








Vzhodni del Šaleške doline ob reki Paki in jezerih

Površina občine: 83,5 km2

Nadmorska višina: 1.089 m Špik; - 178 m Jama 
Škale; 308 m Sp. Črnova

Povprečna temperatura (2002–2006): januar 2,6; 
julij 20,4 stopinj Celzija



Vzhodna kohezijska regija, Savinjska statistična regija

5. največje mesto Slovenije po številu prebivalcev

32.973 prebivalcev v 16 KS in 3 MČ (januar 2014)

15.671 delovnih mest (2013)

13,4 % brezposelnost (julij 2014)



Zgodovina mesta

1264 - prva omemba trga Velenje – 750 let

1959 - otvoritev mestnega središča – 55 let 

1981 Titovo Velenje; 1990 Velenje

izgradnja mesta Velenje – prostovoljno delo

okoli 140 let rudarjenja – Premogovnik Velenje

1/3 proizvedene električne energije za Slovenijo –
TEŠ

= degradacija okolja; mejnik l. 1987

Uspešna sanacija okolja - primer dobre prakse

JUTRI = ZDAJ!



Moto gradnje Velenja

N. Žgank: 
„Rudarji, ki preživijo pol dneva v temnih nedrjih 
zemlje, naj imajo kar se da svetla in sončna stanovanja!“



Gradnja mesta



Trajnostni razvoj
Prioritete razvoja:

Znanje in inovativnost
Kakovostno bivalno okolje
Spoštovanje različnosti in
solidarnost

Velenje – varno mesto

Velenje – najlepše urejeno in najbolj gostoljubno večje mesto

Velenje – invalidom prijazno mesto

Velenje – starosti prijazno mesto

Velenje – Unicefovo otrokom prijazno mesto 

Velenje – mladim prijazno mesto

„Ime mi je Velenje in 
ljudje me imajo radi!“



Razvojne priložnosti
Gospodarsko središče

Primer dobrih praks na različnih področjih 

Izobraževalni center 

Savinjsko-šaleška turistična destinacija/MOZAIK DOŽIVETIJ

Vrhunske športne in kulturne prireditve

Okoljske danosti (jezera, terme, smučišča)

Znanje in organizacijske sposobnosti

Infrastruktura



Investicijske priložnosti
Opredeljene površine – obrtniško-poslovne cone
Problem – sanacija rudarjenju namenjenih površin

Področja:
Energetika in obnovljivi viri energije
Celovit inženiring in design izdelkov in storitev
Ekologija in okoljske tehnologije
Socialno podjetništvo 
Inovativnost



Razvoj - gospodarstvo
Največje gospodarske družbe:

Skupina – Gorenje, d. d. 
Skupina – Premogovnik Velenje, d. d.
Esotech, d. d.
Fori, d. o. o.
Veplas, d. d.
Era, d. d.
Plastika Skaza, d. o. o
Erico Velenje, okoljski inštitut
TEŠ,  d. o. o. 



Razvoj obrti, podjetništva, gospodarstva

Območna obrtno-podjetniška zbornica
Gospodarska zbornica SAŠA
Medpodjetniški inkubator

Število gospodarskih subjektov v Velenju: 1.649

Število poslovnih subjektov skupaj v Velenju: 2.200
(Vir: Poslovni register Slovenije, Ajpes na dan 30. 9. 2014)



Razvoj – turizem

Regionalna destinacijska organizacija Savinjsko-šaleške regije
Poslovni turizem
Prireditveni turizem – šport in kultura



Razvoj – turizem
Investicijske priložnosti:

okoljske danosti (jezera, terme, smučišča)
infrastruktura
znanje in organizacijske sposobnosti



Prenova mestnega središča – PROJEKT 
PROMENADA

Skupna vrednost projekta 3.738.440 EUR (z DDV). 
EU sredstva: 1.963.887 EUR.
Državni proračun: 320.000 EUR.
Pridobitve: nov most, amfiteater, 143 parkirnih mest, dva poslovna 
prostora, javna stranišča. 



MOZAIK DOŽIVETIJ
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http://www.napovednik.com/index.php?p=7687&sb=1660
http://www.napovednik.com/index.php?p=7687&sb=1660
http://www.velenje-tourism.si/imagelib/source/aktivne_pocitnice/rdeca_dvorana.jpg
http://www.velenje-tourism.si/imagelib/source/aktivne_pocitnice/rdeca_dvorana.jpg


Strategija trženja destinacije SAŠA, Velenje, 7. december 2011, SAŠA ORA
19

MOZAIK DOŽIVETIJ

http://www.terme-krka.si/en/11478/ponudbe/strunjan/health/for-a-healthy-back--18300-eur/
http://www.terme-krka.si/en/11478/ponudbe/strunjan/health/for-a-healthy-back--18300-eur/
http://www.plesnik.si/files/22/_systemfiles/gallery/83/591.jpg
http://www.plesnik.si/files/22/_systemfiles/gallery/83/591.jpg
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TURIZEM - PRIREDITVE

• Pikin festival
• Rudarski praznik – Skok čez 

kožo
• Kunigunda
• Mednarodni atletski miting
• Adventure Race Slovenia
• Sejmi
• Jadralna regata
• Mednarodni festival vezenja
• Glasbeni festivali
• Plesni festivali

Obisk prireditev: več kot 400.000  
obiskovalcev v letu 2012



Festival Velenje

Mladinski center Velenje 

Muzej Velenje

Knjižnica Velenje

Galerija Velenje

Evropska prestolnica kulture 2012 - partner

k u l t u r a



š p o r t
Vrhunske športne prireditve
Športna infrastruktura
Rekreacija
Vrhunski športniki 

= MESTO ŠPORTA 



Vrtec Velenje: 1.391 predšolskih otrok

6 osnovnih šol: 2.623 otrok

Varstveno-delovni center SAŠA: 89 varovancev

Center za vzgojo in izobraževanje: 94 
udeležencev

Šolski center Velenje: 1.860 dijakov, 400 študentov

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje:

901 učencev

i z o b r a ž e va n j e



Medpodjetniški izobraževalni center

Visoka strokovna šola za varstvo okolja

Fakulteta za energetiko

Ljudska univerza Velenje

Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje

i z o b r a ž e va n j e



Pomoč občankam in občanom
Odbor za pomoč občankam in občanom 
Projekt »Socialna vključenost starejših« 
Zavetišče za brezdomce in javna kuhinja 
Enkratne izredne denarne pomoči
Varna hiša Velenje 
Dnevni centri za posamezne skupine
Denarna pomoč ob rojstvu otroka 
Dislocirana pisarna Belega obroča (pomoč žrtvam nasilja …)
Brezplačno pravno svetovanje
Mestna blagajna (plačevanje položnic brez provizije)
Center ponovne uporabe (CPU)
Brezplačen mestni potniški prevoz Lokalc
Brezplačna izposoja koles Bicy
V letu 2013 smo za pomoč občanom namenili 2,3 mio evrov.



VIZIJA Mestne občine Velenje
“Mestna občina Velenje bo leta 2025 skupnost z razvitim okolju prijaznim 

gospodarstvom, katerega najprepoznavnejša odlika bo inovativnost visoko 
usposobljenih strokovnjakov. Podjetja bodo usmerjena predvsem v raziskave, 

oblikovanje in sodobne tehnologije. Prijaznost, strpnost in visoka okoljska 
ozaveščenost prebivalcev bodo oblikovale privlačno bivalno klimo, kakovost 
življenja v Velenju pa bodo še povečale odlične možnosti za vseživljenjsko 
izobraževanje, kulturno in športno udejstvovanje ter dobra infrastrukturna 

opremljenost.”

Vrednote, ki bodo krojile prihodnost: 
tolerantnost prebivalstva, okoljska osveščenost, odprtost duha, 

povezanost različnih sestavnih delov občine 
in pripadnost skupnosti  - “velenjski življenjski slog”. 



