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DOSEŽKI
Preprečujemo fiktivne prijave prebivališč

Sprejeta je bila novela Zakona o prijavi prebivališča, ki se je začela uporabljati 27. junija 
2021. Ponovno se uvaja krajevna pristojnost. To pomeni, da bo posameznik lahko prijavil 
stalno ali začasno prebivališče samo na območju tiste upravne enote, kjer je naslov, na 
katerega se prijavlja. Upravne enote razmere na svojem območju poznajo, lažje bodo 
sledile prijavam, hkrati pa se ne bo moglo več zgoditi, da bi posameznik, ki s prijavo na 
eni upravni enoti ni uspel, to lahko opravil drugje. Ob vsaki prijavi prebivališča bo uradna 
oseba dolžna preveriti podatke o dejanski rabi stavbe ali dela stavbe, uporabni površini, 
namenjeni stanovanjski rabi oziroma nastanitvi, in število že prijavljenih oseb na naslovu.

Boj proti nezakonitim migracijam, povračilo 
obmejnim občinam zaradi povečanega 
nadzora državne meje

V letu 2020 smo občinam ob zunanji schengenski meji v podravski regiji povrnili več 
kot 366.000 evrov za stroške za obnovo poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji 
schengenski meji, obnovo občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora 
zunanje schengenske meje, postavitev dodatnih virov razsvetljave, tehničnih sredstev, 
druge stroške za večjo varnost občanov.

Policija je na območju Policijske uprave Maribor leta 2019 obravnavala 1454 nedovoljenih 
prehodov meje, lani 997. Letos je v prvih petih mesecih obravnavala 472 nedovoljenih 
prehodov meje (v primerljivem obdobju leta 2020 pa 177). Odkriva povečanje števila 
primerov, ko osebe, skrite v tovornih vozilih, skušajo nedovoljeno vstopiti na mejnih 
prehodih (predvsem Gruškovje). Zaradi nujnosti doslednega nadzora tovornih vozil so se 
povečale čakalne dobe tovornih vozil za vstop v Slovenijo.

Lani smo vzpostavili videonadzorni sistem na zunanji meji (videonadzor, kamere 
zaznavanja gibanja), kar dodatno pripomore k izboljšanju zmogljivosti za prijemanje 
oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. 

V letu 2020 smo občinam ob zunanji 
schengenski meji v podravski regiji povrnili 

več kot 366.000 evrov stroškov. 



Sodelovanje Slovenske vojske s Policijo pri 
nadzoru in varovanju državne meje v občinah 
Zavrč, Cirkulane in Videm

Slovenska vojska od leta 2015 s Policijo tvorno sodeluje pri nadzoru in varovanju državne 
meje z Republiko Hrvaško ter tako pripomore k varnosti domačinov na območju občin 
Zavrč, Cirkulane in Videm. Prisotnost Slovenske vojske na obmejnem območju v teh treh 
občinah zagotavlja večjo kakovost bivanja občanov.

Življenje ob meji je živo in dinamično in za številne prebivalce v današnjih časih pomeni 
velik izziv. Ob nedavnem obisku ministra Mateja Tonina na tem območju se je pokazala 
izredno močna podpora tamkajšnjega prebivalstva prisotnosti pripadnikov Slovenske 
vojske in Policije na obmejnem območju. 

Prenova sistema javnega alarmiranja 
v podravski regiji

V okviru prenove je bilo lani in letos zamenjano večje število siren javnega alarmiranja. 
Predvidoma bo do konca leta v novi sistem vključenih približno 90 odstotkov% vseh siren, 
ki so bile predvidene v študiji prenove za to regijo. Vključitev v sistem javnega alarmiranja 
pomeni zanesljivejši sistem obveščanja prebivalstva ob naravnih in drugih nesrečah ter 
aktiviranja sil za zaščito in reševanje. 

NAČRTOVANI PROJEKTI

Lažje prehajanje meje za obmejno prebivalstvo 01
Policija že več let spodbuja, naj osebe, ki uživajo pravico do gibanja po pravu EU, 
uporabljajo za prehod meje tudi mejne prehode za obmejni promet. S tem se razbremeni 
promet na mednarodnih mejnih prehodih, upravičenci pa lahko na podlagi Sporazuma 
o obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS) izkoristijo pravico do direktnega prehoda 
meje po določilih tega sporazuma. Prizadevali si bomo za zagotavljanje zadostnega 
števila policistov za optimalno izvajanje mejnega nadzora.

Investicijsko vzdrževanje v Policijski 
upravi Maribor

V okviru investicijskega vzdrževanja sta bili lani izvedeni energijska prenova Postaje 
prometne policije Maribor in prenova prezračevanja OKC Policijske uprave Maribor, 
dodatna sredstva pa smo namenili še za nakup opreme za poslovne prostore.



Nadaljevanje boja proti nezakonitim 
migracijam

02
Zaradi povečanja števila nedovoljenih prehodov na prehodnih mestih po SOPS (Meje, 
Paradiž) bo policija ob predhodnem dogovoru s hrvaškimi varnostnimi organi postavila 
dodatne zapornice. Te bodo upravičencem omogočale prehod meje in obenem 
neupravičenim osebam preprečevale nedovoljene prehode. 

Ustanovitev specializirane enote avtocestne 
policije Maribor

03
Specializirana enota avtocestne policije Maribor bo ustanovljena predvidoma 1. maja 2022 
(najpozneje pa do 31. decembra 2022). Delovala bo v prostorih policije na mejnem prehodu 
Šentilj, kjer zdaj deluje Policijska postaja za izravnalne ukrepe Maribor. V novi enoti bo 57 
policistov.

Avtocestna policija si prizadeva za uresničevanje več zelo pomembnih ciljev: 
‒ s povečanjem učinkovitosti policijskega dela in načrtnim vzpostavljanjem reda na 
avtomobilskih in hitrih cestah izboljšati pretočnost in prometno varnost, 
‒ zmanjšati število prometnih nesreč in mrtvih udeležencev, 
‒ povečati raziskanost kaznivih dejanj in povečati pregon storilcev, saj se tu povečuje tudi 
število kaznivih dejanj in narašča tok nezakonitih migracij.

Policisti specializiranih enot avtocestne policije bodo prej na kraju prometnih nesreč 
in kaznivih dejanj, zagotovo pa bo k varnosti in pretočnosti pripomogla tudi okrepitev 
nadzora na teh cestah. Pri tem je pomembno, da ne bo zmanjšana prisotnost policistov na 
drugih, torej glavnih in regionalnih cestah, saj bodo tam še naprej delovale sedanje postaje 
prometne policije. Z dodatnimi nadzorstvenimi in preventivnimi dejavnostmi ter večjo 
prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah želimo vplivati tudi na izboljšanje prometne 
kulture.

Sofinanciranje Ministrstva za obrambo pri 
posodobitvi lokalne infrastrukture v Občini 
Kidričevo

04

Ministrstvo za obrambo je 20. junija z Občino Kidričevo podpisalo dogovor o urejanju 
razmerij glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju te občine ter 
ureditvi drugih medsebojnih razmerij. Ministrstvo za obrambo bo zaradi obremenjenosti 
občinske lokalne cestne, komunalne in druge infrastrukture ob uporabi skladišča v 
Kidričevem in strelišča v Apačah sodelovalo z občino pri vzdrževanju in posodabljanju 
te infrastrukture ter pri nakupih novih gasilskih vozil. Tako bo letos s 100.000 evrov 
sofinanciralo posodobitev lokalne ceste Apače–Trnovec. Sofinanciralo bo tudi nakupe 
novih gasilskih vozil z 10.000 evrov.

Občina Kidričevo se je z dogovorom obvezala, da bo podpirala projekt zgraditve 
sodobnega vadišča in strelišča Slovenske vojske v Apačah, ki ga ministrstvo načrtuje v 
okviru investicij v posodobitev Slovenske vojske.
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DOSEŽKI
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v podravski regiji sofinancira 
delovanje 20 zaposlitvenih centrov in 32 invalidskih podjetij, 21 nevladnih invalidskih 
organizacij ter štiri izvajalce zaposlitvene rehabilitacije. 

MDDSZ je za zaposlitveno rehabilitacijo namenil 

1,2 milijona evrov 
proračunskih sredstev.

Tvorno izvaja programe socialne vključenosti, namenjene podpori in ohranjanju invalidovih 
delovnih sposobnosti. Ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti, 
so invalidi, opredeljeni v 35. členu ZZRZI. Programe sofinancira MDDSZ, in sicer 400 evrov 
mesečno na uporabnika, ki je na mesec vključen v program 10 dni in več. V regiji deluje šest 
izvajalcev programa socialne vključenosti.

