceli 172/8 ob igrišču v Šentjanžu želimo urediti igrišče za odbojko na mivki. Zunanje mere 24x14,
notranje mere 8x8.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

32

2020-16 Asfaltiranje igrišča v Bukovski vasi
(PP-94)
15.000 €
Namen in cilj
Igrišče v izmeri cca. 40 x 12,5 = 500 m2, je v zadnjem času vedno bolj obiskano, zato si krajani želimo le
tega urediti in poskrbeti, da bo sprostitev ob igranju žoge prijetna in udobna. Igrišče se nahaja v Bukovski
vasi ne daleč od naselja in je dostopno tudi za krajane Jederti, Šentjanža in Otiškega Vrha in Selovca. S
tem želimo ne samo urediti igrišče, pač pa krajanom ponuditi možnost rekreacije na prostem. Projekt je
možno izvesti takoj v spomladanskem času 2020 oz. ko bodo vremenske razmere to dopustile. Predvsem
želimo mladino pa tudi ostale, usmeriti k druženju ob igri in poskrbeti za boljše zdravstveno stanje.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-17 Obnova oglasnih desk (PP-93)

1.900 €

Namen in cilj
Obnova dotrajanih oglasnih desk v KS Črneče.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-18 Ureditev igrišča pri Sv. Križu (PP -93)
600 €
Namen in cilj
Ureditev igrišča pri Sv. Križu ( obstoječe igrišče, katerega je pred leti pomagala urediti KS Črneče je v
zelo slabem stanju. Potrebno je obnoviti zaščitno mrežo in obnoviti polomljene klopi. Število otrok seje v
zaselku Sveti Križ občutno povečalo).
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-19 JR na odcepu ceste Podklanc -Dobrova
(PP-93)
3.000 €
Namen in cilj
Ureditev javne razsvetljave na križišču državne ceste Dravograd - Ravne na Koroškem, odcep cesta
Podklanc-Dobrova.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-20 Ureditev javnih sanitarij na Dobrovi
(PP-93)
2.000 €
Namen in cilj
Ureditev javnih sanitarij v gasilskem domu na Dobrovi ( vodovodni in kanalizacijski priklopi so že
pripravljeni).
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Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-21 Nabava stolov za večnamensko dvorano
Črneče (PP-93)
1.500 €
Namen in cilj
Nabava stolov za večnamensko dvorano v gasilskem domu Črneče ( zaradi pogoste uporabe
večnamenske dvorane gasilskega doma Črneče za različne namene, je precej stolov že v zelo slabem
stanju).
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-22 Zaščitna ograja igrišče Črneče (PP -93)
3.000 €
Namen in cilj
Postavitev zaščitne ograje nad asfaltnim igriščem v Črnečah (postavitev zaščitne ograde v dolžini
celotnega asfaltnega igrišča za varovanje otrok ob njihovih aktivnostih na igrišču.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-23 Nakup novega šotora za prireditve (PP 95)
926 €
Namen in cilj
Za potrebe prireditev v kraju sta v uporabi dva šotora dimenzije 10 in 8 metrov. Zaradi dotrajanosti platen
(starost 10 let) bi se kupil novi šotor dimenzije 12 x 4 metre.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-24 Obnova lesene hišice na igrišču (PP -95)
3.843 €
Namen in cilj
Ob igrišču pri šoli je lesena utica namenjena druženju ob športnih prireditvah, hrambi športnih rekvizitov
in drugih stvari, ki jo je potrebno zaradi dotrajanosti obnoviti.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-25 Nakup kompletov miz in klopi za
prireditve (PP-95)

4.904 €

Namen in cilj
PGD Trbonje sedaj razpolaga z večino kompleti klopi in miz. Gre za tako imenovane " gasilske komplete."
Le ti so zelo stari in dotrajan, zaradi česar naj se za potrebe prireditev v kraju nabavi 30 kompletov klopi
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in miz.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-26 Zaščitna ograja igrišče Trbonje (PP -95)
4.704 €
Namen in cilj
Zaščitna mreža na zahodni strani igrišča bo služila preprečevanju izmeta žoge v sadovnjak in bližnji vrt
na zasebnem zemljišču. Med igro žoga pogosto prileti v sadno drevje ali vrt in povzroča škodo ter
posledično nezadovoljstvo lastnikov.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-27 Izdelava betonskega podstavka za
postavitev mlaja (PP-95)

623 €

Namen in cilj
Na parkirišču pri gasilskem domu se vsako leto postavlja mlaj, ker je bila pred leti vgrajena betonska cev.
Cev se je zaradi meteornih in drugih vod pričela posedati. Zaradi tega bi zabetonirali posebni betonski
podstavek, ki bi služil varni postavitvi mlaja.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-28 Pomožni večnamenski objekt igrišče
Libeliče (PP-92)
15.000 €
Namen in cilj
Pomožni nezahtevni večnamenski objekt dimenzije 6,5x7,3M in 7,2x7,3M- lesene konstrukcije bi postavili
na mestu, kjer že stoji »oblečeni kontejner«, ki ga je potrebno odstraniti.
Stanje projekta
Projekt uvrščen na podlagi izvedbe postopka participativnega proračuna občine Dravograd.

2020-30 Kanalizacija Črneče-faza A

196.000 €

Namen in cilj
Izgradnja prve faze kanalizacije v Črnečah. Gre za rekonstrukcijo sedanje kanalizacije z mešanim
sistemom na ločeno fekalno in meteorno kanalizacijo.
Stanje projekta
Za izvedbo projekta je izdelana projektna dokumentacija PZI in je pridobljena večina soglasij lastnikov
zemljišč. Izvedba se v celoti predvideva v letu 2020. Projekt bo v letu 2020 na osnovi 21. člena Zakona o
financiranju občin delno sofinanciran s strani RS, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
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2020-31 Protiprašna zaščita LC 078011 (Vič Goriški Vrh) pri h.št. 19,20 (KS Dravograd)
110.000 €
Namen in cilj
Urejena prometna infrastruktura v dolžini okoli 370 m.
Izboljšanje varnosti v prometu.
Urejeno odvodnjavanje meteornih vod.
Nižji stroški vzdrževanja.
Podani pogoji za razvoj kraja in občine.
Ohranitev poseljenosti in morebitna rast prebivalstva.
Stanje projekta
Neurejena prometna infrastruktura za razvoj turistično poslovnih dejavnosti, nevarnost za vse prometne
udeležence, otežen gospodarski razvoj prebivalstva.
V letu 2020 nameravamo pripraviti razpis za izbiro izvajalca in izvesti protiprašno zaščito lokalne ceste v
dolžini okoli 330 m ter javne poti v dolžini okoli 40 m pri hišnih številkah Goriški Vrh 19 in 20. Poplačilo
izvedenih del in geodetska odmera v letu 2021. Projekt bo v letu 2020 na osnovi 21. člena Zakona o
financiranju občin delno sofinanciran s strani RS, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

2020-32 JR LIBELIČE

0 €

Namen in cilj
Izgradnja javne razsvetljave v vasi Libeliče z namenom zagotavljanja osvetljenosti ob državni cesti.
Stanje projekta
Izdelava tehnične dokumentacije je planirana za leto 2022.
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