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Naravnogeografska podoba

Koroška statistična regija je po 
površini in številu prebivalcev tretja 
najmanjša regija. 

površina 1.041 km2

12  občin

Prebivalstvo

V koroški regiji živijo 3 odstotki 
prebivalcev Slovenije.

Slovenija  2.095.861
Koroška   70.755 

Po gostoti naseljenosti sodi med 
naše redkeje poseljene regije.

Slovenija  102 preb./km2

Koroška      68 preb./km2 

Naravni prirast je negativen.
Slovenija  –0,6/1.000 preb.
Koroška   –1,6/1.000 preb. 

Povprečna starost prebivalcev 
koroške regije je med višjimi.

Slovenija  43,5 leta
Koroška   44,4 leta 

Življenjski standard

Povprečna neto plača. Slovenija  1.133,50 €
Koroška    1.075,35 € 

Gospodarstvo

BDP na prebivalca te regije je 
bil peti najnižji regionalni BDP.

Slovenija  22.083 €
Koroška    17.885 € 

REGIJA V ŠTEVILKAH

Trg dela

Stopnja delovno aktivnih 
prebivalcev koroške regije je 
nižja od slovenskega povprečja.

Slovenija  66,0 %
Koroška    62,2 % 

Varnostne razmere

V prvem polletju 2020 so policijske postaje na Koroškem skupaj 
obravnavale 353 kaznivih dejanj oziroma 10,0 % vseh kaznivih dejanj, ki 
so jih policisti obravnavali na območju Policijske uprave Celje. V prvem 
polletju 2019 so jih obravnavali 281 oziroma 9,2 % vseh kaznivih dejanj, 
pred desetimi leti pa 612 oziroma 13,9 % kaznivih dejanj. 

Preiskanost kaznivih dejanj je na vseh koroških policijskih postajah boljša, 
kot je preiskanost za celotno policijsko upravo. 

Vir: SURS
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Skupna zadolženost za leto 2019 v koroški regiji znaša 34,9 milijona evrov (4 
milijone evrov več kot leta 2018). Zadolžene so vse občine v regiji. Skupni dolg na 
prebivalca za leto 2019 v regiji znaša 489 evrov in je za 8,9 % višji kot v Sloveniji 
(449 evrov).

Prihodki občin koroške regije so v letu 2019 znašali 82,15 milijona evrov (4,82 
% manj kot leta 2018)   nižji prihodki iz naslova prejetih sredstev državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU. Zaradi epidemije COVID-19 trenutna 
realizacija prihodkov znaša 47,42 milijona evrov (8 % manj kot leta 2019)    manj 
transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije.

FINANČNO STANJE OBČIN

Povprečnina: 
V okviru ukrepov PKP smo povprečnino za proračunsko leto 2020 
zvišali s 589,11 evra na 623,96 evra. Povprečnina za leti 2021 in 2022: 
628,20 evra.  

Sistem enotnega zakladniškega računa občine (občine EZR):
11 občin ima vzpostavljen sistem enotnega zakladniškega računa občine, občina 
Črna na Koroškem pa se je vključila v sistem države EZR. 

Ker nekatere občine koroške regije poslujejo z nizkim obsegom denarnih 
sredstev, bi bilo zanje smiselno, da preučijo možnost vključitve v sistem države 
EZR, s čimer bi pridobile naslednje prednosti:

• možnost črpanja ugodnih likvidnostnih in kratkoročnih posojil za različne 
namene do enega (1) leta,

• možnost črpanja ugodnih virov financiranja do treh (3) let za namen 
projektov EU, 

• negativne obresti ne bi bile več breme občinskega proračuna,
• možnost nalaganja prostih denarnih sredstev do treh (3) let v okviru države 

EZR,
• poenostavitve glede računovodskih evidenc.

Pri tem občini ostane vsa avtonomija nad poslovanjem in tudi nad izvrševanjem 
občinskega proračuna.

→ 

→ 
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Na Koroškem se izvaja 230 projektov, za katere je predvidenih 440 milijonov 
evrov evropskih kohezijskih sredstev. Do 28. 9. 2020 je bilo certificiranih 
182 milijonov evrov skupnih upravičenih izdatkov, kar znaša 40 odstotkov za 
programsko obdobje večletnega finančnega okvira 2014–2020. 

ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV

+  Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Meža z Mislinjo 
(18.968.238 evrov) – zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih Ravne–
Prevalje in Dravograd (Otiški Vrh). Izvedba protipoplavnih ukrepov ob Meži, 
Mislinji in Homšnici ter zagotovitev dolgoročne poplavne varnosti na teh 
območjih. V okviru operacije bo 2.000 ljudi deležnih koristi od ukrepov 
varstva pred poplavami.

+   Regijska štipendijska shema – Koroška, za katero je namenjenih 
2.279.760,00 evra. Regijska shema omogoča usklajevanje znanja 
mladih s potrebami na trgu dela, dviguje raven izobrazbene strukture, 
znižuje strukturno brezposelnost, vrača izšolani kader iz univerzitetnih 
središč v statistične regije oziroma ga ohranja, povezuje izobraževanje z 
gospodarstvom in širšim družbenim okoljem, pridobiva praktične izkušnje 
(znanja, kompetence in spretnosti) že med izobraževanjem, in sicer prek 
redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela, ter 
spodbuja kadrovsko štipendiranje podjetij v statistični regiji in načrtuje 
razvoj kadrov skladno s potrebami trga dela.

+    Koroški dom starostnikov, investicija v vrednosti 1.718.684,46 evra – 
izvajanje celostnega pristopa z orodji, mehanizmi in storitvami na področju 
integrirane dolgotrajne oskrbe v obliki osnovnih in podpornih dnevnih 
opravil.
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Po površini in številu prebivalcev je Koroška tretja najmanjša slovenska regija, 
ki je leta 2018 ustvarila 2,8 % nacionalnega BDP, ki je znašal 17.885 evrov na 
prebivalca regije in je bil peti najnižji regionalni BDP v državi. 

Glede na njeno velikost, geografsko raznolikost, naravne potenciale in močno 
železarsko tradicijo ima regija na področju gospodarstva največ priložnosti v 
nadaljnjem razvoju kovinskopredelovalne industrije in industrije vgradnih 
delov za avtomobilsko industrijo ter v razvoju lesnopredelovalne dejavnosti, 
čedalje pomembnejšo vlogo pa dobiva tudi turizem, in sicer kot panoga, ki 
pomembno nadgrajuje mnoge tradicionalne dejavnosti krajev na Koroškem 
(kmetijstvo, domača obrt ipd.). 

Koroška industrija je visoko izvozno naravnava in je v času epidemije skorajda 
celotno krizno obdobje v veliki meri delovala in ohranjala proizvodnjo 
tudi zaradi učinkovitih ukrepov na državni ravni. Koroško gospodarstvo 
zaznamujejo tudi predelovalne dejavnosti. Koroška regija kot obmejna regija, ki 
dobro sodeluje in se povezuje s sosednjo Avstrijo z izvozno naravnanostjo, spada 
v skupino tistih regij, ki pozitivno prispevajo k presežku v trgovinski bilanci.

Zagotovo pa je po koronakrizi pričakovati spremembe tudi v strukturi koroškega 
gospodarstva, kjer bo po pričakovanjih mogoče šele naslednje leto ocenjevati, 
kako bo kriza dolgoročno vplivala na poslovanje in zaposlenost. Po oceni 
GZS Koroške gospodarske zbornice ostaja v tem obdobju kondicija izvozno 
naravnanega koroškega gospodarstva na dobri ravni.  

Ključno vlogo pri spodbujanju podjetništva in ohranjanju perspektive mladih 
imata Regionalna razvojna agencija za Koroško in Mrežni podjetniški inkubator 
Koroška, v katerih se kalijo uspešna koroška zagonska (start-up) podjetja.  
Slednja prinašajo visoko dodano vrednost v lokalno okolje in pomenijo udejanjanje 
domačega znanja prek inovativnih produktov z visoko dodano vrednostjo. 