V skladu z Zakonom o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) in s ciljem omogočiti neodvisno 
življenje invalidov v skupnosti je MDDSZEM v letu 2020 začel izvajati dva javna razpisa za 
sofinanciranje projektov Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov. 
Namena projekta sta razvoj in pilotno preizkušanje storitev socialnega vključevanja po ZSVI. 
Treba je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter pripomoči k oblikovanju 
podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in 
jim tako omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem domačem 
okolju oziroma skupnosti. Projekt v vrednosti 1,3 milijona evrov izvaja Varstveno delovni 
center Polž Maribor, traja pa dve leti (do 31. marca 2022).

V regiji se izvaja tudi projekt za upravljanje in razvoj zaposlenih Štartaj kariero s potencialom!, 
katerega namen je zaposlenim iz Podravja, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi kadrovskih 
in organizacijskih sprememb delodajalca, zagotoviti načrtovanje nadaljnjega razvoja kariere 
s celovito podporo pri informiranju, motiviranju in usposabljanju/izobraževanju za lažje 
in učinkovitejše prehode na nova delovna mesta oziroma za iskanje novih zaposlitvenih 
možnosti na trgu dela. Projekt se izvaja do konca leta 2022. Predvidenih je 959.700 evrov 
sredstev za projekt.

Projekt SPIN – Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na 
trgu dela – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE spodbuja vključevanje oseb, ki so pred izgubo 
zaposlitve ali katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih/tehnoloških sprememb 
poslovnega procesa, v ukrepe na trgu dela. S celovito podporo osebam iz ciljne skupine v 
obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj 
se bo omogočil lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev in preprečeval 
njihov prehod v brezposelnost.



V podravski regiji se izvaja tudi projekt VšečKAM in GREM – karierni centri za mlade. 
V sodelovanju s ključnimi deležniki organizirajo Karierni Sejem za osnovnošolce. Med 
programe socialne vključenosti spada tudi projekt Prehod mladih, ki vpliva na večjo 
socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter pripomore k oblikovanju enotnega 
podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočeni vstop ciljne 
skupine na trg dela. 

Osrednji regionalni projekt na področju trga dela je SocioLab – Aktivno in povezano za 
nova delovna mesta in vključujočo družbo. Celotna vrednost projekta je 1,6 milijona evrov. 
Projekt je bil potrjen v okviru Dogovora za razvoj podravske regije ter ga sofinancirata evropski 
socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V projektu 
vzpostavljamo celovit ekosistem za podporo in razvoj socialnega gospodarstva v Podravju. 
Ključna področja so dolgotrajna oskrba, trajnostni turizem, prehranska in samooskrbna 
veriga z lokalno pridelano hrano ter povezovanje v sektorju kulturnih in kreativnih industrij. 
Prav tako je bilo vzpostavljenih šest stičnih točk v Mariboru (2), Ptuju, Lenartu, Slovenski 
Bistrici in Cirkulanah, v okviru katerih zagotavljamo raznovrstne brezplačne prostore za 
delo, izobraževanja, delavnice, srečanja, sestanke in druge dogodke.

V regiji deluje tudi Večgeneracijski center Štajerske, ki je sofinanciran v okviru Javnega 
razpisa za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov na podlagi Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Center letno 
zagotavlja več kot 2550 ur odprtosti za druženje in informiranje obiskovalcev, poleg tega pa 
izvede več kot 2200 ur dejavnosti. Vrednost projekta je 563.627,61 evra za obdobje od leta 
2017 do 30. septembra 2021.

Na območju Podravja delujejo Zdravstveni dom Lenart, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 
Maribor, Zdravstveni dom Ormož, Zdravstveni dom Ptuj, Zdravstveni dom Slovenska Bistrica 
ter tri bolnišnice: Univerzitetni klinični center Maribor, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča 
Ptuj in Psihiatrična bolnišnica Ormož. Prav tako na tem območju deluje območna enota 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v Mariboru pa ima sedež Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano.

Preselitev oddelka za pljučne bolezni na 
lokacijo UKC Maribor

01
Za zdaj je oddelek na Slivniškem Pohorju, v 
prostorih, ki so dotrajani in neprimerni za delo 
na področju pulmologije. V okviru projekta 
se bodo zagotovile štiri triposteljne sobe, 
devet dvoposteljnih sob in ena enoposteljna 
soba. V polintenzivi bo šest postelj in še tri v 
dnevnem hospitalu, skupaj torej 40 postelj. 
Ocenjena vrednost investicije znaša 3,965 

milijona evrov, od tega bo sofinancirana iz REACT-EU s 3,6 milijona evrov, preostala 
sredstva zagotavlja UKC Maribor. Postopki javnega naročanja že potekajo, investicija bo 
dokončana februarja leta 2022.

Foto: UKC



Ureditev prostorov za negovalno bolnišnico02
Negovalna bolnišnica, v okviru katere bo 56–58 postelj, je načrtovana na območju 
sedanjega Oddelka za pljučne bolezni na Slivniškem Pohorju. Investicija se bo začela 
izvajati takoj, ko bo urejen pljučni oddelek na matični lokaciji v UKC Maribor, in bo 
dokončana najpozneje do konca leta 2023. Celotna vrednost investicije znaša po stalnih 
cenah 8,94 milijona evrov. Sofinancirana bo iz REACT-EU v vrednosti 8 milijonov evrov, 
preostala sredstva bo zagotovil UKC Maribor. 

Nadomestna novogradnja stavbe Oddelka za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC 
Maribor

03

Sedanja stavba je dotrajana in ni zasnovana tako, da bi lahko varno obravnavali bolnike z 
različnimi, tudi novejšimi nalezljivimi boleznimi. Zlasti epidemija je pokazala, da ni mogoče 
urediti ustrezne aerogene izolacije. S to težavo se oddelek sicer vsakodnevno ukvarja pri 
obravnavi bolnikov z okužbami, ki se prenašajo aerogeno (kot so ošpice, vodene koze, 
tuberkuloza, covid-19 in drugo). Glavni cilj investicije je zagotoviti ustrezne razmere za 
opravljanje zdravstvenih storitev, boljšo oskrbo bolnikov in kakovostnejšo specialistično 
zdravstveno obravnavo v skladu s sodobnimi standardi.

Ocenjena vrednost investicije znaša 54,67 milijona evrain bo financirana v okviru Načrta 
za okrevanje in odpornost (NOO) v vrednosti 40 milijonov evrov, preostala sredstva bodo 
zagotovljena iz proračuna. Investicija bo dokončana v letu 2026.

Imenovali smo strokovno skupino za projekt širitve Univerzitetnega kliničnega centra Maribor 
in Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, pri čemer sodelujejo predstavniki Mestne občine 
Maribor, Medicinske fakultete in UKC Maribor in Ministrstva za zdravje. Uskladili se bodo 
prostorski akti za širitev zdravstvene dejavnosti na predvidenem območju.

Ministrstvo za zdravje je v letih 2019 in 2020 objavilo javna razpisa za izbor operacij mrež 
institucionalnega varstva in programov za starejše v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. 
Projekta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega socialnega sklada. 
V okviru projekta, ki bo trajal do 30. junija 2022, je bilo izbranih pet upravičencev, od tega trije 
delujejo v podravski regiji, in sicer Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom upokojencev Ptuj in 
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.

V letu 2021 je Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis Nabava mobilnih nastanitvenih 
oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo, ki ga sofinancira Evropska unija. Ukrep je namenjen 
zlasti zaščiti starejših in drugih oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih, ki so v primeru 
zbolevanja za koronavirusno boleznijo in drugimi nalezljivimi boleznimi bolj ranljiva skupina 
prebivalstva. Od skupno 22 izbranih upravičencev so bili štirje izbrani v podravski regiji, in sicer: 
CSO Ormož center za starejše občane, d. o. o, ZUDV Dornava, Dom upokojencev Ptuj in Dom 
dr. Jožeta Potrča Poljčane. 
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VIŠJE POVPREČNINE 
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DOSEŽKI
Aplikacija eDavki

Z mobilno aplikacijo eDavki lahko podjetniki oddajajo vloge za prejemanje protikoronskih 
pomoči in spremljajo stanje svojih davčnih obveznosti. S prilagoditvijo sistema eDavki 
je bila vzpostavljena tudi vsa potrebna tehnična infrastruktura za preprosto in hitro 
unovčevanje turističnih bonov. V tej regiji je bilo največ bonov unovčenih v Mestni občini 
Ptuj, in sicer 10.616 bonov v skupni vrednosti 1.442.036,73 evra. 

Na območju podravske regije je bilo 
na dan 14. junija 2021 

unovčenih 32.977 turističnih bonov 

v skupni vrednosti 4.188.140 evrov. 

