
Spoštovani, 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) in

22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, 15/06-UPB1 in 22/08)

sklicujem

9. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 11. oktobra 2011, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ s.r.

26. september 2011 Številka: 09

glasilo št. 09

Spoštovani, 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) in

22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, 15/06-UPB1 in 22/08)

sklicujem

19. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
v torek, 26. marca 2013, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l.r.

11. marec 2013 Številka: 20

glasilo št. 20
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Predlog dnevnega reda 19. seje, ki bo  potekala v torek, 26. marca 2013, ob 8. uri

1. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta Mestne občine Velenje ............................................................................................................ 4
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu sveta ................................................................................... priloga 
4. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora za negospodarske javne službe ........................... priloga 
5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem  

Mestne občine Velenje za leto 2013 ..............................................................................................................................................11
6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence  

v Mestni občini Velenje ................................................................................................................................................................. 14
7. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2012 ....................................................... priloga
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 ............................... 36
9. Predlog Odloka o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku) .......... priloga
10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, 

Konovo v Velenju ........................................................................................................................................................................... 27
11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju .... 62
12. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2012 ............................................. 16
13. Poročilo o delu Turistično informacijskega centra Mestne občine Velenje za leto 2012 ............................................................. 64
14. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2012 ............................................................................................ 23
15. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2012 .......................................................................................... 26
16. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje kvalitete življenja starejših v Mestni občini Velenje .............................................. 37
17. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2012 ............................................................... 50
18. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2012 .............................................................................................. 56
19. Poročilo o sodelovanju Mestne občine Velenje v projektu EPK 2012 .................................................................................. priloga
20. Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna za leto 2011 ............................................................................. priloga
21. Končno poročilo o nadzoru pregleda porabe sredstev za delovanje svetniških skupin MOV za leto 2011 ......................... priloga
22. Končno poročilo o nadzoru izgradnje nizko energetskega vrtca Vrtiljak I. za leto 2011 ...................................................... priloga
23. Končno poročilo o nadzoru pregleda delovanja medobčinskega redarstva v letu 2011 ...................................................... priloga
24. Končno poročilo o nadzoru pravilnosti in zakonitosti poslovanja KS Škale-Hrastovec za leto 2011 ................................... priloga
25. Končno poročilo o nadzoru izvajanja koncesije za upravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih  

cest ter drugih prometnih površin v letu 201 ......................................................................................................................... priloga
26. Odgovori na pobude in vprašanja

V vednost:
- Informacija o delu Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje za leto 2012 ......................................................... 48 
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PREDLOG

ZAPISNIK 18. SEJE
Sveta Mestne občine Velenje 

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne      
5. 2. 2013, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom 13.15.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od 
skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 31 članov in je svet 
sklepčen. 

Opravičil se je naslednji član sveta: Srečko KOROŠEC

Člani sveta so za 18. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
-  Glasilo št. 19 in Prilogi h glasilu št. 19/1 in 19/2
-  Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in 

opombami
-  Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet Zavoda Galerija 

Velenje
-  Redakcijski popravek Poročila Modre cone za leto 2012
-  AMANDMAJE k predlogu Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja 
urejanja G4/3

-  Zbornik »Z dialogom do medsebojnega spoštovanja«
-  Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
-  Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
-  Zapisnik Odbora za okolje in prostor
-  Zapisnik Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika 

sveta in pravna vprašanja
-  Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja
-  Zapisnik Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva 

in občinske inšpekcije
-  Zapisnik Komisije za mladinska vprašanja
-  Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
-  Zapisnik seje Nadzornega odbora

Za 18. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2.  Vprašanja in pobude članov sveta
3.  Predstavitev razmer na trgu dela v Mestni občini Velenje 

(Zavod za zaposlovanje) 
4.  Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet Zavoda 

Galerija Velenje 
5.  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v 
Mestni občini Velenje 

6.  Predlog Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti/programov/
projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz 
proračuna Mestne občine Velenje 

7.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, 
Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 

8.  Poročilo vzdrževanja in obnov cest v mestni občini Velenje 
v letu 2012 

9.  Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta  

Mestne občine Velenje za leto 2012 
10.  Poročilo Policijske postaje Velenje 
11.  Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 
12.  Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in 

varstva okolja za leto 2012 ter ocena izvajanja OPV 
13.  Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega 

programa varnosti MOV 
14.  Poročilo o izvajanju projekta “Brezplačno pravno svetovanje 

za občane Mestne občine Velenje v letu 2012 
15.  Poročilo o delovanje dislocirane enote Beli obroč Slovenije 

v Mestni občini Velenje 
16.  Poročilo Modre cone za leto 2012 
17.  Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na 

podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni 
občini Velenje za leto 2012 

18.  Poročilo o poplavi 5. novembra 2012 
19. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 

kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje 
za leto 2012 

20. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
mladinskih projektnih aktivnosti za leto 2012 

21. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 
2012 

22. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja 
invalidov v mestni občini Velenje za leto 2012 

23.  Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom 
ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne 
namene v letu 2012 

24.  Ocena ranljivosti za okolje Šaleške doline 
25.  Odgovori na pobude in vprašanja

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red 18. seje 
Sveta MOV razširi tako, da se na:
-  5. točko uvrsti Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2013

-  7. točko uvrsti Predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in 
poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem

 
Ostale točke se preštevilčijo.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
dnevni red razširi tako, da se na: 
-  5. točko uvrsti Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2013.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
dnevni red razširi tako, da se na: 
-  7. točko uvrsti Predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in 
poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem.

 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 18. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predstavitev razmer na trgu dela v Mestni občini Velenje 

(Zavod za zaposlovanje) 
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet Zavoda 

Galerija Velenje 
5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2013

6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v 
Mestni občini Velenje 

7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti 
Mestne občine Velenje v najem

8. Predlog Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti/programov/
projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz 
proračuna Mestne občine Velenje 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, 
Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 

10. Poročilo vzdrževanja in obnov cest v mestni občini Velenje 
v letu 2012 

11. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta 
Mestne občine Velenje za leto 2012 

12. Poročilo Policijske postaje Velenje 
13. Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 
14. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in 

varstva okolja za leto 2012 ter ocena izvajanja OPV 
15. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega 

programa varnosti MOV 
16. Poročilo o izvajanju projekta “Brezplačno pravno 

svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2012 
17. Poročilo o delovanje dislocirane enote Beli obroč Slovenije 

v Mestni občini Velenje 
18. Poročilo Modre cone za leto 2012 
19. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na 

podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v 
Mestni občini Velenje za leto 2012 

20. Poročilo o poplavi 5. novembra 2012 
21. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 

kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje 

za leto 2012 
22. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 

mladinskih projektnih aktivnosti za leto 2012 
23. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 

projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 
2012 

24. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja 
invalidov v mestni občini Velenje za leto 2012 

25. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom 
ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne 
namene v letu 2012 

26. Ocena ranljivosti za okolje Šaleške doline 
27. Odgovori na pobude in vprašanja

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
glasi: Potrdi se zapisnik 17. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta

Član sveta Bojan VOH je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1.  Podal je pobudo, da se uredi stopnice v podhodu Kidričeve 

v smeri proti pošti. Te so zelo poškodovane, zato so zelo 
nevarne, zlasti za starejše občane. Predlagal je, da se 
sanirajo takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. 
Podobna problematika je na križišču Šaleške ceste proti 
Mercator centru, kjer so stopnice prav tako poškodovane. 

2. Postavil je vprašanje, kdo ureja stopnišča med zgornjo in 
spodnjo etažo parkirne hiše v Mercator centru, saj so 
popolnoma zanemarjena in polna smeti. 

Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1.  Podal je pobudo, da bi v Velenju uredili pisarno varuhinje 

človekovih pravic. Najbolj primerna bi bila Vila Bianca. 
2.  Postavil je vprašanje, koliko je stal poslovilni film direktorja 

KP. 
3.  Predlagal je, da se v garažni hiši Mercator centra uredijo 

nekakšni jaški in črpalke povsod, kjer je več kot 5 cm vode. 
4.  Dejal je, da so imeli na odboru predstavnika direkcije za 

ceste. Tam je bila podana pobuda, da bi se niveleta v 
Pirešici od mosta, kjer se zavije v kamnolom, pa do mosta 
pri gostilni Cizej, dvignila. Tako bi imeli vsaj en izhod ob 
največjem deževju. 
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Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1.  Svet MOV je obvestil, da sta s svetnikom Rafaelom Gorškom 

ustanovila novo listo Naše Velenje, pod katero bosta sedaj 
delovala. 

2.  Dejal je, da se v KS Šalek sedaj gradi kanalizacija. Tamkajšnji 
stanovalci so zgroženi, ker je potrebno plačati 5.000 EUR 
za priključitev na mestni vodovod, kar je precej dražje, kot 
pa če bi delali čistilne naprave. Zanima ga, ali se bo na tem 
področju kaj naredilo, ali bodo morali plačati polno ceno. 

3.  Podal je pobudo, da se na avtobusni postaji na industrijski 
cesti nasproti Kinološkega društva Velenje zamenja počeno 
steklo. 

4.  Dejal je, da so v Pesju na Toledovi ob vsakem večjem nalivu 
problemi z meteorno vodo, kjer celo poplavlja spodnje 
prostore hiš. Podal je pobudo, da se to uredi. Prav tako 
imajo težave s trafo postajo, saj jim pogosto nepričakovano 
izklopi elektriko. 

Članica sveta Majda GABERŠEK je postavila naslednje 
vprašanje:
1.  Dejala je, da vsak mesec KP plačujemo števnino, odčitava 

pa se samo dvakrat na leto. Postavila je vprašanje, zakaj je 
tako. 

Član sveta Ignac NOVAK je postavil naslednja vprašanja:
1. Ponovno je postavil vprašanje, kako bodo razrešili 

problematiko starega kina. 
2.  Postavil je vprašanje, ali bo začasna okrepčevalnica Mladost 

ostala še naprej ali pa jo bodo odstranili. 
3.  Postavil je vprašanje, ali so se v zadnjem času delale 

kakšne analize prometa na cesti Talcev in kakšne so bile 
primerjave glede na dva stolpiča, ki se tam sedaj gradita. 

Članica sveta Irma FÜRST-LAH je podala naslednja vprašanja 
in pobude:
1.  Podala je pobudo, da se uredi Goriška cesta, ker so nastale 

kar velike luknje. 
2.  Podala je pobudo, da bi se na javnih površinah letos 

namesto rož zasadilo zelišča. 
3. Dejala je, da je letos MOV plačala smučanje za petošolce. 

Ena izmed šol pa je smučanje organizirala v času stavke, 
zato je en dan smučanja ostal neizkoriščen. Zanima jo, kaj 
bo s tem denarjem in kartami. Poleg tega so bile kupljene 
celodnevne karte, izkoriščene pa so bile samo pol dneva, 
kar se ji zdi v teh časih neracionalno. 

Članica sveta Terezija JAKLIČ je podala naslednja vprašanja 
in pobude:
1.  Dejala je, da ima OŠ MPT lepe zelene površine, ki mejijo 

tudi na odprti prostor doma za varstvo odraslih. Podala je 
pobudo, da bi se tam z nečim ogradilo, ker otroci uhajajo 
ven. 

2.  Podala je pobudo, da se uredi dostavna pot do OŠ MPT s 
strani Tomšičeve. 

3.  Podala je pobudo, da se pred OŠ MPT postavijo stojala za 
kolesa. Prav tako bi bilo to smiselno urediti tudi pred drugimi 
šolami.

4.  Dejala je, da zakon prepoveduje prodajo cigaret in alkohola 
otrokom pod 15 let, lahko pa se jim prodaja spreje, s katerimi 
potem rišejo grafite. Podala je pobudo, da bi se z odlokom 
to omejilo. 

Član sveta Janez PODBORNIK je podal naslednjo pobudo:
1.  Dejal je, da je Odbor za gospodarske javne službe 

obravnaval poročilo o dodeljevanju nepovratnih sredstev 
za izgradnjo malih čistilnih naprav. Na odboru je bilo 
predlagano, da službe skupaj s KP razmislijo o možnosti 
gradnje čistilnih naprav za več populacijskih enot, v katerih 
bi družba sodelovala s projektom in nadzorom, krajani pa 
z investicijo. Podal je pobudo, da se poiščejo možnosti v 
povečavi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih 
naprav, in sicer iz 500 na 1000 EUR. Meni, da bi bilo tako 
zanimanje večje.

Član sveta Jurij TERGLAV je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1.  Podal je pobudo, da bi se koši v Sončnem parku pogosteje 

praznili, prav tako je premalo košev za pasje iztrebke.
2.  Dejal je, da ima center Galactica ob jezeru ob petkih in 

sobotah delovni čas do 4. ure zjutraj in nekatere krajane 
moti glasna glasba. Postavil je vprašanje, kdo je lokalu dal 
soglasje in kako bi se to lahko rešilo.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je podal naslednjo pobudo:
1.  Podal je pobudo, da bi MIC izdelal tudi novo aplikacijo za 

modre cone. 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predstavitev razmer na trgu dela v Mestni 

občini Velenje (Zavod za zaposlovanje)

Razmere na trgu dela je predstavil Robert RAJŠTER.

Članica sveta Irma FÜRST LAH je postavila vprašanje, ali 
zavod svoje člane usmerja v izobraževanje na področjih, kjer je 
povpraševanje, torej bolj v naravoslovje. Poleg tega jo zanima, 
ali se pri tem kaj povezujejo s ŠCV- jem. 

Član sveta Jožef KAVTIČNIK je dejal, da je zelo pomembno, da 
se mladim brezposelnim takoj pomaga do službe. Prav tako se 
mu zdi pomembno medsebojno sodelovanje vseh institucij, tako 
tistih, ki kadre izobražujejo, kot tudi tistih, ki zaposlujejo in tistih, 
ki zaposlitev pomagajo najti. Njihovo medsebojno sodelovanje 
gotovo pomaga, da mladi lažje pridejo do zaposlitve. Pomembno 
je tudi medsebojno sodelovanje podjetij in šol. 

Član sveta Mihael LETONJE je postavil vprašanje, koliko je v 
Velenju zaposlenih ljudi, ki prihajajo iz drugih občin. Zanima ga 
tudi, ali se lahko tistim, ki do zaposlovalcev prihajajo samo po 
podpise, odvzame nadomestilo za brezposelnost. Podal je še 
pobudo, da bi zavod bolj spodbujal zanimanje za tiste poklice, 
ki jih pogosto tretiramo kot »manjvredne«, kmalu namreč ne 
bomo več imeli ljudi s tehničnim znanjem, ki bi bili pripravljeni 
delat. 

Član sveta Adnan GLOTIČ je postavil vprašanje, koliko se 
prikazane številke spremenijo, če govorimo o neregistrirani 
brezposelnosti. Dejal je še, da se mu zdijo prostori zavoda v 
bivšem butiku Acman preveč vsem na očeh. Mnogim ljudem je 
namreč nerodno, ker nimajo službe, zato bi bilo primerno, da se 
jim zagotovi malo več zasebnosti. 
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Robert RAJŠTER je dejal, da so vrsto let sodelovali tudi pri 
izobraževanju brezposelnih, vse do lanskega leta. Prav tako 
so ves ta čas aktivno sodelovali z lokalnimi institucijami kot so 
Ljudska univerza Velenje, MIC itd. Pri tem so sledili cilju, da bi 
jih čim bolj izobraževali v naravoslovnih in tehničnih poklicih, 
veliko pa je seveda odvisno od posameznika. Drugače pa imajo 
na spletni strani objavljene vse podatke, po katerih poklicih 
je povpraševanje, kje so se v preteklosti določeni diplomanti 
zaposlili in podobno. 
Glede prostorov zavoda je dejal, da je velik problem naše 
družbe, da se brezposelnosti sramujemo. S tem se problem 
poglablja. Prostor je tak kot je, lahko bi ga seveda zastrli, ampak 
ne verjame, da bi se s tem kaj spremenilo. Je pa tisti prostor 
namenjen zlasti informiranju in ne individualnim razgovorom. 
Glede registriranosti brezposelnosti pa je tako, da je večinoma 
v interesu brezposelnih, da se registrirajo, saj so le tako 
upravičeni do denarne pomoči. Bolj zaskrbljujoča je predvsem 
siva ekonomija. 
Črtanje iz evidence brezposelnih je kar pogosto. V lanskem letu 
so to številko dvignili za 100%. Od 8000 jih je bilo okoli 1000 
črtanih iz evidence za 6 mesecev. 

Svetniki so se seznanili z razmerami. 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet 

Zavoda Galerija Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da bo glasoval proti, ker 
je sam vložil kandidatura za Željka Opačaka, ki je akademski 
slikar in profesor. Ima vse kompetence, zato se mu zdi primeren 
kandidat. 

Bojan ŠKARJA je dejal, da je komisija obravnavala vse štiri 
predloge. Na komisiji je bilo tudi potrjeno načelo, da ima opozicija 
enega kandidata, koalicija pa dva. Ker so dobili iz obeh strani 
po dva kandidata, je bilo izglasovano tako kot je bilo. Poleg 
tega je bila na komisiji dana iniciativa, da naj v zavode MOV 
predlagajo ljudi ustrezne izobrazbe, ki so iz MOV.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju članov v svet Zavoda Galerija Velenje. 

Za predlog je glasovalo 23 članov, eden je bil proti.  
Predlog je bil sprejet. 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 

2013

Obrazložitev predloga je podal Maksimiljan ARLIČ.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da bodo zemljišča kupili, če bo 
cena sprejemljiva. Naročili so cenitev in od te je odvisno, ali 
bodo šli v nakup. 

Član sveta Franc SEVER je opozoril na napako v predlogu, v 
prvem členu je namreč zapisano leto 2012 namesto 2013. 

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2013. 

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa v Mestni 

občini Velenje

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Članica sveta Majda GABERŠEK je dejala, da bo njihova 
svetniška skupina predlog podprla.

Prisotnih je bilo 24 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje.
 
Za predlog je glasovalo 23 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet. 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o  oddajanju poslovnih 
stavb in poslovnih prostorov v lasti Mestne 

občine Velenje v najem

Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.

Prisotnih je bilo 24 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o  oddajanju poslovnih 
stavb in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v 
najem.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
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K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki 
niso predmet drugih financiranj iz proračuna 

Mestne občine Velenje

Obrazložitev predloga je podala Mojca ŽEVART.

Prisotnih je bilo 23 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika 
o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki 
niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine 
Velenje. 

 Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in 

del območja urejanja G4/3

Obrazložitev predloga je podal Maksimiljan ARLIČ.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o amandmaju št. 1 
k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, 
Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o amandmaju št. 2 
k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, 
Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o amandmaju št. 3 
k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, 
Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o amandmaju št. 4 
k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, 
Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del 
območja urejanja G4/3 z vključenimi amandmaji.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo vzdrževanja in obnov cest v mestni 

občini Velenje v letu 2012

Poročilo je predstavil Janez HERODEŽ.

Član sveta Janez PODBORNIK je dejal, da so se odmere vršile, 
zato ga zanima, zakaj tako dolgo traja, da se naredi prepis. 

Član sveta Franc SEVER je pohvalil poročilo in samo 
vzdrževanje. 

Član sveta Bojan ŠKARJA je postavil vprašanje glede 
kronologije DURS-a v zvezi s koncesijo, zanima ga namreč, o 
kakšnih težavah je govora v predzadnjem odstavku.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da je že nekaj sej nazaj 
podal pobudo glede ceste od pokopališča proti Tajni, kjer je 
odprt kanal in bi ga bilo potrebno pokriti s pokrovom. Zanima 
ga, ali bodo to uredili. 

Članica sveta Majda GABERŠEK je dejala, da je v poročilu 
naveden problem nepreglednosti zaradi živih mej. Zanima jo, s 
kakšnimi ukrepi bodo to izboljšali. 

Član sveta Bojan VOH je opozoril na problematiko pluženja 
snega na parkirišča za invalide. Podal je pobudo, da bi se tam 
sneg očistil, prav tako bi bilo potrebno očistiti sneg iz klančin 
za invalide. 

Janez HERODEŽ je glede DURS-a dejal, da gre za vprašanje, 
kako v naslednjih petnajstih letih prikazovati ddv in ga 
obračunavati MOV. Tega odgovora z DURS-a niso dobili. 
Dejal je, da so na jašek v Tajni en pokrov že namestili, vendar 
je bil ponovno zrušen. Je pa ta jašek izven vozišča, zato ne bi 
smel ovirati prometa, bodo pa to uredili. 
Žive meje predstavljajo velik problem po celem Velenju. 
Potrebno bi bilo izvesti akcijo z inšpektorjem.
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Dejal je, da so invalidska parkirišča v pristojnosti drugega 
koncesionarja, invalidske klančine pa se trudijo očistiti hkrati 
s pločniki. 

Župan Bojan KONTIČ je na vprašanje Bojana Škarje odgovoril, 
da občina nima nobenih težav. Imajo koncesijsko pogodbo, za 
katero zahtevajo, da se izvaja tako, kot je bila podpisana. 

Svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega 
koncepta Mestne občine Velenje za leto 2012

Poročilo je predstavila Lidija STVARNIK.

Svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo Policijske postaje Velenje

Poročilo je predstavil Iztok MORI.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je sodelovanje med Policijsko 
postajo Velenje in MOV vzorno na vseh področjih. 

Članica sveta Alenka GORTAN je postavila vprašanje, ali bi 
bilo mogoče v spomladanskih mesecih v času glavnega odmora 
postaviti policaja v bližino šolskega parka, ker tam zelo diši po 
travi. 
Podala je pobudo, da bi na ŠCV-ju v tednu obveznih izbirnih 
vsebin predstavili tudi policijo v smislu preventivnih dejavnosti.

Član sveta Bojan VOH je dejal, da lahko po mestu večkrat 
zasledimo berače, v poročilu pa je zapisno, da takih primerov 
policija ni zaznala. Podal je še pobudo, da bi se v naslednje 
poročilo vključila kakšna primerjalna tabela med MOV in 
drugimi občinami.

Članica sveta Irma FÜRST LAH je dejala, da je zelo zaskrbljujoča 
visoka številka nasilja v družini. Postavila je vprašanje, kakšen 
je postopek pri takšnih nasilnikih.

Član sveta Jurij TERGLAV je postavil vprašanje, koliko ljudi je 
zaposlenih na Policijski postaji Velenje. 

Iztok MORI je dejal, da bodo postavili policaja v okolico šol in 
parka, če je to v interesu učiteljev in staršev. 
Poudaril je, da beračenje v Sloveniji ni prepovedano, 
prepovedano je organizirano beračenje in beračenje otrok. 
Dejal je, da bodo v naslednje poročilo vključili tudi primerjalne 
tabele, je pa tako, da MOV v ničemer ne izstopa med ostalimi 
občinami. 
Kaj policija naredi z nasilniki v družini, je odvisno od teže 
prekrška. Pri lažjih prekrških ukrepajo z opozorilom, če gre za 
hudo nasilje, pa lahko tudi odvzamejo prostost. Izreče se lahko 
tudi ukrep prepovedi približevanja. 
Dejal je, da je na Policijski postaji Velenje zaposlenih 50 
policistov, moralo pa bi jih biti okoli 63, kar pomeni, da 

primanjkuje približno 13 policistov. Je pa takšno stanje na vseh 
policijskih postajah po Sloveniji. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu

Poročilo je predstavil Drago SEME.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, 

redarstva in varstva okolja za leto 2012 ter 
ocena izvajanja OPV

Poročilo je predstavila Sonja GLAŽER.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja 

Občinskega programa varnosti MOV

Obrazložitev predloga je podala Sonja GLAŽER.

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti MOV.  

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju projekta “Brezplačno 

pravno svetovanje  za občane Mestne občine 
Velenje v letu 2012

Poročilo je predstavila Polona KRAMER.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delovanje dislocirane enote Beli 

obroč Slovenije v Mestni občini Velenje

Poročilo je predstavila Darinka KAC.

Svetniki so se seznanili s poročilom.
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K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo Modre cone za leto 2012

Poročilo je predstavil Anton BRODNIK.

Član sveta Mihael LETONJE je postavil vprašanje, kako daleč 
je zadeva s tožbami na Kardeljevi ploščadi. Prav tako naj bi bile 
menda modre cone tam, kjer lastništvo ni znano, nezakonite. 
Zanima ga, ali je to res in koliko je takšnih primerov v MOV. 
Podal je še pobudo, da bi se ponovno uvedlo plačilo parkirnine 
z mobilnim telefonom. 
Postavil je vprašanje glede tabele št. 9, in sicer ga zanima, ali 
so delali kakšne analize, zakaj so številke nižje. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bi bilo končno potrebno 
navesti, koliko je znašala investicija v modre cone. Prav tako je 
bilo rečeno, da na področju modrih con delata dve zaposleni, 
vendar v stroških nista prikazani. Poleg tega je podal pobudo, 
da bi se modre cone uvedle tudi v Starem Velenju, ker hodijo 
ljudje tja parkirat, ker je zastonj in je vse zabito. 

Član sveta Rafael GORŠEK je postavil vprašanje, kaj pod 10. 
točko zajemajo stroški varovanja. Prav tako ga zanima, kako 
je z modrimi conami v Šaleku in kako je z garažami, ki jih 
uporabljajo posamezniki. 

Anton BRODNIK je dejal, da je bila tožba s strani civilne 
iniciative na Kardeljevi ploščadi vložena in zadeve na sodišču 
tečejo. 
Glede plačevanja z mobiteli je tako, da so to pred leti že imeli, 
vendar je bil izkupiček zelo slab, je pa mogoče to ponovno 
uvesti, če bodo svetniki tako odločili. 
Dejal je, da seveda delajo analize in zagotovo je k nižjim 
številkam pripomoglo predvsem to, da občani več uporabljajo 
brezplačni potniški promet. 
Modre cone bodo v Starem Velenju uvedli, če se bodo prebivalci 
Starega Velenja odločili zanje. 
Dejal je še, da pod stroške varovanja spada Gorenje varovanje, 
s katerim imajo podpisano pogodbo. Vsak dan varnostniki 
poberejo denar in ga pripeljejo v upravo, kjer se prešteje, nato 
pa gre na banko.
Glede modrih con v Šaleku pa je dejal, da je zadeva precej 
kompleksna, ker so tam možne tri oblike lastništva. Modeli so 
že narejeni, vendar se bodo morali še nekaj časa pogovarjati z 
ljudmi, da bodo našli nek model, ki bo ustrezal vsem. 

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da je že večkrat povedal, 
da na Kardeljevi niso problem modre cone, ampak lastništvo. 
Rečeno je bilo, da je samo 5% lastnikov nezadovoljnih, vendar 
temu ni tako, saj je bilo potrebno za oddajo vlog na pristojno 
sodišče soglasje večine etažnih lastnikov, torej več kot le 5%. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da bodo v zadevi na Kardeljevi 
vsekakor spoštovali odločitev sodišča. Kar pa je sedaj tam 
urejeno, pa je urejeno na podlagi zapisa v zemljiški knjigi.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je bilo zahtevano, da mora 
tožbo vložiti vsaj polovica tistih, ki menijo, da so bili oškodovani, 
in ne vsaj polovica tamkajšnjih prebivalcev. Tu gre za veliko 
razliko. 
 
Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih 

sredstev na podlagi javnega razpisa za  
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 

za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni 
občini Velenje za leto 2012

Poročilo je predstavil Anton BRODNIK.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o poplavi 5. novembra 2012

Poročilo je predstavil Anton BRODNIK.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za 

sofinanciranje kulturnih programov in 
projektov v Mestni občini Velenje za leto 2012

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za 
sofinanciranje mladinskih projektnih 

aktivnosti za leto 2012

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za 

sofinanciranje projektov mladih za dosego 
ciljev iz Lokalnega programa razvoja 

delovanja mladih v Mestni občini Velenje za 
leto 2012

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.

Svetniki so se seznanili s poročilom.
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K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje 
življenja invalidov v mestni občini Velenje za 

leto 2012

Poročilo je predstavil Valter GOLOB.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam 

in občanom ter Poročilo o poslovanju na 
podračunu za dobrodelne namene v letu 2012

Poročilo je predstavil Drago KOLAR.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA
Ocena ranljivosti za okolje Šaleške doline

Projekt je predstavila Samar AL SAYEGH PETKOVŠEK.

Svetniki so se seznanili s projektom.

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na pobude in vprašanja 

Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni 
obliki. 

Seja se je zaključila ob 13.15.

Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Predlagatelj: ŽUPAN                 Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12), 11. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) dne 
________  sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Velenje za leto 2013
1. člen

V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/12 
in 01/13; v nadaljevanju: sklep) se spremeni drugi odstavek 2. 
člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se 
za leto 2013 načrtuje v orientacijski vrednosti 3.261.203,20 
EUR.«

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.
 
Številka:  460-02-0003/2006-302
Datum:  
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS), se načrt ravnanja, ki 
ga sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti, na predlog 
župana, sestoji iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 
in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

Tako ZSPDSLS v 11. členu in 11. člen Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11 in 42/12; v nadaljevanju: USPDSLS) določata, 
da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

V Proračunu Mestne občine Velenje za proračunski leti 
2013 in 2014 je zapisano, da občinski svet sprejme letni 
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za 
nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000,00 EUR ter 
letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, župan 
pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine 
za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR. 

Ocena finančnih in drugih posledic:

a) Ocenjeni prihodki od prodaje nepremičnega premoženja 
so načrtovani v navedenih višinah:

Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2013 se s temi spremembami 
povečajo za 8.215,00 EUR in se sedaj s tem načrtom 
predvidevajo v višini 950.433,20 EUR.
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Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2013 se s temi 
spremembami ne predvidevajo in ostanejo nespremenjeni v 
višini 1.810.770,00 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2013 se s temi 
spremembami ne predvidevajo in ostanejo nespremenjeni v 
višini 500.000,00 EUR.

b) Odhodki za nakup nepremičnega premoženja v letu 2013 
se s temi spremembami ne predvidevajo in ostanejo 
nespremenjeni v višini 313.300,00 EUR.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine v letu 2013 se pod naslov:

- 2013 – Zemljišča: 
• pod zaporedno številko 70: se vključi nepremičnina, ki se 

nahaja na Štrbenkovi cesti. Del nepremičnine se proda 
na javni dražbi, za nakup drugega dela nepremičnine 
nakup je zainteresiran lastnik stanovanjske hiše, ki meji na 
zemljišče;   

• pod zaporedno številko 71: se uvrstita nepremičnini, 
ki se nahajata na Lipi. Za nakup je zainteresiran lastnik 
stanovanjske hiše, ki meji na zemljišče, ki je predmet 
prodaje; 

• pod zaporedno številko 72: se uvrsti nepremičnina, ki 
se nahaja v Šenbricu. Za nakup je zainteresiran lastnik 
stanovanjske hiše, ki meji na zemljišče, ki je predmet 
prodaje; 

• pod zaporedno številko 73: se uvrsti nepremičnina, ki se 
nahaja na Lipi. Za nakup je zainteresiran lastnik sosednjega 
zemljišča, ki meji na zemljišče, ki je predmet prodaje; 

• pod zaporedno številko 74: se uvrsti nepremičnina, ki se 
nahaja na Žarovi cesti. Za nakup je zainteresiran lastnik 
sosednjega zemljišča.

- 2013 – Stavbe in deli stavb: se ne vključijo nepremičnine, 
saj se razpolaganje s stavbami in deli stavb s tem načrtom ne 
predvideva.

- 2013 – Zemljišča s stavbo: se ne vključijo tovrstne 
nepremičnine, saj se razpolaganje s to vrsto nepremičnin s tem  
načrtom ne predvideva.  

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 2:
V Prilogi 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine 
za leto 2013 se ne vključijo nepremičnine, saj se pridobivanje 
zemljišč, stavb in delov stavb ter zemljišč s stavbami, s tem 
načrtom ne predvideva.

V Velenju, dne 25. 2. 2013

Pripravila:
Brigita FUČIK, dipl.upr.org., l.r.

 Svetovalec III

   Maks ARLIČ, univ.dipl.inž.arh., l.r.
vodja Urada za urejanje prostora

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)  
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
                                                                                                  
     

 župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07- UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 15/06 
– UPB-1, 26/07 in 18/08) na ______ seji, dne __________ sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
enkratni pomoči za novorojence v Mestni 

občini Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Prvi odstavek 3. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 9/06 in 3/09; v nadaljevanju: pravilnik), se 
spremeni tako, da se glasi:

»Višina pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenca 150,00 
EUR neto«. 

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 
1. 4. 2013 dalje.

Številka: 152-02-0001/2013-530
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev: 
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev 
pravilnika je v 21. člena Zakona o lokalni samoupravi Uradni 
list RS, št. 94/07- UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 
in 40/12) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, 15/06 – UPB-1, 26/07 in 18/08), na osnovi 
katere daje župan v obravnavo na Svet Mestne občine Velenje 
predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini 
Velenje.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
S predlagano spremembo pravilnika želimo doseči povišanje 
zneska za pomoč staršem ob rojstvu otroka, oziroma višino 
enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini 
Velenje. Iz prvotnih 83,46 EUR višine pomoči od leta 2006, smo 
s 1. 1. 2009 prešli na 100,00 EUR, s 1. 4. 2013 pa predlagamo 
povišanje zneska na 150,00 EUR pomoči. Ob sprejetju 
pravilnika, bodo rojeni od 1. 4. 2013 dalje tako upravičeni 
do višjega zneska pomoči ob rojstvu otroka. S predlaganim 
ukrepom spremembe pravilnika omogočamo staršem dodatno 
pomoč ob rojstvu otrok, ki je v tem času recesije še kako 
potrebna. 