(ZA) KONKURENČNO GOSPODARSTVO
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GLAVNI STRATEŠKI IZZIVI: 

• Povečanje konkurenčnosti: razvoj dejavnosti in kakovostnih delovnih mest 
z višjo dodano vrednostjo, ki temeljijo na znanju, podjetnosti, inovativnosti 
in naravnih danostih.

• Povečanje kakovosti življenja in socialne vključenosti: spodbujanje 
kakovosti in dostopnosti storitev na področju izobraževanja, zdravja in 
socialne varnosti prebivalstva ter povečanje zaposljivosti ranljivih skupin.

• Zagotavljanje boljše dostopnosti in povezanosti v regiji in navzven ter 
izboljšanje kakovosti bivalnega okolja: izboljšanje prometne povezanosti, 
širitev mreže javnih komunalnih storitev ter ukrepov na varovanih in 
degradiranih območjih. 

REŠITVE: 
 
Dogovor za gospodarski razvoj regij 
Dogovor za gospodarski razvoj koroške regije obsega 23 projektov (dodatna dva 
pa sta še v pregledu). Skupna višina sredstev, ki jih država regiji namenja prek 
tega instrumenta, je 21,07 milijona evrov . Nekaj projektov iz dogovora o razvoju 
regije: 
• poslovna cona območja Glančnik (Občina Mežica, skupna vrednost projekta: 

478.281,88 evra, višina sofinanciranja: 403.301,12 evra), 
• poslovna cona Pušnik (Občina Radlje ob Dravi, skupna vrednost projekta: 

394.004,41 evra, višina sofinanciranja: 337.654,60 evra), 
• izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška – MPIK3 (Občina 

Ravne na Koroškem, skupna vrednost projekta: 1.571.750,00 evra, višina 
sofinanciranja: 1.176.376,00 evra), 

• infrastrukturna ureditev in dograditev industrijske cone Muta (Občina 
Muta, skupna vrednost projekta: 528.176,46,00 evra, višina sofinanciranja: 
492.153,00 evra), 

• gradnja javne komunalne infrastrukture za poslovno cono Ravne 2019–
2022 (Občina Ravne na Koroškem, skupna vrednost projekta: 1.102.890,00 
evra, višina financiranja: 796.538,55 evra), 

• izgradnja sekundarnega voda za odvajanje odpadnih voda za industrijsko 
cono Vuzenica (Občina Vuzenica, skupna vrednost projekta: 319.400,00 
evra, višina sofinanciranja: 315.000,00 evra).

Zakon o financiranju občin
V tem letu je na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO) sofinanciranih 28 
projektov. Skupna vrednost projektov je 9.200.050,23 evra, sofinanciranje po 
ZFO pa znaša 3.996.083,35 evra.

CLLD Koroška
V programskem obdobju 2014–2020 se s kombinacijo različnih virov financiranja 
omogoča izvedba celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po 
pristopu »od spodaj navzgor«, kar vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih 
potreb. 
LAS Mežiške doline (območje občin: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in 
Črna na Koroškem)
Skupna odobrena sredstva iz ESRR znašajo 718.200,00 evra. Do zdaj je bilo na 
območju LAS odobrenih osem (8) projektov v skupni vrednosti sofinanciranja 
382.274,07 evra. Višina odobrenih sredstev za podporo za tekoče stroške in 
stroške animacije LAS je 270.145,00 evra.
LAS Mežiške doline je primer dobre prakse med lokalnimi akcijskimi skupinami. 
Razdelili so večino sredstev, ki so jim bila dodeljena z odločbo. Za razpis jim je 
ostalo le še 55.000,00 evra sredstev ESRR.
LAS Mislinjske in Dravske doline (območje občin: Mislinja, Dravograd, Muta, 
Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju in MO Slovenj Gradec)
Skupna odobrena sredstva iz ESRR znašajo 1.170.577,14 evra. Do zdaj sta bila na 
območju LAS odobrena dva (2) projekta.
Vrednost sofinanciranja projekta je 22.896,00 evra.

Lesna industrija
Koroška je zibelka mnogih uspešnih zgodb, povezanih z lesom, a v zadnjih treh 
desetletjih je ta panoga tudi na tem območju doživela klavrno usodo. Zato 
posebno pozornost namenjamo ponovni oživitvi lesarske industrije in razvoju 
blagovnih znamk visoke prepoznavnosti na domačem in tujih trgih. V obdobju 
med letoma 2016 in 2020 je bilo za razvoj projektov na področju lesarske panoge 
namenjenih 3.689.154,29 evra. 
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+     Uspešna podjetja in primeri dobre prakse na Koroškem:
• Podjetje TAB Mežica – TAB Tovarna akumulatorskih baterij, d. d.
• Podjetje Cablex Cablex-M, d. o. o., Mežica
• Podjetje SIJ Metal Ravne, d. o. o.                                                                                                                                               

          -  Primer dobre prakse na področju krožnega gospodarstva:                                                                                                                                    
             jeklarna SIJ z odvečno toploto jeklarne ogreva mesto in                                                                                                                                               
             uporablja skoraj samo reciklirano jeklo. 

+      Turizem v koroški regiji 
Koroška ima s svojo naravno in kulturno dediščino velik turistični potencial, 
a se kot ena glavnih ovir za hitrejši razvoj kaže predvsem slaba dostopnost. 
Ta je za razvoj turizma izjemnega pomena, zato bodo načrti za izgradnjo 
tretje razvojne osi in izgradnja druge pomembne infrastrukture gotovo 
pomembno spremenili tudi turistični utrip v tej regiji. 

Na področju turizma poteka uspešno čezmejno sodelovanje – predvsem 
z avstrijsko Koroško in avstrijsko Štajersko. V tem okviru je nastalo že nekaj 
privlačnih turističnih produktov (npr. Peca/Flow-Country-Trail oziroma 
Adventure Petzen). 

Geopark Karavanke je na turističnem sejmu Alpe-Adria v letu 2017 prejel 
mednarodno nagrado »Jakob« za inovativne turistične produkte. Projekt 
je v okviru Interreg Slovenija – Avstrija 2014-2020 nadgrajen z dvema 
projektoma v skupni vrednosti več kot 5 milijonov evrov.

Podzemlje Pece je za projekt Ogled podzemlja s kajakom prejelo naziv 
Slovenia Unique Experience, ki ga STO podeli izbranim petzvezdičnim 
doživetjem. 

Med najprepoznavnejše turistične znamenitosti in produkte na Koroškem 
pa sodijo še: splavarjenje po reki Dravi, Kope – turizem na Pohorju, Peca 
s kraljem Matjažem, aerodrom Slovenj Gradec, Šentanel – turistična vas, 
turistična kmetija Ploder, Prežihova domačija …

PROMETNE POVEZAVE

IZZIV: 3. razvojna os 
Postopek državnega prostorskega načrta za odsek od Slovenj Gradca do 
Dravograda naj bi bil po prvotnem terminskem planu zaključen v letu 2021. 
Vendar bo zaradi zaznane problematike poteka trase na območju Bukovske 
vasi, ki je pogojena z realizacijo nove vodooskrbe 13 odjemalcev in posledično 
novelacijo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na 
območju Slovenj Gradca, ta terminski plan podaljšan v leto 2023. 

V postopku državnega prostorskega načrtovanja bo za odsek od Dravograda 
oziroma Otiškega Vrha do Holmca v letu 2020 zaključena utemeljitev 
najustreznejše rešitve oziroma sprejeta Študija variant, kar pomeni, da bo 
določena stična točka navezovalne ceste obvoznica Ravne. 