5 uradov in kabinet župana, skupni organi obč. 
uprave: MIRVO in UUP SAŠA

112 zaposlenih (3 določen čas, 109 za nedoločen 
čas), 19 zaposlenih preko javnih del

51,5 mio pridobljenih EU sredstev (2004–2014)

u p r a va



Organizacija uprave



Urad za urejanje prostora

Vodja urada: mag. Branka GRADIŠNIK

10 zaposlenih

OSNOVNE NALOGE

Prostorsko načrtovanje

Varstvo okolja

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (nusz)

Upravljanje z zemljišči

Programi opremljanja zemljišč

Komunalni prispevek

Kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja

Oglaševanje in plakatiranje



PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Vodenje postopkov in opravljanje nalog v zvezi s postopki za pripravo in 
sprejemom prostorskih aktov:

• izdelava novega temeljnega prostorskega akta MOV – OPN MOV, trajanje: 
prva polovica leta 2016

• izdelava prostorskih aktov/spremembe in dopolnitve/projektna 
dokumentacija

• izdelava posebnih strokovnih podlag

• vzdrževanje občinskega GIS

Urad za urejanje prostora



VARSTVO OKOLJA
Spremljanje stanja okolja, morebitnih ukrepov za izboljšanje 
stanja okolja, priprava zakonsko obveznih dokumentov:

• monitoring reke Pake (od leta 2006)

• monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja (od leta 
2012)

• izdelava profila kopalne vode (2013), aktivnosti za uvrstitev 
Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda

• poročila o emisiji hrupa v okolje (od leta 2010)

• poročilo o stanju okolja (2010, 2014)
Občinski program varstva okolja (2010, 2015)

• Lokalna agenda 21 (2004, 2008, 2012)

• izobraževalni projekti za osnovnošolce (2014)

• izdajanje dovoljenj za začasno prekoračitev hrupa na 
prireditvah (od leta 2005)

• trajnostna mobilnost

Urad za urejanje prostora



Urad za urejanje prostora

• odmera NUSZ na območju MOV za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča

• NUSZ se plačuje na območju mest in naselij, na območjih, ki so določena za 
stanovanjsko in drugačno kompleksno gradnjo, na območjih, za katere je sprejet 
prostorski izvedbeni načrt in drugih območjih, ki so opremljena s komunalno in 
gospodarsko javno infrastrukturo

PRIHODEK 2014:

4.760.785 evrov (do 24. 10. 2014)

do konca 2014 predvideno še 2.135.585 evrov

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ (NUSZ)



Urad za urejanje prostora

• upravljanje in gospodarjenje z zemljišči v lasti občine

• vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami (odkupi, 
prodaje, zamenjave in drugo)

• vodenje postopkov glede določitve služnosti in podelitve stavbnih pravic

• vodenje postopkov cenitev in geodetskih odmer za zemljišča

• pripravljanje gradiva glede predkupnih pravic in odločanje o predkupnih 
pravicah

• pripravljanje in vlaganje izvršb zaradi neplačevanja najemnin ali kupnin za 
zemljišča

• vodenje evidence zemljišč in drugih nepremičnin v lasti občine

UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI



PROGRAMI OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ
• program opremljanja je dokument oz. elaborat, v katerem občina določi podlage 

za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in 
komunalno opremo, ki bo zgrajena  

• priprava projektne dokumentacije (PGD, PZI), pridobitev gradbenega dovoljenja 
in PID za gradnjo komunalne infrastrukture

• elaborat programa opremljanja

KOMUNALNI PRISPEVEK
• KP je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača 

občini pred izdajo gradbenega dovoljenja

• odmera komunalnega prispevka je možna le na podlagi sprejetega programa 
opremljanja zemljišč za gradnjo (odlok)

Urad za urejanje prostora



Urad za urejanje prostora

• državne pomoči v kmetijstvu

• LAS – Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline

• Mestna tržnica Velenje

• ureditev vrtičkov

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RAZVOJ PODEŽELJA



Urad za urejanje prostora

MESTNA TRŽNICA VELENJE



Urad za urejanje prostora

• na javnem razpisu smo oddali primerna mestna zemljišča 
za potrebe velikega in malega zunanjega oglaševanja za 
obdobje 5 let: Europlakat (prihodek okoli 16.000 
evrov/leto), Amicus (prihodek okoli 7.000 evrov/leto)

• zagotovili smo si 4 brezplačne lokacije za oglaševanje 
prireditev v MOV

OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE



OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN)
Trajanje projekta: od 21. junija 2013 (Sklep o pripravi OPN MOV) do 
prve polovice leta 2016 (ocena skupnega stroška: 160.000 evrov)

Terminski plan:

Projekti Urada za urejanje prostora



PROGRAMSKA ZASNOVA RAZVOJA VELENJSKEGA 
IN ŠKALSKEGA JEZERA

• oblikovana prva programska zasnova razvoja območja s 
strani sodelovanja vseh uradov, zunanjih sodelavcev

• program temelji na obstoječih dokumentih, stanju, težnjah 
v prostoru

• vključevanje javnosti: delavnice 

• konferenca „Poslovne priložnosti, ki jih ponujajo jezera in 
objezerske površine“

• delovna srečanja s kompetentnimi strokovnjaki iz Slovenije 
in tujine

• oblikovanje projektnega sveta za koordinacijo projekta

Projekti Urada za urejanje prostora



POSLOVNA CONA STARA VAS – TEHNOLOŠKI PARK
• pridobivanje zemljišč za izgradnjo infrastrukture

• pridobitev projektne dokumentacije PGD, PZI in 
gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne 
infrastrukture (20.000 evrov)

• izdelava programa opremljanja zemljišč za gradnjo (20.000 
evrov)

Projekti Urada za urejanje prostora



PRODAJA ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU ŠKALE–
HRASTOVEC

• komunalno opremljena zemljišča za gradnjo stanovanjskih 
objektov (kanalizacija, vodovod, plinovod)

• parcelacija po projektu 

• vrednost (po cenitvi): 43,72 evra/m2 (z DDV), 11 parcel

• vrednost vseh parcel v lasti MOV: 385.000 evrov (z DDV)

• izdelana idejna zasnova objektov

• priprava javnega razpisa za prodajo (objava začetek leta 
2015)

Projekti Urada za urejanje prostora



KOLESARSKO OMREŽJE V MOV
• mestno kolesarsko omrežje:

12,6 km urejenih poti, 3,7 km dopolnitev

• rekreacijsko kolesarsko omrežje:

3 urejene poti na terenu, 4 v planu

• regijske in državne kolesarske poti:

1. *KP HUDA LUKNJA – izdelan IDP, v pripravi JN za PGD, PZI 

(120.000 evrov)

2. *KP PODGORJE – VELENJE – VINSKA GORA – v pripravi JN 
za IDP (50.000 evrov)

*sodelovanje s sosednjimi občinami, DRSC, DRI

Projekti Urada za urejanje prostora



Projekti Urada za urejanje okolja

• državne pomoči v kmetijstvu – nov pravilnik 2015–2020 (47.500 evrov)

• širitev območja vrtičkov ob železnici (10.000 evrov)

• LAS - Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline: izvajanje pristopa 
LEADER 2015–2020 (4.300 evrov)

• pridobitev projektne dokumentacije PGD, PZI in gradbenega dovoljenja 
za gradnjo elektrovodov v LN Vinska Gora 2 (20.000 evrov)

• pridobitev projektne dokumentacije PGD, PZI, gradbenega dovoljenja, 
PID in uporabnega dovoljenja za gradnjo sekundarnega vodovoda za 
območje „za gradom“  (2.500 evrov)

• urejanje razmerij na uzurpiranih zemljiščih v lasti MOV

• monitoring reke Pake (10.000 evrov)

• monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja (3.000 evrov)

• aktivnosti za uvrstitev Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda

• izdelava Občinskega programa varstva okolja (10.000 evrov)

• kontrola izvajanja Lokalne agende 21 



Urad za komunalne dejavnosti

Vodja urada: Anton BRODNIK

9 zaposlenih

OSNOVNE NALOGE

Razvoj in vzdrževanje komunalne infrastrukture

Razvoj in vzdrževanje javnih površin in objektov

Koordinacija odvajanja komunalnih odpadkov

Urejanje prometa, preventiva in vzgoja

Koordinacija odprave posledic nesreč

Skrb za zapuščene živali in vzdrževanje javnih sanitarij

Zagotavljanje nalog s področja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti

Zagotavljanje nalog s področja javne razsvetljave



Projekti Urada za komunalne dejavnosti

• Rekonstrukcija Jenkove ceste (od Tomšičeve do Prešernove) 
(vrednost del: cca. 400.000 evrov, terminski plan: oktober 
2014–junij 2015)

• Obnova mostu na Jenkovi (vrednost del: cca 84.000 evrov, 
terminski plan: oktober–november)

• Izgradnja ceste pri glasbeni šoli skupaj z obnovo 
kanalizacije (vrednost del: cca. 55.000 evrov, investicija je 
zaključena)

• Obnova pločnikov pri zdravstvenem domu (vrednost del: 
cca. 19.000 evrov, investicija je zaključena)

OBNOVE OZ. SANACIJE ODSEKOV CEST, KI NISO 
ZAJETE V KONCESIJI



OBNOVE OZ. SANACIJE ODSEKOV CEST, KI NISO 
ZAJETE V KONCESIJO:

• Sanacija odseka Ceste talcev (maj) 

• Sanacija Ljubljanske ceste (maj)

• Sanacija oseka Malgajeve ceste (oktober)

• Sanacija Ceste IX. (oktober-november)

• Asfaltiranje ceste Zg. Šalek–Kutnjak (oktober-november)

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



OBNOVE LC IN JP V SKLADU S KONCESIJSKO 
POGODBO Terminski plan: april–november

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



KOMUNALNA DEJAVNOST
• Izgradnja komunalne infrastrukture ZN Škale–Hrastovec 

(območje Tanšek) (vrednost del: cca. 400.000 evrov, 
terminski plan: maj–oktober)