3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
Prvi odstavek 3. člena pravilnika, ki se spreminja: »Višina 
pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenca 100,00 EUR 
neto«. 
Skupnost občin Slovenije (v nadaljevanju SOS) smo zaprosili 
za informacije o višini pomoči, ki jo občine namenjajo 
novorojencem in prejeli odgovore od 56 občin članic SOS, 
od tega 5 mestnih občin. Podatke smo dopolnili z zbranimi 
podatki spletnega portala Bibaleze.si, ki je objavil podatke za 
212 občin za leto 2012 in sicer kako občine pomagajo mladim 
staršem in novorojenčkom – ali dojenčkom namenijo kakšno 
denarno nagrado in v kolikor ne dodeljujejo denarne pomoči 
novorojencem, kako sicer pomagajo mladim družinam. 
Nekatere občine podarijo novemu občanu darilo v denarni obliki, 
druge v obliki bona, ki ga lahko starši unovčijo s strani občine 
v izbrani otroški trgovini ali pa prejmejo knjižno darilo (knjiga 
o otroških boleznih, vzgoji, otrokovem razvoju…), izvezene 
copatke ali dodatno nakazilo bank pri odprtju računov za 
novorojence, tretje pa pošljejo simbolično darilo in čestitko. Med 
posebnostmi, ki jih velja omeniti, sodijo sadika visokodebelnega 
drevesa iz Kozjanskega parka, ki jo poleg denarne nagrade 
podari vsakemu svojemu novorojencu občina Kozje, zagotovo 
pa so posebnega pomena tudi srečanja z županom ali celo 
županov obisk novorojenca. Enkratna denarna pomoč za 
novorojence je enkratna denarna pomoč upravičencu, ki 
se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero 
se družini zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, 
ki nastanejo z rojstvom otroka. Ta pomoč ni enaka tisti, ki jo 
izplačujejo pristojni centri za socialno delo. Večina slovenskih 
občin izplača denarno nagrado ob rojstvu otroka ne glede na 
dohodek občanov. Izjema je Mestna občina Ljubljana, ki pomoč 
dodeljuje le socialno najšibkejšim občankam in občanom. Vse 
slovenske občine imajo v pravilniku zapisano, da je upravičenec 
do pomoči eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta 
upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije 
in da imata na dan rojstva novorojenca prijavljeno stalno 
prebivališče v dotični občini. Če starša novorojenca ne živita 
skupaj, je upravičenec do pomoči tisti od staršev, pri katerem 
novorojenec dejansko živi. Večina slovenskih občin ima na 
svoji spletni strani oziroma v občinski glavni pisarni ali tajništvu 
na voljo vlogo, katere rok za oddajo se od občine do občine 
razlikuje (različno, 3 – 6 mesecev po otrokovem rojstvu). 
Razlike so tudi v zahtevanih prilogah, ki jih je potrebno priložiti 
k vlogi, nekaj osebnih podatkov pa lahko občine pridobijo iz 
Centralnega registra prebivalstva. 

Primerjava mestnih občin pri dodeljevanju pomoči ob rojstvu 
otrok 

Celje: 
110,00 EUR za prvega novorojenca, 130,00 EUR za drugega in 
170,00 EUR za tretjega, ter vsakega naslednjega novorojenca 
v družini.
Koper: 
daje staršem enotni znesek 200,00 EUR za novorojence. 
Kranj: 
namenja staršem enotni znesek za novorojence v višini 112,67 
EUR.
Ljubljana: 
namenja staršem za novorojence pomoč v višini 380,00 EUR, 
vendar samo za socialno najšibkejše občanke in občane. 
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Maribor: 
ima enotni znesek za novorojence v višini 105,00 EUR. Sofinancirajo nadomestke materinega mleka (mlečne formule) s socialno 
indikacijo do starosti 6 mesecev, ter do 18. meseca starosti za dojenčke in male otroke zaradi zdravstvene indikacije.
Murska Sobota: 
ne daje denarne pomoči ob rojstvu otroka, ampak družini podari knjigo v vrednosti približno 50,00 EUR. 
Nova Gorica: 
namenja staršem enotni znesek za novorojence v višini 500,00 EUR.
Novo mesto: 
ima enotni znesek za novorojence v višini 200,00 EUR. 
Ptuj: 
dodeljuje staršem za novorojence enotni znesek 100,00 EUR. 
Slovenj Gradec: 
podeljuje staršem enotni znesek za novorojence v višini 100,00 EUR. Staršem pošljejo tudi čestitko župana ob rojstvu otroka. 
Velenje: 
Mestna občina Velenje že od leta 2006 podeljuje enkratne denarne pomoči za novorojence, pošilja čestitke župana ob rojstvu 
otroka, ter organizira ob občinskem prazniku letna srečanja novorojencev in njihovih staršev, na katerem ob nagovoru župana, 
krajšem kulturnem programu otrok iz Vrtca Velenje in pogostitvi, prejmejo novorojenci tudi simbolično darilo. Prav tako imajo 
starši, na podlagi javnega poziva Mestne občine Velenje bankam, od leta 2011 možnost odpreti osebne račune za novorojence 
pri Poštni banki Slovenije (PBS), Banki Koper, UniCredit Bank in Novi ljubljanski banki (NLB), s katerimi je Mestna občina Velenje 
sklenila sodelovanje za ta namen. Na odprte osebne račune novorojencem se nakaže občinska pomoč ob rojstvu otroka, hkrati 
pa jim banka nakaže še svoj znesek na ta račun. Višina nakazila banke znaša pri PBS 30,00 EUR, pri Banki Koper 25,00 EUR, 
pri UniCredit Bank 20,00 EUR in pri NLB 10,00 EUR. Skoraj vse te banke podelijo ob tem tudi simbolična darila. Starši se o tem 
seznanijo ob oddaji vloge v vložišču Mestne občine Velenje, kjer imajo na vpogled ponudbe vseh štirih bank. Na obrazcu oz. 
vlogi za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca v Mestni občini Velenje, v kolikor se odločijo za ta namen odpreti 
osebni račun novorojencu, izpolnijo davčno številko in številko osebnega računa novorojenca, ter naziv izbrane banke. V času 
sodelovanja z bankami, so se samo štirje starši odločili odpreti račune za novorojence pri teh štirih bankah, kamor jim je bil, poleg 
enkratne denarne pomoči za novorojenca s strani Mestne občine Velenje, nakazan še dodatni znesek s strani izbrane banke.

4. NAČELA:
Spremembe in dopolnitve člena pravilnika predlagamo iz zgoraj navedenih razlogov. Ostala določila pravilnika, ostanejo 
nespremenjena. 

PODATKI O ROJSTVIH IN PODELJENIH POMOČEH ZA NOVOROJENCE V MOV, od uvedbe pravilnika 

5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Predlagani akt bo povzročil dodatne stroške v proračunu Mestne občine Velenje. Dodatna potrebna sredstva na postavki Pomoč 
staršem ob rojstvu otrok, bomo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz postavke Prispevki za zdravstveno zavarovanje. V 
proračunu 2013 je predviden na postavki 40320016 Pomoč staršem ob rojstvu otrok znesek v višini 33.400,00 EUR. V kolikor 
se bo trend rojstev zvišal in pristanemo (ob predpostavki  90 % prosilcev od vseh upravičencev) pri približno 370 pomoči, bi 
potrebovali ob sedanji višini pomoči 100,00 EUR znesek v višini 37.000,00 EUR. Pri predlogu za 50 % povišanje, torej na znesek 
150,00 EUR s 1. 4. 2013, pa bo potrebnih še približno dodatnih 17.000,00 EUR, kar predstavlja skupaj za proračun 2013 na 
postavki Pomoč staršem ob rojstvu otrok predviden znesek v višini 50.400,00 EUR.

V Velenju, 5. 3. 2013

Pripravila:
Dragica KAUZAR, univ.dipl.soc., l.r.

Višja svetovalka II. za varstvo
in vzgojo predšolskih otrok

Drago MARTINŠEK, univ.dipl.soc., l.r.  
Vodja Urada za družbene dejavnosti
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dohodek občanov. Izjema je Mestna občina Ljubljana, ki pomoč dodeljuje le socialno najšibkejšim občankam 
in občanom. Vse slovenske občine imajo v pravilniku zapisano, da je upravičenec do pomoči eden od 
staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in da 
imata na dan rojstva novorojenca prijavljeno stalno prebivališče v dotični občini. Če starša novorojenca ne 
živita skupaj, je upravičenec do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi. Večina 
slovenskih občin ima na svoji spletni strani oziroma v občinski glavni pisarni ali tajništvu na voljo vlogo, 
katere rok za oddajo se od občine do občine razlikuje (različno, 3 – 6 mesecev po otrokovem rojstvu). 
Razlike so tudi v zahtevanih prilogah, ki jih je potrebno priložiti k vlogi, nekaj osebnih podatkov pa lahko 
občine pridobijo iz Centralnega registra prebivalstva.  
 
Primerjava mestnih občin pri dodeljevanju pomoči ob rojstvu otrok  
 
Celje: 110,00 EUR za prvega novorojenca, 130,00 EUR za drugega in 170,00 EUR za tretjega, ter vsakega 
naslednjega novorojenca v družini. 
Koper: daje staršem enotni znesek 200,00 EUR za novorojence.  
Kranj: namenja staršem enotni znesek za novorojence v višini 112,67 EUR. 
Ljubljana: namenja staršem za novorojence pomoč v višini 380,00 EUR, vendar samo za socialno 
najšibkejše občanke in občane.  
Maribor: ima enotni znesek za novorojence v višini 105,00 EUR. Sofinancirajo nadomestke materinega 
mleka (mlečne formule) s socialno indikacijo do starosti 6 mesecev, ter do 18. meseca starosti za dojenčke 
in male otroke zaradi zdravstvene indikacije. 
Murska Sobota: ne daje denarne pomoči ob rojstvu otroka, ampak družini podari knjigo v vrednosti približno 
50,00 EUR.  
Nova Gorica: namenja staršem enotni znesek za novorojence v višini 500,00 EUR. 
Novo mesto: ima enotni znesek za novorojence v višini 200,00 EUR.  
Ptuj: dodeljuje staršem za novorojence enotni znesek 100,00 EUR.  
Slovenj Gradec: podeljuje staršem enotni znesek za novorojence v višini 100,00 EUR. Staršem pošljejo tudi 
čestitko župana ob rojstvu otroka.  
Velenje: Mestna občina Velenje že od leta 2006 podeljuje enkratne denarne pomoči za novorojence, pošilja 
čestitke župana ob rojstvu otroka, ter organizira ob občinskem prazniku letna srečanja novorojencev in 
njihovih staršev, na katerem ob nagovoru župana, krajšem kulturnem programu otrok iz Vrtca Velenje in 
pogostitvi, prejmejo novorojenci tudi simbolično darilo. Prav tako imajo starši, na podlagi javnega poziva 
Mestne občine Velenje bankam, od leta 2011 možnost odpreti osebne račune za novorojence pri Poštni 
banki Slovenije (PBS), Banki Koper, UniCredit Bank in Novi ljubljanski banki (NLB), s katerimi je Mestna 
občina Velenje sklenila sodelovanje za ta namen. Na odprte osebne račune novorojencem se nakaže 
občinska pomoč ob rojstvu otroka, hkrati pa jim banka nakaže še svoj znesek na ta račun. Višina nakazila 
banke znaša pri PBS 30,00 EUR, pri Banki Koper 25,00 EUR, pri UniCredit Bank 20,00 EUR in pri NLB 
10,00 EUR. Skoraj vse te banke podelijo ob tem tudi simbolična darila. Starši se o tem seznanijo ob oddaji 
vloge v vložišču Mestne občine Velenje, kjer imajo na vpogled ponudbe vseh štirih bank. Na obrazcu oz. 
vlogi za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca v Mestni občini Velenje, v kolikor se odločijo za 
ta namen odpreti osebni račun novorojencu, izpolnijo davčno številko in številko osebnega računa 
novorojenca, ter naziv izbrane banke. V času sodelovanja z bankami, so se samo štirje starši odločili odpreti 
račune za novorojence pri teh štirih bankah, kamor jim je bil, poleg enkratne denarne pomoči za novorojenca 
s strani Mestne občine Velenje, nakazan še dodatni znesek s strani izbrane banke. 
 
4. NAČELA: 
Spremembe in dopolnitve člena pravilnika predlagamo iz zgoraj navedenih razlogov. Ostala določila 
pravilnika, ostanejo nespremenjena.  
 
PODATKI O ROJSTVIH IN PODELJENIH POMOČEH ZA NOVOROJENCE V MOV, od uvedbe pravilnika  
 

LETO ROJSTVA POMOČI PRORAČUNSKA SREDSTVA DELEŽ 
2006 318 226 18.862 EUR 71,1 % 
2007 309 245 20.448 EUR 79,3 % 
2008 322 308 25.706 EUR 95,7 % 
2009 378 350 33.644 EUR 92,6 % 
2010 370 333 33.300 EUR 90,0 % 
2011 362 337 33.700 EUR 93,1 % 
2012 403 361 36.100 EUR 89,6 % 

Op.: Vir – podatki o rojstvih iz CRP aplikacije 
 
5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
Predlagani akt bo povzročil dodatne stroške v proračunu Mestne občine Velenje. Dodatna potrebna sredstva 
na postavki Pomoč staršem ob rojstvu otrok, bomo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 
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ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) predlagam 
svetu, da ta pravilnik sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

POROČILO
o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2012

Končno poročilo o delovanju Zavoda KSSENA v letu 2012 – 1. redna seja Sveta zavoda KSSENA v letu 2013 

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško / Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region / Koroška 37a / SI – 3320 Velenje / Slovenija 

1 

Poslovno in programsko upravljanje Zavoda KSSENA 

1 Poslovno upravljanje 

1.1 Finančno poslovanje 
Viri financiranja Zavoda KSSENA: 

- S sredstvi ustanoviteljev: MO Velenje, MO Celje, MO Slovenj Gradec in KP Velenje; 
- S sredstvi iz naslova pridobljenih del oziroma projektov iz ostalih evropskih programov 

(Inteligentna energija Evrope, Cilj 3 in drugi); 
- Tržna dejavnost - iz dela opravljenega na trgu. 

Finančno poslovanje Zavoda KSSENA poteka v skladu s pogoji nacionalne zakonodaje, s pogoji 
Evropske komisije in internimi pravilniki Zavoda KSSENA. 

 

1.1.1. Kadrovsko poslovanje 
V letu 2012 ni bilo sprememb na kadrovskem področju. V mesecu maju je bil objavljen razpis za 
direktorja KSSENA, v mesecu juniju je Svet Zavoda KSSENA potrdil direktorja KSSENA. Do oktobra 
2012 so vsi ustanovitelji potrdili direktorja KSSENA za mandatno obdobje 4 let (2012 – 2016). 
 

Stanje zaposlenih v Zavodu KSSENA na dan  31.12.2012: 
Naziv delovnega 
mesta 

Vir financiranja Strokovni naziv/izobrazba Vrsta zaposlitve 

Direktor Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Dipl. inž. str. Določen čas 4 leta – 
poteče 28.10.2016 

Samostojni 
svetovalec za 
energijo  

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ. dipl. inž. str. Nedoločen čas  

Samostojni 
svetovalec za 
energijo  

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ. dipl. inž. str. Nedoločen čas  

Poslovni sekretar Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ. dipl. ekon. Nedoločen čas 

Področni svetovalec 
za energijo  

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ. dipl. ekon. Nedoločen čas 

Strokovni sodelavec 
za energijo 

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Dipl. inž. el. Nedoločen čas 

 

1.1.2. Izobraževanje in usposabljanje 
 
 Udeležba na mednarodni konferenci  »3rd Annual Renewable Energy Finance & 

Infrastructure Summit«, 22-23.2.2012, Dunaj, Avstrija; 
 Snemanje za prispevek o ESUS-u, zaradi prijave projekta na razpis časnika Finance – 

Projekt uporabe OVE – Ljubljana, marec 2012. 
 Sejem MEGRA, ENGRA, KOGRA – Na razstavnem prostoru Zavoda KSSENA sem 

predstavljala aktivnosti našega Zavoda s poudarkom na projektu ESUS – Gornja Radgona, 
marec 2012. 

 MOVE – seminar na megri 30.3.2012: »BIOBIVANJE IN SOCIOLOŠKI VIDIK 
BIOGRADNJE” 

 Seminar na Megri ZRMK 30.3.2012: »Vloga lokalnih skupnosti pri trajnostnem razvoju 
Slovenije« 

 Okrogla miza Energetik.net: »Modro gospodarstvo – ali kako zaslužiti s učinkovito rabo 
energije«, Celje, Sejem Energetika, Celjski sejem, četrtek, 17. maj 2012 : 

Poslovno in programsko upravljanje Zavoda KSSENA

1 Poslovno upravljanje

1.1 Finančno poslovanje
Viri financiranja Zavoda KSSENA:
- S sredstvi ustanoviteljev: MO Velenje, MO Celje, MO Slovenj Gradec in KP Velenje;
- S sredstvi iz naslova pridobljenih del oziroma projektov iz ostalih evropskih programov (Inteligentna energija Evrope, Cilj 3 

in drugi);
- Tržna dejavnost - iz dela opravljenega na trgu.
Finančno poslovanje Zavoda KSSENA poteka v skladu s pogoji nacionalne zakonodaje, s pogoji Evropske komisije in internimi 
pravilniki Zavoda KSSENA.

1.1.1. Kadrovsko poslovanje
V letu 2012 ni bilo sprememb na kadrovskem področju. V mesecu maju je bil objavljen razpis za direktorja KSSENA, v mesecu 
juniju je Svet Zavoda KSSENA potrdil direktorja KSSENA. Do oktobra 2012 so vsi ustanovitelji potrdili direktorja KSSENA za 
mandatno obdobje 4 let (2012 – 2016).

1.1.2. Izobraževanje in usposabljanje

� Udeležba na mednarodni konferenci  »3rd Annual Renewable Energy Finance & Infrastructure Summit«, 22-23.2.2012, 
Dunaj, Avstrija;

� Snemanje za prispevek o ESUS-u, zaradi prijave projekta na razpis časnika Finance – Projekt uporabe OVE – Ljubljana, 
marec 2012.

� Sejem MEGRA, ENGRA, KOGRA – Na razstavnem prostoru Zavoda KSSENA sem predstavljala aktivnosti našega Zavoda 
s poudarkom na projektu ESUS – Gornja Radgona, marec 2012.

� MOVE – seminar na megri 30.3.2012: »BIOBIVANJE IN SOCIOLOŠKI VIDIK BIOGRADNJE”
� Seminar na Megri ZRMK 30.3.2012: »Vloga lokalnih skupnosti pri trajnostnem razvoju Slovenije«
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� Okrogla miza Energetik.net: »Modro gospodarstvo – ali kako zaslužiti s učinkovito rabo energije«, Celje, Sejem Energetika, 
Celjski sejem, četrtek, 17. maj 2012 :

� Zaključevanje izobraževanja za Evropskega energetskega menedžerja v okviru projekta EUREM, oktober 2011 – junij 
2012;

� Delavnica SEAP-LEK, SOS, 27.6.2012, Ljubljana;
� Udeležba na konzorciju LEAS, 28.6.2012, Gorica;
� Študijski obisk v mestu Genova in okoliških občin v okviru projekta MEDEA (partner SOS); julij 2012;
� Udeležba na izobraževanju za Energetskega izkazničarja, ZRMK, 4.9.-7.9.2012, Maribor;
� Predavanje na ‘’KAKOVOSTNA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADB’’; MOS Celje, september 2012
� Predavanje na konferenci ENESCOM, 28.9.2012, Kranj
� Konferenca MOVE (Inovativne rešitve za povečanje energetske učinkovitosti):oktober 2012 Gradec;
� Zaključna konferenca projekta MOVE, oktober 2012, Ptuj.

1.1.3. Izvajanje nalog in projektov na trgu

Realizirane aktivnosti:
� Izvajanje strokovne podpore v okviru projekta GUTS, naročnik MO Velenje;
� Izvajanje strokovne podpore v okviru projekta M2RES, naročnik MO Velenje;
� Izvajanje energetskega menedžmenta za občino Nazarje – v izvajanju;
� Priprava DIIP-a za podelitev koncesije distribucije toplotne energije v občini Nazarje;
� Priprava strokovnih podlag za postavitev sončne elektrarne v občini Ljubno;
� Organizacija konference na temo trajnostne mobilnosti, naročnik MO Velenje;
� Priprava strokovnih podlag za trajnostno mobilnost v občini Murska Sobota; naročnik MO Murska Sobota.

Realizirane aktivnosti energetskega menedžmenta:
� Upravljanje dveh mikro fotovoltaičnih elektrarn (MFE) na OŠ Gustav Šilih in OŠ Livada – kontinuirana dejavnost.
� Priprava razpisa in DIIP-a za postavitev MFE na OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu in OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu.

2 Programsko upravljanje

2.1 Dejavnost KSSENA˝

Energetski menedžment

Realizacija aktivnosti:
� Priprava tehnične specifikacije in nabor ukrepov za energetsko sanacijo javne razsvetljave – (tehnično in splošno svetovanje 

za MO Celje, Velenje in Slovenj Gradec);
� Priprava poročila o stanju javne razsvetljave za MO Velenje in Celje v letu 2011;
� Posodobitev katastra in priprava strategija razvoja JR v MO Velenje in Celje (v izvajanju),
� Posodobitev in vgradnja LEC naprave na prižigališču TP Gorica;
� Posodobitev sistema za spremljanje rabe energije v javnih zgradbah v MO Velenje in Slovenj Gradec;
� Priprava strokovnih podlag za izvajalce za pripravo okvirne ponudbe rekonstrukcije javne razsvetljave v MO Velenje 

(GeoEnergetika, EsRES in Petrol);
� Posodobitev in spremnljenje energetskega knjigovodstva za MO Velenje, Celje in Slovenj Gradec;
� Priprava in oddaja lokalnega energetskega koncepta za MO Velenje,
� Podaljšanje pilotne postavitve opreme za nadzor JR,  Enres,
� Priprava pilotnega projekta JR, predstavitev podjetja GGE,
� Priprava razpisne dokumentacije in DIIP-a za postavitev MFE za MO Slovenj Gradec – izvedeno;
� Izdelava osnutka DIIP za javno razsvetljavo v MO Velenje;
� Izdelava  Razširjenega energetskega pregleda ZD Velenje, Dom borcev in Galerija Velenje ter izdelava DIIP-a (za ZD Velenje) 

za prijavo na razpis Energetska sanacije javnih zgradb,
� Izdelava  Razširjenega energetskega pregleda vrtca Tončke Čečeve, enota Hudinja,
� Priprava strokovnih podlag za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih 

skupnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor (priprava investicijske dokumentacije za MO Velenje in energetskih pregledov 
za MO Velenje (3 zgradbe), Celje (1 zgradba) in Slovenj Gradec (3 zgradbe).

A. Komuniciranje s splošno in strokovno javnostjo

Realizacija aktivnosti:
Organizacija in izvedba izobraževalnih in ostalih javnih dogodkov:
� Priprava delavnica za zagotavljanje kakovosti zelenih storitev v okviru projekta Prometheus, Mengeš, maj 2012.
� Regijska delavnica Ogljični odtis Savinjske regije, Celje, 1.6.2012.
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� Konferenca Trajnostna mobilnost, Velenje, september 2012.
                                 
E-informacije portala KSSENA
� E-informiranje preko spletnega portala poteka redno. 

Izdajanje časopisa Sinenergije
� V letu 2012 so izšle 4 številka časopisa Sinenergija:
- Sinenergija št. 1: Energija vetra, 5.000 izvodov;
- Sinenergija št. 2: Bivalno okolje, 3.000 izvodov;
- Sineenrgija št. 3: Trajnostna mobilnost, 3.000 izvodov;
- Sinenergija št. 4: Avstrija, 5.000 izvodov.

Projektno delo in vključevanje v projekte na nacionalni in evropski ravni

B. Horizontalne aktivnosti

Sodelovanje v delovnih in projektnih skupinah na lokalni in nacionalni ravni

Realizacija aktivnosti:
Opis/Aktivnosti
� Delovanje KSSENA kot strokovni sodelavec v združenju NALAS – Združenje lokalnih skupnosti JV Evrope – operativni 

sestanek v Tirani, oktober 2012;
� Delovanje KSSENA v Konzorciju lokalnih energetskih agencij Slovenije.

C. Komunikacija in diseminacija rezultatov projekta

Komuniciranje s splošno in strokovno javnostjo

Realizacija aktivnosti: 
� Predstavitev na delavnici Svetovne banke (World Bank): Energetski menedžment v lokalnih skupnostih v JV Evropi, Dunaj, 

Februar 2012;
� Predstavitev na Energetskih dnevih v okviru Konvencije županov v Zenici, BiH, september 2012;
� Predstavitev na Energetskih dnevih v okviru Konvencije županov v Prijedoru, BiH, oktober 2012;
� Sodelovanje na konferenci in okrogli mizi ‘’Greening European Regions’’, Oisterwijk, Nizozemska, december 2012.
� Objava strokovnih člankov:

- Energetika.net,
- Finance.

D. Kooperacijske aktivnosti
� Sodelovanje na delavnici »Energetsko učinkovito prezračevanje v zgradbah«, Celovec, maj 2012;
� Sodelovanje na delavnici »Energetsko učinkovita obnova vrtcev«, Slovenska Bistrica, maj 2012;
� Sodelovanje na konferenci ‘’Green Twinning’’, ZRMK, Ljubljana, November 2012;
� Sodelovanje na delavnici v okviru zaključnega srečanja Lokalnih energetskih agencij, Maribor, december 2012.

1.2.1. Novi projekti in programi v izvajanju

Projekti v izvajanju
� Projekt v izvajanju: RegCEP KSSENA je partner v mednarodnem projekt, katerega idejni vodja je Shanon Development iz 

Irske. Projekt je bil prijavljen na program Intelligent Energy Europe in je že zaključen:
- Priprava »Načrta aktivnosti Orodjarskega grozda« (jan-feb 2011);
- Priprava pilotnega projekta postavitev SE (mar-april 2011);
- Udeležba na sestanku projektnih partnerjev v Lappeenranti, Finska (17.-20.2011)
- izdelava dokumenta: Pilotni projekt Slovenija (»Pilot project Slovenia«);
- izdelava dokumenta: Pristop s strani Grozda (»Cluster approach«);
- Udeležba na zaključnem sestanku projektnih partnerjev v Debrecenu, Madžarska (8.-10.11. 2011);
- Priprava in izvedba končnega poročila projekta;
- Priprava končnega finančnega in tehničnega poročila projekta.

Projekt je bil zaključen v zaključku leta 2011, v letu 2012 so bile zaključene tudi finančne transakcije.

� Projekt v izvajanju: Prometheus KSSENA je partner v mednarodnem projekt, katerega idejni vodja je CRACA iz Italije. 
Projekt je bil prijavljen na program Intelligent Energy Europe in je že zaključen:

Aktivnosti v letu 2012
- razvoj grozda zelenih energetskih storitev;
- razvoj pilotnega projekta GES (Green Energy Service);
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- priprava projektnih brošur;
- udeležba na zaključnem sestanku projekta v Este, Italija, April 2012,
- oddaja končnega poročila.

� Projekt v izvajanju: Euronet 50/50 KSSENA je partner v mednarodnem projekt, katerega idejni vodja je CRACA iz Italije. 
Projekt je bil prijavljen na program Intelligent Energy Europe in je je že zaključen:

Aktivnosti v letu 2012
- koordinacija aktivnosti s šolami in redna srečanja na šolah z ravnatelji in učitelji – vodji projekta,
- organizacija in izvedba štirih zaključnih dogodkov na osnovnih šolah (OŠ Frana Roša Celje, OŠ Antona Aškerca Velenje, OŠ 

Šmartno pri Slovenj Gradcu in OŠ Šalek), ter organizacija petega zaključnega dogodka na OŠ Mihe Pintarja Toleda,
- vodenje delovnega paketa 6 (WP6) v okviru katerega je bil izdelan dokument D21 – Podloga za izvajanje aktivnosti v drugem 

letu in izračuni prihrankov v letu 2011 (na podlagi prejetih izpolnjenih podlog s strani partnerjev, je bila narejena analiza vseh 
šol, ki so vključene v projekt) in dokument D22 – Raba in prihranki pri energiji na vseh šolah vključenih v projekt, 

- aktivna udeležba na zaključnem projektnem sestanku na Kreti, marec 2012, 
- koordinacija aktivnosti z vsemi partnerji na projektu za posamezna poročila, internetno stran Euronet 50/50, bloge posameznih 

šol, itd.
- priprava gradiva, prevod in tisk zaključnega priročnika,
- oddaja končnega poročila.

� Projekt v izvajanju: MOVE KSSENA je partner v mednarodnem projekt, katerega vodja je E-Zavod s Ptuja. Projekt je bil 
prijavljen na program Cilj 3: Slovenija - Avstrija in je je že zaključen:

Aktivnosti v letu 2012
- Priprava in oddaja poročila (5. Poročevalsko obdobje), dopolnitve za 4. Poročilo
� Snemanje prispevka ESUS za finance – marec 2012
- Priprava treh brošur (vsebine, urejanje, tisk, …):
� Primerjava zgradb na osnovi Benchmarking analize
� Katalog za investicijsko odločanje pri investiranju v energetsko sanacijo zgradb
� Katalog za investicijsko odločanje pri postavitvi sončnih elektrarn
- Udeležba na konferenci v Gradcu
- Priprava poročevalskih dokumentov
- Izdelava projektnih dokumentacij energetske sanacije za dva objekta po odobritvi
- Predstavitev esus na En.Občina – Portorož
- Predstavitev esus na zaključni konferenci  MOVE
- Udeležba na zaključni konferenci MOVE – Ptuj
- Končno poročilo je v pripravi (oddaja december 2012).

� Projekt v izvajanju: Energcity
KSSENA sodeluje kot partner na projektu Enercity – izboljšanje energetske učinkovitosti v mestih skozi primere dobrih praks in 
analize stanj v različnih evropskih mestih. 
Aktivnosti v letu 2012
- Pridobitev in urejanje podatkov od GURS-a;
- Združevanje podatkov o zgradbah s podatkovnimi bazami prejetih od GURS-a;
- Preslikava podatkov v ustrezen koordinatni sistem;
- Priprava in oddaja poročil za tretje poročevalsko obdobje;
- Dopolnitve poročil za drugo in tretje poročevalsko obdobje;
- Predstavitev projekta na ENGRI (sejem MEGRA), 30.3.2012, Gornja Radgona;
- Predstavitev dosedanjega poteka projekta na Direktoratu za energijo (g. Boris Selan), 16.3.2012, Ljubljana, SI;
- Predstavitev delnih rezultatov projekta v LEAD, 12.4.2012, Krško, SI;
- Pridobitev potrdila s strani FLC za drugo in tretje poročevalsko obdobje;
- Projektni sestanek in SG sestanek, 20.-23.5.2012, Praga, Češka;
- Uskladitev podatkov o zgradbah s podatki pridobljeni na GURS-u, Realis d.o.o.
- Predstavitev delovanja spletnega orodja WEB-GIS, 10.9.2012, MO Velenje, urad z Okolje in prostor
- Projektni sestanek, 14.-17.10.2012, Bologna, Italija;
- Predstavitev projekta MO Velenje, 18.10.2012, Portorož, Slovenija.

� Projekt v izvajanju: Meshartility. KSSENA v sodelovanju z Energetsko agencijo iz Murcie, Španija sodeluje na programu IEE. 
Namen projekt je pristop občin k izdelavi in implementaciji lokalnih akcijskih načrtov za zmanjšanje emisij CO2 in pristopu k 
Konvenciji županov. 

- Zaključek pogajanj z Evropsko komisijo in priprava na izvedbo – maj 2012;
- Sodelovanje na začetnem sestanku v Bruslju (29-31.5.2012).
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Novi projekti:
� Geo SEE. KSSENA bo v sodelovanju z Infracom IT S.p.A. iz Italije sodelovala kot vodilni partner na projektu, ki bo raziskal 

kombinirano možnost uporabe obnovljivih virov energije v lokalnem območju. Prijava projekta: november 2011. Projekt je 
ODOBREN. Program: Cilj 3: jugovzhodna Evropa. 

� Es RES. KSSENA bo v sodelovanju z mestom Tullm iz Avstrije sodelovala kot partner na projektu, ki spodbuja prenose dobrih 
praks na področju lokalne energetske učinkovitosti in izkoriščanja obnovljivih virov energije v lokalnem območju. Prijava 
projekta: november 2011. Projekt je v fazi ocenjevanja. Program: Cilj 3: jugovzhodna Evropa. Projekt ni bil odobren.

� Invest in Green. KSSENA bo v sodelovanju z občino Varpolata iz Madžarske sodelovala kot partner na projektu, ki  spodbuja 
integrirane aktivnosti za bolj zeleno in konkurenčno ekonomijo na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije v JV Evropi. Prijava projekta: november 2011. Projekt je v fazi ocenjevanja. Program: Cilj 3: jugovzhodna Evropa.  
Projekt ni bil odobren.

� Trace. KSSENA bo v sodelovanju z občino Pirej iz Grčije sodelovala kot partner na projektu, ki  gredi predvsem na izmenjavi 
dobrih praks med občinami na področju zakonodaje pri gradnji nizkoenergijskih in pasivnih objektiv v JV Evropi.  Prijava 
projekta: november 2011. Projekt je ODOBREN. Program: Cilj 3: jugovzhodna Evropa.

� GPP SURE. KSSENA bo v sodelovanju z MO Velenje in Energetsko agencijo iz Malma (Švedska) ter drugimi partnerji 
sodelovala na programu IEE. Namen projekt je spodbujanje občin in promocija zelenih javnih naročil. Prijava projekta: maj 
2012. Rezultati prijave projekta bodo znani novembra 2012. Projekt ni bil odobren.

� MINI Contract. KSSENA bo v sodelovanju z Energetsko agencijo iz Zagreba ter drugimi partnerji sodelovala na programu 
IEE. Namen projekt je spodbujanje in promocija občin za investicije na področju URE in OVE v sodelovanju z zasebnim 
sektorjem. Prijava projekta: maj 2012. Rezultati prijave projekta bodo znani novembra 2012. Projekt ni bil odobren.

� C CLUE – Prijava projekta maj 2012 v okviru programa IEE (vrednost projekta 74.040€). Rezultati prijave projekta bodo znani 
novembra 2012. Projekt ni bil odobren.