IZZIV: Cestna infrastruktura 
V okviru Dogovora za gospodarski razvoj Koroške regije je potrjena operacija 
»Projekt izdelave projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi 
– južna obvoznica Slovenj Gradec«, katere investicijska vrednost znaša 0,83 
milijona evrov. Trenutno je potrjen in že v izvajanju projekt »Južna obvoznica 
Slovenj Gradec«, v skupni višini 0,73 milijona evrov evropskih sredstev, od 
tega je za Mestno občino Slovenj Gradec za umestitev trase predvidenih 0,26 
milijona evrov do konca leta 2021, preostalo pa za DRSI za pripravo projektne 
dokumentacije do konca leta 2023. Za preostala dva projekta (obvoznica Ravne 
in Dravograd) je v DRR določen rok 31. 3. 2021 za umestitev 3. razvojne osi na 
odseku Slovenj Gradec–Dravograd in Otiški Vrh–Holmec. Takrat se tudi ugotovi, 
da so za sofinanciranje predlagani odseki del navezovalnih cest 3. razvojne osi.

IZZIV: Železniška povezava Maribor–Prevalje 
Težavi navedene proge sta pomanjkanje voznih sredstev in s tem povezana 
optimizacija voznega reda. 
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REŠITEV: 
• Optimizacija obstoječega voznega reda in zagotovitev štirih garnitur dizelskih 

vlakov za obratovanje optimiziranega voznega reda.
• Uskladitev voznega reda z avtobusnim voznim redom in priključnimi vlaki.
• Ureditev kolesarnic.
• Zagotovitev večje kapacitete za prevoz koles na vlakih (vsaj 20 na vlak v 

poletni sezoni tako med delavniki kot vikendi).            

IZZIV: Kolesarska infrastruktura 
V regiji se problematika pri izgradnji in/ali modernizaciji kolesarske infrastrukture 
pojavlja predvsem v obliki pomanjkanja finančnih sredstev občin in Direkcije RS 
za infrastrukturo, saj se večina kolesarskih stez gradi ob regionalnih cestah. 

REŠITEV:
7 predlogov projektov v okviru Dogovora za gospodarski razvoj regij (Radlje ob 
Dravi, Vuzenica ter pet projektov DRSI), katerih ocenjena vrednost znaša 14,4 
milijona evrov, od tega 4,5 milijona evrov evropskih sredstev. Projekti obsegajo 
skupno 34,7 km kolesarskih povezav, od tega novogradenj v dolžini pribl. 26,1 km.

Ministrstvo za infrastrukturo je septembra prejelo štiri vloge projektov DRSI:
• »Kolesarska povezava šolskega centra ter industrijske cone Muta z naselji 

Muta, Vuzenica in Gortina« v vrednosti 0,48 milijona evrov sredstev EU,
• »Dravska kolesarska povezava v območju občine Radlje ob Dravi in občine 

Podvelka, odsek Vas–Brezno« v vrednosti 1,0 milijona evrov sredstev EU,
• »Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem« v 

vrednosti 1,1 milijona evrov sredstev EU,
• »Kolesarska povezava med Prevaljami in Mežico, odsek Prevalje–Poljana« v 

vrednosti 0,2 milijona evrov sredstev EU.

TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE

+     Uspešna podjetja in primeri dobre prakse na Koroškem:
Na področju celovite energetske prenove stavb so bile v regiji potrjene tri 
operacije, ki so se izvajale po modelu energetskega pogodbeništva:
• Energetska sanacija treh sodišč – Slovenj Gradec, Celje in Murska 

Sobota (v lasti RS) – upravičenec Ministrstvo za pravosodje (pilotni 
projekt ožjega javnega sektorja). Operacija je bila zaključena v letu 
2018, prenovljenih 14.077 m2, vrednost operacije 1,9 milijona evrov, od 
tega 0,56 milijona sredstev EU. 

• Energetska sanacija objekta veleblagovnica Tima – upravičenec 
Občina Radlje ob Dravi. Operacija je bila zaključena v letu 2018, 
prenovljenih 2.300,60 m2, vrednost operacije 0,95 milijona evrov, od 
tega 0,28 milijona sredstev EU. V okviru operacije je bila izvedena 
celovita energetska prenova objekta Tima, ki je v lasti Občine Radlje 
ob Dravi in dveh zasebnikov. 

• Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih 
objektov v Dravski in Mislinjski dolini – upravičenec Občina Muta. 
Operacija je bila zaključena v letu 2018, prenovljenih 5.700 m2, 
vrednost operacije 1,36 milijona evrov, od tega 0,44 milijona sredstev 
EU. Energetsko je bilo prenovljenih sedem objektov: Zdravstvena 
postaja Vuzenica, Kulturni dom Mislinja, občinska stavba Muta, 
telovadnica OŠ Mislinja, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Gasilski 
dom Brezno in Kulturni dom Ožbalt.

Obnovljivi viri energije za toploto
Na zadnjem roku javnega razpisa DO OVE 2019 oddana vloga za projekt 
»Širitev sistema DO OVE z dograditvijo kotla na lesno biomaso in priklopom 
novih uporabnikov« Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec, d. o. o. 
(vloga je še v obravnavi, višina investicije je 2,6 milijona evrov).
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TRG DELA IN IZSELJEVANJE MLADIH

IZZIV: Brezposelnost 
Odziven trg dela je prioriteta dela vlade in pristojnega Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na Koroškem se je brezposelnost 
konec avgusta zvišala za 18,3 odstotka v primerjavi z lanskim decembrom, 
porast števila registrirano brezposelnih pa je mogoče pripisati tudi upadu naročil 
koroških podjetij, ki so posledica pandemije virusa COVID-19 na evropskih in 
svetovnih gospodarskih trgih. 

REŠITEV:
S postopki predhodnega posredovanja in informiranja o napovedanih odpuščanjih 
v sodelovanju z ostalimi podjetji iz širše regije Zavod RS za zaposlovanje 
presežne delavce skuša skozi prilagojene programe aktivne politike zaposlovanja 
prezaposliti takoj po prejemu obvestil o nameravanih odpovedih. V program 
Zaposli.me  se po novem lahko vključijo tudi tisti, ki so v času epidemije izgubili 
službe, program SPIN pa omogoča, da Zavod RS za zaposlovanje vsem, ki so 
v postopku odpovedi, omogoči prekvalifikacijo. S tovrstnimi programi v obliki 
informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in 
izobraževanj se osebam omogoča lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo 
zaposlitev in preprečuje njihov prehod v brezposelnost. V obdobju od januarja do 
avgusta 2020 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja vključenih 488 oseb. 

IZZIV: Izseljevanje mladih  

REŠITEV:
Delodajalcem v koroški regiji je namenjena regijska štipendijska shema 
za koroško regijo, ki zagotavlja usmerjeno povezovanje človeških virov in 
zaposlovalne sfere. Podjetja si lahko prek dolgoročnega kadrovskega načrtovanja 
zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij, 
hkrati pa spodbujajo, da znanje ostane v regiji. Država delodajalcem sofinancira 
štipendije v višini 50-odstotne kadrovske štipendije oziroma do 70-odstotne 
za poklice, ki so opredeljeni za deficitarne v Politiki štipendiranja, vendar 
največ v višini 30-odstotne minimalne plače. 



18 19

Načrtovana sredstva  2.279.760,00
Realizacija do 31. 8. 2020  1.181.914,85
Načrtovane vključitve  435
Realizacija do 31. 8. 2020  313
Število vključenih podjetij 92

Do vključno 31. 8. 2020 je bilo v Regijsko štipendijsko shemo vključenih 313 
štipendistov pri 92 različnih štipenditorjih, od tega 168 dijakov in 145 študentov. 
Število vključenih predstavlja 71,95-odstotno realizacijo vseh načrtovanih vključitev 
(435).

Tudi z operacijo Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade se zasleduje 
namen povečanja zaposljivosti mladih z dvigom usposobljenosti in neformalno 
pridobljenih veščin, izboljšanja pogojev vstopa na trg dela in zaposlenosti iskalcev 
zaposlitev. Ciljna skupina so brezposelne osebe v starosti do vključno 29 let (mlajše 
od 30 let).  