Enotni zakladniški račun

Enotni zakladniški račun omogoča, da se prosta denarna sredstva vseh subjektov 
javnega sektorja združujejo na enem računu, kar zagotavlja učinkovit pregled nad 
javnofinančnimi tokovi in učinkovitejše upravljanje. Tako se pridobijo možnost črpanja 
ugodnih likvidnostnih in kratkoročnih posojil za različne namene do enega leta, možnost 
črpanja ugodnih virov financiranja do treh let za namen evropskih projektov, poenostavitve 
glede računovodskih evidenc, negativne obresti pa niso v breme občinskega proračuna. 
Pokrivanje likvidnostnih primanjkljajev, to je črpanja posojil iz sistema EZR države, 
uspešno koristi Splošna bolnišnica Ptuj. 

Občinam ostane vsa avtonomija nad poslovanjem in izvajanjem občinskega proračuna. 
V sistem EZR države je trenutno vključenih 14 od 41 občin podravske regije, od tega so se 
letos vključile štiri občine.

Državne pomoči

Državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu epidemije covida-19 so namenjene 
blažitvi socialno-gospodarskih učinkov epidemije. 

Z državnimi pomočmi smo spodbudili gospodarsko dejavnost in preprečili povečanje 
brezposelnosti, ki v Sloveniji tako ostaja pod povprečjem Evropske unije in evrskim 
območjem.



Podravska regija je v letu 2020 
in v prvi polovici leta 2021 prejela 

državnih pomoči, kar jo uvršča na 
drugo mesto med vsemi regijami. 

229 milijonov €

15.000
podjetij in samostojnih podjetnikov v 

podravski regiji je prejelo pomoč za 
odpravo posledic covida-19

3.000
kmetijskih gospodarstev

 je prejelo pomoč za odpravo 
posledic covida-19

Višje povprečnine

Državljanom želimo zagotoviti enake možnosti ne glede na to, v kateri občini prebivajo, 
zato smo v letu 2020 dvignili povprečnino za dobrih 34 evrov na osebo v primerjavi z 
letom prej, v letu 2021 pa še za dodatnih 4,24 evra, na 628,20 evra. 

Podravska regija je v letu 2020 prejela 

15,71 milijona evrov več 
sredstev kot v letu 2019. 

Mestna občina Maribor je tako v letu 2020 prejela 59,43 milijona evrov dohodnine, 
kar je za 4,6 milijona evrov več kot v letu 2019. Mestna občina Ptuj je v letu 2020 
prejela 13,24 milijona evrov, kar je za dober milijon evrov več kot v letu 2019. 



Investicije v proračunu za leto 2021

V proračunu za letos smo za investicije zagotovili skoraj dve milijardi evrov. V letu 2021 iz 
državnega proračuna največ investicijskih odhodkov v podravski regiji namenjamo krepitvi 
prometne infrastrukture. 

52 milijonov evrov
za gradnjo drugega tira 

Maribor–Šentilj (druga faza) 

26 milijonov evrov 
za rekonstrukcijo železniške 

postaje Pragersko 

4,6 milijona evrov
za nadgradnjo železniške proge v 

Poljčanah

5,2 milijona evrov
za gradnjo obvoznice Kidričevo 

2,6 milijona evrov
za zahodno obvoznico 

v Slovenski Bistrici

10 milijonov evrov 
za nabavo raziskovalne 

opreme Univerze v Mariboru

9 milijonov evrov 
za nadgradnjo najmočnejšega 

super računalnika v Sloveniji

3,4 milijona evrov 
za odpravljanje prostorskih težav 

Srednje šole za gostinstvo in 
turizem v Mariboru

1,2 milijona evrov
za energijsko prenovo Tehničnega 

šolskega centra Maribor 

2,9 milijona evrov
za obnovo promenade v 
mestnem parku Maribor
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DOSEŽKI
Cestna infrastruktura 

V Podravju se izvaja devet večjih investicij na področju cestne infrastrukture. 
Omenjamo novo povezovalno dvopasovno cesto v Mariboru od krožišča pri Qlandiji do 
Limbuške ceste v dolžini 1.955 metrov. Preurejeno bo tudi dvopasovno krožno križišče pri 
Qlandiji v turbo krožno križišče. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 11,454.216,53 
evra. 

V Občini Kidričevo poteka gradnja obvoznice v dolžini 3,952 kilometra, ki bo obsegala 
tudi gradnjo 0,7 kilometra priključnih in servisnih cest, 2 kilometrov traktorske ceste in 2,9 
kilometra mešane traktorske, kolesarske poti in pešpoti, podhoda za divjad in podvoza 
pod industrijskim tirom. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 8,9 milijona evrov.

Ureditev Koroške ceste 
in Glavnega trga v Mariboru

S projektom je bil spremenjen prometni režim na ožjem 
območju Glavnega trga in Koroške ceste do Glavnega trga. 

Gre za ukrep uvedbe skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve, 
ko pešci, kolesarji, javni potniški promet in nekatere oblike motornega cestnega prometa 
uporabljajo isto površino v eni ravnini. Pri tem se hitrosti prilagajajo najpočasnejšemu in 
najšibkejšemu udeležencu, to je pešcu, površine in urbano pohištvo pa so oblikovani tako, da 
voznike silijo v počasno in previdno vožnjo ter vzpostavljanje očesnega stika s pešci in kolesarji.

Vrednost celotnega projekta znaša 4.757.615,21 evra, dodeljena je bila skupna podpora v višini 
2.110.417 evrov, od tega 1.793.854,45 evra podpore EU – KS celotna Slovenija in 316.562,55 evra 
udeležbe RS.



Kolesarska infrastruktura

Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti v Mariboru 

Projekt zajema ureditev kolesarske povezave na Koroški cesti v Mariboru, ki povezuje 
veliko pomembnih generatorjev prometa z najožjim mestnim središčem, in sicer od 
križišča z Gosposvetsko cesto do križišča s Strossmayerjevo ulico. 
Tako so bile sklenjene kolesarske povezave med mestnimi četrtmi in krajevnimi 
skupnostmi, so varne in uporabne ter ponujajo dobro alternativo vožnji z avtomobilom. 
Cilj naložbe je bil oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih možnosti za 
trajnostno mobilnost, ki pripomorejo k spremembi potovalnih navad v Mariboru in okolici. 
To vključuje tudi zaustavitev rasti deleža opravljenih poti z osebnimi vozili in zmanjšanje 
števila opravljenih kilometrov z motornimi vozili v urbanih središčih.

Vrednost celotnega projekta znaša 329.920,38 evra, dodeljena je bila skupna podpora v 
vrednosti 188.670 evrov, od tega 160.369,50 evra iz kohezijskega sklada preko mehanizma 
celostnih teritorialnih naložb (CTN) in 28.300,50 evra udeležbe RS.

Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob rekonstrukciji Ptujske ceste 
v Slovenski Bistrici

S projektom je bil vzpostavljen sistem za izposojo javnih koles, ki omogoča, da bo 
kolesarjenje postalo uveljavljena oblika lokalnega transporta in bo pripomoglo k trajnostni 
mobilnosti območja. Urejenih je bilo sedem kolesarnic na najprometnejših območjih 
mesta Slovenska Bistrica in v lokalno okolje je bilo umeščenih 90 javnih koles. Celotna 
vrednost projekta znaša 251.923,17 evra, iz evropskega kohezijskega sklada 131.760,48 evra, 
slovenska udeležba znaša 23.251,85 evra.

Železniška infrastruktura

Na področju železniške infrastrukture poteka projekt nadgradnja železniške proge 
Maribor–Šentilj. V letih 2018–2020 je bila nadgrajena sedanja proga, v letih 2020–2023 
je predvidena gradnja novega odseka med Počehovo in Pesnico, ki obsega tudi gradnjo 
novega 1530 metrov dolgega predora Pekel in 896 metrov dolgega viadukta Pesnica. 
Ocenjena vrednost projekta je 286,65 milijona evrov, od tega je 101 milijon evrov evropskih 
sredstev. Trajanje: od leta 2018 do 2023. 

Omenjamo še projekt nadgradnje vozlišča Pragersko. Projekt bo pripomogel k povečanju 
prometne varnosti, skrajšanju časa potovanja in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje v 
regiji. Celotna vrednost projekta, ki je del operativnega programa izvajanja evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, znaša dobrih 90 milijonov evrov, od tega bo evropski sklad za 
regionalni razvoj prispeval 40 milijonov evrov.