• Izgradnja vodovoda Hrastovec–Karničnik (vrednost del: cca. 
420.000 evrov, terminski plan: julij–november)

• Izgradnja kanalizacije Podgorje – I. faza (vrednost del: cca. 
100.000 evrov, investicija je zaključena)

• Izgradnja kanalizacije Kavče – II. faza (vrednost del: cca. 
100.000 evrov, terminski plan: avgust–oktober)

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



OSTALO
• Interventna sanacija plazu na LC 450 150 Zg. Kavče–

Sp. Kavče (vrednost del: cca. 240.000 evrov)

• Sanacija igrišča v Pesju in igrišča pri stadionu (vrednost 
del: cca. 30.000 evrov)

• Izgradnja /dopolnitev javne razsvetljave po mestu 
(vrednost del: cca. 100.000 evrov), lokacije: Kajuhova, 
Čuferjeva, Sončni park, bazen – Gorica, PSO Gorica

• Ureditev ekoloških otokov (vrednost del: cca. 12.000 
evrov), lokacije: Cesta III, Ljubljanska, Splitska, 
Cankarjeva, Stantetova cesta

• Postavitev panojev za lastno zunanjo oglaševanje

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



OSTALO
Interventna sanacija plazu pod grajskim hribom (vrednost del: cca. 
287.000 evrov, terminski plan: avgust – december)

Sanacije plazov:

pod cestami:

• Škalske Cirkovce–Golob (vrednost del: 30.000 evrov, končano)

• Odcep Šmarška (vrednost del: 25.000 evrov, v izvajanju)

• Juvan–Juvanov vrh (vrednost del: 30.000 evrov, končano)

pri hišah:

• Vodušek v Vinski Gori (sofinanciranje 50 % sanacije oz. cca. 7.500 
evrov, končano)

• Friškovec v Bevčah (sofinanciranje 50 % sanacije oz. cca. 7.500 
evrov, končano)

• Vranjek (sofinanciranje 30 % sanacije oz. cca. 11.000 evrov, 
končano)

• Poberžnik v Arnačah (sofinanciranje 40 % sanacije oz. cca. 10.000 
evrov, v izvajanju)

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



OSTALO
Sanacija mostu pri Mladosti (vrednost del: cca. 48.500 
evrov, končano)

Sanacija stopnic (pri pošti, na Lipi), ureditev klančine pri 
CVIU (vrednost del: cca. 18.000 evrov, končano)

Ureditev igrišča na Gorici, nabava igrala za invalide na 
centralnem igrišču (vrednost del: cca. 10.000 evrov, 
končano)

Ureditev promenade v Šaleku (vrednost del: cca. 50.000 
evrov, končano)

Sanacija AB tribun na kotalkališču Velenje (vrednost del: 
cca. 48.000 evrov, končano)

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI 
DOLINI

Za zagotavljanje ustrezne ravni priključenosti je 
potrebno kot ločeno investicijo občin zgraditi še 
sekundarne vodovode.

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI 
DOLINI

Projekt obsega:

- gradnjo 43,5 km vodovodnega omrežja 
(izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija, 
izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje-
Hrastovec-Cirkovce, izgradnja primarnega 
vodovoda Konovo, izgradnja primarnega 
cevovoda Severna veja, izgradnja primarnega 
cevovoda Ravne s črpališčem in vodohranom

- izgradnjo povezovalnega cevovoda Velenje-
Šmartno ob Paki (odsek Lokovica-Gorenje)

- izgradnjo 3 čistilnih naprav (Grmov vrh, Čujež, 
Mazej)

- daljinski nadzor in hidravlično analizo.

Projekt prinaša širše koristi za celotno Šaleško dolino:

1. Za 45.000 prebivalcev bo zagotovljena varna, 
zanesljiva in trajnostna oskrba s pitno vodo.

2. Povečalo se bo število prebivalcev, ki bodo priključeni 
na omrežje za oskrbo z vodo.

3. Število prebivalcev, ki so izpostavljeni neustrezni pitni 
vodi se bo zmanjšalo.

4. Za 25 % bodo zmanjšane vodne izgube.

5. Zgrajen bo integriran sistem, ki bo obratoval varneje, 
učinkoviteje in bo v primerjavi z obstoječim tudi 
cenejši za vzdrževanje.

6. Izboljšala se bo kakovost površinskih voda.

7. Izboljšala se bo varnost pred onesnaževanjem voda.

8. Izboljšali se bodo življenjski in zdravstveni pogoji 
prebivalstva.

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI 
DOLINI 

PODPISANE POGODBE

1. Obveščanje javnosti (izvajalec  Enki, d. o. o., Ljubljana, vrednost: 118.845 evrov 
brez DDV, pogodba podpisana 19. 10. 2011)

2. Storitve inženirja (FIDIC in ZGO) (izvajalec Projekt, d. d., Nova 
Gorica/Hidroinženiring, d. o. o., vrednost: 369.000 evrov brez DDV, pogodba 
podpisana 19. 10. 2011)

3. Hidravlična analiza in daljinski nadzor (izvajalec Eltec Petrol, d. o. o., vrednost: 
2.019.175,54 evrov brez DDV, pogodba podpisana 17. 8. 2012/10. 12. 2012)

4. Gradnja čistilnih naprav (izvajalec Esotech/Von Roll BHU Umwelttechnik/Gorenje 
projekt (vrednost: 15.286.585,29 evrov brez DDV, pogodba podpisana 29. 11. 2012)

5. Gradnja vodovodnega omrežja  (izvajalec Kolektor Koling, d. o. o., Idrija, 
vrednost: 11.553.228,10 evrov brez DDV, pogodba podpisana 30. 5. 2013)

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI 
DOLINI

ULTRAFILTRACIJA                                        VIRI FINANCIRANJA

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI 
DOLINI 

PROSTORSKI PRIKAZ NAČRTOVANIH GRADENJ

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V 
ŠALEŠKI DOLINI

Oktobra 2011 smo prejeli Odločbo o dodelitvi sredstev za projekt Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda v Šaleški dolini v višini 3.033.593 evrov. 
Maksimalni upravičeni stroški do sofinanciranja po izdani odločbi znašajo 
2.461.044 evrov.

PODPISANE POGODBE:

1. Obveščanje javnosti (izvajalci: Erico, d. o. o., Projekt LK, d. o. o., VTV 
studio, d. o. o., vrednost: 41.560 evrov brez DDV, pogodba podpisana 11. 7. 
2012)

2. Storitve inženirja po FIDIC in nadzornika po ZGO (izvajalec: Projekt, d. d., 
vrednost: 44.500 evrov brez DDV, pogodba podpisana 11. 7. 2012)

3. Gradnja kanalizacijskega omrežja (izvajalec: AGM Nemec, d. o. o., 
vrednost: 1.725.601 evrov brez DDV, pogodba podpisana 17. 8. 2012)

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V 
ŠALEŠKI DOLINI  

POTEK IZVEDBE PROJEKTA

Izvajalec je pričel z deli 29. 8. 2012. Dela so končana.

• Novogradnja kanalizacije Podkraj – območje Ring; 0,56 km
• Novogradnja kanalizacije Šalek–Paka levi breg; 1,58 km
• Novogradnja kanalizacije Gorica–Zg. Šalek; 2,17 km
• Kanalizacija Koroška cesta v Šoštanju 
• Novogradnja kanalizacije Metleče – 2. del,
• Izgradnja kanalizacije Florjan (Mlakar)
• Novogradnja kanalizacije Straža Novogradnja kanalizacije 

Skorno–Florjan 

V Mestni občini Velenje je na novo priključenih 287 
prebivalcev.