DEINSTITUCIONALIZACIJA: PREHOD NA DOSTOPNE IN 
KAKOVOSTNE STORITVE

IZZIV: Vzpostavitev mreže dostopnih in kakovostnih storitev 
S prehodom iz institucionalne oskrbe v skupnostne storitve želimo vzpostaviti 
mrežo dostopnih in kakovostnih skupnostnih storitev ter zagotoviti ustrezno 
infrastrukturo za bivanje t. i. manjših stanovanjskih skupin glede na identificirane 
potrebe s strani Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na 
Koroškem. Projekt bo omogočil, da se del uporabnikov zavoda ob ustrezni podpori 
vrne oziroma preseli nazaj v skupnost in s tem omogoči čim bolj samostojno 
življenje ter vključujoče udejstvovanje v družbi in skupnosti. Projekt se bo izvajal 
v okviru OP EKP od 2020 do 2023. Novonastale stanovanjske skupine bodo 
locirane v šestih občinah, v projekt pa bodo vključeni zaposleni v CUDV Črna 
in 70 uporabnikov oziroma uporabnikov na čakalni listi za sprejem v CUDV 
Črna ter drugih uporabnikov v skupnosti, ki se bodo med projektom obrnili na 
CUDV Črna.  

REŠITEV:
Prvi del projekta zajema preobrazbo CUDV Črna v smeri deinstitucionalizacije, 
kar zajema podporo pri načrtovanju in izvedbi organizacijskih sprememb in 
uvedbo novega načina delovanja, kot je npr. krepitev kompetenc zaposlenih 
za izvedbo procesa deinstitucionalizacije, ter zagotavljanje samostojnejšega 
življenja uporabnikov, preseljenih v stanovanjske skupine. Znesek za izvedbo 
storitvenega dela znaša 2.395.921,96 evra, iz ESS bo sofinancirano v višini 80 % 
in iz proračuna RS v višini 20 %. Odločitev o podpori je bila sprejeta 24. 7. 2020. 

Drugi del projekta predstavlja investicijski del, ki zajema pridobitev manjših 
namestitvenih enot za podporo bivanju osebam z motnjo v duševnem razvoju, 
tj. sofinanciranje nakupa, gradnje in/ali obnove manjših bivalnih enot za štiri do 
šest oseb. Stanovanjske skupine bodo vzpostavljene v šestih koroških občinah, 
v katerih se bo kupilo 13 parcel in na njih gradilo 13 novogradenj. Prav tako 
se bo kupilo pet mobilnih enot (avtomobilov). Za investicije bo namenjenih 
okvirno predvidoma 5.000.000,00 evra, in sicer 80 % iz ESRR in 20 % iz deleža 
proračuna RS. Predvideni rok za pridobitev odločitve o podpori za investicijski del 
je 16. 11. 2020.

+     Enota Koroškega doma starostnikov v Slovenj Gradcu, ki ima 92 
postelj v 42 enoposteljnih in 25 dvoposteljnih sobah, v mreži javnih zavodov 
predstavlja primer dobre prakse zaradi novih metod dela, po katerih se 
zgledujejo drugi domovi. Med drugim so prejeli priznanje za najtoplejši 
dom (akcija Dela, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in Skupnosti ), vključeni so v mednarodni sistem uvajanja 
kakovosti E-Qalin, uspešni so pri vključevanju prostovoljcev. Primer dobre 
prakse je tudi projekt Ključne osebe, v okviru katerega ima vsak stanovalec 
svojo ključno osebo izmed zaposlenih, ki mu pomaga pri različnih željah. 
Izvajajo tudi pilotni projekt s področja dolgotrajne oskrbe starejših.
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IZOBRAŽEVANJE

IZZIV: Dodatna mesta in prostorska stiska na glasbenih šolah 
Podatki kažejo, da je zanimanje za vpis in obiskovanje glasbenih šol v regiji 
veliko. Na Koroškem delujejo tri javne glasbene šole (GŠ), in sicer v Slovenj 
Gradcu, Ravnah na Koroškem in Radljah ob Dravi ter zasebna glasbena šola 
Melodija Muta. Največjo glasbeno šolo, na Ravnah na Koroškem, obiskuje kar 
360 učencev, kar predstavlja 12,09-odstotno stopnjo vključenosti osnovnošolskih 
otrok v glasbeno šolo. Glasbeno šolo Slovenj Gradec obiskuje 330 učencev 
(17,07-odstotna stopnja vključenosti). Glasbeno šolo Radlje ob Dravi obiskuje 220 
učencev (21,9-odstotna stopnja vključenosti osnovnošolskih otrok v glasbeno 
šolo). Zasebno glasbeno šolo Melodija Muta obiskuje 73 učencev.

V Glasbeni šoli Radlje ob Dravi izražajo potrebo po dodatnih vpisnih mestih, v 
Glasbeni šoli Ravne na Koroškem pa opozarjajo na prostorsko stisko in prosijo za 
pomoč ministrstva pri reševanju te problematike. 

REŠITEV:
V Slovenj Gradcu je v zaključni fazi projekt izgradnje nove glasbene šole, pri 
katerem je ministrstvo za izobraževanje prispevalo polovico vrednosti investicije 
(celotna investicija znaša 1.730.000 evrov). 

S pomočjo dodatnih sredstev se bo lahko tudi v Radljah ob Dravi sprostila širitev 
dejavnosti glasbenega šolstva. Prav tako si bomo prizadevali, da se, skladno z 
danimi možnostmi, reši prostorska stiska Glasbene šole Ravne na Koroškem. 

IZZIV: Zmanjšanje vpisa dijakov  
V nekaterih srednješolskih in višješolskih centrih oziroma izobraževalnih 
programih na Koroškem je zaznati zmanjšanje vpisa dijakov in študentov, k 
čemur je bistveno prispevalo tudi dejstvo, da so se v zadnjih letih zmanjšale 
vpisne generacije. 

REŠITEV:
Rešitev le-tega ni v širitvi ponudbe izobraževalnih programov, saj to pomeni le še 
večjo razpršenost dijakov med različnimi programi. Zagotovo pa se bodo razmere 
v prihodnjih letih spremenile, saj v srednje šole prihajajo nekoliko številčnejše 
generacije.
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Na področju višjega strokovnega izobraževanja bomo konstruktivno sodelovali 
in spodbujali povezovanje šol in gospodarstva na območju regije. Pomembna 
je tudi spremljava zaposljivosti diplomantov višjega strokovnega izobraževanja, 
ki je kazalnik potreb po kadrih na tem delu Slovenije.

IZZIV: Razširitev uspešnosti visoko izobraženega kadra  
V Slovenj Gradcu ima sedež Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO). Fakulteta 
je bila ustanovljena leta 2006 kot zasebni visokošolski zavod, ki ga soustanavljajo 
regionalni akterji (Mestna občina Slovenj Gradec in Regionalna razvojna agencija 
Koroška) in razvojne institucije ter podjetja s področja polimernih materialov in 
tehnologij, ki prihajajo iz vzhodne kohezijske regije. Panoga, v kateri FTPO deluje, 
je danes ena bolj perspektivnih. FTPO deluje kot spodbujevalec regionalnega 
razvoja, ustvarja nova delovna mesta za visoko izobraženi kader, raziskovalne 
storitve, spodbuja razvoj lokalnih podjetij in ustvarja razvojno-raziskovalno 
okolje v regiji (96-odstotna zaposljivost diplomantk in diplomantov). 

Fakulteta predlaga ureditev dodeljene koncesije še za magistrski študij kot 
predpogoj za razvoj doktorskega študija. Kljub usklajenosti z usmeritvami 
in potrebami družbe in gospodarstva, kakovostni študijski in raziskovalni 
dejavnosti, pomembnim pozitivnim vplivom na regionalno okolje ter strateškim 
usmeritvam in razvojnim načrtom je zaradi omejitev koncesij nadaljnji razvoj 
fakultete omejen. V primeru odpiranja koncesijskih pogodb bi vlada razmišljala 
o širjenju koncesije za to fakulteto.