� RePub -  Prijava projekta maj 2012 v okviru programa IEE (vrednost projekta 122.680€). Rezultati prijave projekta bodo znani 
novembra 2012. Projekt ni bil odobren.

� INTELLIGENT M&T - Prijava projekta maj 2012 v okviru programa IEE (vrednost projekta 77.310€). Rezultati prijave projekta 
bodo znani novembra 2012. Projekt ni bil odobren.

� ENERGY2KIDS - Prijava projekta maj 2012 v okviru programa IEE (vrednost projekta 83.272€). Rezultati prijave projekta 
bodo znani novembra 2012. Projekt ni bil odobren.

� GET ENERCY - Prijava projekta maj 2012 v okviru programa IEE (vrednost projekta 132.646€). Rezultati prijave projekta 
bodo znani novembra 2012. Projekt ni bil odobren.

� IndCEP - Prijava projekta maj 2012 v okviru programa IEE (vrednost projekta 60.022€). Rezultati prijave projekta bodo znani 
novembra 2012. Projekt ni bil odobren.

� EURONETΣ 50/50 - Prijava projekta maj 2012 v okviru programa IEE (vrednost projekta 85.788€). Rezultati prijave projekta 
bodo znani novembra 2012. Projekt JE odobren.

� BIOACT - Prijava projekta maj 2012 v okviru programa IEE (vrednost projekta 120.700€). Rezultati prijave projekta bodo 
znani novembra 2012. Projekt ni bil odobren.

� AGEnergy - Prijava projekta maj 2012 v okviru programa IEE (vrednost projekta 94.610€). Rezultati prijave projekta bodo 
znani novembra 2012. Projekt ni bil odobren.

� FUTURE_CARS - Prijava projekta maj 2012 v okviru programa IEE (vrednost projekta 133.333€). Rezultati prijave projekta 
bodo znani novembra 2012. Projekt ni bil odobren.

� EFFICIENCY2.1** - Prijava projekta maj 2012 v okviru programa IEE. Rezultati prijave projekta bodo znani novembra 2012. 
Projekt ni bil odobren.

� PROVEN  - prijava projekta aprila 2012 v okviru programa Mediteran(MED) (vrednost projekta 140.000) Rezultati prijave 
projekta bodo znani decembra 2012. Projekt ni bil odobren.

� RESEC- prijava projekta aprila 2012 v okviru programa Mediteran(MED). Rezultati prijave projekta bodo znani decembra 
2012. Projekt ni bil odobren.

� EE CULTURE (Energetska učinkovitost kulturne dediščine) – prijava projekta april 2012 v okviru programa Slovenija – 
Hrvaška. Rezultati bodo znani marca 2013. Projekt je v fazi ocenjevanja.

Februar,  2013
  

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
Koroška 37/a

SI – 3320 Velenje
Slovenija

tel.:  +386 3 896 1 520
fax.: +386 3 896 1 522

www: www.kssena.si 

Pripravil:
Boštjan KRAJNC, l.r.

direktor
tel.: +386 3 896 1 523

e-mail: bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu 
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POROČILO 
o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija 

za leto 2012

I. POSLOVNO POROČILO 

USTANOVA VELENJSKA KNJIŽNA FUNDACIJA
Kratica: UVKF 
Sedež ustanove: Kopališka 3, 3320 Velenje
Izpostava: Kabinet UVKF, Stari trg 26, 3323 Velenje

Ustanoviteljica: Mestna občina Velenje
Organ, pristojen za ustanovo: Ministrstvo RS za kulturo 
Datum ustanovitve: 19. 06. 2001
Ustanova je vpisana v razvid pri MNZ RS 
pod št. 0302-18/05-028/19-01 (27/06-2001).

Matična št. ustanove: 1577166  
Davčna št. ustanove: 75587653  
TRR pri Abanki Vipa, eks. Velenje: 05100-8011935842

Reg. SKD (Ajpes): dejavnost drugih članskih organizacij 
(91.330)
Reg. SKIS (Ajpes): neprofitni izvajalec storitev (15000)
Datum vpisa v PRS: 29. 08. 2001   

Ustanova ni identificirana za DDV (1. tč. 94. čl. ZDDV-1 in 287. 
čl. direktive o DDV).
Ustanovitveni kapital (2001): 4.804.584,00 sit (20.050 eur)

Odgovorna oseba/zastopnik ustanove (poobl. 18/4-2006): 
Ivo Stropnik, vodja fundacije, glavni in odgovorni urednik

Upravni odbor ustanove (2010–2015): 
Drago Bahun, dr. Matjaž Kmecl, dr. Milan Medved, 
Srečko Meh, Marko Škoberne 

NAMEN IN KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI UVKF
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je neprofitna 
kulturna ustanova, ki jo je leta 2001 ustanovila Mestna občina 
Velenje. UVKF nudi moralno, (so)organizacijsko in strokovno 
podporo književni umetnosti in jezikovni kulturi v velenjskem 
prostoru in širše ter spodbuja k pokroviteljstvu, donatorstvu, 
mecenstvu idr. oblikam podpore svojega programa z 
literarnoumetniško, literarnofestivalsko, knjižnozaložniško, 
jezikovnokulturno idr. produkcijo, ki ima v Velenju avtorsko, 
ustvarjalno, predmetno, raziskovalno, umetniško, festivalno, 
organizacijsko, vzgojno-izobraževalno, promocijsko idr. 
izhodišče, povezavo ipd. 

UVKF sodeluje s slovenskimi, mednarodnimi in tujimi 
književnimi združenji, festivali, revijami, založbami, knjižnicami, 
knjigarnami, regionalnimi in lokalnimi kulturnimi izvajalci idr. 

Partnerica UVKF pri organizaciji osrednjega letnega programa 
UVKF – Mednarodnega Lirikonfesta Velenje – je KPLZA Velenika 
– kreativna, pisateljska, lektorska in založniška asociacija.

UVKF v skladu s svojim namenom in letnim progamom: 
• spodbuja književno, knjižno-založniško, bralno in jezikovno 

kulturo v velenjskem/šaleškem prostoru in širše;
• v velenjskem, šaleškem, 03-regijskem, slovenskem in 

mednarodnem prostoru javno izvaja književno-kulturno-
edukativne prireditve s promocijo vrhunskega novejšega 
leposlovja;

• osrednje organizira Mednarodni Lirikonfest Velenje – 
tradicionalni pomladni festival liričnih umetnosti, v katerega 
vključuje večino svojih (celo)letnih aktivnosti, književnih 
produkcij, prireditev idr. (spremljevalnih) projektov;

• od leta 2002 organizira tradicionalno/vsakoletno 
mednarodno književno srečanje v Velenju (do 2007 
imenovano Herbersteinsko književno srečanje) – z 
vrhunskim umetniškim programom domačih in tujih 
književnih, glasbenih, gledaliških idr. ustvarjalcev;

• skupaj s književno asociacijo Velenika soorganizira 
mednarodno Pretnarjevo nagrado ambasadorjem 
slovenske književnosti po svetu, ki jo podeljujemo v Velenju 
od 2004–; 

• skupaj s književno asociacijo Velenika soorganizira 
slavnostno umetniško prireditev Akademija Poetična 
Slovenija s podelitvijo vseslovenske književne nagrade 
čaša nesmrtnosti-velenjica (za 10-letni vrhunski pesniški 
v XXI. st.), ki jo tradicionalno organiziramo/podeljujemo v 
Velenju od 2006/2007–); 

• (so)organizira celoletni cikel literarnih branj/večerov s 
promocijo bralne kulture – Lirikonove degustacije izbrane 
slovenske in prevodne poezije idr. liričnih umetnosti (s 
predstavitvami/gostovanji po Sloveniji in občasno v tujini); 

• izvaja edukativna literarna programa Odpiram knjigo 
in Čokolada s knjigo (z akcijo knjižne obdaritve iz fonda 
UVKF); 

• sodeluje z osrednjimi slovenskimi književnokulturnimi 
združenji (DSP, SC PEN, FSK, FF), domačimi in tujimi kult. 
festivali, ustanovami, društvi idr.; 

• v domačem/lokalnem okolju (MO Velenje) sodeluje s 
književno asociacijo Velenika, Knjižnico Velenje, Založbo 
Pozoj, ŠLD Hotenja (ZKD Velenje), Knjigarno Kulturnica, 
Mladinskim centrom Velenje, Muzejem Velenje, Festivalom 
Velenje, TIC Velenje, ŠC Velenje, KUD Muzaget, KUD 
Dudovo drevo, KS Staro Velenje idr.;

• izdaja mednarodno književno revijo za poezijo Lirikon21 
in z njo popularizira in promovira slovensko in prevodno 
pesniško ustvarjalnost ter književno esejistiko 21. st.., 
Lirikonfestove zadeve idr.;

• občasno izdaja knjižno produkcijo v vzpostavljenih edicijah/
zbirkah UVKF: Dom in misel – domoznanske monografije, 
študije in razprave; Belodvorski – leposlovje za odrasle; 
Čokolada s knjigo – leposlovje za mladino/slikanice za 
otroke; in druge publikacije (sozaložniško/partnersko).

UVKF pridobiva sredstva za delovanje/letni program:
• z letnimi dotacijami ustanovitelja/MO Velenje;
• z letnimi državnimi subvencijami, pridobljenimi na javnih 

razpisih JAK RS idr.;
• iz drugih pokroviteljskih virov;
• s prodajo lastne knjižne produkcije.
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POROČILO UVKF – 11. mednarodni Lirikonfest Velenje 
(2012)

Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je neprofitna 
kulturna ustanova brez redno zaposlenih neposredno pri UVKF, 
oz. posredno vse od ustanovitve 2001 zgolj z enim projektnim 
sodelavcem  (pri Knjižnici Velenje redno zaposlenim urednikom 
publikacij) ter od 2011 z enim sodelavcem preko celoletnega 
javnega dela ZZRS v pomoč UVKF, medtem ko letni program 
UVKF samostojno sofinancira MO Velenje, tj. v obsegu 
dejavnosti izkazanih večletnih projektov, ki so širše uveljavljeni/
referenčni in so pridobili/pridobijo državno subvencijo Javne 
agencije za knjigo RS, pokroviteljstva idr.). 

Osrednji program UVKF je vsakoletna organizacija 
mednarodnega Lirikonfesta Velenje (MLFV) – pomladnega 
festivala liričnih umetnosti v Velenju, ki (od 2008) združuje: 
od 2002 tradicionalno Herbersteinsko/mednarodno književno 
srečanje (H/MKS) z esejistično-debatnim književnim omizjem in 
festivalnim priznanjem lirikonfestov zlát za najtehtnejši esej na 
javno razpisano evropsko aktualno temo; od 2004 vsakoletno 
podelitev mednarodne Pretnarjeve nagrade (MPN) – osrednje 
slovenske zahvale ambasadorjem slovenske književnosti in 
jezika po svetu (ASKJ); od 2006/2007 slavnostno prireditev 
Akademija Poetična Slovenija (APS) s podelitvijo vseslovenske 
književne nagrade čaša nesmrtnosti-velenjica (za vrhunske 10-
letne pesniške opuse slovenskih književnikov/-ic, ki pomembno 
zaznamujejo umetniško literaturo XXI. st.); od 2005 oz. 2007 
izdajanje Rp. Lirikon21 – mednarodne revije za poezijo XXI. st. 
in Lirikonfestove zadeve; od 2006/2007 vsakoletno podelitev 
priznanja lirikonov zlát za vrhunske revijalne prevode poezije 
XXI. st. v slovenščino (vsako liho leto) in iz slovenščine v 
druge svetovne jezike (vsako sodo leto); od 2007 organizacijo 
Lirikon(fest)ovih degustacij izbrane in prevodne poezije idr. 
liričnih umetnosti; od 2007 ustvarjalna bivanja tujih in slovenskih 
književnih ustvarjalcev ter prevajalcev novejše umetniške 
literature (občasno/pridruženo tudi drugih umetnikov) na 
mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju; 
Lirikonfestova literarna abonmaja Odpiram knjigo & Čokolada 
s knjigo; od 2010 tudi vsakoletne festivalne performanse in 
umetniške postavitve Muzaget na Lirikonfestovem Olimpu 
– idr. 

Lirikonfest je z Lirikon(fest)ovimi degustacijami nekajkrat 
letno predstavljen tudi drugod po Sloveniji in na mednarodnih 
književniških gostovanjih/festivalih. 

***

V osrednjem programu 11. mednarodnega Lirikonfesta Velenje 
(2012) so bile združene naslednje tradicionalne, vseslovensko 
ugledne in mednarodno prepoznavne književne prireditve, 
publikacije, nagrade in priznanja: 11. mednarodno srečanje 
književnikov (z gosti iz 12 držav in esejističnim omizjem 
Troedinost poezije-mita-voda ter debatnimi omizji o aktualnih 
vprašanjih književnega ustvarjanja, vrednotenja in posredovanja 
novejšega slovenskega leposlovja drugim narodom; 
prepoznavnosti slovenske literature v tujini, izbiranju slovenskih 
leposlovnih del za prevajanje, kakovosti knjižnih in revijalnih 
prevodov idr.); slavnostno-umetniška prireditev Akademija 
Poetična Slovenija z literarno-gledališkim performansom 
Muzaget na Lirikonfestovem Olimpu (GS Fedra I. gimnazije 

v Celju v sodelovanju s KUD Muzaget Velenje) in podelitvijo 
literarne nagrade čaša nesmrtnosti-velenjica za vrhunske 10-
letne pesniške opuse slovenskih književnikov/-ic, ki pomembno 
zaznamujejo umetniško literaturo XXI. st.  (v Velenju sedmič 
podeljeno vseslovensko literarno nagrado je prejel pesnik 
Peter Kolšek); slavnostno podelitev mednarodne Pretnarjeve 
nagrade ambasadorjem slovenske književnosti in jezika ter 
slovanskih kultur (v Velenju devetič podeljeno mednarodno 
nagrado/ambasadorski naslov sta prejela Evgen Bavčar 
(Slovenija-Francija) in Orsolya Gállos (Madžarska)); šestič 
podeljeno priznanje lirikonov zlát za vrhunske revijalne prevode 
poezije XXI. st. je prejel Andrej Pleterski (za prevode slovenske 
poezije v angleščino, objavljene v osmem letniku mednarodne 
revije za poezijo XXI. st. – Rp. Lirikon21 (št. 37–38/2012), ki 
na 449 str. osrednje predstavlja panoramo izvirne in prevodne 
novejše poezije preko 65 tujih in slovenskih avtorjev ter njihovih 
prevajalcev, festivalno izbrane eseje, Lirikonfestove nagrajence 
idr.); tretjič podeljeno festivalno priznanje lirikonfestov zlát za 
najtehtnejši esej Lirikonfestovega književnega omizja je prejela 
Manca Erzetič. 

Lirikonfestova epeketanja 2012 (celoletni cikel 21 pred-, med- 
in pofestivalnih prireditvenih dogodkov – degustacij izvirne in 
prevodne poezije XXI. st. idr. liričnih umetnosti) so (o)bogatila 
duha z več kulturnimi večeri in književnimi predstavitvami v 
Velenju, po Sloveniji ter z enim gostovanjem v tujini (oktobra 
2012 na Poljskem). 

Na mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju, 
ki jo od 2007 organizira UVKF, so v letu 2012 na 21-dnevnih 
ustvarjalnih bivanjih v Velenju gostovali književni prevajalci 
Marlena Gruda (Poljska), Laima Masytė (Litva), Feliciano 
Sánchez Chan (Yucatan) in Petr Mainuš (Češka). 

Z Lirikonfestom 2012 se je srečalo preko sto uglednih tujih in 
slovenskih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih 
posrednikov idr. poznavalcev umetniške literature XXI. st. – 
Lirikonfestove prireditve so bile odprte za javnost in z literarnima 
abonmajema Opiram knjigo (za odrasle in starejšo mladino) ter 
Čokolada s knjigo (za otroke in mlajšo mladino) vključevale 
program razvijanja bralne kulture (mdr. z literarno-gledališkima 
produkcijama Jezernik Velenjč in Nikoli odraslimi ugankami v 
produkciji KUD Dudovo drevo Velenje ). K Lirikonfestovi besedi 
2012 so bili povabljeni uveljavljeni književni ustvarjalci, prevajalci, 
uredniki, filozofi, esteti, mednarodni literarni posredniki idr. 
poznavalci ter spremljevalci izvirnega in prevodnega leposlovja 
(zlasti poezije XXI. st.). 

Mednarodni Lirikonfest Velenje predstavlja in popularizira 
umetniško literaturo XXI. st., njene ustvarjalce, prevajalce, 
organizatorje, urednike, poznavalce in posrednike slovenske 
književnosti drugim narodom; vzpostavlja in širi mednarodna 
sodelovanja, zlasti z izvirno in prevodno novejšo poezijo ter 
premišljevanji o spoznavni in kritični vlogi umetniške literature v 
evropski družbi in širše. 

Osrednji Lirikonfestovi večletni projekti so bili v letu 2012 
državno subvencionirani, sicer pa jih kot večletni kulturni 
program omogoča MO Velenje. Mednarodni Lirikonfest Velenje 
2012 je bil vključen v velenjski partnerski program Evropske 
prestolnice kulture – Maribor 2012. 
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UVKF je pomladi 2012 vzpostavila poslovno pisarno in 
rezidenčni kabinet v Starem Velenju (Stari trg 26).

Z Lirikonfestovimi knjiženimi prireditvami je bilo (ne)posredno 
predstavljeno/promovirano mesto Velenje.

Lirikonfest zajema tako rekoč vse kroge, iz katerih se slovenska 
književnost širi med bralce: najmlajšim predstavlja mladinsko 
književnost; skrbi, da pridejo do glasu tudi mlajši književni 
ustvarjalci; predstavlja sveže stvaritve uveljavljenih slovenskih 
književnikov; na okroglih mizah odpira strokovne debate o 
aktualnih temah v slovenski književnosti idr.; vključuje lastno 
književnorevijalno in občasno leposlovno knjižno produkcijo; 
širi bralno kulturo; nudi paleto literarnih prireditev ter izkazuje 
mednarodno književno sodelovanje v slovenskem prostoru ter 
občasno z gostovanji oz. predstavitvami v tujini. 

Cilji

1) Predstavitev festivalno izbranih ustvarjalcev in prevajalcev 
vrhunske umetniške literature XXI. st. ter aktualnega 
književnega dogajanja. 

2) Vzpostavitev novih možnosti mednarodnih književniških 
povezav (izmenjav, stikov) v slovenskem, slovanskem in 
evropskem prostoru ter širše, zlasti z izvirno in prevodno 
sodobno poezijo, poetično in mladinsko dramatiko ter 
književno esejistiko idr. premišljevanji o družbeni vlogi 
literature, tj. v duhu večjezične globalizacije oz. njene 
kulturne integracije, ki jo z babilonom jezikov narekuje 21. 
stoletje tudi literaturi. 

3) Razvijanje tradicionalnih in širše že uveljavljenih/
prepoznavnih književniških prireditev oz. mednarodnih 
projektov, vzpostavljenih v Velenju (med 2002–2012).

4) Z izbranimi književno-umetniškimi produkcijami oz. 
osrednjimi in spremljevalnimi prireditvami (z gostujočimi in 
domačimi/tujimi in slovenskimi književniki idr. umetniškimi 
ustvarjalci), namenjenimi različnim starostnim skupinam ter 
prednostno promociji in popularizaciji vrhunske slovenske 
in prevodne literature, predstaviti prebivalcem Velenja 
idr. obiskovalcem Lirikonfestovih prireditev ob izbranem 
leposlovju (za odrasle, otroke in mladino) tudi različne 
oblike/zvrsti sodobnega umetniškega (po)ustvarjanja z 
liričnim izrazom (glasba, gledališče, ples, likovna umetnost 
idr.; zlasti s samostojnimi, solističnimi in komornimi 
izvedbami).

5) Širjenje bralne kulture/bralne pismenosti ter vedenja o 
sodobnih književnih ustvarjalcih. 

6) Oživitev/vzpostavitev velenjskega založništva s širše 
prepoznavnim književno-revijalnim in knjižnim programom 
UVKF (zlasti/prednostno v medn. reviji za poezijo XXI. st. 
– Rp. Lirikon21 ter v vzpostavljenih knjižnih zbirkah UVKF: 
Belodvorski, Čokolada s knjigo, Dom in misel) idr.

7) Širjenje kulturnega ugleda mesta/mestne občine Velenje 
ter turistične ponudbe Šaleške doline.

Pričakovani učinki

1) Uzaveščanje sodobne književnosti, slovenskega jezika 
in umetniških zvrsti z liričnim izrazom ter širjenje bralne 
kulture/bralne pismenosti.

2) Večje zanimanje za literarne prireditve v Velenju (med 
vsemi starostnimi skupinami).

3) Povečanje kulturne prepoznavnosti mesta/mestne občine 
Velenje. 

4) Kulturno-umetniško oživljanje izbranih lokacij v Velenju: 
Staro Velenje – Vila Bianca, Hiša mineralov, Velenjski grad; 
Sončni park, krajinski park Škale idr. 

®© Zaščitene produkcije in blagovne znamke UVKF: 
Mednarodni Lirikonfest Velenje, Akademija Poetična Slovenija, 
čaša nesmrtnosti-velenjica, Lirikon(fest)ov zlat, Lirkon(fest)ove 
degustacije (epeketanja, trinajstinke), Rp. Lirikon21, 
Belodvorski, Čokolada s knjigo, Odpiram knjigo, Dom in misel, 
Velenika, Muzaget (na Lirikonfestovem Olimpu), Jezernik 
Velenjč, Dudovo drevo.

OCENA USPEŠNOSTI V LETU 2012

UVKF je v letu 2012 uspešno izvedla vse zastavljene 
programske vsebine/projekte v obsegu finančnega plana 
2012. Osrednji/večletni projekti UVKF (mednarodno književno 
srečanje – Lirikonfest, Rp. Lirikon21, mednarodna književniška 
rezidenca v Velenju) so tudi v letu 2012 uspešno pridobilo 
državne subvencije Javne agencije za knjigo RS. Dva partnerska 
projekta UVKF-Lirikonfest sta v letu 2012 pridobila tudi državno 
subvencijo JSKD RS. Združeni projekti mednarodnega 
Lirikonfesta Velenje so bili v letu 2012 uvrščeni v partnerski 
program Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012.  

Plan UVKF v letu 2013 je načrtovan okvirno v sorodnem 
programskem in finančnem obseg kot v letu 2012. 

Pripravil: 
Ivo Stropnik, l.r. 

vodja Ustanove Velenjska knjižna fundacija 
in Mednarodnega Lirikonfesta Velenje  

V Velenju, 28/2-2013
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POROČILO 
o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline 

za leto 2012

Prisotnost  v lokalnem prostoru
Zveza  združuje 27 kulturnih društev mestne  občine Velenje. 
Društva se ukvarjajo z vokalno in instrumentalno glasbo, ter 
s folklorno, filmsko, likovno, fotografsko, literarno, plesno in 
gledališko dejavnostjo. Vsa društva skušajo okolju, v katerem 
delujejo dati svoj pečat. Tako je Zveza skupaj z društvi in 
posamezniki, MO Velenje in JSKD – Območno izpostavo 
Velenje  izvedla ali bila soizvajalka pri naslednjih projektih:
-    17. marec 2012 – gledališka delavnica »Preglej in 

zaigraj«
-    20. In 21. marec 2012 – Pozdrav pomladi 2012 – območna 

revija otroških in mladinskih PZ  
       (sodelovalo je 28 pevskih sestavov); soorganizacija
- 13. in 14. april 2012 – Pozdrav pomladi 2012 – območna 

revija odraslih PZ, malih vokalnih skupin in oktetov 
(sodelovalo je 22 pevskih sestavov); soorganizacija

- 21. april 2012 – »Le okol…- območno srečanje odraslih 
folklornih skupin (sodelovalo je 6 skupin);  soorganizacija

- V poletnih mesecih (julij in avgust) izvedba otroških delavnic 
v okviru projekta »Poletje na travniku« -  v sodelovanju s 
Festivalom Velenje (3. 7. – Glina, 17. 7. – Olje in akril,  7. 
8. – Risba in pastel, 14. .8. – Gledališče)

- 19. avgust 2012 – pomoč pri organizaciji festivala “Graška 
Gora poje in igra” (ZKD Šaleške doline je podelila nagrado 
za najboljše besedilo)

- 25. avgust – 2012 – 6. Likovna kolonija »Umetniki ob 
tromeji«; soorganizacija (Szucs, Čentiba)

-   27. September 2012 – 2. gledališki dan – soorganizacija; 
50. Obletnica delovanja KD Gledališče Velenje 

- 22. december – 2012 – likovna razstava nastalih likovnih 
del na 6. Likovni koloniji »Umetniki ob tromeji« 

Seje organov ZKD Šaleške doline
Nadzorni odbor se je sestal  12.  januarja 2012. Prva skupščina 
ZKD Šaleške doline je bila 16. januarja 2012.

Projekti 
V  letu 2012 je Zveza z devetnajstimi projekti kandidirala na 
Javnem projektnem pozivu za izbor kulturnih projektov na 
področju ljubiteljske kulture, ki ga je razpisal Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti. Odobrenih je bilo dvanajst projektov, ki jih 
je Sklad sofinanciral v vrednosti 5.750,00 €. 
Od teh projektov so bili izvedeni:

- Jezernik Velenjč – otroška gledališka predstava KUD 
Dudovo drevo 

- Požeški plesokaz – gostovanje Plesnega studia N 
- 3 x Fedrino gledališče na Muzagetovem olimpu - 

gledališko-literarni performans;  skupina srednješolcev je 
izvedla gledališko-plesno delavnico z javno uprizorjenim 
gledališko-literarnim performansom z naslovom  Muzaget 
na slovenskem Olimpu 2012;  projekt je bil izveden in javno 
predstavljen v programu Lirikonfesta 2012 – pomladnega 
festivala liričnih umetnosti v Velenju

- Ljubi kruhek – plesna predstava Plesnega studia N; v 

projektu so mladi plesalci skozi koreografije »spoznavali« 
nastanek kruha  

- Frdamana pravljica – otroška lutkovna prestava 
Lutkovnega gledališča Velenje

- Poštar – gledališka predstava, v kateri je v celoti plod 
šaleških ustvarjalcev – tekst Milojka B Komprej, režija 
Kajetan Čop,vlogo poštarja je odigral Karli Čretnik  

- Ženski kupe – plesna predstava članic Plesnega teatra 
Velenje, Tine Benko in Neže Jamnikar

- Čarovnica Grdomila išče zlato – plesna predstava Plesnega 
studia N; predstava vezana na bogastvo Šaleške doline - 
premog 

- 5. Mednarodno tekmovanje PO v koncertnem igranju 
»Slovenija 2012« - na tekmovanju je PO Zarja Šoštanj v 
kategoriji A  (težavnostni skupini)  dosegel  več kot odličen 
dosežek - zlata plaketa s pohvalo in kar 99% točk

- Glasovi Vzhoda in Zahoda – v okviru EPK 2012 – mrežni 
projekt Harmonije - je v Velenju gostoval eden najboljših 
japonskih PZ  Harmonia Ensemble; na koncertu je 
sodeloval tudi ŠAPZ 

- Kako nastaja muzikal – dijaki na delavnici spoznavali 
zakonitosti »muzikala«

- projekt Življenje žuželk ni bil izveden.

Na javnem projektnem pozivu so uspešno kandidirala tudi 
naslednja KD: Šaleško literarno društvo Hotenja, Društvo 
šaleških likovnikov, KD Šaleški akademski pevski zbor, PO 
Zarja Šoštanj.

Na javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju 
različnih etničnih skupnosti in priseljencev v RS je uspešno 
kandidiralo KD Medžimurje Velenje, Srbsko kulturno društvo dr. 
Mladen Stojanović in Šaleško literarno društvo Hotenja.
Zveza društva redno obvešča o javnih pozivih, ki jih objavlja 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 

Delovanje društev
Društva, vključena v Zvezo delujejo v okviru svojih zmožnosti. 
Društva so se ob koncu  2011 prijavljala na javni razpis za 
izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih je v letu 2012 (so) 
financirala MO Velenje. Razpis je bil odprt od 23. decembra 
2011 do 23. januarja 2012. Za programe društev, vključenih v 
Zvezo, je bilo namenjeno 20.000 €. Denar za programe je bil 
društvom nakazan, na osnovi poročil o delu, po pogodbi v dveh 
delih.
Posamezna društva so s svojim delom tudi v letu 2012 presegala 
lokalno raven:

KD v MO Velenje:
- pet članov Šaleškega literarnega društva je sodelovalo 

na državnem srečanju »Sosed tvojega brega« - srečanje 
tujejezičnih avtorjev, ki živijo v Sloveniji (Maribor)

- Iztok Vrenčur, član šaleškega literarnega društva Hotenja 
je bil na 5. mednarodnem festivalu mlade literature »Urška 
2012«  izbran za Uršljana 2012 (Slovenj Gradec)

- ŠKD Koleda, skupina SOK je nastopila na regijskem 
srečanju v Šmarju pri Jelšah

- Vokalna skupina Fortuna je nastopila na regijskem 
srečanju malih vokalnih skupin v Šentjurju

- KD Medžimurje je nastopilo na regijskem srečanju 
folklornih, pevskih in godčevskih manjšinskih etičnih 
skupin v Izoli
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KD v občini Šoštanj:
- PO Zarja iz Šoštanja je na 5. med. tekmovanju PO v 

koncertnem igranju v svoji skupini osvojil zlato plaketo s 
pohvalo

- MePZ Svoboda Šoštanj je na 22. slovenskem zborovskem 
tekmovanju “Naša pesem 2012” v Mariboru z izvedenim 
programov osvojil bronasto priznanje

- Oktet TEŠ je sodeloval na regijskem srečanju malih vokalnih 
skupin v Šentjurju

KD v občini Šmartno ob Paki:
- KD Gorenje – Ravbarska vas – interaktivna predstava na 

prostem 

V preteklem letu so številna društva zaznamovala pomembne 
obletnice delovanja: 40. obletnica delovanja Šaleške folklorne 
skupine Koleda, 50. obletnica delovanja Gledališča Velenje, 
40. obletnica kino – video klub Paka film, 35. obletnica MePZ 
Gorenje, 30. obletnica delovanja ŽePZ DU Velenje, 25. 
obletnica delovanja okteta Zavodnje, 30. obletnica delovanja 
ŽePZ Lokovica, 50. obletnica delovanja MoPZ DU Velenje, 10. 
obletnica delovanja vokalne skupine Fortuna.

Zelo dobro delajo tudi kulturna društva, katerih člani se združujejo 
predvsem po nacionalni pripadnosti – Medžimursko društvo 
Velenje, Romsko društvo Romano Vozo in Srbsko društvo dr. 
Mladen Stojanović.
Razveseljivo je, da kulturna društva, ki delujejo v obrobnih KS 
MO Velenje in so sestavljena iz več sekcij posegajo po vidnih 
uspehih v širšem lokalnem prostoru (KPD Franc Schreiner Šentilj 
– gledališče in zbor; KUD Škale – gledališče in zbor; KPD Vinska 
Gora  - vokalna skupin, gledališka skupina).  Kulturna društva 
imajo v Šaleški dolini tudi sicer dobre pogoje za svoje delo. 

Sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami
Zveza dobro sodeluje z vsemi kulturnimi ustanovami v Šaleški 
dolini. Z Območno izpostavo Javnega sklada skupaj izpelje 
številne prireditve (Pozdrav pomladi, Eno pesem peti, Z igro in 
plesom v pomlad…). Redno sodeluje s kulturnim programom 
na posameznih prireditvah, ki jih organizira Knjižnica Velenje, 
Festival Velenje in Mladinski center Velenje, ki daje na razpolago 
prostor za vaje mladinskim gledališkim skupinam. 
Zveza dobro sodeluje tudi z institucijami v občinah Šoštanj (Zavod 
za kulturo Šoštanj) in Šmartno ob Paki (Mladinski center). 

Širitev Zveze
V letu 2012 ni oddalo vlogo za včlanitev v Zvezo nobeno »na 
novo ustanovljeno« kulturno društvo.   

Splošna ocena delovanja Zveze
Gledano v celoti je Zveza v letu 2012 delovala dobro. Številna 
društva s svojim kakovostnim delom posegajo po najvišjih 
priznanjih. Še vedno je Zveza eden izmed najpomembnejših 
nosilcev društvene kulture v Šaleški dolini. Številna društva so 
se številčno okrepila in dala priložnost delovanja tudi mlajšim. 

Pripravila:
ZKD Šaleške doline

Tatjana Vidmar, l.r. 
tajnica ZKD Šaleške doline

Predlagatelj:  ŽUPAN                              Faza: OSNUTEK 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10-popravek,43/11-ZKZ-C, 57/12 in 109/12) ter na podlagi 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 
26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
urejanja S4/1, Konovo v Velenju

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju 
(Uradni vestnik Občine Velenje, št. 14/92 in Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 11/02 ter 4/10 - v nadaljevanju: odlok).

2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
 
»I. UVODNE DOLOČBE«

»Meja območja urejanja S4/1 in posameznih morfoloških 
enot, ki jih urejajo prostorski ureditveni pogoji, so prikazane v 
kartografskih prilogah, ki jih je izdelal Urad za urejanje prostora 
Mestne občine Velenje pod številko 350-03-0003/2002-300/KD, 
v februarju 2013 in so sestavni del tega odloka. Grafični prikazi 
so naslednji:

Karta št. 1:  Prikaz obravnavanega območja             M - 1:7000
Karta št. 2:  Obstoječa parcelacija z mejo obravnave M - 1:2000
Karta št. 3:  Morfološke enote              M - 1:2000
Karta št. 4:  Morfološke enote na DOF5b           M - 1:2000«

3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Ti prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za 
prostorsko urejanje območja in sicer:

I. UVODNE DOLOČBE

II. OBMOČJE OBRAVNAVE IN DOLOČITEV MORFOLOŠKIH 
ENOT

III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA PROSTORSKO 
UREJANJA OBMOČJA
1. Urbanistični koncept urejanja prostora;
2. Odmiki stavb in ostalih objektov od sosednjih zemljišč;
3. Posegi v infrastrukturne koridorje;
4. Arhitekturno oblikovanje objektov;
5. Oblikovanje in urejanje zelenih površin;
6. Varstvo okolja in zmanjšanje njegove ogroženosti;
7. Protipožarna varnost;
8. Merila in pogoji za komunalno urejanje zemljišč;
9. Merila za določanje stavbnih parcel;
10. Pogoji za varovanje.