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V 
ŠALEŠKI DOLINI

Projekti Urada za komunalne dejavnosti



Projekti Urada za komunalne dejavnosti v letu 2015

NALOGE Vrednost
KOHEZIJA
Nadaljevanje projekta
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
Izgradnja meteronega kanala na Žarovi cesti 65.000 €                      
Kanalizacija Bevče 90.000 €                      
LN Vinska Gora II. TOV 700.000 €                   
ZBIRANJE IN RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Ločeno zbiranje odpadkov 28.000 €                      
Zapiranje odlagališča 18.800 €                      
UREDITEV JAVNIH IN ZELENIH POVRŠIN IN JAVNA SNAGA
Koncesija za vzdrževanje javnih površin 1.005.000 €               
Izvedba novih vrtičkov pri železnici 10.000 €                      
POKOPALIŠČA IN POGREBNE DEJAVNOSTI
Oporni zid pokopališče Šentilj 20.000 €                      
Pokopališče Podkraj - razširitev 100.000 €                   
VZDRŽEVANJE CESTNE INFRASTRUKTURE IN JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN
Kolesarska steza Šumi 25.000 €                      
Kolesarska steza restavracija Jezero - meja z občino Šoštanj 40.000 €                      
Ureditev priključka LC 450151 Zg.  - Sp. Kavče R3-694 70.000 €                      
Izgradnja pločnika v Podkraju 20.000 €                      
Rekonstrukcija Jenkove ceste 300.000 €                   
Koncesija za ceste - obnove 1.033.000 €               
Obnova cest izven koncesije 100.000 €                   
Vzdrževanje gozdnih cest 25.000 €                      

 
                             

                        
                         

                           
                        

       
                         

                        
     

                            
                            

     
                                 

                                                                                                                                                             



 
      

                            
                        

                        
     

                         
                        
       

                    
                           

   
                          

                       
      

                         
                               

                                
                          

                      
                    

                       
                         

JAVNA RAZSVETLJAVA
Zamenjava razsvetljave z LED svetilkami okoli občine 25.000 €                      
Križišče Preloge 15.000 €                      
Podkraj - Kavče 25.000 €                      
Fori - Martinc (KS Škale) 15.000 €                      
Novoletna razsvetljava 50.000 €                      
MESTNI PROMET, TAKSI SLUŽBA IN VARSTVO CESTNEGA PROMETA
Odštevalniki na semaforjih 15.000 €                      
Ureditev javnega m estnega prometa 380.000 €                   
10. JAVNA PARKRIŠČA IN PARKIRNE HIŠE
Modre cone - modra cona Gorica 40.000 €                      
Izvedba protipožarne inštalacije garaže Kardeljev trg 14.000 €                      
ELEMENTAR - NARAVNE IN DRUGE NESREČE
Sanacija plazu na JP 450180 - Zg. Laze - Sp. Laze 30.000 €                      

                                                                                                                                                             

Projekti Urada za komunalne dejavnosti v letu 2015



Urad za javne finance in splošne zadeve

Vodja urada: Amra Kadrič

26 zaposlenih

SLUŽBE

Služba za finance in proračun

Računovodska služba

Služba za informatiko in glavno pisarno 

Pravna služba



RAČUNOVODSKA SLUŽBA 

Opis področja dela:
Sodeluje pri sprejemanju občinskih aktov s področja javnih 
financ, vodi računovodstvo občine, opravlja računovodska 
opravila za neposredne in posredne uporabnike ter društva. 
Pripravlja premoženjsko bilanco, finančne analize in poročila. 
Vodi evidence o finančnem premoženju občine, opravlja 
finančne preglede poslov, opravlja naloge za nadzorni odbor.

Število zaposlenih: 
V službi je zaposlenih 5 sodelavcev, od tega 1 s krajšim 
delovnim časom (4 ure).

Urad za javne finance in splošne zadeve



RAČUNOVODSKA SLUŽBA

1.   Zakonski projekti 

izdelava letnega poročila MOV
izdelava letnih poročil za krajevne skupnosti
izdelava letnih poročil za zavode in društva
izdelava premoženjske bilance MOV
izdelava premoženjskih bilanc za krajevne skupnosti
izdelava premoženjskih bilanc za zavode

2.   Projekti 2014/2015 – NOVO
Prehod na e-način poslovanja z računi

Urad za javne finance in splošne zadeve



SLUŽBA ZA FINANCE IN PRORAČUN

Opis področja dela:
Koordinira pripravo in izvajanje proračuna, sprememb 
proračuna in zaključnega računa občine. Pripravlja finančne 
analize in poročila. Daje mnenje o skladnosti investicijskih 
programov s finančnimi viri. Skrbi za izvajanje nalog mestne 
blagajne. Sodeluje pri sprejemanju in izvrševanju občinskih 
aktov s področja javnih financ. Opravlja naloge s področja 
plač in finančna opravila za neposredne in posredne 
proračunske uporabnike. Upravlja s prostimi denarnimi 
sredstvi. Daje soglasja na finančne preglede pravnih poslov.

Število zaposlenih: 
V službi je zaposlenih 5 sodelavcev ter 2 javna delavca do 31. 
12. 2014. 

Urad za javne finance in splošne zadeve



SLUŽBA ZA FINANCE IN PRORAČUN
Urad za javne finance in splošne zadeve

Zakonski projekti:

• Zaključni račun proračuna MOV 
• Polletno poročilo o izvrševanju proračuna 
• Proračun MOV, Rebalans proračuna MOV
• Letni načrt izvrševanja proračuna MOV 
• Pooblastila za izvrševanje proračuna MOV



SLUŽBA ZA INFORMATIKO IN GLAVNO PISARNO

Opis področja dela:
Opravlja naloge poslovanja z dokumentarnim in arhivskih gradivom, naloge 
vložišča. Vzdržuje in razvija računalniško opremo, baze podatkov, zagotavlja 
informacijsko podporo občinski upravi. Skrbi za nemoteno delovanje arhiva in 
ekonomata pisarniškega in računalniškega materiala in opreme.
Z informatizacijo Mestne občine Velenje želimo čim širšemu krogu 
uporabnikov omogočiti dostop do brezplačnega interneta, približati storitve 
občinske uprave, predvsem elektronsko in tako povezati občane in organizacije 
z občinsko upravo ter s tem doseči hitrejšo obveščenost javnosti o aktivnostih 
Mestne občine Velenje, tako občinske uprave, kot župana, podžupana, 
mestnega sveta in njegovih organov. 

Število zaposlenih:
V službi je zaposlenih 7 sodelavcev, od tega 2 s krajšim delovnim časom (4 in 6 
ur) ter 3 javni delavci do 31. 12. 2014. 

Urad za javne finance in splošne zadeve



PRAVNA SLUŽBA
Opis področja dela:
Pripravlja pogodbe, vodi postopke odločanja na drugi stopnji 
po ZUP-u, daje pravna mnenja, pripravlja soglasja. Sodeluje v 
vseh fazah postopkov javnega naročanja, zastopa občino v 
sodnih postopkih. Vlaga izvršbe in prijavlja terjatve v 
stečajnem postopku. Skrbi za izvajanje volilnih in 
referendumskih opravil. 
Upravlja s kadrovskimi viri, sistemizacijo delovnih mest. 

Število zaposlenih:  
8 zaposlenih za polni delovni čas, 1 javni delavec do 31. 12. 
2014.

Urad za javne finance in splošne zadeve



NAMEN PORABE

V uradu skrbimo za zagotovitev pogojev za delovanje 
občinske uprave. 

Proračun Urada za javne finance in splošne zadeve za leto 
2014 znaša 4,3 mio evrov.

V okviru postavk Urada za javne finance in splošne zadeve so 
predvidena sredstva za izplačilo plač za zaposlene v občinski 
upravi ter ostala zakonska izplačila zaposlenim. 

2,4 mio evrov je namenjeno plačam 112 zaposlenih in javnim 
delom (20 zaposlenih).

Urad za javne finance in splošne zadeve



NAMEN PORABE
Urad za javne finance in splošne zadeve

Tako so v proračunu predvidena sredstva za nakup pisarniškega 
materiala, časopisov, strokovne literature, za plačilo stroškov 
uporabe telefonov, interneta, stroške poštnih storitev, za najem 
fotokopirnih strojev, založniške storitve, stroški plačilnega prometa, 
za službena potovanja zaposlenih, strokovno izobraževanje 
zaposlenih, zavarovanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, 
nakup, vzdrževanje in upravljanje programske in strojne 
računalniške opreme, ipd.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem likvidnostnih 
kreditov in dolgoročnih kreditov za investicije so predvidena 
sredstva za odplačilo glavnic in obresti.

V proračunu Mestne občine Velenje na postavki proračunske 
rezerve zagotavljamo sredstva za materialne pogoje za odpravo oz. 
zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje 
naravnih nesreč na področju MOV. V okviru splošne proračunske 
rezervacije pa so predvidena sredstva za financiranje nepredvidenih 
nalog.



MESTNA BLAGAJNA
V prostorih Mestne občine Velenje je 1. julija 2010 začela delovati 
Mestna blagajna. 

Mestna blagajna omogoča občanom Mestne občine Velenje 
plačevanje položnic z gotovino brez provizije.

Danes je v projekt vključenih 27 pravnih oseb, za katere mestna 
blagajna izvaja inkaso blagajne.

Položnice sprejemamo na 3 blagajniških mestih.

Povprečno število vplačanih položnic na mesec v letu 2014: 17.500.

Projekti Urada za javne finance in splošne zadeve



MESTNA BLAGAJNA
Projekti Urada za javne finance in splošne zadeve



WI-FI TOČKE
Lokacije in dostopne točke WiFi Velenje:
AP Titov trg 1
AP Kulturni dom
AP Zdravstveni dom
AP Ljudska univerza
AP Rdeča dvorana zunanja - Vila Bianca
AP Paški Kozjak
AP Klasirnica - povezava Klasirnica - Paški Kozjak
AP Jezero - čolnarna - povezava Klasirnica - Jezero (čolnarna)
AP Cirkovce
AP Sončni park
AP Pesje
AP Mladinski hotel
AP Vila Bianca (zunanja in notranja)
AP Avtobusno postajališče

V letu 2015 načrtujemo nadgradnjo celotnega obstoječega WiFi
brezžičnega omrežja na nove, hitrejše povezave.