IZZIV: Novogradnja objekta Šolskega centra Slovenj Gradec   
Prostori, ki jih Šolski center Slovenj Gradec uporablja za izvedbo pouka, so 
neustrezni, zastareli in premajhni za izvajanje sodobnejših vsebin. Tudi 
praktični pouk (lesarske delavnice) šola izvaja v najetih prostorih, ki so v lasti 
občine, poleg tega šola nima specialnih učilnic za izvajanje zdravstvene nege. 
Zato je bil že v letu 2008 dogovorjen projekt novogradnje objekta, ko se je 
takratno Ministrstvo za šolstvo in šport z Mestno občino Slovenj Gradec (MO SG) 
dogovorilo za izvedbo investicije. 

Investicija obsega objekt telovadnice z lesarskimi delavnicami (1. faza 
investicije) in novi šolski objekt, lociran na desni strani potoka Homšnica (2. 
faza investicije).

Investicijski program novogradnje je bil izdelan in potrjen v letu 2017, v letu 

2018 pa je bila podpisana pogodba z izvajalcem, ki je začel izvajanje gradbeno-
obrtniških in instalacijskih del 1. faze. 

Skupna vrednost investicije znaša 14.905.637,00 evra, pretežni del sredstev je 
zagotovljen iz proračuna, pridobljena pa so tudi sredstva iz Eko sklada (približno 
2 milijona evrov) – z dinamiko do leta 2022.

+     Za 1. fazo investicije, torej izgradnjo telovadnice in lesarskih delavnic v 
skupni velikosti približno 2.700 m2, je bilo v avgustu pridobljeno uporabno 
dovoljenje, odprtje je predvideno v novembru. Dela za 2. fazo (šolski objekt 
v velikosti približno 5.700 m2) potekajo po terminskem načrtu, zaključek 
investicije je predviden v letu 2022, ko bodo dokončana vsa gradbeno-
obrtniška in instalacijska dela, dobavljena in vgrajena vsa oprema ter 
poravnane vse finančne obveznosti.
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VARNO OKOLJE

IZZIV: Znižanje vrednosti svinca v tleh v Zgornji Mežiški dolini in znižanje 
vsebnosti svinca v krvi otrok 

REŠITEV:
Vrednost svinca v krvi otrok je kazalnik izpostavljenosti svincu iz različnih virov 
iz okolja, v katerem otroci živijo, zato uspešnemu zmanjšanju izpostavljenosti 
sledi padec vrednosti svinca v krvi. Z nižanjem obremenjenosti otrok s svincem se 
manjša tudi tveganje za njihovo zdravje.

Onesnažena tla in prah sta parametra, ki bistveno vplivata na izpostavljenost 
otrok, zaradi česar so bili do zdaj vsi ukrepi usmerjeni v zmanjševanje prašenja 
javnih površin in zamenjave onesnažene zemljine na otroških igriščih vrtcev in šol.
Država si prizadeva za znižanje vrednosti svinca, kadmija in cinka v tleh na 
saniranih območjih ter znižanje vrednosti svinca v krvi otrok pod vrednost 100 
μg/l za vsaj 95 % otrok. 

Do konca leta 2022 bomo za izvedbo ukrepov iz proračuna zagotovili 
še dobra 3,2 milijona evrov. V obdobju 2007–2019 je bilo za izvajanje 
ukrepov že zagotovljenih dobrih 9,1 milijona evrov. 

Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru obstoječega programa ukrepov še 
nadalje spremljalo stanje okolja – monitoring tal, vsebnost onesnaževal v prahu 
in vodi ter vsebnost svinca v krvi otrok. Na podlagi rezultatov vseh analiz bo v letu 
2021 pripravilo nabor potrebnih morebitnih novih ukrepov.

IZZIV: Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave na območju Meže z 
Mislinjo  

REŠITEV:
V občinah Dravograd, Ravne na Koroškem, Prevalje in Slovenj Gradec je v izvajanju 
kohezijski projekt zagotovitve poplavne varnosti porečja Drave na območju 
Meže z Mislinjo v skupni vrednosti 22,3 milijona evrov. 

Izvajajo se ključni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti:
• ureditev Meže – ureditev na območju železarne v občini Ravne na Koroškem; 

gre za obnovo in nadgradnjo opornih zidov Meže;
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• ureditev Meže in pritokov na območju Raven in Prevalj – ureditev Meže skozi 
center Prevalj, širitev struge, obnova zavarovanj, pragov, opornih zidov;

• akumulacija Poljana na Prevaljah – gradnja večnamenskega zadrževalnika 
(pregrade za zadrževanje visokih vod Meže) in ureditev  za rekreacijske namene 
v občini Prevalje;

• ureditve Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu, občina Dravograd – ureditev sotočja 
Meže in Mislinje;

• ureditev Mislinje v Pamečah (na območju industrijske cone, MO Slovenj 
Gradec, širitve struge, zavarovanja brežin, obnova opornih zidov);

• ureditve poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca – gradnja zadrževalnika 
za zadrževanje vod Homšnice in ureditev Mislinje skozi center Slovenj Gradca.

IZZIV: Izgradnja neprofitnih stanovanj v občini Slovenj Gradec  

REŠITEV:
V občini Slovenj Gradec se trenutno izvajata ureditev degradiranega urbanega 
območja in izgradnja bloka neprofitnih stanovanj, ki se sofinancira prek mehanizma 
celostnih teritorialnih naložb (CTN) – urbani razvoj oziroma urbana revitalizacija.

VAROVANJE ZDRAVJA

IZZIV: Bolniška odsotnost, rakava obolenja 
Na Koroškem izstopa regijsko povprečje bolniške odsotnosti – povprečna delovna 
odsotnost  je 24 dni na leto, slovensko povprečje pa je 16 dni na leto. Prav tako 
izstopa obolevnost za klopnim meningoencefalitisom, številu novih primerov 
raka, na Ravnah na Koroškem pa je nadpovprečna tudi umrljivost zaradi 
samomora (56/100.000 oseb v primerjavi s slovenskim povprečjem 19/100.000 
oseb).

REŠITEV:
Ministrstvo za zdravje že več kot desetletje podpira in sofinancira programe in 
projekte varovanja in krepitve zdravja, ki naslavljajo problem dejavnikov 
tveganja za kronične bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, možganska 
kap, rak in druge ter bolezni odvisnosti in slabega duševnega zdravja  
ter tveganj zaradi vplivov okolja na zdravje. 

V koroški regiji se lokalna društva dobro povezujejo z javnimi zavodi, in sicer 
pod okriljem OE NIJZ Ravne na Koroškem in na novo vzpostavljenih centrov 
za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Ministrstvo za zdravje sofinancira 
dejavnost brezplačnega psihološkega svetovanja posameznikom, parom in 
družinam, ki ga v Slovenj Gradcu izvaja Slovensko združenje za preprečevanje 
samomora Posvet. Vedno več programov je dostopno na spletnih straneh, npr. 
program Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah – 
OMRA in program To sem jaz, ki je namenjen otrokom in mladostnikom.

IZZIV: Pomanjkanje družinskih zdravnikov  
V koroški regiji se na področju zdravstvene oskrbe soočajo predvsem s 
pomanjkanjem zdravstvenega kadra na primarni in sekundarni ravni, kar rešujemo 
s sistemskimi ukrepi.

Po podatkih NIJZ za leto 2019 znaša število zdravnikov na 100.000 prebivalcev 
v koroški regiji 310,3, kar je za 7 % manj od povprečja Slovenije, ki znaša 333,6. 
Zaostanek je večji na področju zdravnikov splošne in družinske medicine, kjer 
ima koroška regija na 100.000 prebivalcev 48,2 zdravnika, povprečje Slovenije 
pa znaša 60,7 zdravnika (20,7-odstotni zaostanek).  Število zobozdravnikov na 

+     Cilj je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega              
          vpliva poplav Prevalje–Ravne na Koroškem in Dravograd (na območju 
Otiškega Vrha) za 1.323 prebivalcev in zmanjšanje števila poplavno 
ogroženih stavb za 755. 