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V 
PROSTOR
1. Dopolnilna gradnja stanovanjskih in drugih objektov;
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2. Dozidave in nadzidave obstoječih objektov;
3. Rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov;
4. Gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov;
5. Gradnja opornih zidov in postavitev ograj;
6. Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav;
7. Postavitev drugih objektov;
8. Spremembe namembnosti obstoječih objektov in njihovih 

delov;
9. Vzdrževanje stavb, infrastrukturnih objektov, naprav in 

zemljišč.

V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE POSAMEZNIH 
MORFOLOŠKIH ENOT

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«

4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Območje urejanja S4/1 sestavljajo morfološke enote. To so z 
urbanističnimi karakteristikami opredeljeni prostorsko zaključeni 
deli območja urejanja. Določeni so na osnovi parcelacije, načina 
zazidave, stavbnih tipov in pretežne namenske rabe površin.
 
Določitev morfoloških enot po namenu (oznake s številkami):
1 - območje individualne stanovanjske gradnje;
3 - območje centralnih dejavnosti – družbene dejavnosti;
4 - območje mešanih dejavnosti (stanovanjska namembnost, 

trgovina, poslovna dejavnost);
8 - območje namenjeno športu, rekreaciji in parkovnim 

površinam;
9 - območje prometnih površin in komunalnih koridorjev;
10 - območje mešanih dejavnosti (kmetijstvo, obrt, poslovna in 

stanovanjska namembnost);
11 - komunalni koridorji in rezervne površine;
13 - nezazidana ali delno zazidana stavbna zemljišča, 

gozdovi.

Morfološka opredelitev območij oziroma objektov (oznake s 
črkami in številkami):
A   – območje samostojno stoječih enovitih objektov;
A1 – enostanovanjski ali večstanovanjski objekt pravokotnega     

 tlorisa;
D  -  večja strnjena območja; vaška jedra, soseske.«

5. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA PROSTORSKO 
UREJANJE OBMOČJA

1. Urbanistični koncept urejanja prostora 

(1)  Obstoječi urbanistični koncept obravnavanega območja se 
dopolnjuje tako, da upošteva obstoječo gradnjo, z upoštevanjem 
že nakazanih gradbenih linij in z odmiki od cest, določenimi v 
tem odloku. V območjih brez izrazite gradbene linije okoliških 
objektov morajo biti odmiki od sosednjih zemljišč skladni z 
določili iz 6. člena tega odloka.

(2) Tipologija novih objektov naj ne odstopa od sosednjih 
objektov oziroma pretežne tipologije v območju urejanja ali v 

posamezni morfološki enoti.

(3)  Novogradnje so dopustne na stavbnih zemljiščih, kjer to 
omogoča oblikovanost terena, stabilnost zemljišča, velikost 
razpoložljive parcele in geološka primernost terena za gradnjo. 
 
(4) Novogradnje ne smejo presegati višinskih gabaritov okoliških 
stavb. Kadar so v območju objekti različnih višin, je potrebno 
upoštevati višino tistih stavb, ki so glede na namensko rabo 
objekta podobne in imajo podobno lego (ob ulici, dvorišču, 
gozdnem robu, itd.).

(5) Intenzivnost rabe zemljišč se s posameznim posegom 
– novogradnjo, ne sme bistveno spreminjati. Pri novogradnjah 
samostojnih objektov, dozidavah, nadzidavah, odstranitvah 
obstoječih objektov in rekonstrukcijah obstoječih objektov, v 
okviru območij individualne stanovanjske gradnje, intenzivnost 
rabe na posamezni parceli ne sme presegati razmerja 50% : 
50% (pozidana tlorisna površina objekta : nepozidani površini).

(6) V primeru zahtevnejših in kompleksnejših posegov v prostor 
je potrebno predhodno izdelati lokacijski preizkus za posamezni 
poseg v prostor oziroma posebne strokovne podlage za celotno 
območje urejanja ali morfološko enoto, kjer se posamezni 
poseg načrtuje.

(7) Na celotnem območju urejanja S4/1 je dopustno odstraniti 
dotrajane, ali funkcionalno neustrezne objekte in na isti lokaciji 
zgraditi novogradnjo. 

(8) Odmiki, vhodi, dovozi in dostopi do predvidenih objektov, 
dozidav, nadzidav, rekonstruiranih objektov oziroma 
prenovljenih objektov, se določajo tako, da urbanistične in 
arhitekturne rešitve novogradenj niso v nasprotju s sanitarno 
tehničnimi, požarno-varstvenimi in prometnimi predpisi.

(9) Pri spremembah namembnosti obstoječih objektov ali 
njihovih delov je potrebno upoštevati načelo združevanja 
enakih ali podobnih dejavnosti na enem prostoru in s tem 
zmanjševanje medsebojnih motečih vplivov.«

6. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»2. Odmiki stavb in ostalih objektov od sosednjih zemljišč

2.1. Odmiki pri gradnji zahtevnih in manj zahtevnih objektov

(1) Odmik od parcelne meje sosednje parcele, pri gradnji 
zahtevnih in manj zahtevnih objektov, mora biti zadosten za 
normalno vzdrževanje objektov. Vse novogradnje morajo biti 
oddaljene od parcelne meje sosednje parcele najmanj 4,00. 
Ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele je lahko odmik 
tudi manjši. 

(2) Manjši odmik stavbe od sosednje parcele je brez soglasja 
lastnika sosednje parcele dopusten takrat, kadar se na mestu 
poprej odstranjene zakonito zgrajene stavbe ali dela stavbe, 
postavi nova stavba ali del stavbe v enakih gabaritih.
 
(3) Če ni z gradbeno linijo ali z ulično gradbeno linijo obstoječih 
stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni 
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objekti od javne ceste in drugih javnih površin odmaknjeni (nad 
terenom in pod njim) najmanj 6,00 m oziroma 5,00 m od javne 
poti ali ceste nižjega ranga. Če so odmiki manjši, mora s tem 
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne 
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje 
državnih cest.

2.2. Odmiki pri gradnji  nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti s svojim najbolj 
izpostavljenim delom objekta oddaljeni od meje sosednjih 
zemljišč, na katere mejijo, vsaj za polovico svoje višine, pri 
vkopanih objektih pa najmanj 1,50 m. Odmik je lahko tudi 
manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele. 

(2) Če ni z gradbeno linijo ali ulično gradbeno linijo obstoječih 
stavb določen manjši odmik, morajo biti nezahtevni in enostavni 
objekti odmaknjeni od javne ceste in drugih javnih površin 
najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, mora s tem 
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne 
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje 
državnih cest.

(3) Odmik ograje, škarpe ali podpornega zidu od  meje sosednje 
parcele mora biti oddaljen najmanj 0,50 m, če se z gradnjo ne 
posega na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi manjši ob 
pisnem soglasju lastnika sosednje parcele. 

2.3. Odmiki cestnega priključka in parkirišč

(1) Odmik cestnega priključka od javne občinske ceste oziroma 
od meje sosednje parcele, če je njegova širina do 3,00 m in 
je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko 
minimalno 1,00 m. Ob pisnem soglasju lastnika sosednje 
parcele je lahko odmik tudi manjši.

(2) Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ter ostalih utrjenih površin ob 
stanovanjskih in drugih objektih. Ob pisnem soglasju lastnika 
sosednje parcele je lahko odmik tudi manjši.

2.4. Ugotavljanje odmika od sosednje parcele

Preveritev ali so izpolnjene zahteve glede odmika od sosednje 
parcele, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša razdalja 
med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji in parcelno 
mejo.«

7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»3. Posegi v infrastrukturne koridorje

(1) Za vse ceste na območju PUP so določeni varnostni pasovi, 
skladno kategorizacijo cest na območju Mestne občine Velenje 
in skladno s prometno zakonodajo Republike Slovenije. Za 
vse javne ceste so določeni varovalni pasovi, ki se varujejo za 
potrebe vzdrževanja, funkcionalne rabe in regulacijske posege, 
kot so širitve cest, ureditev križišč, kolesarskih stez in hodnikov 
za pešce s spremljajočo opremo in oznakami.

(2) Pomembnejše lokalne ceste in njihovi koridorji, so v 
morfoloških enotah na območju PUP, označeni s številko 9.

(3) Posegi in spremembe namembnosti v varovalnem pasu 
prometnice ne smejo biti v nasprotju s funkcionalnostjo in 
varnostjo v prometu. Za vse posege v varovalnem pasu ceste 
je potrebno pridobiti soglasje pristojnega upravljavca ceste.

(4) Posegi v varovalne pasove komunalnih in ostalih 
infrastrukturnih vodov so možni le ob pogojih in soglasju 
upravljavca posameznega voda, ki določa tudi širino 
varovalnega pasu, skladno z zakonskimi in podzakonskimi 
predpisi Republike Slovenije.« 

8.člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»4. Arhitekturno oblikovanje objektov

(1) Pri arhitekturnem oblikovanju novih objektov je potrebno 
upoštevati obstoječo tipologijo sosednjih objektov, zlasti znotraj 
posameznega območja urejanja in morfološke enote, ki so 
pretežno že pozidane (višinske gabarite, naklone streh, vrsto 
in barvo kritine, itd.).

(2) Pri projektiranju posameznih objektov – samostojnih 
novogradenj, pri dozidavah, nadzidavah in rekonstrukcijah 
obstoječih objektov je potrebno upoštevati celovitost podobe 
objektov v soseščini, poglede, prostorske poudarke in druge 
arhitekturne značilnosti pomembne za celovit videz posamezne 
morfološke enote.

(3) Arhitekturni  posegi na obstoječih objektih, ki preoblikujejo 
zunanji videz stavbe ali podobnih stavb na posameznem 
območju urejanja ali morfološki enoti, morajo biti enotno 
načrtovani za posamezno stavbo, stavbni sklop ali niz. To 
še posebej velja pri rekonstrukcijah stanovanjskih in drugih 
objektih. 

(4) Pri prenovah obstoječih fasad in pri fasadah novih objektov 
se morajo uporabljati pastelni barvni odtenki, kar velja za vse 
objekte na območju PUP.«

9. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»5. Oblikovanje in urejanje zelenih površin

(1) Pri vseh posegih v prostor in dejavnostih v prostoru je 
varovati in obnavljati:
-  krajinski vzorec naravnih prvin, njegova razmerja in 

vegetacijo;
- razmerja med stavbnimi, kmetijskimi in gozdnimi zemljišči 

ter naseljem, v ohranjanju prehoda med pozidanimi in 
nepozidanimi zemljišči;

- zelene in zasajene površine na javnih in parkovnih 
površinah na območju PUP.

(2) Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja in 
zelenih površin. Sanacije degradacij obstoječih zelenih površin 
so obvezne. Območja izven vrtov ob individualnih stanovanjskih 
objektih, se lahko zasadijo le z avtohtono vegetacijo, oziroma 
mora biti  nova vegetacija enaka obstoječi ali okoliški.
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(3) Oblikovanje vrtov ob individualnih hišah, vrstnih hišah 
in stanovanjskih dvojčkih mora biti prilagojena terenskim 
razmeram. Vrtovi so lahko ograjeni, obrasli z živo mejo iz 
avtohtonih rastlinskih vrst, visokih največ 1,80 m.«

10. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»6. Varstvo okolja in zmanjševanje njegove ogroženosti

(1) Z novimi posegi v prostor se morajo izboljševati pogoji 
bivanja ali odpravljati negativni vplivi obstoječih ureditev.

(2) Posegi v prostor se morajo izvajati enotno, enkratno, 
izjemoma v etapah, tako da so uporabniki okoliških zemljišč 
čim manj moteni.

(3) Obstoječe in predvidene objekte je obvezno priključiti na 
mestni sistem toplovodnega ogrevanja. Le v izjemnih primerih, 
ko je priključevanje novih objektov na toplovodno omrežje 
neracionalno, je za ogrevanje objektov dopustna uporaba 
elektrike, sončne energije in drugih alternativnih virov, ki 
dodatno ne onesnažujejo okolja, vendar le ob predhodnem 
soglasju pristojnega urada Mestne občine Velenje.

(4) Sanirati je potrebno neustrezno kanalizacijo in jo priključiti 
na čistilno napravo, meteorne vode pa odvajati preko meteorne 
kanalizacije v vodotoke ali ponikalnice. Vse greznice, ki bodo 
opuščene, je potrebno izprazniti, razkužiti in zasuti.

(5) Za vse obstoječe stanovanjske in druge objekte in za 
dopolnilno gradnjo je potrebno zagotoviti oziroma omogočiti 
organiziran odvoz odpadkov. Zbiranje odpadkov se rešuje po 
posameznih objektih, s tipskimi smetnjaki v posebnih prostorih 
za odpadke v objektih ali pa na posebej za ta namen zgrajenih 
prostorih na dvoriščih, ob upoštevanju občinskih predpisov s 
področja ravnanja z odpadki.

(6) V obstoječih in predvidenih objektih se ne sme  načrtovati 
dejavnosti, ki bi kakorkoli vplivale na varovanje ali bi ogrožale 
varnost in premoženje ljudi. Vsi posegi v prostor morajo biti 
usklajeni z varstvenimi in sanitarnimi predpisi Republike 
Slovenije.«

11. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»7. Protipožarna varnost

Pri izdelavi tehnične dokumentacije za predviden objekt, 
dozidavo, nadzidavo, adaptacijo ali rekonstrukcijo obstoječih 
objektov je potrebno upoštevati vse zahteve, veljavne 
požarnovarnostne zakonodaje, zlasti pa:

-  struktura predvidenih objektov naj temelji na pretežno 
prostostoječih objektih v zelenju, kar zmanjšuje nevarnost 
prenosa požara na sosednje objekte; 

-  zagotoviti je dostop interventnih vozil vsaj iz dveh strani 
objekta, če je mogoče pa iz vseh strani;

-  ceste, interventne poti in dostopi morajo biti izvedeni tako, 
da prenesejo osni pritisk vozila do 10 t, ter široke vsaj 3,50 
m;

-  požarna voda se zagotavlja iz obstoječega hidrantnega 

omrežja;
-  vsi objekti morajo imeti dovolj zunanjega prostora za 

morebitno evakuacijo ljudi in blaga iz objektov.«

12. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»8. Merila in pogoji za komunalno urejanje prostora in zemljišč

(1) Vse novozgrajene objekte in objekte, ki bodo adaptirani, 
rekonstruirani, dozidani ali nadzidani, je obvezno priključiti 
na javno kanalizacijo, vodovod, toplovod, električno in javno 
cestno omrežje, v skladu s pogoji iz soglasja upravljavca 
posameznega komunalnega voda.

(2) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča skrbi 
investitor.

(3) Investitor je dolžan urediti zemljišče ob objektu najkasneje 
do začetka uporabe objekta, oziroma v treh letih od izdaje 
gradbenega dovoljenja.

(4) Pri vseh novogradnjah je potrebno zagotoviti priključek 
na javno cestno omrežje, pri vseh dozidavah pa je potrebno 
predhodno preveriti, če so obstoječi priključki na javno prometno 
omrežje ustrezno izvedeni. Vsi novi hišni cestni priključki morajo 
biti izvedeni  pravokotno na javno cestišče in pregledni, če to 
dopuščajo terenske razmere na posamezni lokaciji.«

13. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Priključki na primarno ali sekundarno omrežje so možni 
v odvisnosti od priključnih moči predvidenih objektov in 
prevodnosti obstoječih cevovodov. V kolikor tem pogojem 
ni zadoščeno, je potrebno povečati profil primarnih oziroma 
sekundarnih cevovodov.

(2) Vse novogradnje se morajo preko ustreznega, predhodno 
zgrajenega sekundarnega kanalizacijskega sistema, priključiti 
na obstoječi sistem.

(3) Obravnavano območje je ogrevano s sistemom daljinskega 
toplovodnega ogrevanja. Priključitev objektov je možna glede 
na priključne moči in energetske potrebe objektov. Pogoje 
za priključitev na toplovodni sistem podaja upravljavec 
toplovodnega omrežja na osnovi razpoložljivih kapacitet v 
omrežju z upoštevanjem priključnih moči novih objektov. Le 
v izjemnih primerih, ko je priključevanje novih objektov na 
toplovodno omrežje neracionalno, je za ogrevanje objektov 
dopustna uporaba elektrike, plina, sončne energije in drugih 
alternativnih virov, ki dodatno ne onesnažujejo okolja, vendar 
ob predhodnem soglasju Mestne občine Velenje. Pri ogrevanju 
novih objektov je potrebno upoštevati vso zakonodajo s 
področja graditve objektov in  vse podzakonske akte Republike 
Slovenije.

(4) Oskrba z električno energijo je možna z ustreznimi 
nizkonapetostnimi priključki preko obstoječih transformatorskih 
postaj. Po obsegu in zmogljivosti obstoječe omrežje zadostuje 
za novogradnje, ki so dopustne na območju PUP.

(5)  Območje je pokrito z distribucijskim telekomunikacijskim 
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omrežjem.

(6) Kabelsko razdelilni sistem je že zgrajen na območjih PUP, 
z možnostjo dodatnega priključevanja novih objektov. Na vseh 
objektih, ki imajo izveden priključek na kabelsko razdelilni 
sistem ali možnost za priključitev nanj, ni dopustna montaža 
satelitskih anten na zunanjosti objekta.

(7) Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije 
(antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem 
območju PUP  je dopustna le ob predhodnem soglasju Mestne 
občine Velenje, ki mora pred izdajo soglasja pridobiti mnenje 
Sveta Krajevne skupnosti Konovo.«

14. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»9. Merila za določanje stavbnih  parcel

(1) Oblikovanje parcel mora biti usklajeno z obstoječo tipologijo 
parcelacije, v skladu z namembnostjo in velikostjo objekta in ob 
upoštevanju naravnih lastnosti zemljišča.

(2) Velikost posamične stavbne parcele za stanovanjske objekte 
ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel. Za samostojne 
stanovanjske objekte je površina celotnega zemljišča 
pripadajoče parcele praviloma do 2 krat večja od bruto tlorisne 
površine stanovanjskega objekta.

(3) Nova pripadajoča parcela novogradnje ne sme biti manjša 
od 400 m2, ob upoštevanju določil glede odmikov iz 7. člena 
odloka o PUP.«

15. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»10. Pogoji za varovanje naravnih danosti

(1) Pri celovitem gospodarjenju s prostorom je potrebno varovati 
in ohranjati:
- krajinski vzorec naravnih prvin, njegova površinska 

razmerja ter fiziološko in ekološko strukturo krajine na 
širšem območju;

- razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda v smislu 
ohranjanja in oblikovanja prehoda med mestom in gozdnimi 
in kmetijskimi površinami;

- gozdni rob.

(2) Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja kot 
so sanacije plazov, preprečevanje erozije, ipd. Sanacije vseh 
vrst degradacij okolja so obvezne. Za večje posege v prostor 
morajo biti izdelani projekti sanacije.«

16. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Določila odloka o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom 
varujejo gozdove v morfoloških enotah 13/1a in 13/1b. 

(2) Na območjih gozdov s posebnim pomenom niso dovoljene 
gradnje novih objektov, razen nujna gozdna vzdrževalna dela, 
skladno z Zakonom o gozdovih Republike Slovenije, pod 
nadzorom pristojne službe za urejanje gozdov.«

17. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Na območju S4/1 ni predvidena gradnja novih zaklonišč, 
razen za objekte in pod pogoji, kot to predpisuje zakonodaja 
Republike Slovenije s področja obrambe in zaščite.« 

18. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:

»IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V 
PROSTOR 

1. Dopolnilna gradnja stanovanjskih in drugih objektov

Poleg splošnih pogoje je potrebno upoštevati še naslednje:
-  novogradnja je dovoljena na stavbnih zemljiščih, ki so 

geološko primerna za gradnjo;
- z novogradnjo se lahko pozida največ 50% površine 

pripadajoče parcele;
- višina novozgrajenega objekta ne sme presegati višine 

obstoječih objektov v območju;«

19. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»2. Dozidave in nadzidave obstoječih objektov

Poleg splošnih pogojev je potrebno upoštevati še naslednje:
- dozidan del stanovanjske hiše ne sme, skupaj z obstoječim 

delom presegati 60% površine pripadajoče parcele razen 
pri vrstnih, atrijskih hišah in dvojčkih, ko je to določilo lahko 
preseženo;

-  dozidani del objekta ne sme presegati višine obstoječega 
objekta;

-  dozidani del mara biti oddaljen od obstoječih okoliških 
objektov skladno z določili iz 7. člena tega odloka. 

- nadzidani del objekta ne sme presegati višine sosednjih 
objektov;

-  naravna svetloba se za nadzidan del objekta lahko 
zagotavlja tudi preko strešnih oken (strešne line, frčade, 
mansardna okna, ipd.).«

20. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi: 
      
»3. Rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov
(1) Na celotnem območju PUP so dovoljene rekonstrukcije in 
odstranitve obstoječih objektov ter njihovih delov.
(2) Rekonstrukcija  objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti 
obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni 
namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba dela, 
s katerim se bistveno ne spreminja velikost, spreminjajo pa se 
njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge 
njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno 
spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne 
spremeni za več kakor 10 %.«

21. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»4. Gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Na celotne območju PUP je dovoljena postavitev in gradnja 
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nezahtevnih in enostavnih objektov, razen za morfološke enote, 
kjer je to izrecno prepovedano. Postavitev enostavnih objektov 
na stavbnih zemljiščih je dopustna na zemljiških parcelah, na 
katerih je že zgrajen objekt, ki ima veljavno gradbeno dovoljenje, 
oziroma  je za predviden objekt že pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje. To določilo ne velja za gradnjo škarp, 
podpornih zidov in ograj, ki spadajo pod nezahtevne objekte.

(2) Razvrstitev objektov med nezahtevne in enostavne objekte 
in ostale pogoje za njihovo postavitev oziroma gradnjo, 
predpisujejo zakonski in podzakonski predpisi Republike 
Slovenije prostorskega načrtovanja in graditve objektov.«

22. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. Gradnja opornih zidov in postavitev ograj

(1) Ograje in oporne zidove ob parcelnih mejah je dovoljeno 
postavljati tako, da ne zmanjšujejo prometne varnosti in da 
dopuščajo redno vzdrževanje cest. Določila glede odmikov 
ograj, opornih zidov in škarp od javnih prometnih površin in cest 
veljajo enako, kot so predpisana v 7. členu odloka o PUP. 

(2) Ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ne sme 
posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je 
potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

(3)  Žive meje ali ograje so lahko visoke največ 1,80 m. Izjemoma 
so lahko tudi višje, s tem da ne poslabšujejo bivalnih pogojev 
lastnikov sosednjih parcel in ob pogojih iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Protihrupne ograje je mogoče postavljati tam, kjer hrup 
presega s predpisi določene dopustne vrednosti.

(5) Ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne, le 
v primeru, ko zakrivajo vizualno emisijo ali predstavljajo 
protihrupno zaščito, so lahko masivne izvedbe.«

23. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav

(1) Dovoljena je gradnja in rekonstrukcija infrastrukturnih 
objektov pomembnih za obravnavano območje, kot so cestno 
omrežje in naprave, omrežje telekomunikacij  in RTV zvez, 
komunalno omrežje z pripadajočimi napravami in električno 
omrežje. Ob tem je potrebno upoštevati veljavno urbanistično 
dokumentacijo in pogoje ter soglasja upravljavcev posameznih 
komunalnih vodov.

(2) Pri rekonstrukciji komunalnih vodov se praviloma izbirajo 
obstoječe trase komunalnih vodov. Dovoljene so prestavitve 
komunalnih vodov na nove trase pri novogradnjah in v primeru, 
da je predstavitev bolj racionalna od obstoječe trase.«

24. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. Postavitev drugih objektov

(1) Drobno urbanistično in komunalno opremo, nadstrešnice, 
kolesarnice, igrala, opremo počivališč, igrišč in naprav za 
rekreacijo, je dovoljeno postavljati v skladu s splošnimi principi 
varnosti uporabnikov ter v smislu izboljšanja programske in 
vizualne kvalitete prostora;

(2) Lokacije za postavitev spominskih obeležij se izbere na 
podlagi vsakokratne urbanistične presoje prostora tako, da 
se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor, ne ovira promet ter 
ne poslabšujejo bivalni pogoji in varnost objekta, v kolikor je 
predvidena postavitev obeležja nanj;

(3)  Začasni objekti, ki so namenjeni sezonski turistični ponudbi, 
se postavljajo na vse za to primerne površine, ob predhodnem 
soglasju Mestne občine Velenje;

(4)  Postavitev kioskov, razen za potrebe meteoroloških merjenj, 
ni dopustna;

(5) Postavitev novih nepremičnih oglaševalnih mest na javnih 
površinah ter na zemljiščih v zasebni lasti, je dovoljeno le ob 
predhodnem soglasju Mestne občine Velenje;

(6) Dopustna je namestitev fotovoltaičnih elementov oziroma 
malih integriranih sončnih elektrarn na fasadah in strehah 
obstoječih in novih objektih.«

25. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. Spremembe namembnosti obstoječih objektov in njihovih 
delov

(1) Spremembe namembnosti pritličij ali drugih delov 
stanovanjskih objektov ter gospodarskih poslopij so dovoljene 
ob soglasju neposrednih sosedov. Pri spremembi namembnosti 
je potrebno poleg splošnih izpolniti še naslednje pogoje:
-   da je urejen dostop, dovoz in parkiranje ter po potrebi 

dostava;
- da je zagotovljena skladnost nove namembnosti z lego 

objekta in arhitekturnimi značilnostmi;
-   da nova dejavnost nima motečega vpliva na sosednje 

objekte, ne povzroča dodatnega hrupa, smradu, velike 
dostave in obiska;

-  spremembe namembnosti obstoječih objektov v 
stanovanjske, obrtne, trgovske ali poslovne namene 
so dovoljene pod splošnimi pogoji tega odloka in ob 
predhodnem soglasju Mestne občine Velenje.

(2) Možne namembnosti so:
- drobna storitvena dejavnost (manjše trgovine, servisi, 

saloni, gostinska dejavnost);
- družbeno-upravne dejavnosti (klubi, društva, 

izobraževanje);
- poslovno-svetovalne, projektivne in podobne dejavnosti.

(3) Spremembe namembnosti obstoječih objektov v 
stanovanjske, obrtne, trgovske ali poslovne namene so 
dovoljene pod splošnimi pogoji tega odloka in ob predhodnem 
soglasju Mestne občine Velenje.«
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26. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. Vzdrževanje stavb, infrastrukturnih objektov, naprav in 
zemljišč

Na vseh obstoječih objektih,  infrastrukturnih objektih, napravah 
in zemljiščih so dovoljena vzdrževalna dela in spremembe, s 
katerimi se ohranjajo in izboljšujejo funkcionalno-tehnične in 
arhitekturno-ambientalne rešitve.«

27. člen
28., 29., 30. In 31. člen se črtajo. 

28. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:

»V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE POSAMEZNIH  
MORFOLOŠKIH ENOT

Morfološke enote 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4, 1A/5, 1A/6, 1A/7, 
1A/8, 1A/9 in 1B

(1) Morfološke enote 1A in 1B so območja pretežno individualne 
stanovanjske gradnje (prostostoječe stanovanjske hiše).

(2) V enoti 1A in 1B je dovoljena na nepozidanih stavbnih 
zemljiščih dopolnilna gradnja stanovanjskih in drugih objektov 
v skladu z načeli oblikovanja obstoječih stanovanjskih objektov. 
Dopustne so dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in odstranitve 
obstoječih objektov, ter gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov. Dopustna je tudi sprememba namembnosti obstoječih 
objektov ali njihovih delov, skladno s splošnimi določili tega 
odloka. Pri odmikih predvidenih objektov je potrebno upoštevati 
odmike predpisane v 7. členu tega odloka.«

29. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Morfološke enote 1A1/1, 1A1/2 in 1A1/3

(1) Morfološke enote 1A1 so območja pretežno nepozidanih 
stavbnih zemljišč. 

(2) Dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
poslovnih, uslužnostno-servisnih objektov, dozidave, nadzidave, 
rekonstrukcije ter odstranitev obstoječih objektov, spremembe 
namembnosti obstoječih objektov ali njihovih delov, ter gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov. Pri odmikih predvidenih 
objektov je potrebno upoštevati odmike predpisane v 7. členu 
tega odloka.

(3) V morfoloških enotah 1A1/2 in 1A1/3 je smiselno nadaljevanje 
zazidave iz morfološke enote 1A/6, tako da se predvideni objekti 
prilagajajo arhitekturnim in oblikovnim značilnostim obstoječih 
objektov v morfološki enoti 1A/6. Dovoze do predvidenih 
objektov je potrebno načrtovati skladno s terenskimi razmerami 
in priključki na obstoječi cestni sistem.«

30. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Morfološki enoti 3A1/1 in 3A1/2

(1) Morfološki enoti 3A1 sta namenjeni pretežno centralnim 
dejavnostim (Dom krajanov KS Konovo-Velenje, klubski, 
društveni, vzgojno-varstveni, turistični, trgovski, poslovni, 
servisni, športno-rekreacijski dejavnosti, ipd.). 

(2) Na objektu Doma KS Konovo-Velenje je v morfološki 
enoti 3A1/1 dovoljena adaptacija, rekonstrukcija, dozidava, 
nadzidava in delna ali celotna odstranitev obstoječega objekta. 
Dovoljena je tudi sprememba namembnosti celotnega objekta 
ali njegovega dela ter drugi posegi za potrebe normalnega 
funkcioniranja objekta, vključno z ureditvijo mirujočega 
prometa in dovozov do objekta. Dopustna so vsa vzdrževalna 
dela na objektu. V morfološki enoti je dopustna postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov. Pri odmikih predvidenih 
objektov je potrebno upoštevati odmike predpisane v 7. členu 
tega odloka.

(3) Morfološka enota 3A1/2 je območje centralnih, družbenih 
in športno rekreacijskih dejavnosti. Dovoljena je gradnja 
rekreacijskega centra s športnimi in rekreacijskimi objekti 
in večnamenskim objektom (gostinska in turistična funkcija, 
servisni prostori, ipd.), s pripadajočimi parkirišči. Za obravnavano 
območje je potrebno izdelati posebne strokovne podlage 
(lokacijski preizkus) in si zanje pridobiti soglasje Mestne občine 
Velenje. Posebne strokovne podlage bodo osnova za izdelavo 
tehnične dokumentacije za predvidene objekte v morfološki 
enoti. V morfološki enoti so dovoljene postavitve nezahtevnih 
in enostavnih objektov. Glede na neposredno bližino gozda s 
posebnim pomenom (morfološka enota 13/1b) je pri gradnji 
športnih in rekreacijskih objektov, zaradi funkcionalnosti, 
dovoljeno delno posegati v to območje (gradnja manjših opornih 
zidov, gradnja tribun, ureditev brežin ipd.), ob soglasju lastnikov 
teh parcel.«

31. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Morfološki enoti 4A1/1 in 4A1/2

(1) Morfološki enoti 4A1 sta namenjeni stanovanjski in delno 
poslovno, obrtni, uslužnostni ter trgovski dejavnosti.

(2) Dovoljene so dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ter 
odstranitev obstoječih objektov, spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali njihovih delov ter gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov, ki upoštevajo splošne pogoje in merila 
tega odloka. Pri odmikih predvidenih objektov od sosednjih 
parcel je potrebno upoštevati določila  7. člena tega odloka.«

32. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Morfološka enota 8

(1) Obstoječa zelenica je namenjena javnemu programu v 
sklopu športno rekreacijskega kompleksa v sosednji morfološki 
enoti 3A1/2. Za ureditev območja je potrebno izdelati posebne 
strokovne podlage (lokacijski preizkus), ki bo osnova za izdelavo 
projektne dokumentacije za obravnavano morfološko enoto in 
ureditev tega območja. Za posebne strokovne podlage, si mora 
investitor pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.

(2) Preko obravnavane morfološke enote je dopustna izvedba 
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dovoza do območja morfološke enote 10/4, ki mora biti 
upoštevan ob izdelavi posebnih strokovnih podlag iz prejšnjega 
odstavka tega člena.

(3) V morfološki enoti je dopustna gradnja dodatnih parkirišč in 
pripadajočih dovozov, za celotni športno-rekreacijski kompleks 
v morfološki enoti 3A1/2 in 8.«

33. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Morfološka enota 9

Morfološka enota 9 je infrastrukturni, predvsem prometni koridor. 
Dovoljeni so posegi za  namene izboljšanja prometne in ostale 
infrastrukture. Dovoljena je gradnja kolesarskih stez, hodnikov 
za pešce, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in nadomestitev 
dotrajane infrastrukture.« 

34. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Morfološke enote 10/1, 10/2, 10/3 in 10/4

Dopolnilna gradnja stanovanjskih, poslovnih, gospodarskih in 
pomožnih kmetijskih objektov so dopustne le ob predhodni 
izdelavi posebnih strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa) za 
celotno morfološko enoto, za katere si mora investitor pridobiti 
soglasje Mestne občine Velenje. Pri izdelavi posebnih strokovnih 
podlag je potrebno celovito upoštevati dostope, dovoze in 
komunalne ureditve vseh parcel na obravnavanem območju, 
da morebitna nova zazidava ne bo poslabšala bivalnih pogojev 
obstoječih objektov v bližini teh lokacij. Pri novogradnjah je 
potrebno upoštevati vse pogoje iz tega odloka.« 

35. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Morfološki enoti  10A1/1 in 10A1/2

(1) V morfološki enoti 10A1/1 je dovoljena dopolnilna gradnja 
gospodarskih, poslovnih, uslužnostno-servisnih objektov, 
dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ter odstranitev obstoječih 
objektov, spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
njihovih delov, ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov. 
Pri odmikih predvidenih objektov je potrebno upoštevati odmike 
predpisane v 7. členu tega odloka.