Projekti Urada za javne finance in splošne zadeve



JAVNA DELA

Eden pomembnejših ukrepov za zmanjšanje brezposelnosti so t. i. 
javna dela. Slednja se kot poseben program aktivne politike 
zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa ustvarjanja delovnih mest, 
namenjenega spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter 
izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin 
brezposelnih oseb.

V mestni občini Velenje smo na podlagi sprejetih ponudb za izbor 
programov javnih del za leto 2014 zaposlili 74 oseb, od tega 23 
invalidnih oseb. 

V občinski upravi letos v programih javnih del sodeluje 20 oseb, od 
tega 5 invalidnih. Delo med drugim opravljajo v mestni blagajni, 
centru ponovne uporabe, turistično-informacijskem centru in na 
otroškem igrišču. 

Projekti Urada za javne finance in splošne zadeve



Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja

Vodja: Sonja Glažer

18 zaposlenih

Skupni organ 16 občinskih uprav: Braslovče, Gornji 
Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, 
Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, 
Tabor, Velenje, Vransko

DELOVNE NALOGE

nadzor nad sprejetimi občinskimi odloki in nekaterimi 
zakoni

varovanje kakovosti zraka (EIS)

ravnanje s komunalnimi odpadki, sodelovanje pri 
projektu Celovita oskrba s pitno vodo ter Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini



Urad za razvoj in investicije

Vodja urada: Alenka REDNJAK

22 zaposlenih

SLUŽBE

Služba za zaščito in reševanje, ožje dele občine in 
premoženje

Služba za razvojne projekte in gospodarstvo

Turistično-informacijski center



SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, OŽJE DELE 
OBČINE IN PREMOŽENJE

Področja dela:

• Civilna zaščita, požarna varnost, obveščanje in alarmiranje

• Krajevne skupnosti in mestne četrti

• Tehnična podpora občinski upravi (hišniki, službena vozila, 
varstvo pri delu, čiščenje prostorov, oprema …)

• Objekti in poslovni prostori v lasti občine (vzdrževanje, 
razpolaganje …)

• Varovanje in zavarovanje občinskega premoženja

• Stanovanjsko gospodarstvo 

Število zaposlenih: 10

Urad za razvoj in investicije



SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN 
GOSPODARSTVO 

Področja dela:

• Evropski projekti

• Regionalni razvoj

• Razvoj podjetništva

• Podjetniški inkubator

• Center ponovne uporabe

• Gospodarska gibanja v občini 

• Obratovalni časi gostinskih lokalov

• Soglasja za prodajo zunaj prodajaln

Število zaposlenih: 9

Urad za razvoj in investicije



TURISTIČNO-INFORMACIJSKI CENTER

Področja dela:

• Naloge s področja turizma

• Promocija občine v Sloveniji in tujini

• Oblikovanje turistične ponudbe in turističnih produktov

• Informacijska služba v turistično-informacijski pisarni

• Sodelovanje pri organizaciji prireditev

• Turistična vodenja, izobraževanje turističnih vodnikov

• Turistične takse

Število zaposlenih: 3

Urad za razvoj in investicije



Projekti Urada za razvoj in investicije

Skupaj s SSRS bo MOV z investicijo pridobila
132 neprofitnih stanovanj in 
198 pokritih parkirnih mest.

Soinvestitor IGEM, d. o. o., bo na trgu ponudil
15 stanovanj, poslovne prostore, 
prostore za trgovinsko dejavnost in
460 pokritih parkirnih mest.

Skupna vrednost projekta:  22 mio EUR
MOV: 5.777.725 EUR
SSRS: 5.463.075 EUR
Posojilo od SSRS: 2.323.561 EUR

POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT GORICA



Projekti Urada za razvoj in investicije

V letu 2013 je bil sprejet Odlok spodbujanju podjetništva v MOV, ki je široko 
zastavljen in nudi številne možnosti za finančne spodbude podjetjem. 
Sredstva se dodeljujejo kot spodbude po principu sofinanciranja upravičenih 
stroškov prijavljenih projektov in aktivnosti podjetij v okviru ukrepov oz. namenov  
za spodbujanje razvoja podjetništva.

V letošnjem letu smo razpisali sredstva v višini 200.000,00 EUR za naslednje 
namene:
• spodbujanje novih naložb (120.000 evrov) ter s tem nova delovna mesta, širitve, 

posodobitve podjetij,
• sofinanciranje novih zaposlitev (40.000 evrov),
• sofinanciranje najemnin v mestnem središču (40.000 evrov).

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA



Projekti Urada za razvoj in investicije

Rezultati:

Namen A: nove naložbe:
Skupaj 22 prijav, od tega jih je 20 izpolnjevalo pogoje.
Skupna višina zaprošenih sredstev 316.459,85 evra.
Na podlagi meril sofinancirali 11 podjetij v višini 127.493,31 evra.
Skupaj višina novih naložb 694.121 evrov.
Skupaj obljubljenih 41 novih delovnih mest.

Namen B: nove zaposlitve:
Skupaj 5 prijav, vsi izpolnjevali pogoje.
Skupaj višina sofinanciranja 30.438,10 evra.
Skupaj obljubljenih 5 novih zaposlitev, dve leti.

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA



Projekti Urada za razvoj in investicije

Namen C: najemnine v mestnem središču:
Skupaj 28 prijav, od tega 21 vlog upravičenih in odobrenih.
Skupaj višina sofinanciranja 40.446,92 evra.
Skupaj zapolnitev praznih prostorov na 3 lokacijah.
Podjetja morajo do konca leta izvesti projekte in predložiti zahtevke za 
sofinanciranje skupaj z dokazili o plačilu in poročilom o zaključenih projektih.

Za leto 2015 je predvidenih 150.000 evrov.

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA



Projekti Urada za razvoj in investicije

Vrednost projekta: 314.759 EUR

EU sredstva (ESRR) + RS: 299.021 EUR

Trajanje projekta: januar 2014–september 2015

Sofinanciranje v okviru čezmejnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

EE CULTURE – ENERGETSKA SANACIJA VILE ROŽLE



Projekti Urada za razvoj in investicije

Projekt je odobren v okviru  8. javnega poziva 
za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve „Regionalni razvojni programi“ 
razvojne prioritete „Razvoj regij“

Vrednost projekta: 1.605.975 EUR

EU sredstva (ESRR): 1.319.573 EUR
Trajanje projekta: junij 2014–september 2015

PODJETNIŠKI CENTER STANDARD



Projekti Urada za razvoj in investicije

Projekt je odobren v okviru 8. javnega poziva 
za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve „Regionalni razvojni programi 
razvojne prioritete „Razvoj regij“

Vrednost projekta: 156.403 EUR

EU sredstva (ESRR): 104.789 EUR
Trajanje projekta: junij 2014–september 2015

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V SAŠA SUBREGIJI



Projekti Urada za razvoj in investicije

Postavljenih 11 postaj z 88 priključnimi mesti: Vila 
Bianca, Titov trg, Avtobusna postaja, Mladinski 
hotel, Sončni park, stadion, Šalek, Gorica, Šolski 
center ter povezava v Občino Šoštanj z dvema 
postajama. 

49 koles
1.680 registriranih uporabnikov
44.700 izposoj – tedensko do 1.500

V letu 2015 načrtujemo postavitev še ene postaje 
in nakup koles.

BICY - SISTEM ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO 
KOLES



Projekti Urada za razvoj in investicije

Vrednost projekta: 276.832 EUR

EU sredstva (ESRR) + RS: 262.990 EUR

Trajanje projekta: december 2013–september 
2015

Sofinanciranje v okviru čezmejnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

IMBY – NADGRADNJA IN UREDITEV CPU VELENJE



Projekti Urada za razvoj in investicije

Vrednost projekta: 95.000 EUR

EU sredstva (ESRR) + RS: 92.250 EUR

Trajanje projekta: oktober 2013–december 2014

Sofinanciranje v okviru čezmejnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo

CUL ENERGY 4 KIDS - ENERGETSKI PARK 
ZA OTROKE IN OSVEŠČANJE MLADINE O OVE IN 
URE



Projekti Urada za razvoj in investicije

Nepremičnina na parc. št. 3259,
stavba v izmeri 60 m²,
pot v izmeri 211 m² in
dvorišče v izmeri 253 m².

Vrednost: 98.000 EUR

MOV je lastnica vseh ostalih zemljišč okoli 
objekta.

Objekt z zemljišči smo predali v brezplačno 
uporabo velenjskim tabornikom.