+     Zgrajen bo novi objekt s 54 neprofitnimi stanovanji, uredili
     se bodo cesta, pločniki za pešce in parkirišče, okoli zgradbe 
se bodo uredile zelene površine. S tem bodo odpravljene težave v 
zvezi s prometno obremenjenostjo in nedostopnostjo območja. Zaključek 
je predviden v začetku prihodnjega leta. Vrednost projekta znaša dobre 
4,2 milijona evrov , od tega je sofinanciranje iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in proračuna RS dobrih 2,6 milijona evrov.
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100.000 prebivalcev v regiji znaša 72,3 in rahlo zaostaja za povprečjem Slovenije 
(74,3), medtem ko število medicinskih sester (Koroška 430,7, Slovenija 389,2) 
in zdravstvenih tehnikov presega povprečje Slovenije (Koroška 749,4, Slovenija 
653,4). 
 
REŠITEV:
V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020 smo primarno raven okrepili še 
za 29,02 tima družinskih oziroma splošnih ambulant in 12,43 tima otroškega in 
šolskega dispanzerja. 

Za specializacije s področja družinske medicine je bil leta 2020 zaradi epidemije 
izjemoma en razpis (avgusta 2020). Na predlog Odbora za načrtovanje 
specializacij je minister za zdravje določil 396 mest, od tega je bilo razpisanih 80 
mest za družinsko medicino (60 za območje celotne države in 20 za posamezne 
izvajalce – za tiste, ki so podali predlog za razpis za izvajalca in so imeli kandidate 
za razpis). Na specializacijo iz družinske medicine se je prijavilo 36 kandidatov. 

V študijskem letu 2020/2021 se bo število vpisnih mest za zdravstvene kadre 
povečalo za trideset. 

Na Ministrstvu za zdravje je v postopku imenovanje Delovne skupine za razvoj 
osnovne zdravstvene dejavnosti, ki bo prednostno reševala področje družinske 
medicine z naslavljanjem administrativnih ovir (zmanjšanje administrativnih 
obremenitev zdravnikov in tudi ostalih zdravstvenih delavcev) na primarni ravni, 
kadrovskih težav, informatizacije vključno z opolnomočenjem pacientov za 
uporabo sodobnih tehnologij (tudi povečanje zdravstvene pismenosti).

+     V Projekt integriranih centrov za krepitev zdravja je bil poleg 24 
zdravstvenih domov v Sloveniji uspešno izbran tudi Zdravstveni dom Slovenj 
Gradec skupaj s konzorcijskim partnerjem ZD Dravograd. Nadgrajeni so bili 
preventivni programi, ki nudijo podporo pri uvajanju in vzdrževanju zdravih 
življenjskih navad, namenjenih tako otrokom, mladostnikom in odraslim. 
S projektom se je izboljšala dostopnost osnovnih zdravstvenih storitev 
ranljivim skupinam. Vrednost investicije v obnovo prostorov ZD Slovenj 
Gradec je 198.772,65 evra.

+     Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje 
sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi v Koroškem domu starostnikov. 
Gre za uspešno izveden vsebinski projekt Koroško središče integriranih 
skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe z namenom vzpostavitve 
in delovanja enotne vstopne točke, s testiranjem nove ocenjevalne 
lestvice za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, usposabljanjem 
novih kadrov, brezplačnim izvajanjem novih storitev v skupnosti in 
testiranjem elektronske podpore procesov. Vrednost vsebinskega dela 
projekta, sofinanciranega s strani sklada ESS, je 1.718.684,46 evra.
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KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

Koroški kmetje obdelujejo skupaj 21.353 ha kmetijskih zemljišč. Povprečna 
velikost kmetijskih gospodarstev je 7,5 ha. Pod Peco in v Koprivni pod goro Olševo 
so najvišje ležeče kmetije v Sloveniji (najvišja leži na kar 1.327 m nadmorske 
višine). 

IZZIV: Kmetovanje 
• Izboljšanje položaja kmetov na področjih OMD.
• Umeščanje trajnih nasadov v prostor.
• Razvoj dopolnilnih dejavnosti, predelave kmetijskih proizvodov in turizem 

na kmetijah.
• Ohranjanje mlečne proizvodnje in preprečevanje zaraščanja kmetijskih 

površin.

IZZIV: Gospodarjenje z gozdovi 
• Prizadetost gozdov zaradi naravnih ujm.
• Gradacija smrekovega lubadarja.
• Pomanjkanje dobro usposobljenih izvajalcev za sečnjo in spravilo lesa.
• Pomanjkanje sredstev za vzdrževanje gozdnih cest.

REŠITEV:
Svet koroške regije je na 2. redni seji, ki je bila 23. 9. 2020, v zvezi z načrtovanjem 
porabe finančnih sredstev v prihodnji finančni perspektivi in financiranjem občin 
sprejel sklep 6/4, ki se nanaša na izvajanje ukrepov LEADER v prihodnje. Svet 
koroške regije podpira pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja, da 
se sredstva za CLLD v finančni perspektivi 2021–2027 zagotovijo v zadostnem 
obsegu, ki bo omogočal nadaljnje uspešno izvajanje programa lokalnega razvoja. 

Sredstva EU:
V programskem obdobju 2014–2020 je bilo do konca avgusta 2020 za koroško 
statistično regijo izplačanih 33.362.667 evrov oziroma 4,7 % vseh izplačil v okviru 
programa; največ sredstev je bilo izplačanih za ukrep OMD (M13: 46 %), za 
naložbe v kmetijska gospodarstva (M04.1: 9,0 %) in v okviru podpore majhnim 
kmetijam (M06.3: 8 %).
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+     Na Koroškem so vzpostavljene tri lokalne akcijske skupine:
• LAS Mežiška dolina: pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, 

Prevalje, Ravne na Koroškem; vodilni partner A. L. P. Peca, CLLD EKSRP 
+ ESRR, glavni sklad ESRR; LAS ima zaključenih devet projektov v okviru 
podukrepa 19.2; odobreni so štirje projekti sodelovanja (Čebela BERE 
med, Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, Med-O-Vita, Trajnostna 
mobilnost in turizem na kolesih; skupna vrednost odobrenih sredstev 
257.306 evrov).

• LAS Mežiške in Dravske doline: pokriva občine Slovenj Gradec, 
Mislinja, Dravograd, Muta, Vuzenica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica 
na Pohorju; vodilni partner Mestna občina Slovenj Gradec, CLLD 
EKSRP + ESRR, glavni sklad ESRR; LAS ima odobrena dva projekta 
v okviru podukrepa 19.2; odobrena sta dva projekta sodelovanja LAS 
(naslov Čebela BERE med, Naša Drava; skupna vrednost odobrenih 
sredstev 171.419,33 evra).

• LAS Drava: pokriva občine Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi; 
CLLD EKSRP + ESRR, glavni sklad ESRR; LAS ima odobrenih 15 projektov 
v okviru podukrepa 19.2; LAS ima odobren en projekt sodelovanja LAS 
(naslov Naša Drava, odobrena sredstva 57.645,62 evra). Cilj ukrepa 
LEADER je spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine 
in spodbujanje gospodarskega razvoja s poudarkom na pospeševanju 
lokalnega razvoja podeželskih območij tako, da je v okviru ukrepa 
LEADER/CLLD mogoče sofinanciranje oziroma pridobitev nepovratnih 
sredstev za raznovrstne projekte/operacije.