Energetika

V Podravju poteka tudi več energetskih projektov. V teku so postopki umeščanja oziroma 
izdelave državnih prostorskih načrtov za vetrne elektrarne v občinah Makole, Slovenska 
Bistrica in Žetale. V polnem razmahu je gradnja čezmejne daljnovodne povezave med 
Slovenijo in Madžarsko Cirkovce–Pince. Uradni zaključek projekta je predviden konec 
leta 2022, ko bodo izvedena vsa zaključna gradbena dela in ureditev krajinske arhitekture, 
ki je predpisana v skladu z Državnim prostorskim načrtom.

V Podravju se izvaja tudi energijska prenova stavb ožjega in širšega javnega sektorja ter 
stavb v lasti in rabi občin. Določene operacije se trenutno še izvajajo, nekatere so še v fazi 
priprave, vse pa s predvidenim zaključkom do konca te finančne perspektive, to je do 
konca leta 2023. Namen operacij je izvesti celovito energijsko prenovo stavb, kar obsega 
izvedbo: toplotnega ovoja stavbe, energijsko učinkovitega ogrevalnega, hladilnega 
in prezračevalnega sistema, elektroinštalacijskih del, ki pomenijo zmanjšanje rabe 
električne energije v stavbah. Cilj vseh projektov v okviru celovite energijske prenove pa 
je povečanje učinkovite rabe energije v javnem sektorju. Omenjamo celovito energijsko 
prenovo objekta Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, energijsko prenovo stavb Šolskega 
centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma ter celovito energijsko prenovo javnih 
objektov v lasti Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi.

V Podravju se trenutno izvaja 1172 projektov, za katere je predvidenih 470 milijonov 
evrov evropskih kohezijskih sredstev. Od tega je bilo za izvedene projektne dejavnosti 
upravičencem do konca maja 2021 izplačanih 253 milijonov evrov, v času sedanje vlade 75 
milijonov evrov.

V okviru Dogovora za razvoj podravske razvojne regije je do konca programskega obdobja 
2014–2020, ki se izteče konec leta 2023, za sofinanciranje predvidenih še 16 projektov v okvirni 
skupni vrednosti 76 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev.

www.slovenia.info / Nina Kurnik

www.slovenia.info / Aleš Fevžer



NAČRTOVANI PROJEKTI

Ureditev kolesarskih poti in pločnikov ob 
rekonstrukciji Ptujske ceste v Miklavžu na 
Dravskem polju

01

To je pomemben regijski projekt ureditve kolesarske povezave med bližnjimi kraji. Z 
ureditvijo kolesarskih poti in pločnikov ob Ptujski cesti v Miklavžu na Dravskem polju 
bo zagotovljena varna povezava celotnega naselja z že obstoječo kolesarsko potjo in 
pločnikom, ki se na severu naselja povezuje s sosednjo Mestno občino Maribor. S tem 
bo dosežena zveznost povezav za izvajanje trajnostnih oblik mobilnosti med urbanima 
središčema občin. 

Cilj investicije je ureditev kolesarskih poti in površin za pešce v skupni dolžini 1.730 metrov. 
Z izvedbo projekta bo dosežena celotna dolžina zvezne kolesarske povezave od izhodišča 
do cilja (Miklavž na Dravskem polju–UKC Maribor) v dolžini 8 kilometrov.

Projekt je SVRK potrdil 21. aprila 2021. Celotna vrednost projekta znaša 1.513.404,56 evra, 
dodeljenih je 615.604 evrov nepovratnih sredstev, od tega je 492.483,20 evra evropske 
podpore (ESRR-V) in 123.120,80 evra slovenske udeležbe v okviru Dogovora za razvoj regij. 

Dravska kolesarska pot (meja z Republiko 
Avstrijo–ob reki Dravi–meja z Republiko 
Hrvaško). 

02

Od leta 2018 do 2021 se je končala gradnja novih odsekov Dravske kolesarske poti v občinah 
Muta, Radlje ob Dravi, Maribor in Ruše (skupna dolžina približno 10 kilometrov). V zadnjih 
štirih letih je bila označena celotna dravska kolesarska povezava. Med prednostnimi 
odseki sta odsek Podvelka–Fala in odsek v Občini Ormož, ki sta trenutno za kolesarje 
najzahtevnejša. Dravska kolesarska pot kot ločena kolesarska pot bo predvidoma 
dokončana do leta 2025.

Devet projektov za zagotavljanje trajnostne 
mobilnosti in povezovanje primestnih naselij 
z mesti

03

V okviru mehanizma DRR na območju Podravja poteka še devet projektov za zagotavljanje 
trajnostne mobilnosti in povezovanje primestnih naselij z mesti. Mestna občina Ptuj ima 
prijavljene tri projekte, Občina Lenart štiri projekte, po en projekt Občina Destrnik in 
Občina Kungota. Projekti so bili oddani na SVRK in čakajo na odločitev o podpori. 



Gradnja kolesarskih stez04
Iz sklada za podnebne spremembe sofinanciramo gradnjo enosmerne dvostranske 
kolesarske steze Libanja–Pavlovci–Ormož v dolžini 1.430 metrov. Predvidena vrednost 
sofinanciranja je 376.690 evrov. Izvedena bo tudi rekonstrukcija enosmerne enostranske 
kolesarske steze v Mariboru (Zrkovska–Čufarjeva cesta). Predvidena vrednost 
sofinanciranja je 224.654 evrov.

www.slovenia.info / Vid Ponikvar, arhiv Sportida d.o.o. [PTUJ]
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DOSEŽKI
Projekt lokalnih akcijskih skupin (LAS) 
NAŠA DRAVA 

V projektu sodeluje osem slovenskih lokalnih akcijskih skupin in dve hrvaški lokalni 
akcijski skupini): LAS Bogastvo podeželja, TOTI LAS, LAS Lastovica, LAS Ovtar Slovenskih 
goric, LAS UE Ormož, LAS Haloze, LAS Drava, LAS Mislinjske in Dravske doline, LAG 
MEĐIMURSKI DOLI I BREGI (Hrvaška), LAG DRAVA MURA (Hrvaška).

Slovenske in hrvaški lokalni akciji skupine (LAS) želijo obogatiti dogajanje na in ob strugi 
reke Drave v sozvočju z naravovarstvenimi standardi. Med dejavnostmi, ki se že izvajajo 
in se bodo še nadaljevale, so: možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, izobraževanje 
za varno plovbo in odnos do narave, predstavljale se bodo vsebine, ki so v preteklosti 
bogatile življenje ob Dravi, kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo, gospodarstvo, 
zgodovina čolnarjenja in pravic uporabe, rabe in prehoda čez reko Dravo ter podobne, 
v večini primerov že zamrle dejavnosti na in ob strugi reke. Namen skupnega projekta 
je predvsem mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih uspešnih 
partnerstev, izmenjave znanj njihove implementacije na druga območja, ogledov dobrih 
praks, vzpostavitev skupnega športno-naravovarstvenega programa, ki ima potencial v 
razvoju novih zelenih delovnih mest v prihodnosti. Gre za inovativen celostni pristop k 
predstavitvi naravne in kulturne dediščine, ki se dejavno prepleta z rekreacijo in gibanjem 
v naravi.

VIZIJA POHORJE 2030: Izboljšanje stanja traviščnih, 
vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter 
zagotavljanje mirnih con na Pohorju – POHORKA

Projekt ohranjanja območij Natura 2000 na Pohorju se financira s sredstvi ESRR – OP 
za izvajanje kohezijske politike in pokriva območje treh razvojnih regij: podravske, 
koroške in savinjske regije. 

V projektu sodelujejo RRA Koroška, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), 
Občina Zreče, Občina Mislinja. 

Cilj projekta POHORKA je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij 
gozdov, barij in pohorskih planj ter iskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje 
prostočasnih dejavnosti v naravi. Z varstvenimi ukrepi na terenu bo zagotovljeno ustrezno 
upravljanje šestih habitatnih tipov ter izboljšano ohranitveno stanje habitata za pet 
živalskih vrst. Pridobljeni bodo podatki o tarčnih habitatnih tipih in vrstah, katerih stanje 
ohranjenosti je neznano, in bodo prispevali k izvajanju Programa upravljanja območij 
Natura 2000 (2000–2015). Usmeritve bodo s sodelovanjem deležnikov (lokalne skupnosti, 
organizacije, društva, posamezniki in drugi) umeščene v sektorske načrte ter bodo 
oblikovale model trajnostnega upravljanja. Z ozaveščanjem in povezovanjem domačinov 
in obiskovalcev ter nadgradnjo interpretacijske infrastrukture (informacijski centri in 
točke) bo zmanjšan pritisk stihijskega turizma in rekreacije.