NAKUP LUKOVE VILE ZA TABORNIŠTVO



Projekti Urada za razvoj in investicije

Nepremičnine na parc. št. 3014/1,
zemljišče v približni izmeri 450 m²,
stavba v izmeri 30 m²,
stavba izmeri 119 m² in
stavba v izmeri 32 m². 

Vrednost po cenitvi: 110.000 EUR

MOV nepremičnine potrebuje za  
širitev ceste pod cerkvijo in 
ureditev začasnih parkirišč, ki jih na 
tem območju močno primanjkuje.

NAKUP ZEMLJIŠČ V STAREM VELENJU



Projekti Urada za razvoj in investicije

Projekt poteka od leta 2012, ko je MO Velenje 
kupila zemljišče ob Velenjskem jezeru.
V letu 2013 smo v objektu čolnarne uredili 
sanitarije, zunanji tuš, zunanjo kanalizacijo s 
črpališčem. V letu 2014 smo uredili plažo, vodne 
površine ter streho čolnarne. Z urejanjem plaže 
bomo nadaljevali tudi v letu 2015.

UREJANJE VELENJSKE PLAŽE



Projekti Urada za razvoj in investicije

Pršilnike na Titovem trgu smo izdelali v 
sodelovanju s Šolskim centom Velenje - MIC. 
Vrednost investicije je znašala 15.000,00 EUR. Na 
pršilniku je digitalna vremenska postaja, ki 
prikazuje temperaturo, vlago in hitrost vetra. 
Ko temperatura zraka doseže 28 st. C, se pršilniki 
vključijo samodejno. 

POSTAVITEV PRŠILNIKOV NA TITOVEM TRGU



Projekti Urada za razvoj in investicije

Vozilo 1: GV1 PGD ŠENTILJ
(orodno vozilo)

Vozilo 2: GVGP-2 PGD VINSKA GORA
(večje vozilo za gašenje gozdnih požarov)
Vrednost sofinanciranja 2014: 130.000 evrov

V letu 2015 načrtujemo nakup vozila GVC 16/25 v 
vrednosti 455.000 evrov za PGD Velenje ter prenos 
starega vozila GVC 16/25 na PGD Škale.

NAKUP GASILSKIH VOZIL 



Projekti Urada za razvoj in investicije

Na pobudo župana MO Velenje se bo v vsaki KS in MČ uredil prostor za 
igranje šaha. Postavitev uskladimo skupaj s predsedniki KS in MČ. Cena 
ureditve enega prostora je 4.500 evrov. Do danes smo jih postavili šest.

UREDITEV PROSTOROV ZA IGRANJE ŠAHA



Projekti Urada za razvoj in investicije

Mladinski turizem predstavlja s 187 milijoni 
potovanj letno (kar je 20 % vseh potovanj) 
velik in rastoč turistični segment. 

Cilj projekta: Priprava produktne brošure za 
mlade z namenom boljše promocije 
tovrstnega turizma v Velenju. 

Izvedene aktivnosti: priprava skicirke po 
Velenju v nakladi 2000 izvodov v 
slovenskem ter 2000 v angleškem jeziku.

Partnerji projekta: MC in MOV-TIC Velenje.
Trajanje projekta: 2013–2014
Vrednost projekta: 4.270 evrov

VELENJE ZA MLADE TURISTE



Projekti Urada za razvoj in investicije

Rokodelci in domači obrtniki predstavljajo svoje izdelke in 
prikazujejo njihovo izdelavo, obiskovalci tržnice pa  lahko 
rokodelske izdelke tudi kupijo. Dogajanje na tržnici je 
popestreno s spremljevalnim programom.
Cilj projekta: oživitev starega Velenja ter ohranjanje rokodelstva. 
Z organizacijo Rokodelske tržnice skrbimo za dogajanje v 
Starem Velenju, ohranjanje rokodelske obrti in posledično 
povečan obisk Velenja.
Izvedene aktivnosti: oblikovanje logotipa projekta, priprava 
letakov, promocija in organizacija mesečnega dogodka v Starem 
Velenju.
Partnerji projekta: KS Staro Velenje, MOV-TIC Velenje, Festival 
Velenje in MC.
Trajanje projekta: od marca do oktobra 2014
Vrednost projekta: 10.000 evrov letno

ROKODELSKA TRŽNICA V STAREM VELENJU



Projekti Urada za razvoj in investicije

Cilj projekta: seznanitev občanov z znamenitostmi in 
zanimivostmi Velenja ter aktualnimi dogodki. Dolgoročni cilj 
projekta je seznanitev občanov z razvijanjem turizma v 
Velenju, to pa lahko dolgoročno poveča obisk Velenja s 
strani turistov iz drugih krajev.

Izvedene aktivnosti: priprava letaka, oglaševanje in 
mesečna tematska vodenja po Velenju

Trajanje projekta: od januarja 2014 dalje

Vrednost projekta: 1.800 evrov letno

TEMATSKA TURISTIČNA VODENJA ZA OBČANE



Projekti Urada za razvoj in investicije

• Turistična zveza Velenje z ustanovitvijo mladinske sekcije
• Doživetje socializma Velenje
• Mreža postajališč za avtodome

OSTALI PROJEKTI NA PODROČJU TURIZMA 2015



Projekti Urada za razvoj in investicije

NAJ lepše – NAJ gostoljubno večje mesto:
po mnenju komisije:
Koper
Velenje
Maribor

po spletnem glasovanju:
Velenje

Posebno priznanje za najboljšega skrbnika v 
Sloveniji za portal www.slovenia.info
Mestna občina Velenje - TIC

PRIZNANJE MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA



Projekti Urada za razvoj in investicije

VELENJE – najaktivnejša slovenska občina
v Evropskem tednu mobilnosti 2014 
izmed 39 občin.

Skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo se bo 
Velenje s svojo dobro prakso prestavilo v Bruslju.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2014



Projekti Urada za razvoj in investicije

RRP Savinjske regije – pomembnejši projekti za MOV:
• CENTER ZNANJA ZA PREDELOVALNO INDUSTRIJO – POLITEHNIKA (prej projekt 

»Gospodarsko središče SAŠA«)
• Podjetniško podporno okolje SAŠA
• Energetika SAŠA
• Okoljska infrastruktura SAŠA
• Prenova mestnega središča Velenje
• Lokalno prometna infrastruktura SAŠA
• Kolesarske poti – državni projekt

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM



Projekti Urada za razvoj in investicije

TURISTIČNI MOZAIK  SAŠA  - OPCIJA DVA PROJEKTA – RAZVOJ JEZERSKGA 
TURIZMA SVOJ PROJEKT:
Jezera Savinjske regije (devet partnerjev – občin) – za Velenje:
Prireditveni prostor in Pikina dežela, podporna infrastruktura za obiskovalce, 
Glamping (na suhem, na vodi, pod zemljo), Škalsko jezero (opazovalnica 
naravnih vrednot – učilnica v naravi – zaščitene živalske vrste, varovano 
območje – in ukrepi za izboljšanje kvalitete vode), izgradnja objekta za 
obiskovalce in turiste (čolnarna z marino), ureditev kampa „preživetje v naravi“.

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM



Projekti Urada za razvoj in investicije

Posebnosti:
Tematsko osredotočenje - 11 tematskih ciljev:
Raziskave, razvoj, inovacije in MSP - najmanj 50 % sredstev 
Nizkoogljična družba – 20 % sredstev
Dve kohezijski regiji
En Operativni program za ESRR, ESS in KS
Dogovor za razvoj regij – neposredno potrjevanje operacij

NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA 2014–2020



Projekti Urada za razvoj in investicije

Novi instrumenti:
Celostne teritorialne naložbe (MB, LJ in Koper z obalo)
CLLD (lokalni razvoj preko kmetijstva)

RRP SAVINJSKE REGIJE – specializacija regije:
• predelovalna industrija
• energetika
• les in predelava
• turizem
• prehranska samooskrba

NOVA FINANČNA PERSPEKTIVA 2014–2020



Urad za družbene dejavnosti

Vodja urada: Drago Martinšek

9 zaposlenih
Urad opravlja strokovne, razvojne, pospeševalne in upravne 
naloge ter zagotavlja pogoje in nadzor za razvoj za 
področja predšolske vzgoje in varstva otrok, izobraževanja, 
socialnega varstva, osebne pomoči, zdravstva, lekarniške 
dejavnosti, kulture, glasbene vzgoje, športa, rekreacije, 
mladine, knjižnične dejavnosti, izvajanje javne zdravstvene 
službe na primarni ravni, pospeševanja raziskovalne in 
inovativne dejavnosti, ter skrb za kulturno dediščino.

Urad intenzivno skozi vse leto sodeluje in usklajuje letne 
finančne in vsebinske načrte z vsemi javnimi zavodi na 
področju negospodarskih javnih dejavnosti.

Urad opravlja tudi organizacijske, nadzorstvene in 
strokovno-tehnične naloge v zvezi s pravilnim izvajanjem 
investicij, gospodarno in smotrno uporabo sredstev ter 
naloge v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem objektov za 
izvajanje javnih negospodarskih dejavnosti. 