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

V zadnjih letih je bilo na Koroškem več naravnih nesreč, povprečno število je 
bilo nekaj več kot 900 nesreč oziroma dogodkov v regiji – največ je požarov in 
prometnih nesreč, sledijo delovne nesreče, nesreče v gorah, poplave in neurja 
ter plazovi; od povprečja odstopajo leta: 2012, 2014 in 2017 (poplave, žled in 
vetrolom). Omenjene nesreče so povzročile veliko materialno škodo: 

•  poplave v novembru 2012 – ocenjena škoda 65.557.973 evrov, ocenjeni intervencijski 
stroški 1.266.900 evrov,
•  žled v februarju 2012 – ocenjena škoda 642.945 evrov in v gozdovih 3.655.373 evrov, 
ocenjeni intervencijski stroški 378.800 evrov,
•  vetrolom v decembru 2017 – ocenjena škoda 5.781.436 evrov, ocenjeni intervencijski 
stroški 400.000 evrov.

IZZIV: Jez Sobota 
Eden od resnejših virov ogrožanja v regiji je jez Sobota, ki se nahaja neposredno ob 
meji na avstrijski strani in napaja HE Golica v avstrijskem mestu Labot (Lavamünd). 
Ob poplavnem valu, ki bi nastal kot posledica porušenja jezu, bi bilo ogroženih več 
kot 2.000 ljudi v štirih občinah (Muta, Radlje ob Dravi, Vuzenica in Podvelka).

REŠITEV:
Težava je delno rešena, predvsem pa je pod nadzorom. V Regijskem centru za 
obveščanje Slovenj Gradec spremljajo podatke o višini jezu ter pretokih v turbini 
in samem jezu. V alarmni sistem s posebnim alarmnim znakom za nevarnost 
poplavnega vala je povezanih 15 siren. Za primer porušitve jezu HE Golica je 
izdelan poseben regijski načrt zaščite in reševanja.

+     Ob izvedbi regijskih vaj s področja zaščite in reševanja Golica 2014 in 2015 so 
ob sodelovanju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje v Slovenj Gradcu ter 
Občine Muta, Občine Radlje ob Dravi, Občine Vuzenica in Občine Podvelka pridobili 
nove glasovne posnetke za govorna sporočila siren ob nevarnosti poplavnega 
vala HE Golica. Prav tako so naročili in postavili manjkajoče in poškodovane table 
za opozorilo na višino poplavnega vala ob porušitvi jezu HE Golica. 
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UČINKOVITO PRAVOSODJE

V okviru operacije Učinkovito pravosodje trenutno potekajo aktivnosti na dveh 
projektih, katerih koristi bodo imeli tudi deležniki koroške regije (Okrožno državno 
tožilstvo Slovenj Gradec in notarji).  

IZZIV: Prenova programske infrastrukture
Cilj investicijske namere je prenova strežniške oziroma omrežne strojne in 
programske opreme zaradi starosti obstoječe strežniške oziroma omrežne 
strojne in programske opreme, velikega števila strežnikov na oddaljenih 
lokacijah, pomanjkanja ustreznih resursov, pogostosti tehničnih težav in drugih 
nepredvidenih dogodkov. Trenutno potekajo dela v skladu s pogodbo, zaključek 
del je predviden 27. 2. 2021.

REŠITEV:
V okviru nadgradnje informacijskega sistema za delo notarjev trenutno na 
Ministrstvu za pravosodje pripravljajo razpisno dokumentacijo za objavo javnega 
naročila za izvedbo druge faze, v okviru katere bomo vzpostavili dokumentni sistem 
in arhiv, ki bo omogočal elektronsko hrambo listin. Tako bomo v okviru javnega 
naročila izvedli tudi nakup 95 podpisnih tablic za notarje, ki jih bomo namestili 
oziroma integrirali z obstoječim sistemom.

+     Kot dober primer izpostavljamo sodelovanje z izvajalci sankcij, pri 
katerem oseba opravlja delo v splošno korist. Gre za izrekanje alternativnih 
kazni, kar podpiramo, saj je izjemno koristno tako za storilca kot za samo 
skupnost – tudi z vidika resocializacije. Probacijska enota Celje ima na 
območju koroške regije sklenjene sporazume o sodelovanju pri izvrševanju 
dela v splošno korist z 42 izvajalci sankcij, največ z lokalno samoupravo 
(mestne občine, knjižnice, krajevne skupnosti), nevladnimi organizacijami 
(večinoma društva), vzgojno-izobraževalnimi ustanovami (šole, vrtci).
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INFORMACIJSKA DRUŽBA

IZZIV: Digitalizacija mest in skupnosti
V določenih območjih Slovenije je zaradi redke in razpršene poseljenosti ter 
neugodnega reliefa gradnja širokopasovne infrastrukture zelo draga, zato so tam 
poslovni investicijski modeli brez pomoči javnih sredstev ekonomsko neizvedljivi. 
Koroška regija pri tem še posebej izstopa.

REŠITEV:
Ekipi na Ministrstvu za javno upravo je po treh letih nepotrebnega čakanja uspelo 
javni razpis za pametna mesta in skupnosti pripeljati do te mere, da bo objavljen 
predvidoma konec letošnjega novembra. Upravičenci bodo konzorciji občin. Med 
upravičene stroške pa na Ministrstvu za javno upravo predvidevajo stroške nakupa 
komunikacijske opreme in programske opreme, licenc ter razvoja inovativnih 
rešitev. Predvideno je, da bo stopnja sofinanciranja 80-odstotna, vrednost razpisa 
pa bo znašala 16 milijonov evrov. 

V skladu z razmejitvijo projektov v okviru sofinanciranja gradnje širokopasovnih 
omrežij naslednje generacije s pomočjo evropskih sredstev je koroška regija 
vključena v okvir sofinanciranja s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. Trenutno je v ta namen v teku 1. javni razpis Podpora za 
širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo, ki ga izvaja Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, katerega cilj je omogočiti belim lisam dostop 
do širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 
100 Mb/s in dostopom do elektronskih komunikacijskih storitev preko teh omrežij 
v Koroški, Podravski in Pomurski regiji. 
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OBNOVA IN VZDRŽEVANJE STVARNEGA PREMOŽENJA 
DRŽAVE

V zadnjem obdobju so bile na območju koroške regije izvedene investicije v 
poslopju, v katerem posluje Upravna enota Radlje ob Dravi. 

Glede koriščenja objektov na mejnem prehodu Holmec tečejo pogovori o 
možnosti oddaje teh prostorov za namen turistično-rekreativnih dejavnosti. 
Pogovori bodo predvidoma zaključeni do konca leta 2020.

Z Občino Ravne na Koroškem se dogovarjamo glede prilagoditve vhoda za potrebe 
invalidov, prav tako z občino potekajo razgovori glede energetske sanacije 
objekta, v katerem deluje Upravna enota Ravne na Koroškem.

Ministrstvo za javno upravo je sofinanciralo izjemno zahtevno popravilo strehe na 
poslopju, v katerem deluje Upravna enota Slovenj Gradec. 
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KULTURNA DEDIŠČINA NA KOROŠKEM

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
Zavedamo se poslanstva Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika – 
med številnimi dragocenostmi, ki jih hrani, sta tudi Dalmatinova Biblija 
in Črnjanski rokopis iz leta 1633, ki pomeni pisno pričevanje o rabi 
slovenskega jezika v Mežiški dolini.

Obnovo ravenskega gradu, s katero so knjižnično dejavnost razširili na 2.500 m2 
knjižničnih površin, so na Ravnah zaključili v letu 2005. Projekt obnove ravenskega 
gradu je bil leta 1998 tudi med projekti, katerih obnova se je sofinancirala iz t. i. 
kulturnega tolarja, namenjenega obnovi najpomembnejših kulturnih objektov. 

Osrednja območna knjižnica za Koroško je namenjena najširšemu krogu 
uporabnikov, prejema obvezne izvode slovenskih tiskov in za širše območje 
opravlja posebne naloge, pokriva obmejno območje in v sodelovanju s 
Študijsko knjižnico Celovec za zamejske Slovence izvaja nakup knjižničnega 
gradiva, za zamejsko Koroško pa izdeluje tudi lokalno bibliografijo.