(2) Morfološka enota 10A1/2 zajema zemljišče nekdanje 
kmetije, katere današnja funkcija je predvsem stanovanjska. 
Dopustna je odstranitev obstoječih objektov, dopolnilna gradnja 
stanovanjskega objekta, dozidave, nadzidave, rekonstrukcija in 
adaptacija obstoječih objektov. Dopustna je gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov. V primeru novogradenj je potrebno 
urediti dovoz in komunalno ureditev do obstoječih in predvidenih 
objektov, skladno s splošnimi pogoji iz tega odloka.«

36. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Morfološka enota 11 

(1) Morfološka enota 11 je nepozidano stavbno zemljišče 

relativno strmega naklona. 

(2) Novogradnje stanovanjskih objektov in pomožnih 
kmetijskih objektov so dopustne le ob predhodni izdelavi 
posebnih strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa) za 
celotno morfološko enota ali njenega dela, za katere si morajo 
investitorji pridobiti soglasje Mestne občine Velenje. Pri izdelavi 
posebnih strokovnih podlag je potrebno celovito reševati 
dostope, dovoze in komunalno ureditev na obravnavanem 
območju, da morebitna nova zazidava ne bi poslabšala bivalnih 
pogojev obstoječih objektov v bližini. Pri izdelavi posebnih 
strokovnih podlag je posebej potrebno izdelati tudi geološke 
elaborate glede stabilnosti terena in pogojev za temeljenje 
predvidenih objektov. V morfološki enoti je dovoljena postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov ob upoštevanju 20. In 21. 
člena tega odloka.«  

37. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Morfološke enote 13/1a in 13/1b

(1) Morfološki enoti 13/1a in 13/1b sta gozd s posebnim 
pomenom.

(2) Krčitve, goloseki, gradbeni in drugi posegi, ki spreminjajo 
rabo gozdov niso dovoljeni. Dovoljeno je le redno vzdrževanje 
gozdov s posebnim pomenom, ki jih varuje odlok Mestne občine 
Velenje o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom.

(3) Gozd v morfološki enoti 13/1b je možno uporabiti kot 
dopolnitev športno rekreacijskega centra v morfološki enoti 
3A1/2 (ureditev brežin, tribun, postavitev nezahtevnih in 
enostavnih objektov).«

38. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Morfološke enote 13/1, 13/2 in 13/3

(1) Morfološke enote 13/1, 13/2 in 13/3 so stavbna zemljišča 
občasno kmetijske namembnosti.

(2) Novogradnje stanovanjskih objektov in pomožnih kmetijskih 
objektov so dopustne le ob predhodni izdelavi posebnih 
strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa) za celotno 
morfološko enota ali njenega dela, za katere si morajo investitorji 
pridobiti soglasje Mestne občine Velenje. Pri izdelavi posebnih 
strokovnih podlag je potrebno celovito reševati dostope, 
dovoze in komunalno ureditev na obravnavanem območju, da 
morebitna nova zazidava ne bi poslabšala bivalnih pogojev 
obstoječih objektov v bližini. Pri izdelavi posebnih strokovnih 
podlag je posebej potrebno izdelati tudi geološke elaborate 
glede stabilnosti terena in pogojev za temeljenje predvidenih 
objektov. V morfološki enoti je dovoljena postavitev nezahtevnih 
in enostavnih objektov ob upoštevanju pogojev iz 20. In 21. 
člena tega odloka.« 

39. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Morfološke enote 13A/1, 13A/2, 13A/3 in 13D
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(1) Morfološke enote 13A/1, 13A/2, 13A/3 in 13D so stavbna 
zemljišča  s stanovanjsko in kmetijsko namembnostjo

(2) Dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
poslovnih, uslužnostno-servisnih objektov, dozidave, nadzidave, 
rekonstrukcije ter odstranitev obstoječih objektov, spremembe 
namembnosti obstoječih objektov ali njihovih delov, ter gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov. Pri odmikih predvidenih 
objektov je potrebno upoštevati odmike predpisane v 7. členu 
tega odloka.

(3) Dovoljena je sprememba namembnosti gospodarskih 
poslopij v stanovanjske objekte, poslovne prostore ali obrtne 
delavnice namenjene dejavnosti, ki ni moteča za neposredno 
okolico.« 
 
(4) Pri uporabi posebnih meril in pogojev za gradnjo in posege 
v prostor, ki niso posebej opredeljeni za posamezne morfološke 
enote, se upoštevajo splošna merila in pogoji, ki so opredeljeni 
v tem odloku.«

40. člen
Za 43. členom odloka se vrine nov 44. člen, ki se glasi:

»Pri uporabi posebnih meril in pogojev za gradnjo in posege v 
prostor, ki niso posebej opredeljeni za posamezne morfološke 
enote, se upoštevajo splošna merila in pogoji, ki so opredeljeni 
v tem odloku.«

Ostali členi odloka se smiselno preštevilčijo.

41. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za postavitev oziroma gradnjo enostavnih 
objektov in za vzdrževalna dela na obstoječem objektu, kot 
to predpisuje prostorska in gradbena zakonodaja Republike 
Slovenije.«

42. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obravnavano 
območje PUP so stalno na vpogled v prostorih Mestne občine 
Velenje, na spletnih straneh Mestne občine Velenje in na 
Upravni enoti Velenje.«

43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0003/2002-300
Datum:   
       

         župan Mestne občine Velenje
                   Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju, 

je v 96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10-popravek, 57/12 in 109/12). Ta člen določa veljavnost 
in spremembe občinskih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi 
drugih predpisov. Zakona o prostorskem načrtovanju v svojem 
96. členu, v četrtem odstavku namreč dopušča spremembe in 
dopolnitve obstoječih prostorskih ureditvenih pogojev občine, 
do sprejetja občinskega prostorskega načrta.
Svet Mestne občine Velenje je v preteklih letih sprejel osnovni 
odlok in številne spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v 
Velenju (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 14/92 in Uradni 
vestnik MOV št. 11/02 ter 4/10 – v nadaljevanju: 0dlok o PUP). 
Pravna podlaga za ponovne spremembe in dopolnitve odloka 
so v zgoraj omenjenem Zakonu o prostorskem načrtovanju in v 
24. členu Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV 
št. 15/06-UPB-1, 26/07 in 18/08).

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM:
Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka o PUP 
so podali nekateri občani iz Krajevne skupnosti Konovo, zaradi 
spremembe določil  v odloku o PUP, glede dopustne gradne 
nezahtevnih in enostavnih objektov na območju PUP. Obenem 
so se spremembe in dopolnitve odloka o PUP nanašale tudi 
na prilagoditev obstoječega odloka o PUP novemu Odloku o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1988 
in 1990 ter družbenega plana Občine Velenje za obdobje 1986-
1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov  dela Občine 
Žalec za območje Mestne občine Velenje – dopolnjen 2009 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 17/2010).
Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem 
območju PUP. Predvidene so le manjše vsebinske spremembe 
posameznih členov odloka o PUP, tudi zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP novi prostorski in gradbeni 
zakonodaji Republike Slovenije. 
Postopek za spremembe in dopolnitve odloka o PUP se je 
začel s sprejetjem Sklepa o začetku postopka priprave, ki ga 
je sprejel župan Mestne občine Velenje (objavljen v Uradnem 
vestniku MOV št. 9/10). Javna razgrnitev sprememb in 
dopolnitev PUP je potekala v februarju 2013 v prostorih Mestne 
občine Velenje in prostorih Krajevne skupnosti Konovo. V času 
javne razgrnitve, je Urad za urejanje prostora MOV dne 27. 2. 
2013 organiziral tudi javno obravnavo predlaganega osnutka 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP. 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:
Finančne posledice zaradi sprememb in dopolnitev odloka o 
PUP, bodo za proračun Mestne občine Velenje minimalne, 
saj smo spremembe in dopolnitve odloka o PUP pripravili v 
Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje. Stroški 
so predvideni le za vezavo grafičnih prilog odloka o PUP, ki 
so obvezni sestavni del obravnavanega odloka o PUP in jim 
moremo posredovati tudi pristojnim državnim institucijam 
(Upravna enota Velenje, Ministrstvo za okolje in prostor RS). 
Sredstva so predvidena v sprejetem proračunu MOV za leto 
2013.
Glede na to, da spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
ne posegajo v namensko rabo zemljišč na obravnavanem 
območju, drugih posledic za pogoje in merila urejanja prostora 
na tem območju ni pričakovati. Pomembno je, da se pogoji za 
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gradnjo in vzdrževanje objektov na obravnavanem območju, s 
sprejetjem tega odloka o PUP izenačijo s pogoji, ki veljajo za 
primerljiva območja urejanja v celotni Mestni občini Velenje.

4. PRIMERJAVA SPREMEMB PROSTORSKEGA AKTA 
Z VKLJUČENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju, so bile 
pripravljene zaradi uskladitve obstoječega odloka o prostorskem 
aktu pobudam posameznih občanov, spremembam in 
dopolnitvam prostorskim sestavinam dolgoročnega plana 
MOV (sprejete v letu 2010) ter izenačitvi posameznih pogojev 
za posege v prostor na obravnavanem območju odlokom 
o prostorskih aktih v MOV, ki so bili v letu 2011 in 2012, že 
prilagojeni novi prostorski zakonodaji. Zaradi boljše preglednosti 
in berljivost sprememb in dopolnitev odloka o PUP, so 
spremembe in dopolnitve odloka o PUP v glavnem pripravljene 
po načelu črtanja celotnih posameznih členov obstoječega 
odloka o PUP ter izpisom novih, popravljenih členov odloka o 
PUP. V obrazložitvi ne bomo opisovali posameznih sprememb 
in dopolnitev posameznih členov odloka o PUP, ki so razvidne 
iz same vsebine odloka.
Javna razgrnitev osnutka odloka je potekala od 13. 2. 2013 do 
28. 3. 2013 v prostorih MOV in KS Konovo. Dne 27. 2. 2013 je 
Urad za urejanje prostora MOV v sejni dvorani MOV organiziral 
tudi javno obravnavo osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o PUP Konovo. Na javni obravnavi je podal 
pisne pripombe g. Karel Stropnik, predsednik KS Konovo, ki 
so vse vključene v vsebino osnutka odloka. Drugih pripomb 
na vsebino osnutka odloka v času javne razgrnitve in javne 
obravnave ni bilo, zato smatramo, da je osnutek odloka v celoti 
usklajen.

Velenje, 8. 3. 2013

Pripravil podsekretar:   
Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., l.r. 

                     Maksimiljan ARLIČ, univ.dipl.inž.arh., l.r.
 Vodja Urada za urejanje prostora MOV

 

Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

       Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN          Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 
- Odl. US in 40/12 - ZUJF)  in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 15/06 - UPB1,  26/07 in 18/08) na svoji ____ seji, dne _______
_______ sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013
1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/12; v nadaljevanju: odlok) 
se 1. odstavek 18. člen odloka spremeni tako, da se glasi:

“Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova 
zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je, če se zadolžujejo za investicije 
in projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi državnega proračuna 
in/ali s sredstvi proračuna Evropske unije, in imajo zagotovljena 
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.”

 2. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Številka: 403-02-0005/2011-211
Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem Predloga Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 
2013 je določena v: 

- 29. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 
- Odl. US in 40/12 - ZUJF), ki med drugim določa, da občinski 
proračun sprejema občinski svet;
 
- 88. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-
UPB4, 14/13 - popr. in 110/11 - ZDIU12), ki določa, da se 
posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski 
zavodi in javna podjetja lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva 
samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje, občin to dovoljeno 
in pod pogoji in v višini, ki jih določi občinski svet;

- 10e. členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 
- ZUJF in 104/12 - ZIPRS1314; v nadaljevanju: ZFO-1), ki 
določa, da občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz 
naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in 
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, 
ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, in 
če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga 
iz neproračunskih virov;

- 10g. členu ZFO-1, ki določa, da se posredni proračunski 
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uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi 
in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv, lahko zadolžujejo pod pogoji, ki jih določi 
občinski svet, in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za 
servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
 
2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
AKTA SO:

1. odstavek 18. člena, ki se s predlogom odloka spreminja, se 
sedaj glasi: 

“Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova 
zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je, če se zadolžujejo za 
investicije in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga 
iz neproračunskih virov.”

S predlogom odloka se določba o pogojih za izdajanje poroštev 
občine usklajuje z določbo 1. odstavka 20. člena odloka, 
ki opredeljuje pogoje za izdajanje soglasij k zadolževanju 
posrednih proračunskih uporabnikov proračuna občine, javnih 
gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica 
je občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina 
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, in se glasi:

“Posredni proračunski uporabniki proračuna občine, javni 
gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je 
občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno 
ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo 
poroštva s soglasjem občine,  če se zadolžujejo za investicije 
in projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi državnega proračuna 
in/ali s sredstvi proračuna Evropske unije, in imajo zagotovljena 
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.”
 
3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:

Sprememba odloka bo imela finančne posledice za proračun 
občine v primeru, če bo občina izdala poroštvo za zadolžitev 
pravni osebi javnega sektorja: 1) izdana poroštva občine 
štejejo v obseg zadolževanja občine in 2) v primeru, kadar 
pravna oseba, ki ji bo občina izdala poroštvo za zadolžitev, ne 
bo izpolnjevala prevzetih obveznosti s pogodbo o zadolžitvi. 

V Velenju, 5. 3. 2013

Pripravila:
Amra KADRIČ, dipl. ekon. (UN), l.r.

vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Andreja KATIČ, univ. dipl. prav., l.r.
 direktorica občinske uprave

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 15/06 - UPB1, 26/07 in 18/08) predlagam 
svetu, da ta odlok sprejme.

 Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

POROČILO 
o izvajanju programa za izboljšanje kvalitete 

življenja starejših v Mestni občini Velenje  

I. PROJEKT: »SOCIALNA VKLJUČENOST STAREJŠIH V 
MESTNI OBČINI VELENJE«

Staranje prebivalstva je izziv, ki se ga ne smemo bati! Starost 
danes še zdaleč ne pomeni zgolj zaključnega dela življenja, 
ampak so starejši pomemben temelj družbe, iz katerega lahko 
mlajše generacije črpajo znanje in izkušnje. Z daljšanjem 
delovne in življenjske dobe so starejši tudi vedno dlje aktiven 
del skupnosti, ki se danes bliskovito spreminja. Da se življenjska 
doba tako slovenskih kot evropskih prebivalcev daljša, je dejstvo. 
Zato je aktivni starosti in medgeneracijski solidarnosti Evropska 
unija posvetila leto 2012, ki ga je razglasila za Evropsko leto 
aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. 
Aktivno staranje pomeni ostati delovno in družbeno aktiven 
ter živeti kar se da zdravo in zadovoljno življenje tudi v tretjem 
življenjskem obdobju. 
 »Starejši ljudje imajo tako velik potencial znanja, katerega 
je potrebno izkoristiti«, zato je naša naloga združiti aktivnosti 
številnih organizacij, v katere so vključeni starejši ljudje in 
jih združiti tudi v nalogah, ki zadevajo medsebojno pomoč 
in solidarnost. Starejši ljudje, ki imajo zmanjšano opravilno 
sposobnost ali so v stiski, prosijo za različne pomoči. Organizirati 
se moramo tako, da bomo tem ljudem takoj in učinkovito 
pomagali. Imamo najobširnejšo mrežo poznavalcev življenja 
ljudi v okolju ( pobiralcev članarine ), ki jo moramo izkoristiti tudi 
v te namene.
Razvoj, stabilnost in obstoj vsake družbe temelji tudi na 
medgeneracijskem sožitju, solidarnosti, in sodelovanju.  V 
današnjem načinu življenja imajo mlajši in starejši med seboj 
manj stikov, zato se med seboj slabše poznajo, pojavljajo 
se predsodki do starih ljudi ter negativni stereotipi mlajših 
do starejših in starejših do mlajših. Še posebej veliko se zdi 
nerazumevanje starejših do srednjih generacij. V preteklosti so 
bili stari ljudje mlajšim generacijam glavni vir informacij, znanja 
in veščin za vsakdanje delo in življenje, danes pa težko sledijo 
naglemu razvoju in  težje kot v preteklosti prenašajo svoja 
spoznanja in izkušnje mlajšim generacijam. 
Sožitje med generacijam je velikokrat okrnjeno zaradi 
medsebojne odtujenosti, nerazumevanja potreb in težav, ki jih 
imajo različne generacije in se največkrat kažejo v obliki med 
sosedskih prepirov ter nesoglasij in nasilju v družini. K takim 
razmeram prispeva tudi dejstvo, da je na vseh nivojih premalo 
izkoriščena možnost in priložnost za tovrstna izobraževanja in 
razprave.
Kljub tem dejstvom pa so generacije še posebej v obdobju krize 
primorane sodelovati, najpogosteje pri negi starostnika ali varstvu 
otrok. Pričakujemo, da bo pomemben premik k sodelovanju 
med generacijami povzročil tudi razvoj prostovoljstva, k čemer 
bo nedvomno prispeval tudi sprejet zakon o prostovoljstvu.
Izpostavljanje problemov zgolj ene generacije in nezmožnost 
motiviranja vseh generacij za skupno reševanje problemov in 
zagotavljanja kvalitete življenja vseh državljanov vodi v oslabitev 
medgeneracijske solidarnosti ali celo v »vojno generacij«. 
Alternativa tej nevarnosti v današnjih demografskih razmerah 
je ustvarjanje okoliščin za hitrejše vzpostavljanje novih vzorcev 
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in prenašanja dobrih praks za boljšo medgeneracijsko spoznavanje, komuniciranje,  povezanost in sodelovanje, kar je osnova za 
novo solidarnost med generacijami.
Zaradi potreb po uspešni pomoči in spremljanju razreševanja odprtih socialnih vprašanj pomoči potrebnim starejšim osebam, je 
bila v mesecu oktobru 2010 imenovana koordinacijska skupina, ki jo sestavljajo predstavniki: Mestne občine Velenje, Šaleške 
pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje, Univerze za III. življenjsko obdobje, Centra za socialno delo Velenje, Inštituta 
Integra Velenje, Doma za varstvo odraslih Velenje in Društva VID Velenje.

Delo koordinacijske skupine je: 
- Razvijanje ustreznih programov za kvaliteto življenja starejših
- Povezovanje podporne mreže starejših
- Prenosi dobrih praks in inovativnih programov v lokalno okolje

2 
 

1. Sodelovanje na mednarodni konferenci za invalide dne 1. in 2. marca 2012 
 
V letu 2012 je Inštitut Integra Velenje v 
sodelovanju z Mestno občino Velenje 
organiziral in izvedel mednarodno 
konferenco »Skupnost po meri 
invalidov«, ki je naletela na izredno 
pozitiven odziv v celotnem slovenskem 
prostoru.   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
2. Sodelovanje na 3. mednarodnem medgeneracijskem festivalu – aktivno staranje in 
medgeneracijska solidarnost , Velenje 2012 v organizaciji Inštituta integra in Univerze za III. življenjsko 
obdobje, s sodelovanjem Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje in s podporo 
Mestne občine Velenje v marcu 2012. 
 
Dvodnevni festival je bil namenjen predstavitvi evropskih in domačih projektov ter dobrih praks. 
Program prvega dne festivala je obsegal predavanja in vodene diskusije s področja človeških virov in 
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medgeneracijskega povezovanja. Udeležili so se ga priznani domači in tuji strokovnjaki ter 
predavatelji: Marjan Sedmak, predsednik »AGE platforme Evropa«, dr. Wolfgang Eisenreich iz 
avstrijskega inštituta WIN, dr. Stanko Blatnik s podjetja Inova4t, Lada Zei, vodja projektov Zveze 
društev upokojencev Slovenije, Sonja Bercko, direktorica Inštituta Integra Velenje, Milan Pavliha, 
profesor pedagogike, Biserka Plahuta, Ljudska univerza Velenje in Šolski center Velenje. 
Vsebinski program je obravnaval aktualne teme aktivnega staranja in medgeneracijskega sožitja: 
Happiness – nova spoznanja kognitivne znanosti, Intimage – pomen intimnosti v tretjem življenjskem 
obdobju, Zunaj štiridesetih, Ali je medgeneracijski dogovor sploh mogoč?, Sowskills – spletno socialno 
medmrežje za starejše, Prostovoljstvo v kulturi je način življenja in Gradimo mostove med ljudmi. 
Drugi dan festivala se je predstavila Medgeneracijska ustvarjalna delavnice projekta SowSkills – 
Social Web Skills for Elder Poeple, v sodelovanju z Gemeinsam leben und lernen in 
Europae.V.Passau, Nemčija, AHA Punkt, Dunaj, Avstrija in Inštitut Integra, Velenje. 
V predstavitvi so se vključili dijaki Šolskega centra Velenje in študentje Univerze za III. življenjsko 
obdobje. 
 
          
2. Izdelali smo plakat dejavnosti »Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske 
solidarnosti 2012.  
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Na plakatu so navedene 
vse aktivnosti po mesecih, 
ki so jih izvajale šole, 
zavodi, društva, krajevne 
skupnosti in mestne četrti, 
klubi, zveze in organizacije. 
Izvajale so se naslednje 
aktivnosti: ustvarjalne 
delavnice, okrogle mize, 
predavanja, izobraževanja, 
srečanja starejših po KS in 
MČ, rehabilitacijske vadbe, 
predstave, prireditve ob 
praznikih, pohodi, pikniki, 
športne dejavnosti, 
družabna srečanja, 
zdravstvena vzgoja, 
razstave, festivali, 
sodelovanje otrok z 
babicami in dedki, 
strokovne ekskurzije, 
rokodelstvo, pevci in godci, 
ročna dela, skupine za 
samopomoč, bralni klub, 
proslave, revije pevskih 
zborov idr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. marec 2013 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 20/ stran 39

           19. seja Sveta Mestne občine Velenje

2 
 

1. Sodelovanje na mednarodni konferenci za invalide dne 1. in 2. marca 2012 
 
V letu 2012 je Inštitut Integra Velenje v 
sodelovanju z Mestno občino Velenje 
organiziral in izvedel mednarodno 
konferenco »Skupnost po meri 
invalidov«, ki je naletela na izredno 
pozitiven odziv v celotnem slovenskem 
prostoru.   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
2. Sodelovanje na 3. mednarodnem medgeneracijskem festivalu – aktivno staranje in 
medgeneracijska solidarnost , Velenje 2012 v organizaciji Inštituta integra in Univerze za III. življenjsko 
obdobje, s sodelovanjem Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje in s podporo 
Mestne občine Velenje v marcu 2012. 
 
Dvodnevni festival je bil namenjen predstavitvi evropskih in domačih projektov ter dobrih praks. 
Program prvega dne festivala je obsegal predavanja in vodene diskusije s področja človeških virov in 

3 
 

medgeneracijskega povezovanja. Udeležili so se ga priznani domači in tuji strokovnjaki ter 
predavatelji: Marjan Sedmak, predsednik »AGE platforme Evropa«, dr. Wolfgang Eisenreich iz 
avstrijskega inštituta WIN, dr. Stanko Blatnik s podjetja Inova4t, Lada Zei, vodja projektov Zveze 
društev upokojencev Slovenije, Sonja Bercko, direktorica Inštituta Integra Velenje, Milan Pavliha, 
profesor pedagogike, Biserka Plahuta, Ljudska univerza Velenje in Šolski center Velenje. 
Vsebinski program je obravnaval aktualne teme aktivnega staranja in medgeneracijskega sožitja: 
Happiness – nova spoznanja kognitivne znanosti, Intimage – pomen intimnosti v tretjem življenjskem 
obdobju, Zunaj štiridesetih, Ali je medgeneracijski dogovor sploh mogoč?, Sowskills – spletno socialno 
medmrežje za starejše, Prostovoljstvo v kulturi je način življenja in Gradimo mostove med ljudmi. 
Drugi dan festivala se je predstavila Medgeneracijska ustvarjalna delavnice projekta SowSkills – 
Social Web Skills for Elder Poeple, v sodelovanju z Gemeinsam leben und lernen in 
Europae.V.Passau, Nemčija, AHA Punkt, Dunaj, Avstrija in Inštitut Integra, Velenje. 
V predstavitvi so se vključili dijaki Šolskega centra Velenje in študentje Univerze za III. življenjsko 
obdobje. 
 
          
2. Izdelali smo plakat dejavnosti »Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske 
solidarnosti 2012.  
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Na plakatu so navedene 
vse aktivnosti po mesecih, 
ki so jih izvajale šole, 
zavodi, društva, krajevne 
skupnosti in mestne četrti, 
klubi, zveze in organizacije. 
Izvajale so se naslednje 
aktivnosti: ustvarjalne 
delavnice, okrogle mize, 
predavanja, izobraževanja, 
srečanja starejših po KS in 
MČ, rehabilitacijske vadbe, 
predstave, prireditve ob 
praznikih, pohodi, pikniki, 
športne dejavnosti, 
družabna srečanja, 
zdravstvena vzgoja, 
razstave, festivali, 
sodelovanje otrok z 
babicami in dedki, 
strokovne ekskurzije, 
rokodelstvo, pevci in godci, 
ročna dela, skupine za 
samopomoč, bralni klub, 
proslave, revije pevskih 
zborov idr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       11. marec 2013GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 40 / Številka 20

19. seja Sveta Mestne občine Velenje

4 
 

3. Izdelali smo plakat »MOJE ŠTEVILKE«,                                                                                         
 

na katerem so navedene 
telefonske številke uradov, 
prevoznikov, serviserjev, 
društev, dejavnosti, pomoči 
na domu, varnosti, komu se 
lahko pritožite in 
zdravstvenih ustanov. Na 
plakatu so tudi prazni 
okvirčki kamor si občani 
lahko vpišejo telefonske 
številke svojih bližnjih. 
Plakate smo razdelili 
občanom preko Centra za 
socialno delo Velenje, preko 
programa »starejši za 
starejše« in Šaleške 
pokrajinske zveze društev 
upokojencev Velenje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. V mesecu novembru smo odprli Center dnevnih aktivnosti za starejše občane  
    Mestne občine Velenje. 
 
Dnevni center za starejše je namenjen razvedrilu, druženju, povezovanju, socialnemu vključevanju, pa 
tudi dodatni pomoči pri skrbi zase.  
 
Center je odprt dvakrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih od 9. do 12. ure. V tem času se 
odvijajo različne družabne aktivnosti, s katerimi želimo v skladu z našo vizijo za udeležence oblikovati 
potrebno socialno mrežo, krepiti medsebojno pomoč in solidarnost ter povečati družbeno vključenost 
starejših. V ta namen sodelujemo z organizacijami in društvi, ki svoje programe prav tako ponujajo 
starejši generaciji. Širitev aktivnosti centra na preostale dni v tednu je tek na dolge proge, ki ga ni 
mogoče vpeljati preko noči. Vsekakor pa smo v kratkem času privabili k sodelovanju lepo število 
sodelavcev. Tako prostovoljka s strani UNI 3 ob ponedeljkih vodi skupne sprehode v okolico (pridružili 
so se nam stanovalci Doma  za varstvo odraslih in Društva za boj proti raku), koordinatorka programa 
»starejši za starejše« ob četrtkih vodi ustvarjalno delavnico izdelave cvetja iz papirja, čestitk in drugih 
ročnih spretnosti, dvakrat mesečno ob ponedeljkih pripravljamo delavnico krepitve spomina in 
koncentracije pod vodstvom predsednice Društva za boj proti raku. Dobro sodelujemo z Domom za 
varstvo odraslih Velenje. S Centrom ponovne uporabe odpadkov smo prav tako dogovorjeni, da bodo 
z nasveti pomagali pri popravilu posameznih kosov pohištva moškim obiskovalcem centra, naše 
obiskovalke pa bodo v okviru delavnice ročnih spretnosti pomagale pri prenovi nekaterih njihovih 
izdelkov. Sodelujemo tudi z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine in posameznimi šolami ter tako 
spodbujamo kvalitetno sodelovanje med različnimi generacijami na zabaven in koristen način. Center 
je sodeloval pri izdelavi artiklov za njihov bazar, šolarji pa nam bodo polepšali posamezne kulturne 
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praznike v prihodnjih mesecih. Na tem področju smo dobro sodelovanje že doslej vzpostavili tudi s 
CVIU. V prihodnje načrtujemo poglobljeno sodelovanje z Ljudsko univerzo, kjer bo naša animatorka 
vodila projekt »Modni velikani - s štrikanimi detajli oblačimo drevesa«. Vključili se bomo tudi mi. 
Sodelavka v centru pa bo skrbela tudi za vsestransko informiranje naših obiskovalcev glede različnih 
oblik izobraževanja za starejše. Planiramo tudi (vsaj poskusno) vključitev v aktivnosti »joge smeha«. 
Tovrstna aktivnost poskrbi za razgibavanje notranjih organov ter za psihično sprostitev in je še 
posebej dobrodošla v sedanjih kriznih časih. 
V času druženja pripravljamo različne družabne igre, kot so igrica spomin, človek ne jezi se, domino, 
šah, kratkočasnica in podobno, izvajamo pa tudi vaje razgibavanja in vaje za krepitev ravnotežja v 
borbi proti padcem v starosti. Tovrstne aktivnosti vodiva s kolegico Marijo Kovačič. Pogovarjamo se o 
preprečevanju padcev, o borbi proti sladkorni bolezni, pijemo zeliščne čaje, se medsebojno učimo 
različnih ročnih del in se veliko smejemo, ob delavnicah prepevamo slovenske narodne pesmi. Naše 
ure potekajo v sproščenem vzdušju in največkrat kar prehitro minejo. Čeprav ne težimo k množičnosti 
za vsako ceno, pa smo veseli, da se krog obiskovalcev vztrajno širi. Prav posebej si želimo v našo 
sredino privabiti posameznike, ki se zaradi različnih osebnih okoliščin ne zmorejo ali ne upajo 
udeleževati različnih družbenih aktivnosti, ker se ne počutijo dovolj sposobni ali samozavestni za 
vključevanje v dejavnosti. Naš center je pravi naslov, saj se prilagajamo vsakemu posamezniku. Pri 
nas ni domačih nalog in prav nikogar ne obsojamo, če česa ne zmore. Tu je pravi naslov tudi za tiste 
starejše osebe, ki potrebujejo celodnevno skrb sorodnikov v domačem okolju. Pripeljite jih kdaj med 
nas, medtem pa boste vi lahko opravili kako obveznost ali si privoščili brezskrben trenutek samo zase. 
 
Med nami bodo vaši svojci spoznali nove prijatelje, navezali nove stike in se zabavali z nami. Naš 
center deluje izključno na bazi prostovoljnega dela in veseli bi bili tudi sodelovanja večjega števila 
prostovoljcev vseh generacij, da bo naše delo še bolj pestro in razgibano.         V okviru Centra 
dnevnih aktivnosti za starejše občane MOV deluje tudi Posvetovalnica za starejše in ostale pomoči 
potrebne. Program posvetovalnice je namenjen izboljšanju kvalitete socialnega življenja starejših ljudi 
v skupnosti z zagotavljanjem osebnega svetovanja v stiski. 
 
Vodenje in koordiniranje Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane se izvaja na prostovoljskem 
delu v sodelovanju z Mestno občino Velenje. 
 
. 
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5. Člani koordinacijske skupine so si v mesecu oktobru 2012 ogledali 12. Festival za tretje 
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. 
 
Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja 
tovrstna prireditev v Evropi. Je prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen 
aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med 
generacijami. Na festivalu lahko vsakdo najde zase zanimive vsebine in načine, da izrazi svoje 
mnenje, najde nove poti k izboljšanju življenja starejše generacije in tudi druge usmeri na to pot. 
Na festivalu so aktivno sodelovali naši likovniki in člani skupine za tehniško kulturo (razstavili so svoja 
umetniška dela). V zaključnem delu festivala se je predstavil in uspešno nastopil Moški pevski zbor 
Društva upokojencev Velenje. Na novinarski konferenci o varnosti v cestnem prometu smo predstavili 
naše dejavnosti, izkušnje in vključevanje starejših v Velenju in širšem prostoru naše domovine.  

 
6. Zaključek 
 
Ocenjujemo, da smo načrtovane naloge in aktivnosti realizirali v celoti. Odzivali smo se na reševanje 
novo nastalih vprašanj. Reševanje je potekalo v tesni medsebojni povezavi in v skladu s pristojnostmi 
vključenih v našo skupino. Tekla so medsebojna posvetovanja pri oblikovanju predlogov in »odpiranju 
vrat« ljudem na institucije, ki jih je v te namene organizirala Mestna občina Velenje (primer: brezplačno 
pravno svetovanje).  
Ponosni smo na začetek delovanja »Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane« in krepitev našega 
sodelovanja in povezovanja tudi z drugimi društvi, ki s svojim delom krepijo skupno mrežo 
prostovoljskega dela in korak za korakom skupaj uresničujemo osnovni cilj »dvig kvalitete življenja 
starejših«. 
Zahvaljujemo se upravi in županu Mestne občine Velenje za podporo in pomoč pri opravljanju našega 
poslanstva. 
Učinki našega skupnega sodelovanja in povezovanja povedo, da smo na pravi poti, zato je smiselno 
in potrebno z vsebinami ter odzivanju na potrebe občank in občanov nadaljevati. 
 
 
 

II. PROJEKT »VELENJE, STAROSTI  PRIJAZNO  MESTO« 
 
Mestna občina Velenje namenja starejšim občankam in občanom posebno pozornost. Konec leta 
2009 smo pristopili k projektu »Velenje, starosti prijazno mesto«, katerega cilj je izboljšanje življenja 
starejših občanov naše občine. Starosti prijazna mesta so projekt Svetovne zdravstvene organizacije 
pri OZN, v Sloveniji pa ga vodi Inštitut Antona Trstenjaka.  