Urad za družbene dejavnosti bo v letu 2014 glede na oceno realizacije na 
odhodkovni strani razpolagal s finančnimi sredstvi v višini 16.200.000 EUR
(31 % celotnega proračuna MO Velenje).

Naloge v zvezi s proračunom skozi vse leto: 
 priprava kvot, prerazporeditev sredstev;
 pregled realizacije, priprava ocene realizacije za leto 2014;
 priprava obrazložitve proračuna, zaključnega računa, polletne realizacije 

2014;
 priprava letnih pogodb in aneksov k pogodbam z izvajalci storitev, naloge 

v zvezi z javnimi razpisi  (javni zavodi, društva …);
 izdelava zahtevkov in pregled ter oprema računov, s katerimi občina 

plačuje sredstva za delovanje javnih zavodov (plače, materialni stroški, 
programi, najemnine, dotacije za delovanje …) in ostale pogodbene 
obveznosti;

 priprava proračuna UDD za 2015.

PRORAČUN
Urad za družbene dejavnosti



ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE
 Vrednost projekta: 1.295.000 EUR 
 Sofinanciranje z lastnimi sredstvi: 645.000 EUR
 Sofinanciranje s sredstvi EU: 650.000 EUR
 Izvedeno: september 2014

PROJEKTI V LETU 2014
Urad za družbene dejavnosti



 Vrednost projekta: 400.000 EUR.
 Sofinanciranje MOV v višini 80.000 EUR.
 Investicijo je vodil Javni zavod Zdravstveni dom Velenje kot upravnik objekta in 

opreme.
 Izvedeno: maj 2014

DIGITALIZACIJA RENTGENA
Urad za družbene dejavnosti



 Projekt je bil prijavljen na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbiro občinskih 
investicij na področju kulture.

 Vrednost projekta: 492.500 EUR.
 Odobrena sredstva ministrstva: 148.978 EUR.
 Izveden je bil javni razpis po odprtem postopku za izvedbo investicije po sistemu 

„ključ v roke“ - izbran je bil izvajalec LESNINA MG OPREMA, Ljubljana.
 V vrednosti projekta je zajeta tudi oprema, ki jo je dobavilo podjetje TSE d.o.o.
 Dokončanje projekta: oktober 2014.

OBNOVA MALE DVORANE DOMA KULTURE 
VELENJE

Urad za družbene dejavnosti



 Sanacija strehe na kapelici in popravilo fasade

 Vrednost projekta: 15.774,72 EUR.

 Dokončanje projekta: julij 2014.

 Izvedeno je bilo javno naročilo po enostavnem postopku; izbran je bil izvajalec  
STRIP, Šoštanj.

OBNOVA FIŠERJEVE KAPELE NA TOMŠIČEVI 
CESTI V VELENJU

Urad za družbene dejavnosti



 Obnova poti, razsvetljava in predstavitvene table

 Izvedeno je bilo javno naročilo. Za gradbena in obrtniška dela je bil izbran izvajalec 
ARES TIM.

 Vrednost del: 18.620,48 EUR.

 Za elektro dela je bilo izbrano podjetje Elektro Jezernik.

 Vrednost del: 21.665,30 EUR.

 Dokončanje del: september 2014.

OBNOVA POTI NA VELENJSKI GRAD
Urad za družbene dejavnosti



 Vrednost: 490.000 EUR

 Po vseh osnovnih šolah in podružnicah so potekala vzdrževalna in investicijska dela, 
večina med poletnimi počitnicami

 OŠ Gustava Šiliha: 40.000 EUR (zadnja faza menjave oken)

 OŠ Antona Aškerca: 60.000 EUR (zadnja faza menjave oken)

OBNOVA OSNOVNIH ŠOL
Urad za družbene dejavnosti



 OŠ Mihe Pintarja Toleda 75.000 EUR (zaključek 
sanacije elektro-strojnih inštalacij)

 Obnova POŠ Plešivec in Škale: 55.000 EUR

 CVIU: 40.000 EUR (menjava oken)

 OŠ Gorica: 40.000 EUR (obnova sanitarij)

OBNOVA OSNOVNIH ŠOL
Urad za družbene dejavnosti



 OŠ Šalek: 118.800 EUR (menjava vrat, ureditev prostorov za vrtec z igrali in 
preplastitev zunanjega igrišča z umetno travo in ograjo ter razsvetljavo)

 OŠ Livada: 40.000 EUR (menjava oken)

 Redno vzdrževanje vseh OŠ: 30.000 EUR

OBNOVA OSNOVNIH ŠOL
Urad za družbene dejavnosti



 Vrednost projekta : 288.310 EUR Z DDV

 Sredstva Ministrstva za infrastrukturo in prostor: 185.555 EUR

 Trajanje projekta: julij 2014–avgust 2014

 Izveden je bil javni razpis po odprtem postopku - izbran je bil izvajalec 
ADAPTACIJE-VZDRŽEVANJE, Ljubljana

ENERGETSKA SANACIJA VRTCA LUČKA
Urad za družbene dejavnosti



 Vrednost projekta: 224.580 EUR Z DDV

 Sredstva Ministrstva za infrastrukturo in prostor: 124.430 EUR

 Trajanje projekta: april 2014–junij 2014

 Izveden je bil javni razpis po odprtem postopku - izbran je bil izvajalec 2vizija, d. o. 
o., iz Radelj ob Dravi

ENERGETSKA SANACIJA VRTCA TINKARA
Urad za družbene dejavnosti



Zaradi plazenja na Grajskem hribu se je v letu 2014 izvedla sanacija brežine v višini 
170.000 EUR.

 Ocena investicije: 480.000 EUR

 Sredstva Fundacije za šport: 59.400 EUR

 Trajanje projekta: 2014–2016 

SMUČARSKO-SKAKALNI CENTER VELENJE
Urad za družbene dejavnosti



 Obnova in posodobitev podlage, košarkarskih košev, postavitev razsvetljave in 
pitnika za vodo

 Vrednost investicije: 35.000 EUR

 Trajanje projekta: april in maj 2014

 Izvajalci: PUP, d. d., CSR, d. o. o., SIMON RAZDEVŠEK, s. p.

KOŠARKARSKO IGRIŠČE PRI STADIONU
Urad za družbene dejavnosti



 Vrednost projekta: 650.000 EUR z DDV

 Sredstva Fundacije za šport: 89.839 EUR

 Trajanje projekta: maj 2013–oktober 2014 –
prva faza brez večnamenskega objekta in drsališča.

 Izveden je bil javni razpis po odprtem postopku –
izbran je bil izvajalec RGP, d. o. o., Velenje

 Za drugo fazo (večnamenski objekt) je postopek 
stekel septembra 2014.

IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA KONOVO 
Urad za družbene dejavnosti



 Vrednost projekta: 320.000 EUR z DDV

 Trajanje projekta: november 2013–december 2014

 V letu 2014 nakup drsališča, strojne opreme in šotora.

 Obratovalni stroški v sezoni 2014/2015 predvidoma 63.000 EUR 

 Objekt upravlja JZ Rdeča dvorana.

DRSALIŠČE VELENJE
Urad za družbene dejavnosti



 Program je rezultat spoznanj, pridobljenih v desetletjih delovanja in vpetosti v 
prostor; komponira pomembno izkušnjo projekta EPK  2012 in je posledica 
odprtega in kvalitetnega sodelovanja akterjev velenjske kulturne mreže.

 V njem so strnjene usmeritve trajnostno naravnanega razvoja vseh področij 
kulturno-umetniškega delovanja.

 Sprejeto: 28. seja Sveta MOV, 1. 7. 2014

LOKALNI PROGRAM KULTURE 2014 - 2020
Urad za družbene dejavnosti



 Strategija izhaja iz analize stanja socialnega varstva v Mestni občini Velenje in
postavlja temelje za vzpostavitev oz. ohranjanje socialno primernega lokalnega
okolja.

 Pri izdelavi so sodelovale mnoge nevladne organizacije in javni zavodi.
 Strategija zajema vse storitve in programe, namenjene posameznim ranljivim ciljnim

skupinam.
 Realizacija obsega občinskih dopolnilnih programov bo odvisna od proračunskih

sredstev, ki bodo vsako leto zagotovljeni v te namene v okviru lastnih finančnih
možnosti in sredstev Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za
regionalni razvoj (regijski izvedbeni načrti 2014–2020).