Projekt LIFE – integrirani projekt za okrepljeno 

upravljanje Nature 2000 v Sloveniji – LIFE IP-NATURA.SI

Projekt sofinancirajo EU (Life), Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji (Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Center za kartografijo favne in flore, Direkcija RS 
za vode, Gozdarski inštitut Slovenije, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-
gozdarski zavod Ptuj, Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana, Kmetijsko-gozdarski zavod 
Nova Gorica, Nacionalni inštitut za biologijo, Štirna, zavod za trajnostne rešitve, Univerza v 
Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod 
za ribištvo Slovenije, Zavod RS za varstvo narave. 

Del konkretnih dejavnosti na terenu se bo izvajal na pilotnem območju v Podravju.

Temeljni namen projekta je, da v sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki pripomore 
k izboljšanju upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Poleg izboljšav na državni ravni bodo 
partnerji v projektu izvedli tudi konkretne akcije na terenu na osmih območjih Natura 
2000, med katerimi je tudi pilotno območje Štajerske v Podravju. Med dejavnostmi bodo 
preprečevanje zaraščanja površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, obnovitev in 
vzdrževanje ugodnega stanja vodnih teles, izvajanje ukrepov Nature 2000 v gozdovih in 
na kmetijskih površinah, vzpostavitev naravovarstvenega nadzora in druge. 

V Podravju so ključnega pomena naslednja projektna območja, kjer se bo izboljšalo stanje 
vrst in habitatnih tipov ter se bodo vključevali lokalni deležniki:
Pilotno območje Štajerska: 
‒ Ličenca pri Poljčanah (SI3000214),
‒ Boč, Haloze in Donačka gora (SI3000118),
‒ Dravinja s pritoki (SI3000306),
‒ Dravinjska dolina (SI5000005).

Uvedba novih mehanskih in avtonomnih 
avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo 
grozdja v vinogradih (projekt EIP)

Vodilna partnerica projekta je Univerza v Mariboru – Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede skupaj s še 11 partnerji, od tega je pet kmetijskih gospodarstev.

Projekt je namenjen praktičnim izzivom, s katerimi se vsakodnevno ukvarjajo 
vinogradniki pri pridelavi grozdja v vinogradih, kot na primer, kako ustrezno nadzorovati 
nanašanje škropilne brozge, meriti stopnjo dozorevanja grozdja, ohranjati avtohtono 
biotsko raznovrstnost v vinogradu in njegovi bližnji okolici, ter iskanju inovativnih in 
alternativnih načinov zatiranja plevela brez uporabe herbicida glifosat. Vinogradnikom 
bo predstavljena uporaba avtomatiziranega in avtonomnega modularnega sistema 
za odmerjanje škropilne brozge v vinogradih glede na lastnosti krošnje vinske trte, s 
čimer bodo zmanjšali in optimizirali porabo fitofarmacevtskih sredstev v kombinaciji z 
najnovejšo merilno tehnologijo LIDAR. 

S povezovanjem deležnikov v sistemu prenosa znanja in inovacij z raziskovalnega področja 
v kmetijsko prakso bodo tako skušali povečati produktivnost in konkurenčnost ter hkrati 
dosegati boljše okoljsko upravljanje in okoljsko učinkovitost. 



Akvakultura in produktivne naložbe v 

akvakulturo (ukrepa OP ESPR)

Iz operativnega programa evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS (OP ESPR) 
2014–2020 je bilo v podravski regiji financiranih šest operacij oziroma projektov, od tega 
pet v okviru ukrepa akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve, in en za ukrep produktivne 
naložbe v klasično akvakulturo. 

Pri ukrepu akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve, smo izplačali letna nadomestila 
za škodo na ribah zaradi kormoranov, ker sta ribogojnici (Ribogojnica Požeg, Podova 62, 
Rače in Ribogojnica Berlek, d. o. o., Videm pri Ptuju) na območju Natura 2000. 

Pri ukrepu produktivne naložbe v klasično akvakulturo poteka gradnja servisnega 
objekta za potrebe ribogojnice in nakup transportnih sredstev (gre za Ribogojnico Peruš, 
Sv. Primož nad Muto). 

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk (projekt EIP)

Vodilna partnerica projekta je Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede, skupaj s še 14 partnerji, med njimi je pet kmetijskih gospodarstev.

Pridelava jabolk je v zadnjem času izpostavljena povečanim ekonomskim pritiskom, 
spremenjenim vremenskim razmeram in podobno, partnerji projekta pa vidijo odgovor v 
preusmeritvi k trajnostni in svetovno konkurenčni pridelavi prvovrstnih slovenskih jabolk, 
pridelanih z združevanjem tehnoloških ukrepov za zmanjševanje obremenitev okolja, 
zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb, doseganje najvišjih 
trženjskih standardov in zadovoljevanje pričakovanj najzahtevnejših kupcev.

V okviru projekta bodo pripravljene individualne analize in načrti tehnoloških ukrepov 
za posamezne sadovnjake, vzpostavljeno bo skladiščenje jabolk v posebnih atmosferah, 
uvedene nove tehnologije oskrbe tal, regulacije pridelkov, varstva rastlin, spravila, 
skladiščenja in podobno. Posamezno kmetijsko gospodarstvo bo sodelovalo tudi pri 
prenosu znanja v obliki izvedenih predavanj in praktičnih prikazov. 

www.slovenia.info / 
Marko Petrej, arhiv Zavod za turizem Maribor - Pohorje
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DOSEŽKI
Zagon superračunalnika Vega

V aprilu 2021 so v prostorih Instituta informacijskih znanosti (IZUM) v Mariboru zagnali 
največji superračunalnik v Sloveniji. Projekt Vega v vrednosti 17,2 milijona evrov je Slovenijo 
umestil na zemljevid evropskega superračunalniškega ekosistema. To je sad uspešnega 
sodelovanja Univerze v Mariboru, Fakultete za informacijske študije Novo mesto in IZUM.

Superračunalnik je poimenovan po slovenskem matematiku Juriju Vegi in bo pomagal 
evropskim raziskovalcem in uporabnikom iz javnega in industrijskega sektorja. Vega 
bo gonilna sila za inovacije, ki bodo pomagale Evropi v globalnem tekmovanju na 
strateških področjih, kot so umetna inteligenca, napredna podatkovna analitika (HPDA), 
personalizirana medicina, bioinženiring, boj proti podnebnim spremembam ter razvoj 
zdravil in novih materialov. Trenutno se na največjem slovenskem superračunalniku 
izvaja prvi razvojni projekt iz gospodarstva. Raziskovalci podjetja NorthVolt, ki je vodilno 
pri razvoju in izdelavi baterij, izvajajo računske simulacije za izboljšanje baterij, kar 
bo pripomoglo k reševanju ene izmed najbolj perečih težav v zgodovini človeštva – 
zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida v prometu.

Prvi slovenski nanosatelit TRISAT

V orbito je bil izstreljen 3. septembra 2020. Gre za nekomercialno misijo nanosatelita, ki jo 
kot primarni izvajalec skupaj s slovenskim podjetjem SkyLabs izvaja Univerza v Mariboru 
po pogodbi z Evropsko vesoljsko agencijo ESA. 

TRISAT je tehnološka demonstracija slovenskih vesoljskih tehnologij s sledenjem 
najnovejšim usmeritvam tehnološke miniaturizacije in prihajajočim spremembam 
v ekonomiji vesolja. Cilj misije je osredotočen na oddaljeno zaznavanje zemeljskega 
površja z uporabo miniaturnega hiperspektralnega optičnega tovora, ki skupaj z visoko 
zmogljivo S-BAND komunikacijo zagotavlja cenovno ugodno opazovanje Zemlje znotraj 
kratkovalovnega infrardečega spektra z do osmimi neprekrivnimi spektralnimi pasovi. 
Z izobraževalnega vidika je misija že dokazala svojo vlogo z zagotavljanjem dragocenih 
izkušenj, ki so in bodo še kako potrebne prihodnjim generacijam slovenskih vesoljskih 
inženirjev.

Prejemniki Zoisovih in Puhovih nagrad in priznanj

V letu 2020 sta bila med prejemniki Zoisovih ter Puhovih nagrad in priznanj dva 
raziskovalca Univerze v Mariboru: prof. dr. Samo Kralj je prejel Zoisovo priznanje za 
pomembne znanstvenoraziskovalne dosežke na področju fizike mehke snovi, dr. Darko 
Goričanec pa je prejel Puhovo priznanje za inovativno tehnologijo povečanja izkoristka 
primarnega goriva za potrebe visokotemperaturnega ogrevanja.



Investicije v infrastrukturo na področju vrtcev, 
osnovnih in srednjih šol

Na podlagi razpisa so bila v letu 2021 zagotovljena sredstva za sofinanciranje investicij v 
vrtce in osnovne šole. 