11. marec 2013 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 20/ stran 43

           19. seja Sveta Mestne občine Velenje

7 
 

Zasnovali so ga kot odgovor na starajoč se svet, na katerega bodo odgovor morali dati prebivalci 
sami.  Starosti prijazno mesto je še mnogo več. Je kakovost bivanja, je način življenja, je sodobna 
urbana filozofija. Današnja mesta naj bi meščanom omogočala zdravo in aktivno življenje, kar pomeni, 
da prebivalcem nudijo možnosti, prek katerih lahko uresničujejo prvine svojega zdravja, se aktivno 
vključujejo v življenje mesta in uživajo socialno ter zdravstveno varnost. Velika umetnost politike je, 
kako v mestih zagotoviti pravičen socialni in ekonomski razvoj, ki vključuje tudi aktivno in zdravo 
staranje. Ena od možnih oblik ustvarjanja in vzdrževanja takega okolja je projekt Svetovne 
zdravstvene organizacije Starosti prijazna mesta. 
V projekt se je vključilo 65 občanov in občank, ki so ugledni, prepoznavni in aktivni občani Velenja. 
Člani častnega seniorskega odbora so prejeli posebne knjižice Vademecum, priročnike z navedbo 
značilnosti starosti prijaznih mest. V njem so navodila za uporabo tega priročnika, zakaj starosti 
prijazna mesta, 84 priporočil s kriteriji za opažanja in oblikovanje predlogov. V knjižico so lahko 
vpisovali svoja opažanja o Velenju in predloge za izboljšanje življenja v mestu.  
 

1. Anketiranje seniorjev, zbiranje mnenj in predlogov za izboljšanje življenja v mestu 
 

V mesecu maju 2012 smo opravili že drugo anketiranje seniorjev v času trajanja projekta Velenje, 
starosti prijazno mesto. Njihovi predlogi in pobude, ki so upoštevali značilnosti starosti prijaznih mest, 
so se nanašali predvsem na naslednje: 
- Stavbne in zunaj stavbne površine  
Opozorili so na čiščenje po zimskem posipanju cest, onesnaženje zelenic zaradi pasjih iztrebkov, 
čistočo ob Rdeči dvorani, ureditev Starega Velenja. 
- Prevoz 
Izpostavili so problematiko na avtobusni postaji (toaletni prostori, zaščita proti vetru), klopce na 
postajališčih. Vozni redi na postajališčih so napisani nejasno in nepregledno, Šaleška cesta je v 
obupnem stanju, kolesarske steze, prehode za pešce (pri Zdravstvenem domu in na Šaleški cesti), 
ureditev pločnikov ob cestah (Cesta na Vrtače, Staro Velenje-Podkraj), zagotavljanje prostih 
prehodov-Gorica, priprava analize stanja prometne varnosti. 
- Bivališča 
Na tem področju so se predlogi in pobude nanašali na nedokončane objekte zasebnih hiš v novih 
soseskah, ki ogrožajo varnost sosedov in o gradnji varovanih stanovanj.  
- Družabno življenje 
Opozorili so na problem medgeneracijskega povezovanja in s tem vzpostavljanja takšnih odnosov, ki 
bodo prijazni do vseh generacij. V okviru naselij, blokov, mestnih četrti in krajevnih skupnosti je 
potrebno formirati skupine prostovoljcev, ki bi vodili gibalno ovirane osebe na sprehod. 
- Spoštovanje in vključevanje v družbo 
Zelo bogata kulturna ponudba v Velenju je za starostnike predraga (prireditve so v prepoznih urah), 
kontrola pri dodeljevanju pomoči Rdečega križa in Karitas. 
- Družabno angažiranje in zaposlitev 
Univerza za III. življenjsko obdobje nima urejenega financiranja delovanja, čeprav je njeno delo 
družbeno priznano in potrebno za zagotovitev aktivnega življenja starejših. Možnosti za zaposlitev se 
manjšajo, posebno mladih z visokošolsko izobrazbo in kontrola inšpekcij pri delodajalcih za odkrivanje 
izkoriščanja mladih. 
- Občevanje in obveščanje 
Okrogle mize in predavanja na temo sožitje med generacijami, večja obveščenost starejših ljudi za 
kulturne dogodke, spremstvo starejših ljudi na kulturni dogodek. 
- Storitve skupnosti in zdravstvenih služb 
Seniorji so opozorili na preverjanje psiholoških testov pri starostnikih, na prostovoljsko pomoč ljudi 
vseh starostih, namestitev monitorja v laboratoriju Zdravstvenega doma za gluhe in naglušne, 
ustanovitev oz. ponovna oživitev geriatričnih ambulant, opozorili so na neprijaznost nekaterih sester v 
Zdravstvenem domu Velenje, predolge čakalne dobe, uporaba indukcijske zanke v Kulturnem domu, 
odprtje malih živilskih trgovin v centru mesta, SOS gumb - pomoč na daljavo. 
Na njihove predloge, pobude, vprašanja smo pridobili odgovore ustreznih občinskih služb in zunanjih 
izvajalcev, z možnostjo in rokom razrešitve. Z odgovori je bil koordinacijski odbor zadovoljen in je 
dokument tudi potrdil. 
 
2. Podpis Dublinske deklaracije    
     



       11. marec 2013GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 44 / Številka 20

19. seja Sveta Mestne občine Velenje

8 
 

29. maja 2012, je župan Mestne občine Velenje podpisal Dublinsko deklaracijo. Deklaracija je rezultat 
1. globalne konference Starosti prijaznih mest, ki je septembra 2011 potekala v Dublinu in kjer je bila 
tudi prvič podpisana. S podpisom deklaracije je Mestna občina Velenje tudi uradno podprla delovanje 
Svetovne zdravstvene organizacije na področju starosti prijaznih okolij. 
Dublinska deklaracija opredeljuje načela, ki naj bi jim v prihodnje sledili ob vseh aktivnostih in na vseh 
področjih ter usmerja delovanje mest in občin pri oblikovanju starosti prijaznega okolja.  
Mestna občina Velenje, ki pri projektu Starosti prijazna mesta sodeluje že od leta 2009, je bila na 
nedavni konferenci Starosti prijaznih mest v Dublinu na Irskem izpostavljena kot primer dobre prakse 
in dober zgled vsem mestom, ki so že in ki še bodo pristopila k projektu. 
Bistvo Starosti prijaznih mest ali občin je v aktivni vključenosti starejših in v zavezi lokalnih oblasti, da 
bodo razvijale, uvajale in nadzorovale programske aktivnosti, s katerimi se razvijajo okolja, v katerih se 
stališča starejših spoštujejo, kjer ni ovir za njihovo sodelovanje in kjer vse generacije sodelujejo med 
seboj.  
Z izmenjavo izkušenj in praks se spodbujajo novi pristopi in miselni vzorci, krepi pa se tudi 
razumevanje kako socialni, ekonomski in okoljski dejavniki vsak zase in vsi skupaj vplivajo na življenje 
starejših ljudi. Koncept programa spodbuja uvajanje sprememb, ki jih zaradi novih demografskih 
razmerij potrebujejo okolja v razvitih in razvijajočih se družbah. 
 
 
 
 
3. Vrednote Starosti prijaznega Velenje 
 
Na podlagi predlogov in pobud, ki so jih podali 
naši starejši občani, je Inštitut Antona 
Trstenjaka izdelal »Vrednote Starosti 
prijaznega Velenja«, ki pričajo o kvalitetah 
naše občine: urejenost, varnost, pozornost, 
spoštovanje, dostopnost, sodelovanje, 
prijaznost, pripravljenost na pomoč, čistoča in 
socialna odgovornost. Osnovna vrednota je 
aktivna pripadnost mestu, vsi smo Velenje. V 
vsakdanjem življenju to pomeni, da ne 
opazujem in predlagam, ne da bi se hkrati 
vprašal, kaj lahko storim tudi sam, da bi bilo 
mesto tako, kakršnega si želim. 
Vrednote, ki jim bomo sledili, so varno 
bivanje, urejenost mesta, enakopravna 
dostopnost na vseh mestih, kjer bi sicer lahko 
bile ovire, prijaznost povezana z dobrimi 
medčloveškimi odnosi, zavest o osebni in 
javni odgovornosti, socialna povezanost med 
občani, dobra obveščenost, medgeneracijska 
družabnost in spoštovanje velenjskih tradicij. 
Vrednote moramo vgraditi v  strategijo in 
načrte za nadaljnji razvoj mesta in občine, jih 
vtkati v vsakdanjost občanov, s ciljem da jih 
osvojimo v vseh generacijah, spoštujemo, 
stalno izboljšujemo in si tako zagotovimo 
kakovostno, med seboj prijazno življenje v 
mestni skupnosti. 
 
4. Izobraževanje »Preprečujmo padce v 
starosti« 
 
Vzroki za uvedbo izobraževanja 
 
Za vsakega, ki sodi v kategorijo starejših, je najpomembnejše, da v vsakodnevnih aktivnostih ostane 
čim dlje samostojen in neodvisen. Padec lahko v trenutku dokončno prekine našo socialno in telesno 
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samostojnost, kar je za vso družino najhujša posledica. S starostjo narašča verjetnost, da bo do padca 
v starosti prišlo, kar dokazujejo tudi naslednji podatki. 
V Evropski uniji zaradi posledic padca vsakih pet minut umre en starejši človek. Med starimi nad 65 let 
jih vsako leto pade tretjina, med starimi nad 75 let jih pade četrtina, med starimi nad 85 let pa že 
polovica. Med 200 padci je v starosti do 69 let en zlom kolka, nad 85 let pa že 20 zlomov. V starosti 
nad 80 let se konča četrtina zlomov kolka s smrtjo v pol leta, druga četrtina pa potrebuje dosmrtno 
nego. Polovica starih nad 80 let po padcu ne pride več domov, ampak gredo v dom. Padci so najbolj 
nevarni tam, kjer se starejši počutijo najbolj varne - to je doma. Statistike kažejo, da je med starejšimi, 
ki skrbijo za svoje gibalne sposobnosti, so družbeno aktivno in samostojni, verjetnost padcev v vseh 
starostnih kategorijah manjša. 
Izobraževanje Preprečujmo padce v starosti zelo uspešno izvajajo v Avstraliji in Kanadi in še v 
nekaterih državah, s prostovoljci v socialni mreži. Padci so se pri njih zmanjšali za 40%. V Sloveniji to 
izobraževanje zelo uspešno izvaja Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje Ljubljana. V Velenju se izobraževanje prostovoljcev za to humano nalogo izvaja s projektom 
Velenje, starosti prijazno mesto, ki ga od leta 2009 med najbolj uspešnimi v Sloveniji vodi Mestna 
občina Velenje. 
Lokalna skupnost je najbolj primerna za preventivno dejavnost, saj je najbližja ljudem. Ljudje se med 
seboj poznajo in so jim razmere, v katerih posameznik živi, najbolj znane. Na lokalni ravni se za 
starejše izvajajo programi za preprečevanje padcev, s katerimi se poučujejo, kako se vesti in kako 
opremiti prostore, v katerih bivajo, da bodo v njih bolj varni in da bodo v nujnem primeru znali takoj 
poklicati pomoč. V lokalnem okolju so se ustanovile preventivne skupine, ki jih vodijo sokrajani, 
prostovoljci širitelji. Starejši si med seboj tudi sami zelo veliko pomagajo, če je treba tudi na domu. 
Starejšim je v vzpodbudo, če se organizirajo sami, pripravljajo  različne  aktivnosti, ki so prilagojene 
sposobnostim posameznika. 
 
 
Vsebina in potek usposabljanja 
 
V Velenju smo se pod pokroviteljstvom Mestne občine Velenje na program izobraževanja Preprečujmo 
padce v starosti, zelo resno pripravili: 

- Z Institutom Antona Trstenjaka smo se dogovorili za vodenje izobraževanja, v katerega so bili 
vključeni strokovnjaki: dr. Jože Ramovš, dr. Božidar Voljč, Ksenija Ramovš in Blaž Švab. 

- Izoblikovala se je skupina 28 oseb - prostovoljcev, ki so bili pripravljeni se izobraževati in 
prevzeti vlogo širitelja znanja, oziroma voditelja medgeneracijske skupine v svojem okolju. 

- Vlogo voditelja in koordinatorja  skupine je prevzela dr. Anica Krajnik Pistotnik, ki je z 
organizatorji usklajevala izobraževalne termine in prostor. 

- Skupaj in pod mentorstvom instituta smo v Velenju izpeljali 11 izobraževalnih srečanj za  
prostovoljce - širitelje, trajajočih od 3 do 6 ur, s podporo ustrezne strokovne literature. 

 
Program izobraževanja je vseboval: 

- Spoznanja o sodobnem prostovoljstvu, z vedenjem, da je prostovoljstvo, človekoljubno 
druženje, danes bližnjica pri učenju lepega sožitja in osebne solidarnosti med ljudmi 

- Pravila za lep osebni pogovor 
- Zlata pravila za kakovosten osebnosten razvoj in lepo medčloveško sožitje 
- Usposabljanje za medgeneracijsko druženje s starimi ljudmi 
- Spoznavanje glavnih dejavnikov tveganja za padce 
- Spoznavanje varovalnih dejavnikov pred padci doma in okolici ter njihovo uvajanje v 

vsakdanje življenje 
- Spoznanja in spretnosti v skupini s socialnim učenjem, ki je najučinkovitejša metoda za učenje 

kakovostnejšega življenja in medgeneracijskega sožitja 
- Vaje za krepitev ravnotežja, ki ohranjajo stabilnost človekovega telesa 
- Izdelava diplomskih nalog prostovoljskih širiteljev za vsako učno skupino, z navedbo 

ugotovitev in mnenj o rezultatih. 
 

 
 
Socialna mreža  v okolju 
 
Izobraževanje je zaključilo 20 prostovoljcev širiteljev, ki so v svojem bivalnem okolju oblikovali socialno 
mrežo 11-tih prostovoljnih skupin: Krajevna skupnost Kardeljeva ploščad, Krajevna skupnost Šmartno, 
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Krajevna skupnost Staro Velenje, Krajevna skupnost Vinska gora, Krajevna skupnost Konovo, ŠPZDU 
Velenje, Dom za varstvo odraslih Velenje, Knjižnica Velenje, Društvo upokojencev Šoštanj in, Občina 
Mislinja. 
  Z marcem se začne izobraževanje še v Društvu za boj proti raku v Velenju. 
 
Najpomembnejše pozitivne spremembe, ki smo jih želeli doseči so: 

- V okolju vzpostaviti medgeneracijsko druženje - krepitev obstoječe socialne mreže; 
- Starejše v določenem okolju ohraniti čim dalj časa psihično in fizično aktivne;  
- Udeležence programa usposobiti s ciljem, da si življenje doma, kjer se zgodi 80 % vseh 

padcev, organizirajo tako, da bo čim manj verjetnosti za padce. 
 
Pričakovani učinki, rezultati in koristi skupinskega mreženja:  

- Vzpostaviti osnovna pravila pogovorne kulture v skupini; 
- Naučiti jih druženja, medsebojnega prijateljstva, pogovora, medsebojne solidarnosti in pomoči; 
- Naučiti jih skrbeti za svoje telo z redno telovadbo in fizično aktivnostjo; 
- Organizirati delo na svojem domu in okolju tako, da ne bo nevarno; 
- Vzdrževati še naprej redno mesečno sestankovanje skupine. 

 
Opis konkretnih korakov in časovni okvir za doseganje posameznega cilja: 

- Dogovor z še najmanj eno prostovoljko za vodenje usposabljanja in izobraževanja; 
- Pridobiti prostor za delovanje skupine v bivalnem okolju; 
- Organizirati skupino do 15 ljudi iz okolja  in jih navdušiti za delo v skupini; 
- Pridobiti ustrezno literaturo in se pripraviti na vodenje skupine; 
- Planirati za začetek 10 sestankov, redno na določen dan in ob isti uri; 
- Zaključek usposabljanja ni določen, predvideno je kontinuirano nadaljevanje. Po usposobitvi 

skupine za zagotovitev in ohranitev čim daljše samostojnosti za bivanje doma, se planira 
nadaljevanje dela v skupini o drugih temah, ki zadevajo zdravo in varno življenje; 

- Nadaljevanje dela v novi skupini z obnovo učne vsebine. 
 
Spremljanje rezultatov pri doseganju ciljev: 

- Spremljanje napredka pri uresničitvi ciljev programa je potekalo preko individualnih zapisov 
udeležencev programa; 

- Analitično in statistično spremljanje eventualnih padcev udeležencev; 
- Nadaljevanje dela v skupini, s starimi člani in pridruženimi novimi z obnovo ter dodano učno 

vsebino. 
 
Predlogi in ugotovitve mrežnih skupin: 

- Kako vplivati na upravne organe in ustrezne službe, ki naj bi odpravljale pomanjkljivosti v 
okolju in ogrožajo uporabnike? 

- Dogovor: sodelovati v projektu Velenje, starosti prijazno mesto in predloge, mnenja in 
vprašanja posredovati v seniorskem odboru Mestne občine Velenje. 

 
Pripombe na okolje: 

- Mesta, kjer so defibrilatorji naj bodo označena in njihova lokacija objavi v lokalnem časopisu. 
- Pločnike očistiti takoj, ko zapade sneg in jih posuti proti drsenju. 
- Na prehodu iz Efenkove ceste na Kidričevo ulico je semaforski interval za prehod pešcev čez 

cesto prekratek. 
- Pločniki pred Mladinskim centrom, Mladinskim hotelom in Poslovnim centrom v Velenju so 

neočiščeni in zelo spolzki. 
- Na pešpoti iz Tomšičeve proti Zdravstvenemu domu Velenje je tretja stopnica odlomljena in 

zelo nevarna za padce. 
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V diplomskih nalogah širiteljev, voditeljev usposabljanja Preprečujmo padce v starosti, je zaznati 
izredni medgeneracijski pozitivizem, ki prinaša presenečenje nad življenjsko energijo in 
pripravljenostjo starejših, da svoje zdravje ohranijo čim dalj časa in si na ta način zagotovijo 
kakovostnejše življenje.  
Skupinsko mreženje je s svojimi poučnimi izkušnjami dalo mnogo pozitivnega, s spoznanjem, da je 
veliko ljudi vedoželjnih in vedrih, ki so pripravljeni pomagati in dati del sebe tudi drugim.  
Vsak je v življenju že kdaj padel, občutil njegove posledice ali pa si zapomnil samo bolečo izkušnjo. Pri 
starejših osebah je padec lahko delna ali popolna izguba samostojnosti, ki korenito spremeni življenje 
posameznika in njegovih bližnjih. 
Vsak padec, ki prinese poškodbo, je finančna obremenitev družbe. Upoštevati pa moramo psihično 
obremenitev človeka, saj je človek na vozičku doma ali v domu za varstvo odraslih odvisen od soljudi 
in njihove solidarnosti. 
Za našo varnost ne more nihče paziti bolj od nas samih. 
 

5. Sodelovanje v Republiškem odboru Starosti prijaznih mest 
 
Institut Antona Trstenjaka pripravlja politiko, vodenje in usmerjanje projektov Starosti prijaznih mest v 
Sloveniji, zagotavlja njihovo koordinacijo in povezovanje s Svetovno zdravstveno skupnostjo. Prav 
tako se je v preteklem evropskemu letu aktivnega staranja in medgeneracijskega sožitja pridružila 
Evropska unija, ki želi biti prijazna njenim vse številnejšim starejšim državljanom. Nacionalni odbor 
Starosti prijaznih mest in okolij Slovenije pa sporočila in aktivnosti posameznih mest in njihovih okolij, 
kot primere dobrih praks prenaša med sodelujoče udeležence in jih povezuje v mrežo za ustvarjanje 
boljših pogojev za kakovostnejše življenje prebivalcev. 
V letu 2012 se je v projektu naredila vsebinska razlika, saj ne govorimo več samo o starosti prijaznih 
mestih, ampak o starosti prijaznih okoljih. Starosti prijazno gibanje se širi tudi na podeželje, čeprav v 
Sloveniji razlike med življenjem v mestu ali izven njega niso velike. 
Trenutno je v projekt Starosti prijaznih mest v Sloveniji vključeno 12 občin. Sodelovanje se širi tudi s 
povezovanjem mest v obmejna območja občin Nove Gorice in Kostela. Starosti prijazna mesta in 
okolja tako pridobivajo na vsebini, ki jo vsako mesto oblikuje po svojih zmožnostih in potrebah.  
 

6. Zaključek 
 
Na Institutu Antona Trstenjaka so zapisali: »Velenje med Slovenskimi mesti velja za najmlajše in je v 
vzor starosti prijaznega mesta.  V Velenju se je zgodilo marsikaj, vsem generacijam, saj velja, kar je 
dobro za starejše, je dobro za vse. Slovenija se naglo stara in s to problematiko se ukvarja vedno več 
nevladnih organizacij, med njimi ni povezovanj, zato ni učinkovitosti in odmevnosti. V Velenju so to 
znali povezati, stopiti skupaj in narediti korak naprej in brez tekmovalnosti zagotoviti učinkovitost.«  
V Velenju bomo s povezovalnim delom nadaljevali in aktivnosti seniorskega odbora udejanjali tudi v 
prihodnje, čeprav izvedba njihovih usmerjevalnih predlogov posledično vpliva na  proračun in stroške 
izvajalcev. Vendar prebivalci Velenja, ki dolgo živijo z mestom in občino, zagotovo najbolj vedo za vse 
pomanjkljivosti in probleme, ki predstavljajo oviro v vsakdanjem bivalnem okolju. 
V pripravi je Strategija  Starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Mestni občini Velenje, ki bo 
usmerjala sedanji in prihodnji razvoj ter hkrati upoštevala probleme in zahteve posameznih skupin 
prebivalstva in potreb posameznih območij, ki pa se morajo med seboj dopolnjevati in ne izključevati. 
Strategija razvoja do leta 2020 bo sestavni del razvojne strategije Mestne občine Velenje. 

Velenje, dne 4.3.2013

Pripravila: 
       Nevenka Lempl, l.r. 
                                        

Drago Martinšek, univ.dipl.soc., l.r.
Vodja Urada za družbene dejavnosti

Drago Karl Seme, l.r.
Predsednik koordinacijskega skupine – projekt »Socialna vključenost starejših v Mestni občini Velenje«

Srečko Meh, l.r.
Predsednik koordinacijskega odbora – projekt »Velenje, starosti prijazno mesto«
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INFORMACIJA 
o delu Šaleške pokrajinske zveze društev 

upokojencev Velenje za leto 2012

1. Uvod
Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev Velenje, 
skrajšano ime ŠPZDU Velenje je  samostojna pokrajinska zveza  
poveza v Zvezo društev upokojencev Slovenije. V ZDUS  je 
povezanih trinajst pokrajin, (Pokrajinskih zvez DU) RS. ŠPZDU 
Velenje je postala samostojna članica ZDUS 28.1.2010. Pred 
tem je bila povezana v Koroško-Šaleško pokrajinsko zvezo 
DU. 

Šaleško pokrajinsko zvezo sestavljajo: 
DU Državnih in občinskih organov, DU Pesje, DU Šalek, DU 
Škale, DU Šentilj, DU Šmartno ob Paki, DU Šoštanj, DU Velenje, 
DU Vinska Gora, KU Gorenje Velenje in KU Premogovnika 
Velenje. V DU Šoštanj je povezanih devet pododborov: Bele 
Vode, Gaberke, Lokovica, Ravne, Skorno-Florjan, Šoštanj-jug, 
Šoštanj-sever, Topolšica in Zavodnje. V DU Velenje je povezanih 
devet pododborov : Podkraj, Staro Velenje, Desni Breg, Paka, 
Gorica-Bevče, Šmartno, Levi Breg, Konovo in Kavče.
Skupno število članov 6.500.
Kluba in društva  se prostovoljno povezujejo v zvezo z 
namenom uresničevanja skupnih interesov in potreb starejših, s 
ciljem izboljšanja kakovosti življenja svojih članov, upokojencev 
in drugih starejših ter izvajanja humanitarne dejavnosti in 
dejavnosti, ki so v javnem interesu.
ŠPZDU vodi Upravni odbor in ga sestavljajo vsi predsedniki 
društev in predsednika klubov. Delo poteka preko komisij, 
odborov in projektov na osnovi skupaj dogovorjenih programov. 
Najvišji organ je Skupščina ŠPZDU Velenje.

Šaleška pokrajinska zveza, društva in kluba smo v letu 2012 
uspešno realizirali zastavljen in sprejeti program dela. Programe 
smo skozi leto dograjevali in dopolnjevali s pobudami in 
predlogi članstva in usmeritvami ter pobudami in sklepi Zveze 
društev upokojencev Slovenije. Udeleževali smo se in aktivno 
sodelovali pri delu zbora delegatov, UO ZDUS, komisij in v 
programskem svetu F3ŽO 2012. Naše aktivno sodelovanje pa 
je bilo tudi v projektu Aktivno državljanstvo, v projektu Starejši 
za starejše in akciji Starejši voznik.

Naše delo je potekalo v tesni povezavi z vsemi tremi občinami 
(Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) ter skupnostjo Šaleške 
doline kot celote. Tesno smo se povezovali preko naših 
organizacijskih oblik povezovanja in sodelovanja z drugimi 
društvi, organi skupnosti, izobraževalnimi organizacijami in 
zavodi.
Odzivali smo se na vabila in delo v komisijah  pri oblikovanju 
pomembnih dokumentov, še posebej na socialnem področju, 
področju zdravstva, kulture, izobraževanja in rekreacije - 
športne dejavnosti. 
Sodelovali smo v projektih in prireditvah medgeneracijskega 
sodelovanja in Evropskega leta  Aktivnega državljanstva.
Skratka, naše življenje in delo je bilo usmerjeno v našo skupnost 
na nivoju občin, mestnih četrti in krajevnih skupnosti.
Bili smo aktivni državljani, usmerjeni v skupnost k človeku vseh 
generacij.

Izdali smo glasilo BILTEN 2013, ki ga prilagamo k poročilu, 
iz katerega je razvidna realizacija programov naše zveze, 
društev, klubov, projektnih skupin, komisij in odborov za leto 
2012, skupaj z objavljenimi nekaterimi članki v časopisih na 
našem področju in s programi dela za leto 2013. 

Poseben poudarek pa smo dajali programom na področjih:

2. Rekreacija in športna tekmovanja
Organizirali in izpeljali smo pokrajinska tekmovanja  v osmih 
športnih disciplinah: pikadu, streljanju, balinanju, steznem 
kegljanju, kegljanju s kroglo na vrvici, šahu, ribištvu in 
smučanju. 
Udeležili smo se vseh državnih tekmovanj, ki so bila organizirana 
v okviru ZDUS v posameznih krajih naše domovine. Tudi 
rezultati so vzpodbudni, saj smo dosegli dva državna naslova. 
Korak za korakom pa se vse več starejših vključuje v rekreativne 
dejavnosti v organizaciji naših društev in drugih skupin.

3. Kultura
V naši zvezi so mnogi člani nosilci in zelo aktivni v različnih 
kulturnih skupinah, na področjih, ki jih spodbuja tudi ZDUS. 
Samostojno pa deluje osem pevskih zborov. V letu 2012 smo 
praznovali jubileje: 10 letnico MePZ DU Pesje, 30 letnico ŽePZ 
DU Velenje, 50 letnico MPZ DU Velenje.

Organizirali smo revijo pevskih zborov. Sodelovali so vsi pevski 
zbori. Naši zbori sodelujejo tudi na reviji Pozdrav pomladi, 
nastopajo v domovih za varstvo odraslih, vsako leto se udeležijo 
Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in na 
drugih prireditvah.
MoPZ DU Velenje je sodeloval na Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani.
         
Ustvarjali smo pogoje za delovanje tudi drugih kulturnih 
dejavnosti. Najbolj uspešni so bili fotografi, likovniki in tudi 
literati, ki so svoja dela objavili v glasilu HOTENJE Zveze 
kulturnih organizacij Šaleške doline. Mnogi pa se udeležujejo 
in sodelujejo v Gledaliških skupinah in v programu Bralna 
značka.

Udeležili smo se  likovne kolonije v Izoli.
Likovniki in fotografi pa so razstavili svoja dela tudi na razstavi 
na F3ŽO v CD v Ljubljani.

4. Sociala
Tesno smo sodelovali v Koordinacijski skupini v projektu 
»Socialna vključenost starejših v MOV« po posebnem 
programu. Koordinacijo vodi predsednik ŠPZDU Velenje, Karl 
Drago Seme.

Na sedežu ŠPZDU že tretje leto teče posvetovalnica za starejše. 
Svetovanje poteka s pomočjo upokojenk, socialnih delavk, 
ki usmerjajo in odpirajo vrata na zato odgovorne institucije. 
Razreševanje se spremlja in poroča na omenjeni koordinaciji.  

Stanovanjska vprašanja rešuje komisija za stanovanjska 
vprašanja in bivalni standard. V letu 2012 smo rešili stanovanjsko 
vprašanje šestim prosilcem. Pri reševanju stanovanjskih 
vprašanj se tesno povezujemo tudi z drugimi nosilci teh nalog 
v skupnosti.
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Organizirali smo. CENTER DNEVNIH AKTIVNOSTI, ki začel z 
svojim delovanjem v mesecu oktobru 2012 na sedežu ŠPZDU 
Velenje. Program dela centra prilagamo.

5. Aktivno državljanstvo
Poročila o delu smo redno pošiljali na ZDUS in ga vsebinsko 
objavili v glasilu »Bilten,« ki je priloga poročila. 

6. Projekt
Starejši za starejše (izvajajo društva). Veseli pa nas, da je 
področje naše zveze pokrito v celoti. V Šmartnem ob Paki se 
vprašanja starejših in pomoč izvaja malo drugače. V letu 2013 
bomo izvolili novo vodstvo, ocenili razmere in se pogovorili, 
kako naprej. Mnoga odprta vprašanja in pomoč organiziramo 
preko članov, povezanih v omenjeni koordinaciji.

Zelo smo zadovoljni z rastjo števila prostovoljcev in organiziranja 
ter nudenja neposrednih pomoči. 

7. Izobraževanje  
Redno smo se udeleževali vseh oblik izobraževanja, ki jih je 
organizirala  ZDUS.
Izobraževanje vodstev društev in klubov na področju:
- vodenja društev,
- pravil in zakonodaje na finančnem področju,
- organizacije in vodenja izletov.
V sodelovanju z Ljudsko univerzo pa smo organizirali in izvajali 
računalniška izobraževanja in izobraževanje na področju 
fotografije.

Starejše vabimo tudi na druge oblike izobraževanja, ki jih 
organizirajo druga društva. (primer Društva za boj proti raku. 
V velikem številu so se starejši udeležili več predavanj in 
pogovorov, še posebej programov ZORA, DORA, SVIT itd.)      

8. Izletništvo
Udeleževali smo se prodajne konference v Izoli in redno pošiljali 
skupine in posameznike  v »DELFIN.« 
Pridobivali smo ponudbe za izmenjavo izletov in obiskov med 
društvi. Nekatera naša društva so na tem področju storila že 
prve korake. Organizirali smo tudi čezmejno sodelovanje v 
Pliberku.    

9. Srečanje upokojencev v ŠPZDU in zlato poročencev 
Srečanja se je udeležilo 1500 naših članov. Na srečanju so 
se posamezna društva predstavila s svojimi ročnimi deli, v 
kulturnem programu so nastopile kulturne skupine, podelili 
smo pokale najuspešnejšim športnim ekipam. Druženje je kljub 
visoki vročini trajalo šest ur.
Pripravili smo lep sprejem (60) zlato in biserno poročenim 
zakonskim zvezam, jim skupaj z župani in podpredsednikom 
ZDUS, g. Donkom vročili priložnostna darila in spominske 
slike.

10. Povezovanje in skupno sodelovanje
Dograjevali smo mrežo sodelovanja z drugimi društvi in s 
skupnostmi občin Šaleške doline in redno vzdrževali že 
zgrajeno mrežo, ki se s počasnimi koraki širi.
Poseben poudarek pa smo dajali  povezovanju in vzpodbujanju 
realnega sektorja k aktivnemu državljanstvu.

11. Obveščanje - informiranje
Svoje člane in skupnost smo obveščali  preko glasila Bilten 
2012, E-pošte,  s pisnimi in ustnimi obvestili, preko regionalnih 
časopisov, radia in TV. Prav tako z glasilom ZDUS in revijo 
Vzajemnost.

12. Pridobivanje članstva
V letu 2012 se nam je pridružilo 53 novih članov. Z letom 2013 pa 
se po sklepu občnega zbora Kluba upokojencev Premogovnika 
pridružujejo tudi njihovi člani.
V letu 2013 nadaljujemo s podobnimi vsebinami.