Zaradi izredne situacije razglasitve epidemije je vlada 14. 3. 2020 za čas priprave 
rebalansa proračuna začasno zadržala izvajanje proračuna za leto 2020 za 
vse neposredne proračunske uporabnike. Sredstva za sofinanciranje nakupa 
knjižničnega gradiva bodo knjižnicam za leto 2020 izplačana po sprejetem 
rebalansu, in sicer konec oktobra oziroma v začetku novembra.

Muzej železarstva, štauharija
V času, ko se že oziramo v predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, ko bodo 
oči evropske javnosti še intenzivneje usmerjene v Slovenijo, se je dobro zavedati 
kulturnega in turističnega kapitala, ki ga že premoremo. 

Muzeološka interpretacija objektov na lokaciji nekdanje Železarne Ravne 
predstavlja veliko priložnost za ustrezno strokovno promocijo industrijske 
dediščine Koroške in Slovenije ter priložnost za raziskovanje in predstavljanje 
delavske kulture.

Prenova štauharije se iz občinskih sredstev in projektov LAS že izvaja. Ob tem 
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pa ne smemo pozabiti, da so bili najstarejši ohranjeni objekti na lokaciji železarne 
leta 1994 razglašeni za kulturni spomenik. 

V okviru prihodnje evropske kohezijske perspektive tako prepoznavamo 
možnost za sofinanciranje stalne zbirke, ki je unikum v našem prostoru – 
razstava namreč prvič celovito predstavi oris zgodovine železarstva na 
Slovenskem in hkrati kaže vlogo in delež Mežiške doline v razvoju te gospodarske 
dejavnosti, ki je ves čas del evropske železarske in jeklarske industrije.

Koroški pokrajinski muzej 
Na Koroškem prepoznavamo problematiko hrambe oziroma depojev Koroškega 
pokrajinskega muzeja, sicer osrednje muzejske ustanove v regiji, ki izvaja javno 
službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin 
koroške regije in se s posebnimi programi povezuje s Slovenci na avstrijskem 
Koroškem.

Ker so nekateri obstoječi prostori Koroškega pokrajinskega muzeja neustrezni, 
pozdravljamo željo po večjem povezovanju Koroškega pokrajinskega muzeja 
s Koroško galerijo likovnih umetnosti in Muzejem Velenje ob možnostih iskanja 
rešitev skupnega depojskega prostora. 

V letu 2020 mineva 160 let od rojstva skladatelja slovenskega rodu Huga Wolfa. 
Rodil se je leta 1860 v Slovenj Gradcu, skladateljsko se je posvetil predvsem 
samospevu in ustvaril vrsto zbirk pesmi, s katerimi je po letu 1894 zaslovel po 
vsej Evropi. Ob samospevih je leta 1895 napisal še opero Der Corregidor in vrsto 
drugih del. Na višku ustvarjalnih moči so ga poimenovali »Wagner pesmi« oziroma 
»pesemski lirik«. Mestna občina Slovenj Gradec je skupaj Koroškim pokrajinskim 
muzejem ministrstvu leta 2019 predlagala, da se leto 2020 razglasi za jubilejno 
leto Huga Wolfa, predvsem z vidika sosedskega dialoga med Slovenijo in Avstrijo. 

Ministrstvo za kulturo je že junija 2020 objavilo Javni poziv za sofinanciranje 
investicij v javno kulturno infrastrukturo lokalnih samoupravnih skupnosti. 
Med izbranimi prejemniki sredstev je bila tudi Mestna občina Slovenj Gradec s 
projektom obnove Kulturnega doma Slovenj Gradec. V duhu izboljšanja pogojev 
za umetniško ustvarjanje kulturnih društev in gostujočih umetnikov znaša vrednost 
sofinanciranja ministrstva 196.737,31 evra (celotna vrednost projekta je ocenjena na 
300.024,40 evra). 

+     Občina Ravne na Koroškem je na Javni razpis za sofinanciranje operacij 
javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
ki je bil objavljen septembra 2008, prijavila operacijo Kulturni center Ravne. 
Ministrstvo je ravenski občini operacijo Kulturni center Ravne odobrilo 
namenska nepovratna sredstva v višini 562.081,83 evra (vrednost operacije 
je bila 819.613,00 evra). 
Prav tako je ministrstvo decembra 2009 upravičencem razdelilo sredstva 
Drugega javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne 
infrastrukture evropskega sklada za regionalni razvoj. Med izbranimi šestimi 
projekti je bil tudi projekt slovenjgraške občine Zrcaljenje podob – oživljeni 
zven preteklosti v višini sofinanciranja operacije v vrednosti 1.889.709,86 
evra. Gre za projekt iz sklopa evropske prestolnice kulture, in sicer za obnovo 
objektov na Glavnem trgu 24 in 40. V prvem objektu je danes sedež Koroške 
galerije likovnih umetnosti in v drugem objektu spominski muzej skladatelja 
Huga Wolfa. Objekta sta bila zgrajena leta 2011, ustvarjena so bila štiri nova 
delovna mesta. 
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ČEZMEJNO SODELOVANJE

Koroška je geografsko, zgodovinsko, jezikovno, kulturno, gospodarsko in športno 
tesno povezana z avstrijsko Koroško. 

Čezmejno sodelovanje, tako na meddržavni kot lokalni ravni, je izjemnega 
pomena za ljudi na obeh straneh meje. Pri tem ima avtohtona slovenska 
narodna skupnost na avstrijskem Koroškem izjemno pomembno vlogo, saj skupaj 
z matično državo tvori skupni slovenski kulturni, jezikovni in gospodarski prostor ter 
predstavlja most med obema narodoma, ki ju bogati. 

Občine na obeh straneh meje so prepoznale pomen čezmejnega sodelovanja in 
skupnega razvoja slovenske in avstrijske Koroške. 

Naravne, kulturne in logistične danosti so pomembne za razvoj čezmejne 
turistične ponudbe ter gospodarske iniciative, kar se izraža tudi v blagovni menjavi, 
ki predstavlja pomemben delež v BDP obeh držav. Ključno vlogo za gospodarski 
razvoj imajo pri tem gospodarski subjekti, zlasti mala in srednja podjetja in podjetniki. 
Slovenska gospodarska zveza iz Celovca skupaj s pristojnimi slovenskimi organi, 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, agencijo Spirit ter Gospodarsko 
in Obrtno zbornico Slovenije nudi pomoč in povezuje gospodarstvi v čezmejnem 
prostoru. Program Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014–2020 je med drugim 
podprl program Connect SME Plus, ki nadgrajuje opravljeno analizo čezmejnega 
sodelovanja malih in srednjih podjetij in s katerim se krepijo potenciali podjetij 
samih in lastnih kadrov ter vzpostavljajo čezmejna omrežja, ki bodo nudila podporo 
malim in srednjim podjetjem pri vstopanju na zunanje trge.

Bogato kulturno ustvarjanje je v teku zgodovine povezovalo ljudi na Koroškem in 
avstrijsko Koroško ter pustilo poseben pečat. Največji kulturni dogodek Koroška 
poje, ki ga organizira ena od obeh krovnih kulturnih organizacij Slovencev na 
Koroškem Krščanska kulturna zveza, vsako leto odmeva prek meja. Tudi 40-letna 
tradicija lutkarstva se je zapisala v kulturno zgodovino obeh narodov. Vsako leto se 
zvrsti mnogo skupnih kulturnih prireditev in razstav, na katerih slovenski kulturni 
ustvarjalci bogatijo kulturno ponudbo in izročilo regije.

Odločitev na evropski ravni, da se izvedba EUROPEADA 2020 (nogometnega 
prvenstva evropskih manjšin), ki je bila zaradi COVID-19 prestavljena na leto 
2021, zaupa prav tej regiji, tudi na športni ravni podčrta pomen skupnega 
sodelovanja in sobivanja v obmejnem pasu med Slovenijo in Avstrijo.  
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BELEŽKA
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