Za sofinanciranje v skupni vrednosti 2.583.960,40 evra so bili izbrani trije projekti iz 
občin podravske statistične regije:

Prenova in dograditev vrtca Ormož, 
enota Podgorci

Zagotovi se 1 milijon evrov za sofinanciranje prenove in 
dograditve enote Podgorci, prenavlja se 337 kvadratnih 
metrov in dozidava 678 kvadratnih metrov, kar bo odpravilo 
trenutno pomanjkanje prostora.

01

Gradnja nizkoenergijskega vrtca Hoče 

Sofinanciranje gradnje nizkoenergijskega vrtca v velikosti 1.886 kvadratnih metrov.

02

Rekonstrukcija kuhinje in jedilnice OŠ Makole 

Prenova 469 kvadratnih metrov obstoječih prostorov jedilnice, kuhinje in učilnice za 
tehnični pouk v vrednosti 400.000 evrov, ki bo izboljšala pedagoške možnosti in 
bivalne razmere.

03

Reševanje prostorske problematike 

Srednje šole za gostinstvo in turizem

Dela v vrednosti 10,2 milijona evrov so se začela v 
januarju 2021 in bodo končana v letu 2023. S tem 
projektom se bodo zagotovile ustrezne razmere za 
izvajanje pedagoškega procesa ene od najboljših in 
večkrat nagrajenih gostinskih šol v Sloveniji, 
ki uspešno sodeluje tudi v mednarodnem 
izobraževalnem programu Phare.

04

Energijska prenova objektov Tehniškega šolskega 
centra Maribor

Celovita energijska prenova bo znižala visoke obratovalne stroške in izboljšala bivalne razmere. 
Skupna vrednost prenove znaša 2,6 milijona evrov in se bo končala letos.

05

Foto: Vrtec Ormož

Foto: arhiv šole



Energijska prenova stavb Šolskega 
centra Ptuj, in Dijaškega doma Ptuj

Celovita energijska prenova bo zmanjšala obratovalne 
stroške in izboljšala bivalne razmere. 

Prenova v vrednosti 4,4 milijona evrov se bo začela 
konec leta 2021 in bo končana do konca leta 2022. 

06

Po desetih letih je vlada objavila javni 
razpis za sofinanciranje občinskih naložb v 

osnovne in glasbene šole ter vrtce.

Olimpijski festival evropske mladine 
(OFEM) 2023 v Mariboru

Vlada RS je 5. januarja 2021 Mestni občini Maribor dala soglasje za organizacijo 
Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM), ki ga bo štajerska prestolnica v 
sodelovanju z Evropskim olimpijskim komitejem (EOC) gostila od 22. do 30. julija 2023. 
V okviru priprav na dogodek je predvideno tudi sofinanciranje investicij v javne športne 
objekte za izvedbo tekmovanj s proračunskimi sredstvi.

OFEM je največji športni dogodek za mlade športnike med 15. in 18. letom. Na dogodku 
bo sodelovalo več kot 4500 mladih športnikov iz 50 držav, ki si tako nabirajo izkušnje za 
nadaljnja tekmovanja in se hkrati prvič srečajo z olimpizmom ter se povezujejo v okviru 
fair-playa.

Ukrepi vladnih interventnih zakonov (PKP), s katerimi je MIZŠ zagotovil: 

• izplačila kritja izpada prihodkov na trgu in drugih nejavnih prihodkov za izvajanje javne 
službe; 

• sredstva za financiranje dodatka za prekomerno obremenitev zaradi obvladovanja 
epidemije;

• sredstva za financiranje dodatka po kolektivni pogodbi za delo v rizičnih razmerah; 

• sredstva za plačilo plač delavcem, ki so zaposleni v šolah in zavodih za izvajanje zdravstvene 
dejavnosti, ter za izpad materialnih stroškov; 

• sredstva za zaščitno opremo in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju 
vzgoje, izobraževanja in znanosti.

Foto: Vrtec Ormož

Foto: arhiv šole

Foto: arhiv šole
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Zagotovitev poplavne varnosti porečja 
Drave – območje Ptujske Drave

Načrtovani celostni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Dravi in zalednih 
pritokih na območju štirih občin: Mestne občine Ptuj, Občine Duplek, Občine Starše in 
Mestne občine Maribor in štirih območjih pomembnega vpliva poplav (OPVP). 

Z izvedbo celostnih ukrepov se bosta zmanjšali poplavna nevarnost in ogroženost vzdolž 
obravnavnih odsekov. Predvideno obdobje izvajanja projekta je od leta 2020 do 2023. 
Vrednost investicije je dobrih 14,8 milijona evrov, od tega je delež evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) dobrih 11,4 milijona evrov.

Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja 
Drave – Dravinja s Polskavo

Projekt je namenjen zmanjševanju poplavne ogroženosti Dravinje in Polskave na območju 
petih občin: Majšperka, Slovenskih Konjic, Vidma, Kidričevega ter Slovenske Bistrice. 

Z izvedbo celostnih ukrepov se bosta zmanjšali poplavna nevarnost in ogroženost vzdolž 
obravnavnih odsekov. Predvideno obdobje izvajanja projekta je med letoma 2021 in 2023. 
Vrednost investicije je dobrih 18,1 milijona evrov, od tega je delež ESRR dobrih 7,1 milijona 
evrov.

Zaščita pred zemeljskimi plazovi 

Na Ministrstvu za okolje in prostor poteka sofinanciranje številnih plazov. 

Med obsežnejšimi, ki potekajo v tem letu, je sofinanciranje sanacije plazu na LC Zg. 
Leskovec–Sp. Gruškovje v vrednosti 413.861 evrov (Občina Podlehnik). 



Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju rek Dravinje – Občina Slovenska Bistrica 
(od leta 2014 do 2023, upravičeni stroški znašajo dobrih 10 milijonov evrov), 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju rek Drave – Občina Hajdina (od leta 2021 
do 2023; vrednost investicije je skoraj 900.000 evrov), 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju rek Drave – Mestna občina Maribor (v 
načrtovanju; sofinanciranje v vrednosti približno 5 milijonov evrov), 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju rek Dravinje – Občina Rače - Fram 
(ocenjena vrednost znaša skoraj pet milijonov evrov),

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju rek Dravinje – Občina Oplotnica (od leta 
2021 do 2023, upravičeni stroški sofinanciranja znašajo približno 2,6 milijona evrov), 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju rek Drave – Občina Duplek (ocenjena 
vrednost znaša dobrih 2,5 milijona evrov), 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju rek Drave – Občina Ruše (od leta 2018 do 
2023, ocenjena vrednost je približno 4,6 milijona evrov), 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju rek Drave – Občina Šentilj (od leta 2018 
do 2023, ocenjena vrednost je dobrih 1,5 milijona evrov) 

Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož (ocenjena vrednost je 3,3 
milijona evrov).



Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in 
habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu 
reke Drave 

Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke 
Drave – zaDravo (Drava – Natura 2000, reka za prihodnost).

Namen projekta je izboljšanje neugodnega stanja habitatnih tipov in vrst na varovanem 
območju ob hkratnem izboljševanju ekosistemskih storitev na območju Natura 2000. 

S projektom se bo izvedla renaturacija rečne struge in pritokov, obnovila se bodo travišča, 
prestavile se bodo bočne utrditve in revitalizirala potrebna vodna infrastruktura, omejilo 
se bo razširjanje invazivnih vrst. izvedla se bo renaturacija mrtvic in stranskih rokavov, 
obnovila se bo prehodnost med Dravo in pritoki, izvajala se bo interpretacija ohranjanja 
biotske raznovrstnosti, prednostno o omrežju Natura 2000 in kulturni dediščini. 

V okviru izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) v Mestni občini 
Maribor v programskem obdobju 2014–2020 se bo obnovil Skate park, revitaliziral 
vojaški trg z objekti, obnovila promenada v mestnem parku, revitalizirala in 
povezala območja nabrežij Drave ter uredilo nabrežje Brave (Lent). Skupna vrednost 
nepovratnih sredstev kohezijske politike znaša dobrih 11,4 milijona evrov (ESRR in 
slovenska sredstva).

AdobeStock / M-SUR  [LENT - MARIBOR]
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DOSEŽKI
Prenovljeni mejni prehod Ormož

V januarju leta 2020 smo odprli prenovljeni mejni prehod Ormož. Novi prostori ter 
adaptiran dostop in cestišče so pomembna sprememba za občane Ormoža, saj smo 
s tem zagotovili polno obratovanje mestne obvoznice in mestno jedro razbremenili 
prometa z obeh strani meje. 