Velenje, 5.3.2013                                                                      

       Predsednik ŠPZDU Velenje
Drago Karl Seme, l.r.
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POROČILO 
o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2012

UVOD
Center za socialno delo Velenje izvaja storitve socialne oskrbe na domu upravičencem v občinah: Mestna občina Velenje, Šoštanj 
in Šmartno ob Paki. Upravičenci do socialne oskrbe na domu za kvalitetno bivanje v svojem domačem okolju zaradi invalidnosti, 
starosti in bolezni potrebujejo občasno organizirano pomoč, ki jim omogoča ohranjanje zadovoljivega duševnega in telesnega 
počutja. Tako organizirana pomoč na domu lahko upravičencu začasno ali trajno nadomesti institucionalno varstvo. Z izvajanjem 
pomoči na domu upravičencem omogočamo ustrezno obliko pomoči v njihovem bivalnem okolju in tako posredno vplivamo na 
izboljšanje kvalitete življenja ljudi v starejših letih. 
Center za socialno delo Velenje je na območju Upravne enote Velenje za uporabnike  Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in 
Občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju uporabniki) razvil in od oktobra leta 1992 dalje izvaja socialno varstveno storitev pomoč 
družini na domu. Storitev vsebuje socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti  ter v drugih primerih, ko socialna 
oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali  v drugi organizirani 
obliki. 
Pomoč družini na domu je storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne ali druge pogoje za življenje v 
svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take 
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organiziranja praktične pomoči in uslug, s katerimi se 
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani 
obliki. Mrežo javne službe za omenjeno storitev zagotavlja vsaka občina posebej. 
Staranje populacije oz. spreminjanje njene starostne strukture že ima in bo v prihodnosti imelo še večje posledice tudi za področje 
zdravstva in socialnega varstva. Pričakujemo lahko povečanje zdravstvenih in socialnih stisk starejše populacije in posledično 
povečano povpraševanje po različnih zdravstvenih in socialnih storitvah, povečanje potreb po negovalnih storitvah, storitvah 
prevozov in predvsem po različnih oblikah podpornih storitev za oskrbo na domu. V prihodnje je nujno v večji meri spodbujati in 
razvijati skupnostno oskrbo in zagotoviti pestrost oblik pomoči na domu, saj bomo le na ta način omogočili formalno oskrbo na 
domu oz. v lokalnem okolju večjemu številu ljudi in obenem blažili pritisk na institucionalno varstvo v situaciji naglega povečevanja 
deleža starejšega
prebivalstva, ki bo tovrstne storitve potrebovalo.
Po srednji varianti projekcije EUROPOP 2008 za Slovenijo se bo v obdobju 2010 do 2020 število prebivalstva starega 15–64 let 
zmanjšalo za dobrih 68.000 oseb, število prebivalstva starega 65 let in več pa zvišalo za dobrih 82.000 oseb (število prebivalstva 
starega 80 let in več se bo zvišalo za dobrih 31.500 oseb). Ali povedano drugače: delež oseb, starih 15-64 let v populaciji se bo 
znižal iz 69,5 % (2010) na 65,4 % (2020), delež oseb starih 65 let in več v populaciji pa se bo povišal iz 16,6 % (2010) na 20,4 % 
(2020). Delež oseb starih 80 let in več se bo v desetih letih povišal iz 3,9 % na 5,4 %.
Medtem, ko je bilo leta 1990 pričakovano trajanje življenja moških 69,54 let in žensk 77,38 let, je to do leta 2009 naraslo na 75,76 
let za moške in 82,31 za ženske.
V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2011-2020 je eden od treh ključnih ciljev tudi  
izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti storitev in programov ter zagotavljanje njihove dostopnosti in dosegljivosti.

1. KADRI

Storitve socialne oskrbe na domu je v obdobju od 01.01.2012 do 31.12. 2012 izvajalo 20 zaposlenih socialnih oskrbovalk, od 
katerih delajo 4 s polovičnim delovnim časom. Število delavk na področju socialne oskrbe v okviru javnih del je bilo 5 in sicer 4 v 
MO Velenje ter 1 v občini Šoštanj.   
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1. KADRI 
 

Storitve socialne oskrbe na domu je v obdobju od 01.01.2012 do 31.12. 2012 izvajalo 20 zaposlenih 
socialnih oskrbovalk, od katerih delajo 4 s polovičnim delovnim časom. Število delavk na področju 
socialne oskrbe v okviru javnih del je bilo 5 in sicer 4 v MO Velenje ter 1 v občini Šoštanj.    

Tabela 1:  Pregled obsega izvajanja pomoči na domu v obdobju od 01.01.2012 do 31.12.2012 

Občina Število uporab. 
01. - 12.2012 

Povprečno štev. 
uporab. mesečno 

Število ur 
PND 

Povprečno 
število ur pomoči 

MO Velenje 101 68,42 17.406 1.450,50 
Šoštanj 43 32,50   8.380,5 698,38 
Šmartno ob Paki 16 12,08 2.453            204,42 
SKUPAJ 160  113 28.239,5 2.353,29 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da se je število vseh uporabnikov v MO Velenje povečalo za 7 oseb, napram 
letu 2011, medtem, ko se je število vseh obravnavanih uporabnikov v občinah Šoštanj in Šmartno ob 
Paki zmanjšalo, glede na število vseh obravnavanih v letu 2011. Povprečno število uporabnikov v 
občini Šoštanj se je  povečalo, v občini Šmartno ob Paki in MO Velenje pa zmanjšalo, glede na število 
v  letu 2011. V MO Velenje smo v okviru socialno varstvene storitve pomoč na domu obravnavali 101 
uporabnika, kar je za 7 več, kot leto poprej. Medtem, ko smo v obeh sosednjih občinah obravnavali 
nekaj manj uporabnikov, kot v letu 2011.  

Tabela 2:  Pregled izvajanja pomoči na domu v obdobju od leta 2006  do 31.12.2012 

Leto Povprečno število uporabnikov v 
letu 

Povprečno število ur pomoči na domu v 
letu 

2006 61,25   998,31 
2007 63,87 1030,56 
2008 83,50 1506,54 
2009 98,75 1963,58 
2010 109,7 2181,33 
2011 116,8 2244,08 
2012 113 2353,29 

                                  

Iz tabele št. 2 je razvidno, da se je povprečno število uporabnikov pomoči na domu znižalo napram 
povprečnemu številu uporabnikov v letu 2011, medtem, ko pa se povprečno število opravljenih ur iz 
leta v leto viša. Iz tega lahko zaključimo, da smo pri manjšem številu uporabnikov, opravili več ur, 
oziroma pri posameznem uporabniku v večjem obsegu. Temu botruje to, da sta v naši lokalni 
skupnosti občini Šoštanj in Šmartno ob Paki, občini z visokim deležem starih prebivalcev; iz podatkov 
po starosti naših uporabnikov je namreč razvidno, da je v občini Šoštanj povprečna starost naših 
uporabnikov 78,5 leta, v občini Šmartno ob Paki 80,4 let ter v MO Velenje 78,14 let. Seveda pa so tudi 
občine naklonjene uporabnikom glede subvencionirane cene za uro opravljene storitve za uporabnika, 
ki je višja od 50% subvencije. V MO Velenje je cena za uporabnika vezana na njegov neto dohodek 
na družinskega člana v letu 2011 in znaša po veljavni lestvici od 0,81 EUR/uro do 8,14 EUR. Enaki 
pogoji veljajo v občini Šmartno ob Paki, le da je razpon cene od 0,82 EUR na uro do 8,20 EUR. V 
občini Šoštanj pa je cena na opravljeno uro storitev za vse uporabnike enotna in sicer 5,73 EUR, za 
uro opravljene storitve. Vse navedene cene veljajo ob delovnikih.  

Obseg storitev v občinah smo oblikovali v skladu s potrebami uporabnikov storitev. Pomoč na domu 
izvajajo oskrbovalke v skladu z etičnim kodeksom delavcev v socialnem varstvu in v skladu z 
dogovorom o izvajanju storitev, ki ga pred začetkom izvajanja oblikuje strokovna delavka centra na 
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področju pomoči na domu, skupaj z uporabnikom storitev in ostalimi udeleženimi v uporabnikovi 
socialni mreži. Osnovno vodilo pri izvajanju storitev je upoštevanje uporabnikovih individualnih potreb 
in spoštovanja pravice do odločanja o vsebini izvedenih storitev. Strokovno izvajanje storitev 
zagotavlja zadovoljstvo uporabnikov. V Centru za socialno delo Velenje je nenehno prisotna skrb za 
strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje izvajalcev socialne oskrbe. V obdobju od 01.01.2012 do 
31.12.2012 je izvajalo socialno oskrbo na domu 8 oskrbovalk s certifikatom za izvajanje socialne 
oskrbe na domu, ki ga v postopku preverjanja njihove strokovne usposobljenosti podeljuje Socialna 
zbornica Slovenije.   

2. ORGANIZACIJA IZVAJANJA STORITEV V BIVALNEM OKOLJU 
 

Socialna oskrba na domu je pomembna oblika pomoči v bivalnem okolju, ki bistveno prispeva k 
izboljšanju kvalitete življenja najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zlasti starejših in invalidnih oseb. Kot 
dejavnost je dobila pomembno mesto tudi v Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2020. 

Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče v lokalnih skupnostih, 
ki so v krajevni pristojnosti Centra, imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem 
domačem bivalnem okolju, vendar  se zaradi starosti ali hude invalidnosti  ne morejo oskrbovati in 
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe  in nege ne zmorejo ali  zanjo nimajo možnosti.   

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so: 

- osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne  
  za samostojno življenje; 
- osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih  
  oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta  
  njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu; 
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje  
   večine življenjskih funkcij; 
- kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo  priznanega 
  statusa invalida, pa so -  po oceni Centra za socialno delo - brez   občasne pomoči druge  
  osebe nesposobne za samostojno življenje; 
- hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem razvoju ali težko in  najtežjo motnjo v 
   duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 
 

Tabela 3:  Struktura uporabnikov pomoči na domu glede na izpolnjevanje pogoja upravičenosti 
do storitve (obdobje 01.01.2012 – 31.12.2012) 

Občina MO Velenje Šoštanj Šmartno ob Paki Skupaj 
Pogoj 
upravičenosti: 

    

Osebe stare nad 
65 let 

87 – od teh jih 35 
prejema DPP 

41 15 - od teh jih 6 
prejema DPP 

143 

Status invalida 
po ZDVDTPO 

2 1 0 3 

Invalidne osebe 
s priznanim DPP 

1 0 1 2 

Kronično bolne 
osebe 

11 1 0 12 

Hudo bolni otrok 0 0 0 0 
Skupaj 101 43 16 160 
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Iz zgornje tabele je razvidna struktura uporabnikov glede na vzrok (starost, telesne okvare, bolezni in 
stanje) zaradi katerega je oseba upravičena do pomoči na domu. V vseh treh občinah je večina 
uporabnikov do te storitve upravičena zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost. S statusom 
invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb obravnavamo v okviru 
naše storitve  dve osebi v MO Velenje,  ter eno osebo v občini Šoštanj; vse tri so oproščene plačila 
storitev.  

Center izvaja v okviru socialne oskrbe v bivalnem okolju: 

-gospodinjsko pomoč, 
-pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, 
-pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 
 

Tabela 4:  Pregled števila uporabnikov po naročenih storitvah 

Občina Gospodinjska 
pomoč 

Pomoč pri vzdrževanju 
osebne higiene 

Pomoč pri ohranjanju 
socialnih stikov 

MO Velenje 79 49 23 
Šoštanj 26 23 15 
Šmartno ob Paki 7 9   4 
Skupaj 112 81 42 

 

Iz tabele št. 4 je razvidno, da je še vedno največ potreb pri uporabnikih po pomoči pri gospodinjskih 
opravilih. Pri večini uporabnikih izvajamo pomoč pri vzdrževanju osebne higiene v »sozvočju« z 
negovalkami s strani patronažne službe ZD Velenje, kar pomeni, da se dogovarjamo kateri dan v 
tednu opravlja obiske negovalka s strani patronažne službe in kateri dan naša socialna oskrbovalka. 
To velikokrat pripomore k temu, da imajo uporabniki razporejene obiske s strani zdravstvene in naše 
službe in so manj časa sami, ter imajo dobro pokrito mrežo storitev. Pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov, pa se seveda prepleta s pomočjo pri vzdrževanju osebne higiene ter gospodinjsko pomočjo in 
pride še posebej do izraza pri uporabnikih, ki živijo sami in nimajo tako razvejane socialne mreže. Pri 
nekaterih uporabnikih namreč velja dejstvo, da je obisk s strani naše socialne oskrbovalke tudi njihov 
edini stik »s svetom«. 

 Pomoč na domu je bila od oktobra leta 1992 organizirana od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro, 
oziroma po potrebi tudi kakšno uro dlje. V oktobru leto 2008 pa se je pri  uporabnikih, ki živijo sami 
pokazala potreba po pomoči na domu tudi v času vikendov in v večernih urah, zato smo v ta namen 
uvedli dežurstva dveh socialnih oskrbovalk, ki se tedensko menjavajo. V preteklem letu smo izvedli 
dežurstva pri 17-tih naših uporabnikih v MO Velenje, pri 9-tih uporabnikih v občini Šoštanj, v občini 
Šmartno ob Paki pa nihče od naših uporabnikov ni potreboval storitev v času vikendov in praznikov. 
Skupno je v preteklem letu potrebovalo naše storitve izven rednega delovnega časa  (sobota, nedelja, 
praznik) 26 uporabnikov.   

Na osnovi metodologije za izračun cen socialno varstvenih storitev smo občinam, kjer izvajamo 
storitev predložili v potrditev izračun ekonomske cene storitve. Ob upoštevanju 28. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur.list RS 2/2004) so občine zagotavljale 
subvencijo storitev pomoči na domu v višini najmanj 50% ekonomske cene storitve. Ekonomska cena 
storitve ob upoštevanju doseganja 110 efektivnih ur je od 01.05.2012 v MO Velenje 17,26 EUR, v 
občini Šmartno ob Paki od 01.04.2012 17,50 EUR ter od 01.05.2012 v občini Šoštanj 17,63 EUR. 

V skladu z uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so lahko 
uporabniki storitev vložili zahtevke za oprostitev plačila pomoči na domu. Center za socialno delo 
Velenje je v obdobju od 01.01.2012 do 31.12.2012 obravnaval dva nova zahtevka za oprostitev plačila 
socialno varstvene storitve pomoč na domu. V MO Velenje imamo štiri uporabnike, ki uveljavljajo 
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oprostitev plačila v okviru pomoči na domu; trije uporabniki so oproščeni v celoti, pri enem uporabniku 
pa gre za delno oprostitev. V Občini Šoštanj sta dva od uporabnikov v celoti oproščena plačila storitve. 

Tabela 5:  Uporabniki s priznano oprostitvijo plačila storitve na dan 31.12.2012 

1. v celoti 
 

Število oseb Občina Oproščeni na podlagi 
3 MO Velenje Odločbe o višini oprostitve 
3 MO Velenje 100. člen Zakona o Socialnem varstvu, premoženjske 

pogodbe 
1 Šoštanj 

 
Odločbe o višini oprostitve 

1 Šoštanj 100. člen Zakona o socialnem varstvu 
  

2. delno 
 

Število oseb Občina Oproščeni na podlagi 
1 MO Velenje Odločbe o višini oprostitve 

 

Tabela 6:  Izračun cene pomoči na domu 

Občina Ekonomska cena 
pomoči na domu 

ob delovnikih 

Subvencija 
Občine ob 
delovnikih 

Prispevek uporabnika na uro 
za delovni dan 

MO Velenje 17,26 EUR 9,12 EUR Od 0,81 EUR do 8,14 EUR 
Šoštanj 17,63 EUR 11,90 EUR 5,73 EUR 
Šmartno ob 
Paki 

17,50 EUR 9,30 EUR Od 0,82 EUR do 8,20 EUR 

 

Od januarja do vključno decembra 2012 so oskrbovalke izvedle skupno 28.239,5 ur pomoči na domu, 
od tega 17. 406 ur v MO Velenje, 8.380,5 ur v občini Šoštanj in 2.453 ur v občini Šmartno ob Paki. 

Oskrbovalke Centra za socialno delo Velenje so v povprečju mesečno izvedle 2.353,29 ur pomoči na 
domu, pri povprečno 113 uporabnikih mesečno, v vseh treh občinah. V posameznih mesecih so 
opazna nihanja izvedenih ur. Največje število ur je bilo izvedeno v mesecu oktobru v MO Velenje, v 
občini Šoštanj v mesecu juliju, ko smo za nekatere uporabnike izvajali storitev le začasno, v času 
dopusta njihovih svojcev, ter v občini Šmartno ob Paki v novembru lani.     

Pozorno smo tudi spremljali evidenco planiranih ur in dejansko izvedenih ur pomoči na domu. 
Ugotovili smo, da so razlogi za odpovedi ur so predvsem nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja 
uporabnikov, obisk pri zdravniku, zdravljenje v bolnišnici ali zdravilišču. Evidentirali smo tudi večje 
število potreb po povečanju pomoči na domu že aktivnim uporabnikom, predvsem zaradi poslabšanja 
zdravstvenega stanja, vendar še vedno do takšne mere, da je lahko uporabnik ob naši pomoči na 
domu ostal v svojem domačem okolju. Na njihove potrebe smo odgovorili s povečanjem števila 
obiskov pri posameznem uporabniku ali podaljšanja časa izvajanja pomoči na domu ob enem obisku 
(kjer čas ni bil daljši od 4 ur). V naši službi težimo k temu, da je uporabnikom v primeru izražene 
potrebe urejena pomoč na domu v roku največ treh dni od vložitve njihove zahteve za socialno 
oskrbo na domu.  
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Tabela 7:  Prikaz novih sprejemov v storitev pomoč na domu in prekinitev izvajanja 

 
Mesec 

MO 
Velenje 

MO 
Velenje 

Šoštanj Šoštanj Šmartno 
ob 

Paki 

Šmartno 
ob 

Paki 

Skupaj Skupaj 

 sprejeti zaključili sprejeti zaključili sprejeti zaključili sprejeti zaključili 
Januar 0 3 1 1 0 1 1 5 
Februa
r 

2 4 2 3 1 0 5 7 

Marec 1 1 1 0 0 0 2 1 
April 3 2 2 1 1 1 6 4 
Maj 0 4 1 1 0 1 1 6 
Junij 1 2 1 0 0 0 2 2 
Julij 8 3 0 3 0 1 8 7 
Avgust 2 3 1 1 0 0 3 4 
Septe
mber 

6 2 2 1 1 0 9 3 

Oktob
er 

3 4 1 2 0 0 4 6 

Novem
ber 

4 2 0 1 0 0 4 3 

Decem
ber 

2 3 0 0 0 1 2 4 

Skupa
j 

32 33 12 14 3 5 47 52 

 

Razlogi prekinitve izvajanja pomoči na domu v obdobju od 01.01.2012 do 31.12.2012 so bili: 

-smrt: 13 uporabnikov (devet iz MO Velenje, ena  iz Šmartnega ob Paki, tri iz občine Šoštanj) 
-vselitev v dom:13 uporabnikov (deset iz MO Velenje, trije iz Šoštanja-ena od teh je odšla v domsko 
oskrbo zaradi poplav) 
-odpovedi iz različnih razlogov:26 uporabnikov (štirinajst iz MO Velenje,  štirje iz Šmartnega ob 
Paki,  osem iz Šoštanja - zaradi izboljšanja zdravstvenega stanja niso več potrebovali socialne oskrbe 
na domu, oz. so odšli živet h kateremu od svojcev za namen nudenja celotne oskrbe, ali pa smo 
pomoč na domu izvajali le začasno in sicer za čas dopusta njihovih svojcev, pomoč se je prenehala 
izvajati tudi zaradi odhoda v Rehabilitacijski center Sočo). 
 

Tabela 8: Starostna struktura uporabnikov pomoči na domu 

Uporabniki PND Mlajši od 65 let Starost od 65 do 
80 let 

Starejši od 80 let Skupaj 

MO Velenje 14 14 % 22 22% 65 64 % 101 63% 
Šoštanj 1 2 % 16 37% 25 58 % 43 27% 
Šmartno ob Paki 1 6% 4 25% 11 69 % 16 10% 
Skupaj 16 10 % 42 26% 101 64% 160 100% 

 

Z leti opažamo povečanje deleža oseb starejših od 80 let, ki potrebujejo pomoč. V vseh treh občinah 
naše lokalne skupnosti je delež starejših od 80 let potrebnih storitev pomoči na domu najvišji in sicer 
60 % celote, kar se tudi sklada s podatkom, da je v občini Šmartno ob Paki povprečna starost naših 
uporabnikov nad 80 let.  
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Merjenje zadovoljstva z izvajanjem storitev v bivalnem okolju
Jeseni lani 2012 smo s pomočjo anketnih vprašalnikov 
študentke FSD merili zadovoljstvo uporabnikov z izvedenimi 
storitvami. Rezultati ankete so kazali na precejšnje zadovoljstvo 
z izvedenimi storitvami, vse konkretne predloge za izboljšanje 
kvalitete storitev smo se trudili upoštevati pri organizaciji in 
izvedbi storitev. Najpogostejša kritika uporabnikov pomoči na 
domu je bila, da se izvajalke prepogosto menjavajo. Pri naši 
organizaciji dela, če je le možno omogočamo večjo stalnost 
kadra pri uporabnikih. 

3. ZAKLJUČEK
Vedno bolj se uveljavlja prepričanje, da naj star človek živi čim 
dlje v svojem domačem okolju, saj se mu tako omogoči, da 
ohranja samostojnost in zasebnost, navade, dnevno rutino 
in vse tisto, kar mu pomeni dom in mu zagotavlja varnost v 
vsakdanjem življenju. 
Pomoč na domu je na območju Upravne enote Velenje doživela 
zelo nagel in uspešen razvoj, ko je iz javnih del prerasla v 
temeljno socialno varstveno storitev za stare ljudi v njihovem 
domačem okolju. Glede na visok delež starih ljudi in povprečno 
starost nad 80 let naših uporabnikov pomoči na domu, pa bo 
v prihodnje potrebna organizacijska povezava naše storitve 
in drugih programov, ki pomagajo starim ljudem v domačem 
okolju, pa naj živijo sami ali v družini. 
Zelo pa cenimo in spoštujemo posluh vseh treh občin v našem 
lokalnem okolju, ki so z višjimi subvencijami k cenami storitev 
pripomogle k zelo dostopni ceni pomoči na domu za uporabnika 
in na ta način podale neprecenljiv prispevek h kakovosti življenja 
naših uporabnikov v domačem bivalnem okolju.

Poročilo pripravila:                                                                   
 Lidija Hartman Koletnik, l.r. 
univ. dipl. socialna delavka     

Vodja socialne oskrbe na domu

Direktorica:
mag. Zlatka Srdoč Majer, l.r.

POROČILO 
o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v 

letu 2012

Svet MO Velenje je leta 2007 sprejel Pravilnik o dodeljevanju 
pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013, 
ki je bil pripravljen na podlagi uredb Komisije ES, in potrjen 
s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljevanju: MKGP). V njem so natančno opredeljeni ukrepi, 
cilji, predmeti pomoči, upravičenci, splošni in posebni pogoji 
upravičenosti, upravičeni stroški in finančne določbe, skratka 
pogoji, pod katerimi vlagatelji lahko prejmejo sredstva.

Dovoljeni ukrepi:
- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
- varstvo tradicionalnih krajin in stavb
- premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij
- pomoč za zaokrožitev zemljišč
- pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
- zagotavljanje tehnične podpore
- naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

– po pravilu de minimis
- izvajanje lokalne razvojne strategije.

Nabor dovoljenih ukrepov je širok, komisija za kmetijstvo 
(imenovana s strani župana, leta 2007) pa se vsako leto, 
glede na višino proračunskih sredstev, odloči, katere ukrepe 
bo v tekočem letu sofinancirala. Te ukrepe in ostale pogoje 
dodeljevanja določi v javnem razpisu, ki je pripravljen v skladu 
z veljavno zakonodajo.

Glede na razpoložljiva sredstva za namen državnih pomoči v 
kmetijstvu v proračunu MO Velenje za posamezno leto smo v 
obdobju 2007 – 2012 sofinancirali ukrepe naložb v kmetijska 
gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoči za plačilo 
zavarovalnih premij, zagotavljanja tehnične podpore in naložb 
za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (po pravilu de 
minimis). 
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POROČILO o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2012 
 
Svet MO Velenje je leta 2007 sprejel Pravilnik o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013, ki je bil pripravljen na podlagi uredb 
Komisije ES, in potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP). V njem 
so natančno opredeljeni ukrepi, cilji, predmeti pomoči, upravičenci, splošni in posebni pogoji upravičenosti, 
upravičeni stroški in finančne določbe, skratka pogoji, pod katerimi vlagatelji lahko prejmejo sredstva. 
 
 
Dovoljeni ukrepi: 
- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 
- varstvo tradicionalnih krajin in stavb 
- premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu 
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
- pomoč za zaokrožitev zemljišč 
- pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov 
- zagotavljanje tehnične podpore 
- naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah – po pravilu de minimis 
- izvajanje lokalne razvojne strategije. 

 
 
Nabor dovoljenih ukrepov je širok, komisija za kmetijstvo (imenovana s strani župana, leta 2007) pa se vsako 
leto, glede na višino proračunskih sredstev, odloči, katere ukrepe bo v tekočem letu sofinancirala. Te ukrepe in 
ostale pogoje dodeljevanja določi v javnem razpisu, ki je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
 
Glede na razpoložljiva sredstva za namen državnih pomoči v kmetijstvu v proračunu MO Velenje za posamezno 
leto smo v obdobju 2007 – 2012 sofinancirali ukrepe naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, 
pomoči za plačilo zavarovalnih premij, zagotavljanja tehnične podpore in naložb za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah (po pravilu de minimis).  
 
Preglednica dodeljenih DP za posamezen ukrep v obdobju 2007-2011 (v EUR) 
 Naložbe v 

kmetijska 
gospodarstva za 
primarno 
proizvodnjo 

Pomoč za plačilo 
zavarovalnih 
premij 

Zagotavljanje 
tehnične podpore 

Naložbe za 
opravljanje 
dopolnilne 
dejavnosti na 
kmetijah – de 
minimis 

Skupaj 

2007 14.515,36 2.669,64 449,76  17.634,76 
2008 13.326,74 387.95    2.750,78 1.276,90 17.742,37 
2009 17.976,07 1.500,00 2.069,05 4.628,90 26.174,02 
2010 18.757,51 1.204,00 2.274,98  22.236,49 
2011 14.225,62 1.638,00 2.182,96 1.561,70 19.608,28 

 
 
 

V letu 2012 smo za zgoraj navedene štiri ukrepe razpisali skupaj 27.060,00 EUR, komisija pa se je odločila, da 
med upravičenimi stroški naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo izloči upravičene stroške 
nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z  računalniško programsko opremo.  

 

 

 

V letu 2012 smo za zgoraj navedene štiri ukrepe razpisali skupaj 27.060,00 EUR, komisija pa se je odločila, da med upravičenimi 
stroški naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo izloči upravičene stroške nakupa kmetijske mehanizacije in 
opreme, vključno z  računalniško programsko opremo. 

Rok za oddajo vlog  je bil:
• 23. 3. 2012 - za ukrepe naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, tehnične podpore v  kmetijstvu in naložbe 

v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 
• 31. 8. 2012 - za ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij.

Upravičenci do razpisanih sredstev so bila kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, 
imajo sedež na območju občine in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG), kmetijska gospodarstva ki imajo ali pa 
bodo v kratkem registrirala dopolnilno dejavnost na kmetiji, ter registrirana stanovska in interesna združenja ter zveze, ki delujejo 
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
Skupaj smo v letu 2012 izplačali 24.433,21 EUR, nerazdeljenih je ostalo 2.604,21 EUR, in sicer dva  upravičenca nista izkoristila 
pravice za porabo sredstev, med tistimi, ki pa so jim bila sredstva izplačana, so nekateri  izvedli investicijo v manjšem obsegu.
Pri ukrepu »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo« je bilo največ sredstev izplačanih za preureditev 
gospodarskih objektov in naložb v opremo za hleve (9 kmetijskih gospodarstev) ter za ureditev pašnikov (3 kmetijska 
gospodarstva).

Sredstva, namenjena pomoči za plačilo zavarovalnih premij, so bila izplačana za sofinanciranje zavarovanja živine pred nevarnostjo 
pogina zaradi bolezni.

Pri ukrepu »Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu« so upravičenci društva s področja kmetijstva,  večina sredstev pa je bila 
namenjena izvedbi raznih strokovnih izobraževanje in ekskurzij.

Sredstva, ki se dodeljujejo po pravilu  »de minimis«, so bila izplačana za namen investicij v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 
upravičenca pa sta jih namenila za nakup opreme in ureditev  prostorov za izvajanje dejavnosti.

Rok za oddajo vlog  je bil: 

• 23. 3. 2012 - za ukrepe naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, tehnične podpore v  
kmetijstvu in naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah,  

• 31. 8. 2012 - za ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij. 

 

Upravičenci do razpisanih sredstev so bila kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo 
kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG), 
kmetijska gospodarstva ki imajo ali pa bodo v kratkem registrirala dopolnilno dejavnost na kmetiji, ter registrirana 
stanovska in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na 
območju občine ali regije. 

Skupaj smo v letu 2012 izplačali 24.433,21 EUR, nerazdeljenih je ostalo 2.604,21 EUR, in sicer dva  upravičenca 
nista izkoristila pravice za porabo sredstev, med tistimi, ki pa so jim bila sredstva izplačana, so nekateri  izvedli 
investicijo v manjšem obsegu. 

Pri ukrepu »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo« je bilo največ sredstev izplačanih 
za preureditev gospodarskih objektov in naložb v opremo za hleve (9 kmetijskih gospodarstev) ter za ureditev 
pašnikov (3 kmetijska gospodarstva). 
 
Sredstva, namenjena pomoči za plačilo zavarovalnih premij, so bila izplačana za sofinanciranje zavarovanja 
živine pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. 
 
Pri ukrepu »Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu« so upravičenci društva s področja kmetijstva,  
večina sredstev pa je bila namenjena izvedbi raznih strokovnih izobraževanje in ekskurzij. 
 
Sredstva, ki se dodeljujejo po pravilu  »de minimis«, so bila izplačana za namen investicij v dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah, upravičenca pa sta jih namenila za nakup opreme in ureditev  prostorov za izvajanje 
dejavnosti. 
 
 
Preglednica dodeljenih DP v letu 2012, za posamezen ukrep 
Ukrep Število 

upravičencev 
Višina sofinanciranja  

 
Skupna višina 
dodeljenih 
sredstev (v EUR) 

Naložbe v kmetijska 
gospodarstva za 
primarno proizvodnjo 
(skupinske izjeme) 

12  34 % 16.791,51 

Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij 
(skupinske izjeme) 

7 7 EUR/GVŽ 1.638,00 

Tehnična podpora v 
kmetijstvu (skupinske 
izjeme) 

6 35,5 %  - za strokovne ekskurzije, 
izobraževanje, organizacijo sejmov, 
90 %  - za ureditev spletnih strani 

2.816,61 

Naložbe v dopolnilne 
dejavnosti (de minimis v 
gospodarstvu) 

2 48 %  3.187,10 

Skupaj 42  24.433,21 
*GVŽ = glava velike živali 
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V skladu z veljavnim Zakonom o spremljanju državnih 
pomoči je MO Velenje 15. februarja 2013 na Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje (prej MKGP) poslala poročilo o dodeljenih 
državnih pomočeh, kamor spadajo ukrepi naložb v kmetijska 
gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoči za plačilo 
zavarovalnih premij in tehnične podpore v kmetijstvu. 
Hkrati je bilo na Ministrstvo za finance poslano poročilo o 
dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis, kamor 
spada ukrep naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Številka: 320-01-0001/2012
Datum: 13. 2. 2013

Pripravila:
Mojca Kodrič, univ.dipl.inž.kmet., l.r.

svetovalka za kmetijstvo

Maksimilijan Arlič, univ.dipl.inž.arh., l.r.
vodja Urada za urejanje prostora

Bojan Kontič, l.r.
   župan Mestne občine Velenje 

ODGOVORI
na pobude in vprašanja, postavljena na 18. 

seji Sveta Mestne občine Velenje

Zap. št. 195
Član sveta Bojan VOH je postavil naslednji vprašanji:
1. Predlagal je, da bi uredili stopnice v podhodu pri pošti. 

Te so zelo poškodovane, zato so zelo nevarne, zlasti za 
starejše občane. Predlagal je, da se sanirajo takoj, ko bodo 
vremenske razmere to dopuščale. Podoben problem je na 
križišču Šaleške ceste pri Mercator centru, kjer so stopnice 
prav tako poškodovane. 

ODGOVOR:
Stopnice v podhodu pri pošti so zgrajene iz granitnih elementov. 
Ponekod je prišlo do manjših premikov (manjše vertikalne in 
horizontalne reže med elementi), ki jih bomo spomladi izravnali. 
Zaradi zagotavljanja boljše varnosti občanov smo lani stopnice 
poskusno označili z rumeno barvo, ki jo bomo letos obnovili. 
Stopnice na križišču pri Mercator centru se dejansko rušijo, na 
kar smo lani jeseni opozorili koncesionarja, ki skrbi za javne 
utrjene površine. Ta bo pristopil k sanaciji stopnic po koncu 
zime. Za lažji dostop starejših oseb je predvidena tudi montaža 
kovinskega držala.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

2. Vprašal je, kdo ureja stopnišča med zgornjo in spodnjo 
etažo parkirne hiše v Mercator centru, saj so bila pobruhana 
in polna smeti. 

ODGOVOR:
Takoj smo naročili čiščenje in stopnišča so bila še isti dan 
očiščena. Stopnišča se sicer čistijo vsak ponedeljek in četrtek 

zjutraj. Kljub boljšemu nadzoru se v objektu TC 3 skoraj 
vsakodnevno srečujemo s posledicami vandalizma. 
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

Zap. št. 196
Član sveta Franc SEVER je postavil naslednja vprašanja:
1. Predlagal je, da bi v Velenju uredili pisarno varuhinje 

človekovih pravic. Najbolj primerna bi bila Vila Bianca. 
ODGOVOR:
Varuhinji človekovih pravic Republike Slovenije smo že poslali 
dopis in čakamo na odgovor.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne 
zadeve.

2. Vprašal je, koliko je stal poslovilni film direktorja 
Komunalnega podjetja Velenje.

ODGOVOR:
Predstavitveni film Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., ki ga 
je naročil prejšnji direktor, je stal 2.500,00 evrov. 
Odgovor so pripravili na Komunalnem podjetju Velenje.

3. Predlagal je, da se v garažni hiši Mercator centra uredijo 
jaški in črpalke povsod, kjer je več kot 5 cm vode. 

ODGOVOR:
V garažni hiši Mercator centra že poteka izvedba zarezovanja 
kanelet v talno ploščo in izvedba mini jaškov za črpanje vode.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Dejal je, da je bil na sestanku odbora za gospodarske 
javne službe prisoten predstavnik direkcije za ceste. Tam je 
bila podana pobuda, da bi se niveleta v Pirešici od mosta, 
kjer se zavije v kamnolom, pa do mosta pri gostilni Cizej, 
dvignila. Tako bi imeli vsaj en izhod ob največjem deževju. 