 Sprejeto: 27. seja Sveta MOV, 27. 5. 2014

STRATEGIJA RAZVOJA SOCIALNEGA VARSTVA V 
MESTNI OBČINI VELENJE ZA OBDOBJE OD 2014 
DO 2020

Urad za družbene dejavnosti



Poudarjena dodatna področja so:

 stanovanjske skupine in namestitvena podpora ranljivim skupinam s podpornimi 
programi

 svetovalni center za otroke, mladostnike in družine
 medgeneracijski dnevni in bivalni center s podpornimi programi (prostori za 

institucionalno varstvo, prostori za dnevni center, oskrbovana stanovanja, 
komercialne storitve,…)  

 programi za demenco
 programi za zasvojenost

STRATEGIJA RAZVOJA SOCIALNEGA VARSTVA V 
MESTNI OBČINI VELENJE ZA OBDOBJE OD 2014 
DO 2020

Urad za družbene dejavnosti



 ODHODKI:
V delovnem gradivu osnutka proračuna 2015 predvideno 13.081.845 EUR (31 % 
celotnega proračuna MOV).

- Sociala: 1.507.773 EUR, od tega investicijsko 65.000 EUR (Dom za varstvo odraslih)

- Zdravstvo: 652.000 EUR, od tega investicijsko 110.000 EUR (Energetska sanacija ZD 
Velenje, oprema v ZD Velenje - reševalno vozilo)

- Šport: 1.676.680 EUR, od tega investicijsko 233.000 EUR

- Mladina: 500.283 EUR (brez MZPM), od tega za vzdrževanje objektov: 6.662 EUR

- Kultura: 1.771.981 EUR, od tega za vzdrževanje objektov: 193.822 EUR
Večja vzdrževalna dela: Velenjski grad: menjava oken in fasade, vrednost del:
100.000 EUR in Galerija Velenje: sanacija okenskih okvirjev, sanitarne in
kanalizacijske napeljave, vrednost del: 44.000 EUR

PRORAČUN ZA LETO 2015
Urad za družbene dejavnosti



- Izobraževanje: 2.020.175 EUR, od tega:
• Osnovno šolstvo 952.400 (od tega vzdrževanje objektov 300.000)
• Glasbeno šolstvo 173.995 (od tega vzdrževanje objektov 8.000)
• Splošno srednje in poklicno šolstvo 890
• Visokošolsko izobraževanje 191.000
• Izobraževanje odraslih 55.890 (od tega vzdrževanje objektov 20.000)
• Pomoči v osnovnem šolstvu 596.000
• Štipendije 50.000

- Znanstveno-raziskovalna dejavnost: 65.000 EUR

- Otroško varstvo, predšolska vzgoja: 4.719.458 EUR, od tega investicijsko 250.000 
EUR za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje, 5.000 EUR za vzdrževalna dela v objektu 
Vile Mojca in 14.000 EUR za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih. 

SKUPAJ: 13.081.845 EUR

PRORAČUN ZA LETO 2015
Urad za družbene dejavnosti



Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje  
2016-2020

 Trenutno je veljaven lokalni program mladih za obdobje 2010–2015

 V skladu z Odlokom o mladinskem delu se pogoji za delovanje mladih opredelijo v 
lokalnem programu, ki se sprejema za obdobje petih let.

 Program pripravita Mladinski svet Velenje in Mladinski center Velenje v sodelovanju 
z MOV.

 Rok za sprejetje novega programa: do konca leta 2015

PROJEKTI V LETU 2015
Urad za družbene dejavnosti



Strategija razvoja športa v Mestni občini Velenje za obdobje 2015-2023

 Imenovanje delovne skupine november 2014
 Rok za dokončanje projekta: oktober 2015
 Rok sprejetja na seji Sveta MO Velenje: november 2015

PROJEKTI V LETU 2015
Urad za družbene dejavnosti



OSNUTEK 
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE

ZA LETO 2015
DELOVNO GRADIVO 28. 10. 2014



OSNUTEK PRORAČUNA 2015 – ZNESKI
V EUR

ZAP. ŠT. NAZIV KONTA
OSN 2015

1 2 3

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Prihodki 41.845.912 

II. Odhodki 41.845.912 

III. Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.) 0 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 0 

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.) 0 

RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje 1.300.000 

VIII. Odplačila dolga 1.252.902 

IX. Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih  (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.) 47.098 
X. Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.) 47.098 
XI. Neto financiranje (VI. + X. - IX.) 0 
XII./1 Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja 294.416 

XII./2 Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja 341.514 

PRORAČUN
1=I.+IV.+VII. PRIHODKI IN PREJEMKI 43.145.912 

2=II.+V.+VIII. ODHODKI IN IZDATKI 43.098.814 

3=1-2 PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ 47.098 

4 PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 294.416 

5=3+4 STANJE ZADNJI DAN TEKOČEGA LETA 341.514 



OSNUTEK PRORAČUNA 2015 – PRIHODKI IN PREJEMKI



OSNUTEK PRORAČUNA 2015 – STRUKTURA ODHODKOV IN 
IZDATKOV 2015
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OSNUTEK PRORAČUNA 2015 –
STRUKTURA ODHODKOV IN IZDATKOV 2010–2015

ZR 2010 ZR 2011 ZR 2012 ZR 2013 OCE 2014 OSN 2015
PLAČE IN DRUGI IZDATKI 4,132,093 € 4,180,336 € 4,108,684 € 4,331,988 € 4,297,135 € 4,528,497 €

TEKOČE 16,617,370 € 20,350,492 € 18,313,599 € 17,884,645 € 19,462,970 € 19,502,261 €

INVESTICIJSKO 11,405,287 € 13,178,169 € 14,153,856 € 20,430,114 € 31,191,921 € 18,968,056 €

REZERVA 45,000 € 50,000 € 72,923 € 395,844 € 725,887 € 100,000 €
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OSNUTEK PRORAČUNA 2015 –
STRUKTURA ODHODKOV IN IZDATKOV 2010–2015

ZR 2010 ZR 2011 ZR 2012 ZR 2013 OCE 2014 OSN 2015

TEKOČE 64% 65% 61% 52% 43% 56%

INVESTICIJSKO Z REZERVO 36% 35% 39% 48% 57% 44%
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OSNUTEK PRORAČUNA 2015 – PROGRAMSKA 
KLASIFIKACIJA

6,420,762 €

520,000 €

568,600 €

591,776 €

596,000 €

613,526 €

618,083 €

627,093 €

644,097 €

693,000 €

732,192 €

787,800 €

952,400 €

1,098,000 €

1,145,427 €

1,329,578 €

1,357,921 €

1,558,317 €

1,685,160 €

1,850,050 €

1,882,632 €

1,895,990 €

3,489,170 €

4,592,648 €

6,848,592 €

0 € 1,000,000 € 2,000,000 € 3,000,000 € 4,000,000 € 5,000,000 € 6,000,000 € 7,000,000 € 8,000,000 €

OSTALI PROGRAMI

Nujno zdravstveno varstvo

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Knjižničarstvo in založništvo

Pomoči v osnovnem šolstvu

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Umetniški programi

Programi za mladino

Objekti za rekreacijo

Socialno varstvo starih

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Socialno varstvo materialno ogroženih

Osnovno šolstvo

Spodbujanje stanovanjske gradnje

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Ravnanje z odpadno vodo

Oskrba s toplotno energijo

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Programi športa

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Urejanje cestnega prometa

Administracija občinske uprave

Vrtci

Oskrba z vodo



OSNUTEK PRORAČUNA 2015 – INVESTICIJSKI ODHODKI

3,262,148 €

160,000 €

170,000 €

174,270 €

217,000 €

250,000 €

270,000 €

300,000 €

308,716 €

395,000 €

497,000 €

1,000,000 €

1,033,000 €

1,605,975 €

3,048,016 €

6,276,931 €

0 € 1,000,000 € 2,000,000 € 3,000,000 € 4,000,000 € 5,000,000 € 6,000,000 € 7,000,000 €

Ostali investicijski odhodki

Mestni stadion

Odkupi zemljišč

Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

IMBY

Vzdrževanje objektov  - Vrtec Velenje

Vzdrževanje objektov OŠ

Rekonstrukcija Jenkove ceste

EE CULTURE - Obnova Vile Rožle

Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj

Stanovanja Gorica

Garaže Gorica

Obnove cest - koncesija za ceste

Podjetniški center Standard

Naložbe po programu najemnine za komunalno infrastrukturo

Naložbe po programu kohezije



OSNUTEK PRORAČUNA 2015 – PREGLED ZADOLŽEVANJA 
2010–2015

2010 2011 2012 2013 OCE 2014 OSN 2015 2010-2015

ZADOLŽEVANJE €1,500,000 €4,000,000 €1,967,515 €2,780,453 €3,000,000 €1,300,000 €14,547,968 

ODPLAČILA DOLGA €1,311,796 €1,289,761 €1,335,026 €1,356,464 €1,177,357 €1,252,902 €7,723,306 

STANJE ZADOLŽITVE Z REVALORIZACIJO €11,457,895 €14,213,799 €14,903,473 €16,359,442 €18,182,085 €18,229,183 €18,229,183 

INVESTICIJSKI ODHODKI Z REZERVO €11,450,287 €13,228,169 €14,226,779 €20,825,958 €31,917,808 €19,068,056 €110,717,057 
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