Finančna razbremenitev občin

Občine smo s sprejemom ustreznega finančno in upravno razbremenili, hkrati pa so se 
povečali tudi nekateri prihodki občin. Zakon občinam na letni ravni prinaša več kot 70 
milijonov evrov prihrankov. Zakon posega v dvanajst področnih zakonov.

Finančna razbremenitev občin. Država je med drugim od občin prevzela financiranje 
obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane in otroke do 18. leta 
starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, prevzela je financiranje nalog 
družinskega pomočnika in nalog mrliško pregledne službe.

Povečajo se nekateri prihodki občin. Zvišuje se na primer upravna taksa za izdelavo 
lokacijske informacije, ki je odslej plačljiva tudi za notarje.

Občine smo upravno razbremenili, kar bo posredno vplivalo na zmanjšanje njihovih 
stroškov. Tako bo na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih potekalo 
za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, poenostavljeno je plačevanje prispevkov za 
določene kategorije zavarovanih oseb. 

Ukrepi za lažjo dostopnost upravnih storitev

Omogočili smo dodatna začasna prijavna mesta, kjer si prebivalci lahko uredijo 
e-identiteto, na nekaterih upravnih enotah smo ob sredah podaljšali delovni čas, upravne 
enote krepimo z zaposlenimi ter vzpostavljamo klicni center za stranke. 

Krepimo upravne enote, vzpostavljamo klicni center in v nekaterih upravnih enotah 
podaljšujemo delovni čas ob sredah do 18. ure (v podravski regiji so to: UE Lenart, UE Pesnica, 
UE Slovenska Bistrica). Zaradi povečanega zanimanja za izdajo kvalificiranih digitalnih 
potrdil SIGEN-CA in mobilne identitete smsPASS smo državljankam in državljanom tudi v 
sodelovanju z občinami začasno omogočili oddajo zahtevka za pridobitev smsPASS še na 
drugih lokacijah, ne le na upravnih enotah (na cepilnih mestih, centrih za socialno delo, 
finančnih uradih). Tako si bodo prebivalci lahko pravočasno uredili svojo e-identiteto, s 
katero bodo lahko na portalu zVem sami dostopali do evropskega digitalnega potrdila.
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DOSEŽKI
Spodbujanje razvoja podravske regije

Podravska razvojna regija je v preteklem obdobju imela številne razvojne težave in se je 
po statističnih kazalnikih razvitosti in indeksu razvojne ogroženosti uvrščala na deseto 
mesto od skupno dvanajstih slovenskih regij. V Podravju se soočajo z velikim izzivom bega 
možganov, brez visokokvalificiranih ljudi pa preskok v razvoju ni mogoč. Z vidika razvoja 
je zato za regijo potrebna splošna preusmeritev vlaganj k raziskavam in inovacijam, 
vključujoč družbene inovacije, podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter 
socialnim podjetjem, kakovostnemu izobraževanju in usposabljanju, vključujočemu trgu 
dela. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za spodbujanje regionalnega razvoja 
predvideva izvedbo naslednjih ukrepov:

Program razvojnih spodbud za obmejna 
problemska območja v obdobju 2021–2024,

katerega namen je, da proračunski uporabniki upoštevajo obmejna problemska območja 
pri pripravi sektorskih programov in v razpisnih merilih javnih razpisov, ki jih izvajajo na 
območju celotne države. 

01

Spodbujanje začetnih investicij v vrednosti 
od 100.000 do 300.000 evrov 

na problemskih območjih v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v obdobju 2021–2026.

02

Spodbujanje začetnih investicij v vrednosti
od 300.000 do 1.000.000 evrov 

na problemskih območjih v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v obdobju 2021–2026.

03

Sofinanciranje začetnih investicij in 
ustvarjanja novih delovnih mest 

izvaja se javni razpis Sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest 
na obmejnih problemskih območjih za leti 2021 in 2022.

04



Socialno podjetništvo

V Sloveniji je junija letos registriranih 272 socialnih podjetij, od tega 185 v vzhodni kohezijski 
regiji, kjer je registriranih 32 odstotkov socialnih podjetij več kakor v zahodni regiji. Od 
tega jih je v podravski regiji registriranih največ, in sicer 71. 

11 socialnih podjetji iz regije je že prejelo sredstva v okviru javnega razpisa za izbor operacij 
za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016–2018, osem socialnih podjetij 
iz regije pa je prejelo sredstva v okviru javnega razpisa Mentorske sheme 2018–2020 in 
eno v okviru razpisa Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije 2018. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za spodbujanje socialnega podjetništva 
predvideva izvedbo naslednjih ukrepov:

Javni razpis za podporno okolje za socialna 
podjetja za leti 2021 in 2022

s predvideno objavo julija letos. Za vzhodno kohezijsko regijo bo na voljo največ 278.000 
evrov.

01

Vavčerji za digitalizacijo za celotno Slovenijo 
za leti 2021 in 2022 

v znesku 1 milijona evrov, s predvideno objavo septembra letos. 

02

Mentorske sheme za socialna podjetja 2021–2022 

s predvideno objavo avgusta letos. Za vzhodno kohezijsko regijo bo na voljo največ 
1.829.000 evrov.

03

Javni razpis RRI COVID 

Novembra lani je Javna agencija SPIRIT objavila javni razpis za razvojno raziskovalne 
projekte, katerega namen je bil, da podjetja kljub težkim razmeram na trgu, ki so bila 
posledica epidemije covida-19, ohranijo tako razvojno kot investicijsko delovanje. Podravju 
je bilo za ta namen zagotovljenih skoraj 10 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za ukrep namenilo 5 milijonov evrov, 
zaradi velikega zanimanja pa je sredstva povečalo na 10,5 milijona evrov. Od skupno 
46 projektov so bila sredstva za vzhodno kohezijsko regijo razdeljena 20 prijaviteljem, od 
tega so bili za sofinanciranje v Podravju izbrani štirje projekti v vrednosti 899.291 evrov, 
od tega okvirno 500.000 evrov za RRI ter približno 300.000 evrov za investicijske projekte. 



Projekti javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018

Na javni razpis DEMO PILOTI II 2018 je bilo za sofinanciranje projektov odobrenih 32 
vlog, ki zadevajo 184 podjetij, v skupni vrednosti 73.139.827,92 evra, od tega je bilo kar 
28 projektov iz vzhodne kohezijske regije v vrednosti 67.143.008,67 evra. Čeprav je 
bil razpis objavljen že leta 2018, so dejavnosti za regijo pomembne tudi v tem trenutku, 
saj gre za spodbujanje izvajanja prebojnih in inovativnih projektov ter vzpostavitev 
pilotno demonstracijskih projektov na področjih uporabe S4. 

Ti strateški projekti bodo močno vplivali tako na posamezne industrije kakor tudi na razvoj 
regije in ne nazadnje na celotno državo. Prebojne inovacije in potrjevanje konceptov 
v realnem okolju bodo pripomogli k povečevanju inovacijske dejavnosti ter k razvoju 
izdelkov, postopkov in storitev z veliko dodano vrednostjo in tržnim potencialom.

Predsednik vlade Janez Janša na ogledu superračunalnika Vega | KPV
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DOSEŽKI
Ministrstvo za zunanje zadeve RS preko Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo 
v podravski regiji dejavno in tradicionalno sodeluje s Štajersko gospodarsko zbornico in 
neposredno s številnimi podjetji iz te regije. Redno se udeležuje mednarodno uveljavljene 
konference zagonskih podjetij PODIM, ki vsako leto poteka v Mariboru, in pomaga pri 
njeni promociji. 

Slovenska mreža diplomatskih predstavništev in konzulatov, katerih naloga je ščititi 
in uveljavljati interese slovenskega gospodarstva v tujini, in njeni ekonomski svetovalci 
so v rednih stikih s številnimi podjetji iz podravske regije predvsem v zvezi s konkretnimi 
projekti internacionalizacije teh podjetij.

Slovenska avtohtona narodna skupnost v Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem se že 
od nekdaj geografsko, gospodarsko, kulturno in športno povezuje s podravsko regijo. 
Čezmejno sodelovanje tako na meddržavni kakor na lokalni ravni je pomembno za ljudi 
na obeh straneh meje. 

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je tudi letos finančno podprl delovanje 
Kluba koroških Slovencev Maribor, ki spodbuja zanimanje za zgodovini in položaj 
koroških Slovencev in pospešuje kulturno izmenjavo med zamejstvom ter matično 
domovino. Klub je (skupaj z istoimenskim ljubljanskim klubom) leta 2007 prejel najvišje 
priznanje koroških Slovencev, Tischlerjevo nagrado, leta 2015 pa zlato priznanje Zveze 
kulturnih društev Slovenije za svoje delovanje v podporo slovenski narodni skupnosti 
na Koroškem. Vsako leto organizira Koroške kulturne dneve v Mariboru, na katerih se 
predstavijo organizacije avtohtone slovenske narodne skupnosti iz Zvezne dežele Koroške, 
ki tako zelo pripomorejo k utrjevanju skupnega slovenskega kulturnega prostora. 

Pomen čezmejnega sodelovanja in skupnega razvoja so prepoznale tudi občine. Tako so 
v okviru Interregovega programa SI-HU 2014–2020 pri turističnem čezmejnem projektu 
ESCAPE sodelovale podravski občini Lenart in Sv. Andraž v Slovenskih goricah ter 
Univerza v Mariboru. Cilj projekta je bil vključiti sicer spregledane točke naravne in 
kulturne dediščine in jih trajnostno povezati v pet privlačnih čezmejnih turističnih 
produktov (pobegov), ki pritegnejo vse profile turistov, željne doživetij, raziskovanja in 
učenja.
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DOSEŽKI
Ministrstvo za kulturo si pod vodstvom ministra dr. Vaska Simonitija prizadeva za 
decentralizacijo (so)financiranja kulture oziroma za večjo podporo ohranjanju in razvoju 
kulture v lokalnih okoljih. V ta namen je ministrstvo lani po dobrih desetih letih znova 
obudilo javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih 
skupnosti. Do zdaj sta bila objavljena dva poziva, prvi junija leta 2020 in drugi februarja 
2021. Med podravskimi občinami so sredstva prejele tri občine – Destrnik, Maribor in 
Vuzenica. Pomembna novost letošnjega leta, ki veča možnosti za vlaganja v izboljševanje 
pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti, je javni poziv za sofinanciranje nujnih programov 
na področju kulture. Na tem pozivu so sredstva pridobile tri podravske občine – Cirkulane, 
Lenart in Ormož. 

Na seznam prednostnih infrastrukturnih projektov v državi je uvrščen tudi projekt 
Center Rotovž v Mariboru. Ministrstvo za kulturo je podprlo Mestno občino Maribor pri 
prizadevanju, da na Rotovškem trgu vzpostavi enoten kulturni prostor za druženje, razstave, 
filmske in avdio-vizualne projekcije, koncerte in druge kulturne prireditve. Arhitekturni načrti 
v Center Rotovž umeščajo osrednjo enoto Mariborske knjižnice, razstavišče Umetnostne 
galerije Maribor in mestni art kino z neodvisno filmsko produkcijo. Ureditev Rotovškega trga 
pa bo zagotovila tudi boljše možnosti za izvajanje programa Festivala Lent.

Ministrstvo za kulturo skrbi za ohranjanje nepremične kulturne dediščine tudi v podravskih 
občinah. V letu 2021 se bodo nadaljevala obnovitvena dela v dvorcu Dornava in na gradu 
Borl. Sicer pa so v zadnjih petih letih potekala vzdrževalna dela tudi na Ptujskem gradu 
in gradu Viltuš. 

NAČRTOVANI PROJEKTI
Ministrstvo za kulturo si bo še naprej prizadevalo zagotoviti ustrezna sredstva na področju 
kulture. Spomnimo, letos ima ministrstvo rekordni proračun za kulturo, največji do zdaj v 
zgodovini samostojne Slovenije. Poleg tega se je začel letos izvajati posebni projekt, tako 
imenovani kulturni evro, ki izvajalcem kulturnih dejavnosti odpira vrata do dodatnih 
finančnih sredstev. Ker pa se ministrstvo zaveda, da so sredstva evropske kohezijske politike 
ključna razvojna sredstva tudi na področju kulture, se trudi zagotoviti finančna sredstva 
tudi v okviru kohezijskih programov VFO21-27. Ob tem pa ne smemo pozabiti predvidenih 
dodatnih finančnih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost. V prihodnjih letih bodo 
občine lahko pridobila investicijska sredstva predvsem za projekte, ki bodo povezovali 
kulturno dediščino in javno kulturno infrastrukturo s turizmom. 
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DOSEŽKI
Investicijsko vzdrževanje

V letu 2020 smo uspeli realizirati 12 odstotkov več evropskih sredstev od načrtovanega in 
zagotoviti dodatna sredstva. Pospešili smo investicijska vlaganja v pravosodne sisteme. 
V zadnjem letu so bile v podravski statistični regiji tako izvedene oziroma se izvajajo 
naslednje investicije:

• Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor: prenova prostorov za obiske (med drugim 
vključujejo prijazen igralni prostor za otroke, dostop v objekt je omogočen gibalno 
oviranim osebam, na voljo je previjalni prostor za otroke, za izvajanje obiskov je na voljo 
dvanajst steklenih enot za nadzorovane obiske, prav tako je na voljo tudi večji prostor za 
izvajanje obiskov brez steklene pregrade).

• Okrožno sodišče na Ptuju: izvedba hlajenja in prenova ogrevanja. 

• Sodna stavba v Mariboru: v obdobju 2017–2020 izvedena posodobitev kotlovnice 
s prenovo ogrevalnega sistema, zamenjava strehe, zamenjava fasadnega stavbnega 
pohištva, priklop na kanalizacijo, urejeno varnostno območje za obravnavanje tajnih 
podatkov ter ureditev dveh notranjih atrijev. V letu 2021 je bila izdelana projektna 
dokumentacija za prenovo vodovoda in dotrajanih sanitarij na Okrožnem sodišču v 
Maribor, pripravlja se razpisna dokumentacija v okviru postopka javnega naročanja za 
izvedbo del GOI. Dodatno načrtujemo še izdelavo projektne dokumentacije za prenovo 
fasade.

• Ministrstvo je v upravljanje prevzelo stavbo na Trgu Leona Štuklja 10 v Mariboru, kjer se 
predvideva vzpostavitev Centralnega digitalizacijsko-dokumentacijskega centra (CDDC) 
za potrebe sodstva, če pa stavba ne bo primerna za CDDC, bomo poslovne prostore 
namenili enemu izmed pravosodnih organov iz Maribora, ki svoje prostore trenutno 
najema.

Dostopnost in prijaznost pravosodja

Z digitalizacijo pravosodja smo zagotovili dostopnejši pravosodni sistem. Javne dražbe, 
zaslišanja in glavne obravnave lahko danes ljudje opravljajo dobesedno z domačega 
kavča. Na ministrstvu veliko vlagamo v opremljanje sodišč z avdio-video konferenčnimi 
(AVK) sistemi. V zadnjem letu smo tako za okrožna in okrajna sodišča v podravski 
regiji zagotovili sedem kompletov videokonferenčne in pripadajoče opreme za zvočno 
snemanje in izvedbo zaslišanj, letos pa načrtujemo še dodatna dva kompleta za velike 
dvorane ter predvidoma pet za srednje dvorane.



Probacija

Uprava za probacijo (UPRO) ima v podravski regiji sklenjenih 207 sporazumov, ki 
urejajo izvrševanje dela v splošno korist – največ z lokalnimi skupnostmi, nevladnimi 
organizacijami, vzgojno-izobraževalnimi in socialnovarstvenimi organizacijami. Od 
oktobra leta 2020 do junija leta 2021 je 215 oseb uspešno opravilo naložene obveznosti. 
UPRO si bo prizadeval za širitev mreže izvajalskih organizacij v podravski regiji tudi v 
prihodnje, predvsem za pridobitev novih izvajalcev sankcij glede na specifične potrebe 
posameznih oseb in glede na potrebe v konkretnih lokalnih okoljih. Prav tako si bo 
prizadeval za krepitev sodelovanja in izmenjavo dobre prakse med izvajalci sankcij z 
organizacijo strokovnega srečanja vseh izvajalcev sankcij v podravski in pomurski regiji. 
S povečanim sodelovanjem z deležniki, ki lahko pripomorejo k celovitejšemu izvajanju 
probacijskih nalog, si bo UPRO tako prizadeval za večjo prepoznavnost probacije. 

Fotografije: AdobeStock in slovenia.info



REGIJA V ŠTEVILKAH

164.112 161.882

325.994
2.095.861

Število prebivalcev

150,2
103,4

Gostota naseljenosti

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 21 % / 20 %
SlovenijaPodravska

Povprečna starost prebivalcev 44,2 / 43,5
SlovenijaPodravska

2.170 m2

20.271 m2

Površina

41

V podravski 
statistični regiji je

občin

60,7/65,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)

SlovenijaPodravska

Število samozaposlenih 

13.348

1.711,41 € 1.856,20 €

Povprečna mesečna bruto plača 
na zaposleno osebo

79,4

Vključenost otrok v vrtce 
(% med vsemi otroki, starimi 1-5)

80,6

Vir: SURS (2020)