ODGOVOR:
Predlog za dvig nivelete ceste G1-4 Velenje–Arja vas v 
Pirešici med gostiščem Cizej in Kamnolomom Pirešica smo že 
večkrat poslali na Direkcijo RS za ceste. Odgovorili so nam, 
da je trasa, po kateri poteka cesta Velenje–Arja vas še vedno 
rezervna varianta hitre ceste in da nam s tega vidika kakšnih 
konkretnejših obljub za dvig cestišča ne morejo dati.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

Zap. št. 197
Član sveta Mihael LETONJE je postavil naslednja vprašanja:
1. Svet MOV je obvestil, da sta s svetnikom Rafaelom 

Gorškom ustanovila novo listo Naše Velenje, pod katero 
bosta sedaj delovala. 

2. Dejal je, da se v KS Šalek gradi kanalizacija. Tamkajšnji 
stanovalci so zgroženi, ker je potrebno plačati 5.000 evrov 
za priključitev na mestni vodovod, kar je precej dražje, kot 
pa če bi delali čistilne naprave. Zanima ga, ali se bo na 
tem področju kaj naredilo ali pa bodo morali plačati polno 
ceno. 

ODGOVOR:
Pred časom je bil opravljen sestanek s predstavniki krajanov 
KS Šalek, kjer poteka izgradnja kanalizacija na katerem je 
bila prisotna tudi predsednica KS Šalek. Predstavnikom je 
bila pojasnjena vrednost investicije, obrazložena so bila tudi 
dodatna dela, potrebna za pravilno funkcioniranje meteorne 
kanalizacije in s tem preprečitve plazenja na tem območju. 
Podatek o plačilu 5.000 evrov je bistveno pretiran in zavajajoč. 
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Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.
3. Predlagal je, da se na avtobusni postaji na Industrijski cesti 

nasproti Kinološkega društva Velenje zamenja počeno 
steklo. 

ODGOVOR:
Steklo bo na omenjeni avtobusni postaji zamenjano do 15. 3. 
2013.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Dejal je, da so v Pesju na Toledovi ob vsakem večjem 
nalivu problemi z meteorno vodo, kjer celo poplavlja 
spodnje prostore hiš. Predlagal je, da se to uredi. Prav tako 
imajo težave s trafo postajo, saj jim pogosto nepričakovano 
izklopi elektriko. 

ODGOVOR:
Mestna občina Velenje in Komunalno podjetje Velenje sta 
seznanjena s problematiko poplavljanja na Toledovi ulici v 
Pesju. Problemi so evidentirani in jih rešujemo. Letos se bo 
izvedla nova prevezava meteornega kanala. V letu 2012 je 
bil urejen meteorni kanal na Partizanski cesti. Mestna občina 
Velenje bo v dogovoru s podjetjem Elektro Celje, d. d., pristopila 
tudi k problemu s trafo postajo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 198
Članica sveta Majda GABERŠEK je postavila naslednje 
vprašanje:
1. Dejala je, da Komunalnemu podjetju Velenje vsak mesec 

plačujemo števnino, odčitava pa se samo dvakrat na leto. 
Vprašala je, zakaj je tako. 

ODGOVOR:
Prispevek ob ceni vode »priključnina števnina« (na položnici 
označen samo kot »števnina«)  je namenjen:
• rednim zakonsko obveznim menjavam vodomerov vsakih 5 

let,
• vzdrževanju vodovodnih priključkov in vodomernih mest 

(odprava okvar na vodovodnih priključkih in vodomernih 
mestih),

• obnovam dotrajanih vodovodnih priključkov ter vodomernih 
mest.

Vodovodni priključki ter vodomerna mesta po zakonodaji niso 
deli javnega vodooskrbnega sistema, pač pa so v lasti lastnika 
objektov.
V skladu z veljavno zakonodajo pa smo upravljavci javnega 
vodovodnega sistema dolžni zagotavljati vzdrževanje in obnove 
vodovodnih priključkov in vodomernih mest, zaradi česar smo 
si tudi upravičeni stroške obračunavati v obliki prispevka 
»števnina-priključnina« ob ceni storitve. Ob uveljavitvi novih 
cen ter tako imenovanega tarifnega sistema pa bo ta prispevek 
postal sestavni del omrežnine oziroma fiksnega dela cene 
komunalne storitve vodooskrbe.
Prispevek »števnina-priključnina« ni namenjen pokrivanju 
stroškov odčitavanja vodomerjev, pač pa so ti vključeni v 
osnovno ceno storitve. Sicer izvajamo odčitovanje vodomerjev 
najmanj dvakrat na leto, kar je v skladu z zakonodajo, ki 
akontativni obračun komunalnih storitev dovoljuje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 199
Član sveta Ignac NOVAK je postavil naslednja vprašanja:
1. Ponovno je vprašal, kako bodo rešili problem starega kina. 
ODGOVOR:

Kot je bilo že večkrat odgovorjeno, postopek prodaje zemljišč 
okoli starega kina poteka po ustaljenih postopkih. MOV je 
pridobila cenitev nepremičnin, ki so predmet prodaje etažnim 
lastnikom. Del zemljišč se bo odprodal kot pripadajoče 
zemljišče posameznim etažnim lastnikom, del zemljišča pa se 
bo odprodal družbi Osmica, d. o. o. Opravljena je bila parcelacija 
nepremičnin. Po prejetju odločbe GURS o opravljeni parcelaciji 
bomo pristopili k pripravi kupoprodajnih pogodb. Z družbo 
Osmica, d. o. o., je sklenjen dogovor, da ob novo parcelno mejo 
vgradi visoke cestne robnike, s čimer bomo preprečili vožnje 
vozil z manipulativnega prostora pred objektom v mestni park. 
Prav tako smo se dogovorili, da bodo parcelno mejo zasadili 
z grmovnicami. Podrobnosti bodo določene v kupoprodajni 
pogodbi. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora. 

2. Vprašal je, ali bo okrepčevalnica Mladost ostala še naprej 
na tej nadomestni lokaciji ali jo bodo odstranili.  

ODGOVOR:
Okrepčevalnica Mladost se bo z začasne lokacije odstranila v 
prvi polovici leta 2013.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

3. Vprašal je, ali so se v zadnjem času opravile kakšne analize 
prometa na Cesti talcev in kakšni so rezultati teh analiz 
glede na to, da se tam zdaj gradita dva stolpiča.

ODGOVOR:
Štetje prometa na Cesti talcev se je izvajalo v letih 2006 in 2010. 
Štetje se je izvajalo v sklopu izdelave prometne študije (2006-
7) in za preverbo dobljenih podatkov študije (2009-10). Promet 
na Cesti talcev se je štel v 4 križiščih (s Foitovo, Prešernovo, 
Tomšičevo in Kidričevo cesto). Leta 2006 se je v povprečju po 
Cesti talcev peljalo 9.749 vozil na dan, v letu 2010 pa 12.133.
V prometni študiji so bile upoštevane tudi gradnje trgovskih 
centrov Tuš in Supernova ter gradnja novih blokov.
Zaradi pričakovanega prirastka prometa je MOV naročila 
izdelavo idejnega projekta krožišča v križišču Štrbenkova–Cesta 
talcev, ki bo, ko bo zgrajen, umiril promet in izboljšal pretočnost 
predvsem odseka ceste med križiščema Ceste talcev s Foitovo 
in Štrbenkovo cesto.
Težave z naraščanjem prometa od bodočega krožišča proti 
krožišču s Kidričevo cesto bomo dolgoročno rešili z ukinitvijo 
železniškega tira (za katerega smo pridobili študijo in rešitve 
prestavitve tirov) in rekonstrukcijo Gorjanovega klanca.
V dogovoru s KS Staro Velenje smo z namenom umiritve prometa 
na Cesti talcev najprej optimizirali prometno signalizacijo, 
omejili hitrost na 40 km/h in postavili merilnik hitrosti, ki je 
dosegel želene rezultate (povprečna hitrost meritev je 40,2 km/
h), kasneje pa smo omejitev hitrosti še zmanjšali na 30 km/h 
(podatke meritev z merilnika za to obdobje še nimamo).     
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 200
Članica sveta Irma FÜRST-LAH je postavila naslednja 
vprašanja:
1. Predlagala je, da se sanira Goriška cesta, saj so na njej 

nastale kar velike luknje. 
ODGOVOR:
Luknje bodo zakrpane v najkrajšem možnem času.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Predlagala je, da bi na javnih površinah letos namesto rož 
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zasadili zelišča. 
ODGOVOR:
Za vzdrževanje javnih zelenih površin skrbi koncesionar. 
Poleg zelenic in drevnine ta skrbi tudi za ostale zasaditve, kot 
so trajnice, vrtnice in grede. Za vse našteto imamo izdelan 
kataster, ki ga mora koncesionar kvalitetno in količinsko 
vzdrževati v skladu s koncesijsko pogodbo in pravilnikom, ki 
ga je sprejel Svet MOV. V njem zasaditev zdravilnih zelišč na 
javnih površinah ni predvidena. Nasad zdravilnih zelišč ima 
sicer društvo zeliščarjev v bližini Grilove domačije v Vinski Gori; 
v lanskem letu pa so vzorčni nasad naredili tudi na območju 
OŠ Gorica.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Dejala je, da je letos MOV plačala smučanje za petošolce. 
Ena izmed šol pa je smučanje organizirala v času stavke, 
zato je en dan smučanja ostal neizkoriščen. Zanima jo, kaj 
bo s tem denarjem in kartami. Poleg tega so bile kupljene 
celodnevne karte, izkoriščene pa so bile samo pol dneva, 
kar se ji zdi v teh časih neracionalno. 

ODGOVOR:
Tečaj smučanja za učence petih razredov osnovnih šol spada 
v projekt »NAUČIMO SE SMUČATI.« V ta projekt so vključeni 
učenci petih razredov z vseh šol naše občine ter otroci iz občin 
Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje in Nazarje.
Enotedenski tečaj smučanja je za otroke povsem brezplačen 
in se izvaja po pouku  na smučišču Golte. Trajal bo do 
sredine marca 2013. V projektu sodelujejo številni sponzorji, 
sredstva pa so bila preko javnega razpisa pridobljena tudi od 
Fundacije za šport RS. MO Velenje pokriva stroške prevoza 
za OŠ iz Velenja ter prispeva nekaj sredstev za smučarske 
karte. Nosilec projekta OŠ Nazarje in pobudnik projekta Jožef 
Kavtičnik sta nas 28. 11. 2012 obvestila o dodeljenih terminih. 
Takrat se o datumu stavke v javnem sektorju še ni nič vedelo. 
Vsak teden je za tečaj prišla na vrsto ena šola. OŠ Gorica je 
bila na vrsti od 21. 1. 2013 do 25. 1. 2013. Ko je ravnatelja 
OŠ Gorica Ivana Planinca stavkovni odbor SVIZ OŠ Gorica 
obvestil, da je bila na šoli 100-odstotno izglasovana stavka, 
je začel iskati možnosti, da smučanje učencem na dan stavke 
ne bi odpadlo. Poskušal je najti rešitev, a na koncu ugotovil, 
da ne more zagotoviti ustreznega strokovnega spremstva v 
skladu z normativi in standardi. Potrebovali bi poleg njega še tri 
strokovne delavce. Zato je šola starše obvestila, da smučanje 
ta dan odpade. Ravnatelj verjame, da so otrokom to nevšečnost 
ustrezno pojasnili.  
V okviru projekta se smučarske karte plačajo glede na dejansko 
koriščenje in zaradi tega bo za en dan manj plačila za karte. 
Nosilci projekta namreč ne dobijo sredstev “na zalogo”, ampak 
glede na dejansko porabo. Otroci pa prejmejo tedensko karto 
zaradi tega, da se ne izgublja vsak dan čas ob tem, ko se 
dviguje in razdeljuje smučarske vozovnice. Spremljevalci otrok 
dnevno samo sporočajo število prisotnih otrok v projektu in to 
je potem podlaga za plačilo, Pri ceni posamezne  karte gre za 
dogovorjeno ceno (količinski popust), ki je bistveno nižja od 
dnevne in tudi nekoliko cenejša od poldnevne karte.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

Zap. št. 201
Članica sveta Terezija JAKLIČ je postavila naslednja 
vprašanja:
1. Dejala je, da ima OŠ Mihe Pintarja Toleda lepe zelene 

površine, ki mejijo tudi na odprti prostor Doma za varstvo 

odraslih Velenje. Predlagala je, da bi se okolica z nečim 
ogradila, ker otroci uhajajo ven. 

ODGOVOR:
Do sedaj smo osnovne šole v MOV ograjevali zato, da bi 
preprečili zbiranje in povzročanje škode pod napušči in okoli 
objektov v nočnem času. Glede na to, da so šolarji pod 
nadzorom ves čas prisotnosti v šoli, se poraja vprašanje, kaj 
naj bi izven objekta brez nadzora počeli. Vsekakor pa se bomo 
z vodstvom šole o tem pogovorili in upoštevali njihove želje in 
sugestije. Seveda v okviru in zmožnostih, ki nam jih omogoča 
proračun.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

2. Predlagala je, da se uredi dostavna pot do OŠ Mihe Pintarja 
Toleda s strani Tomšičeve ceste. 

ODGOVOR:
Na ta problem smo bili v Uradu za družbene dejavnosti 
opozorjeni lansko leto. Ker pa so bila v lanskem letu zaradi 
nepredvidenih nujnih del na strojnih instalacijah na tej šoli 
porabljena vsa razpoložljiva sredstva, nismo mogli urediti še 
ceste. Predvidevamo, da bomo v letošnjem letu v okviru 2. faze 
obnove OŠ MPT uspeli urediti (asfaltirati) to dostavno pot na 
južni strani objekta.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

3. Predlagala je, da se pred OŠ MPT postavijo stojala za 
kolesa. Prav tako bi bilo to smiselno urediti tudi pred drugimi 
šolami. 

ODGOVOR:
Osnovne šole v Mestni občini Velenje in Glasbeno šolo Fran 
Korun Koželjski smo povprašali, koliko stojal za kolesa imajo 
pred šolo in v kakšnem stanju so ta stojala. Odgovori so 
naslednji: pred OŠ Antona Aškerca imajo stojala za 14 koles 
(potrebna so le ponovnega opleska); pred OŠ Gorica nimajo 
več stojal za kolesa (ker jih ni nihče uporabljal, učenci pa so 
jih uničevali, jih je šola odstranila); pred OŠ Gustava Šiliha je 
5 betonskih stojal; pred OŠ Livada sta dve stojali za kolesa 
(ravnateljica je poudarila, da zadoščata potrebam); pred OŠ 
Mihe Pintarja Toleda je 8 betonskih stojal za kolesa; pri OŠ Šalek 
imajo stojala za 5 koles; pri CVIU pa jih še nimajo (potrebovali 
bi jih vsaj 5); pri Glasbeni šoli je 12 betonskih stojal. 
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti. 

4. Dejala je, da zakon prepoveduje prodajo cigaret in alkohola 
otrokom mlajšim od 15 let, lahko pa se jim prodaja spreje, 
s katerimi potem rišejo grafite. Predlagala je, da bi se z 
odlokom to omejilo. 

ODGOVOR:
Zakon o omejevanju porabe alkohola (Ur. l. RS, št. 15/2003) 
v 7. členu določa prepoved prodaje in ponudbe alkoholnih 
pijač osebam, mlajšim od 18 let, osebam, ki kažejo očitne 
znake opitosti od alkohola in prepoved prodaje alkoholnih 
pijač iz avtomatskih samopostrežnih naprav. Nadzor nad 
izvajanjem tega zakona opravljajo Zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, 
Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Policija in Inšpektorat 
Republike Slovenije za šolstvo in šport. 
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Ur. l. RS, št. 
93/2007-UPB3) v 14. členu določa:
- prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim 

od 18 let. Tobačnih izdelkov ne smejo prodajati osebe, 
mlajše od 18 let;
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- prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov iz avtomatskih 
naprav;

- prepovedana je prodaja posameznih cigaret oziroma drugih 
tobačnih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca; 

- prepovedana je prodaja tobaka za oralno uporabo;
- prepoved prodaje tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 

18 let, mora biti v prodajalni tobačnih izdelkov objavljena na 
vidnem mestu.

Glede grafitov je stališče ljudi zelo različno, nekateri menijo, 
da gre za obliko vandalizma, ki je upravičeno prepovedana in 
preganjana, drugi pa pravijo, da gre za obliko umetnosti. 
Vandalizem je vsako namerno dejanje, ki povzroči skrunjenje in/
ali uničenje strukture oz. simbola (poškodovanje ali uničevanje 
česa koristnega, lepega, brez pravega razloga oz. namena). 
Grafiti niso dovoljeni.
Kazenski zakonik vandalizma ne opredeljuje kot posebno 
kaznivo dejanje. Tako se vandalizem v Sloveniji obravnava 
in sankcionira skozi kazniva dejanja zoper premoženje 
(npr. poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega 
ali zgodovinskega pomena, ali naravne znamenitosti, 
poškodovanje tuje stvari itd.), kazniva dejanja zoper javni red 
in mir (npr. skrunitev grobov), kazniva dejanja zoper splošno 
varnost ljudi in premoženje (npr. poškodovanje ali uničenje 
javnih naprav) itd.
Prepoved pisanja grafitov je torej zakonsko regulirana, prodaje 
sprejev pa občina ne more prepovedati z odlokom, saj nima za 
to nobene zakonske podlage.  
Odgovor so pripravili v Pravni službi.

Zap. št. 202
Član sveta Janez PODBORNIK je postavil naslednje 
vprašanje:
1. Dejal je, da je Odbor za gospodarske javne službe 

obravnaval poročilo o dodeljevanju nepovratnih sredstev 
za izgradnjo malih čistilnih naprav. Na odboru je bilo 
predlagano, da službe skupaj s Komunalnim podjetjem 
Velenje razmislijo o možnosti gradnje čistilnih naprav za 
več populacijskih enot, v katerih bi družba sodelovala s 
projektom in nadzorom, krajani pa z investicijo. Predlagal 
je, da se poiščejo možnosti za povečanje finančnih sredstev 
za izgradnjo malih čistilnih naprav, in sicer iz 500 na 1000 
evrov. Meni, da bi bilo tako zanimanje večje. 

ODGOVOR:
Višina sredstev, ki se dodelijo na obstoječ stanovanjski objekt, 
je določena s pravilnikom, saj je ob sprejemu pravilnika bilo 
potrebno predvideti finančne posledice za proračun MO Velenje 
in te so bile ocenjene takole: »MOV bo morala v obdobju 
2011–2017 za teh 1.100 stanovanjskih objektov zagotoviti cca. 
440.000 evrov«. 
Vsako leto se sredstva planirajo v proračunu v okviru možnih 
razpoložljivih sredstev. Od predvidenih 1.100 stanovanjskih 
objektov je po podatkih, ki jih dobimo preko izvedenih razpisov 
v letih 2011 in 2012, bilo vgrajenih malih komunalnih čistilnih 
naprav le za 18 stanovanjskih objektov. 
V kolikor bodo finančna sredstva dopuščala dvig sredstev na 
postavki za sofinanciranje, pa bomo pristopili tudi k spremembi 
pravilnika.
Glede udeležbe KPV in načrtovanja malih komunalnih čistilnih 
naprav za več hiš skupaj pa velja, da gre za privatno infrastrukturo 
in so možni direktni dogovori za storitve inženiringa s KPV.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 203
Član sveta Jurij TERGLAV je postavil naslednji vprašanji:
1. Predlagal je, da bi se koši v Sončnem parku pogosteje 

praznili, prav tako je opozoril, da je košev za pasje iztrebke 
premalo. 

ODGOVOR:
Koše za smeti v Sončnem parku prazni koncesionar za javne 
površine, ki za praznjenje košev nima določene frekvence, 
ampak mora koše prazniti sproti, ko so ti polni. 
Števila košev za pasje iztrebke v zadnjih dveh letih nismo 
povečevali, ker se ti odpadki odlagajo skupaj z ostalimi mešanimi 
odpadki, ki jih je v mestu dovolj. Specialni koši za pasje odpadke 
s kaseto za vrečke so praviloma tudi dražji od navadnih. Glede 
vrečk za pasje iztrebke: po veljavnem Odloku o splošnem redu 
v MOV so lastniki psov dolžni imeti pribor za odstranjevanje 
pasjih iztrebkov pri sebi. Za lastnike psov predstavljajo vrečke 
za pasje iztrebke neznaten strošek, poleg tega so se vrečke 
pogosto uporabljale in uničevale nenamensko.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Dejal je, da ima športni center Galactica ob jezeru ob petkih 
in sobotah delovni čas do 4. ure zjutraj in nekatere krajane 
moti glasna glasba. Vprašal je, kdo je lokalu dal soglasje in 
kako bi se to lahko rešilo. 

ODGOVOR:
Obratovalni čas gostinskega obrata Space bar, Koroška cesta 55 
b, Velenje, ki deluje v centru Galactica, je v skladu s Pravilnikom 
o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list 
RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07). Obratovalni čas je tudi 
prijavljen pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti 
za gostinstvo in je naslednji: od ponedeljka do srede od 8. do 
23. ure, četrtek od 8. do 1. ure,  petek in sobota od 8. do 4. 
ure naslednjega dne, nedelja od 9. do 23. ure. Soglasje za 
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času je izdal pristojni 
organ občine v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost v MOV (Uradni vestnik MOV, št. 
8/00, 2/03, 26/06; v nadaljevanju občinski pravilnik) glede na 
potrebe gostov,  značilnosti  območja, vključenost gostinskega 
obrata v kulturno-zabavno ponudbo, oživitev dela mesta ter 
možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbuditev razvoja 
turizma v občini. Soglasje za obratovanje v podaljšanem 
času se lahko v skladu z 11. členom občinskega pravilnika 
prekliče oziroma odvzame in skrajša na redni obratovalni 
čas v naslednjih primerih: pritožbe bližnjih stanovalcev, ki so 
evidentirane in potrjene s strani Policijske postaje Velenje, 
kršenje obratovalnega časa, neurejenost okolice gostinskega 
obrata, ponavljajoče kršitve javnega reda in miru v lokalu, 
neporavnane obveznosti do občine, drugi utemeljeni razlogi, 
neizpolnjevanje določb občinskega pravilnika. Nadzor nad 
obratovalnim časom gostinskih obratov vršijo pristojni tržni 
inšpekcijski organ in policisti. 
V kolikor bodo ugotovljene kršitve, bomo navedenemu 
gostinskemu obratu potrdili le redni obratovalni čas, ki je lahko 
med 6. in 22. uro. 
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

Zap. št. 204
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je postavil naslednje 
vprašanje:
1. Predlagal je, da bi MIC izdelal tudi novo aplikacijo za modre 
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cone. 
ODGOVOR:
V upravi MO Velenje nameravamo posodobiti aplikacijo modre 
cone, izvajalca pa bomo poiskali z zbiranjem ponudb v postopku 
javnega naročila. Nadgradnjo bo izvedel najugodnejši ponudnik, 
k oddaji ponudbe bomo povabili tudi Šolski center Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Predlagatelj: ŽUPAN         Faza: OSNUTEK 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10 - popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 109/12 ) ter na podlagi 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-
UPB1, 26/07 in 18/08) na ______ seji, dne ________ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje 
skakalnic v Velenju

1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o 
ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju 
(Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje, št. 
9/88 in v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 22/07  
– v nadaljevanju kratko: odlok o UN). 

2. člen 
V 7. členu odloka o UN se v drugem poglavju z naslovom Vrste 
inženirskih objektov na koncu doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»- V območju je v na gradbeni parceli z oznako GP6, na parceli 
št. 3209/2, k.o. Velenje, dopustna postavitev dveh baznih postaj 
mobilne telefonije s pripadajočimi objekti in napravami.«

3. člen
(1) V 13. členu odloka o UN  se spremeni drugi odstavek tako, 
da se glasi:

»Pred izdajo gradbenih dovoljen za posamezne objekte znotraj 
območja skakalnega centra  mora biti izdelana arhitektonska 
zazidalna situacija iz katere mora nedvoumno izhajati, da so 
posamezni objekti, ki so predmet gradbenega dovoljenja, skladni 
z določili ureditvenega načrta (upoštevajoč dopustne tolerance 
UN). V primeru da se objekti, ki so predmet gradbenega 
dovoljenja nahajajo na območju degradiranega pobočja je 
pred gradnjo ali hkrati z njo potrebna sanacija degradiranega  
pobočja.

(2) V 13. členu odloka o UN  se spremeni četrti odstavek tako, 
da se glasi:

»V postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj je potrebno 
podrobnejše definiranje  predvidenih vplivov. Za vse posege 
na območju športne infrastrukture ter vse večje novogradnje 
v območju vznožja pobočja na vzhodni strani (objekti PS1/z, 
PZ1) je potrebno izdelati geološko študijo. Izjema so lahko 
le manjše skakalnice s pripadajočim sodniškim stolpom), 

posebne geološke študije ni potrebno izdelati, pač pa se ob 
izkopu gradbene jame izvede pregled geologa, ki poda svoje 
mnenje.«

4. člen
Tretji odstavek 16. člena odloka o UN  se spremeni tako, da 
se glasi:

»Obstoječi sodniški stolpi (S8, S9, S10, S11)
Obstoječi sodniški stolpi so predvideni za obnovo, vzdrževalne 
ukrepe, rekonstrukcijo ali odstranitev. Dopustna je odstranitev 
obstoječih sodniških stolpov in novogradnja novih na istih 
lokacijah. Dopustne so tlorisne in višinske tolerance zaradi 
novih profilov skakalnic, katerim se bodo prilagajali tudi novi 
sodniški stolpi, skladno z veljavnimi predpisi za tovrstne objekte. 
Dopustni so tudi tlorisni in višinski premiki ( +/- 10,00 m) glede 
na konfiguracijo terena in preglednost skakalnic. 

5. člen
Deveti odstavek 17. člena odloka o UN  se dopolni tako, da se 
na koncu doda stavek:
"Koridor se prestavi med skakalnici S2 in S4."

6. člen
Prvi odstavek 18. člena odloka o UN se spremeni tako, da se 
glasi:

»(1) Obstoječi objekti (Z3, S8, S9, S10, S11, S12, S13)
Obstoječi objekt kot je stari sodniški stolp (S8, S9 in S10) 
je predviden za obnovo, dopustna pa je tudi rekonstrukcija 
obstoječega objekta, odstranitev ter gradnja novega sodniškega 
stolpa, skladno z urbanističnimi in arhitekturnimi določili iz tega 
odloka. 
Prav tako je dopustna obnova, rekonstrukcija ter odstranitev 
obstoječega sodniškega stolpa na mali skakalnici (S11), 
dopustna pa je tudi gradnja novega sodniškega stolpa na tej 
lokaciji, skladno s zakonskimi predpisi Republike Slovenije 
za tovrstne športne objekte in glede na terenske danosti na 
obravnavani lokaciji.
Predvidena je ohranitev obstoječega klubskega in servisnega 
objekta (S12), dopustna je njegova obnova, vzdrževalna 
dela, rekonstrukcija, dozidava, sprememba namembnosti 
ter odstranitev objekta. V primeru prenove ali rekonstrukcije 
obstoječega objekta z oznako S12, je potrebno pridobiti na 
projekt prenove soglasje pristojnega urada Mestne občine 
Velenje. V primeru gradnje novega objekta PS3/z je  predvidena 
odstranitev objekta  S12. 
Objekt z oznako Z3 (obstoječa stanovanjska hiša s spremljajočimi 
prostori) je namenjena za obnovo, rekonstrukcijo, dozidavo, 
nadzidavo, dopustna pa je tudi sprememba namembnosti 
za namene družbenih dejavnosti, vzgojo in izobraževanje, 
v povezavi s sosednjim objektom Vile Biance v Velenju. 
Pri arhitekturni prenovi objekta, rekonstrukciji, dozidavi ali 
nadzidavi mora na projekt prenove izdati soglasje Mestna 
občina Velenje. 

7. člen
V 19. členu odloka o UN z naslovom Ostali predvideni objekti 
se na koncu doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Bazne postaje mobilne telefonije
Zaradi odstranitve obstoječih baznih postaj mobilne telefonije 
na obstoječem stolpu velike skakalnice, je dopustna postavitev 



11. marec 2013 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 20/ stran 63

           19. seja Sveta Mestne občine Velenje

ene ali dveh baznih postaj mobilne telefonije na parceli št. 
3209/2, k.o. Velenje, zahodno od obstoječe velike skakalnice. 
Bazne postaje morajo biti zasnovane tako, da bo njihovo 
elektromagnetno sevanje v skladu z zakonskimi predpisi v 
Republiki Sloveniji ter oblikovane tako, da bodo čim manj 
opazne v krajini.«

8. člen
V 38. členu odloka o UN se v šestem odstavku spremeni zadnji 
stavek, tako da se glasi:

»Razvod za močenje in zasneževanje skakalnic naj načeloma 
poteka znotraj območja predvidenih infrastrukturnih koridorjev.

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne Občine Velenje. 

Številka: 350-03-0011/2005-310
Datum:    

Bojan KONTIČ
Župan Mestne Občine  Velenje

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju 
je v 96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 109/12). Ta člen 
določa veljavnost in spremembe občinskih prostorskih aktov, 
sprejetih na podlagi drugih predpisov. 
Svet Mestne občine Velenje je v preteklih letih sprejel osnovni 
Odlok in spremembe in dopolnitve Odloka O ureditvenem 
načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju (Uradni 
vestnik Občine Velenje, št. 2/88 in Uradni vestnik MOV, 
št. 22/07 – v nadaljevanju Odlok o UN). Pravna podlaga za 
ponovne spremembe in dopolnitve Odloka o UN so v zgoraj 
omenjenem Zakonu o prostorskem načrtovanju in v 24. členu 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV št. 15/06-
UPB-1, 26/07 in 18/08).

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM:
Pobudo za spremembe in dopolnitve Odloka o UN je podal Urad 
za urejanje prostora Mestne občine Velenje zaradi predvidene 
odstranitve obstoječega stolpa velike skakalnice v Velenju. 
Na obstoječem stolpu skakalnice so namreč nameščene dve 
bazni postaji mobilne telefonije (Mobitel in Tušmobil), ki bodo 
odstranjene skupaj z odstranitvijo stolpa. Da bi se ohranil 
ustrezen signal obeh mobilnih operaterjev za centralne predele 
mesta Velenje je predvidena nadomestna lokacija za postavitev 
dveh novih baznih postaj zahodno od obstoječega stolpa 
velike skakalnice, ki je predviden za odstranitev. Lokacija za 
oba stolpa bazne postaje je na parceli št. 3209/2, k.o. Velenje. 
Ker v obstoječem Odloku o UN ni podrobno določenih pogojev 
za postavitev baznih postaj mobilne telefonije na območju 
ureditvenega načrta, so predvidene spremembe in dopolnitve 
Odloka o UN, da se omogoči takšna postavitev predvidenih 
objektov (spremembe in dopolnitve 7. in 19. člena Odloka o 

UN). 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:
Finančne posledice zaradi sprememb in dopolnitev Odloka o 
UN niso predvidene, saj smo spremembe in dopolnitve Odloka 
o UN pripravili v Uradu za urejanje prostora MOV. Glede na 
to, da spremembe in dopolnitve Odloka o UN ne posegajo v 
namensko rabo zemljišč na obravnavanem območju, drugih 
posledic za pogoje in merila urejanja prostora na tem območju 
ni pričakovati. 

4. PRIMERJAVA SPREMEMB PROSTORSKEGA AKTA Z 
VKLJUČENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI:
Spremembe in dopolnitve Odloka o UN predstavljajo le manjšo 
spremembo obstoječega Odloka o UN,  da se omogoči 
nadomestna postavitev dveh baznih postaj mobilne telefonije 
na območju ob obstoječi skakalnici. V tem primeru gre le za 
manjše spremembe in dopolnitve 7. in 19. člena Odloka o UN, 
zaradi česar ni predvideno pridobivanje dodatnih pogojev in 
mnenj nosilcev urejanja prostora.
Javna razgrnitev osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o UN 
je potekala  od  13. 2. 2013 do 28. 2. 2013. Javna obravnava 
osnutka Odloka je bila izvedena dne 27. 2. 2013 v sejni dvorani 
Mestne občine Velenje, ob 17:00 uri. Na javni obravnavi so 
bili nekateri občani KS Staro Velenje načeloma proti postavitvi 
»nadomestnih« baznih postaj, konkretnih pripomb na sam 
predlagan odlok o Spremembah in dopolnitvah odloka o LN pa 
niso predlagali, razen pripombe g. Gamsa, ki smo jo vključili v 
osnutek odloka (sprememba 3. člena osnutka odloka).
Dne 28. 2. 2013 je po javni obravnavi podal pripombo (v knjigo 
pripomb) tudi g. Bogdan Plaznik (predstavnik SSK Velenje), 
ki je predlagal, da se spremenijo tudi določila 13.,16.,18. in 
38. člena Odloka o UN. Na ta način bi se ohranila obstoječa 
sodniška stolpa na območju skakalnic in obstoječi klubski 
prostor (brunarica), ki danes nedvomno služi potrebam 
Skakalnega kluba Velenje in je za enkrat ni potrebno porušiti. 
Predlagano pobudo smo vključili v predlagan osnutek odloka o 
Spremembah in dopolnitvah Odloka o UN.
Mnenja smo, da je osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o UN upošteval vse pripombe iz javne razgrnitve in 
javne obravnave prostorskega akta, ki so vključene v osnutek 
predlaganega odloka. 

Velenje, 8. 3. 2013

Pripravil podsekretar:  
Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., l.r.

                
                  Maksimiljan ARLIČ, univ.dipl.inž.arh., l.r.

Vodja Urada za urejanje prostora MOV

Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

       Župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l.r.
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POROČILO
 Turistično- informacijskega centra Velenje za leto 2012
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Turistično informacijski center Velenje obratuje 365 dni v letu, in sicer:  
Od ponedeljka do petka: od 7. do 19. ure 
Med vikendi in prazniki: od 9. do 17. ure  
 

 
 

 
Turistično informacijski center Velenje 
 

 

 
Turistična informacijska točka Velenja, Šaleške doline in 
SAŠA destinacije 
 
 

 
 
Vila Bianca - Protokolarni objekt Mestne občine Velenje 
 
 

 

 
Evropska prestolnica kulture Maribor 2012 – partnersko 
mesto Velenje 
 
 

 

 
Informacijska točka slovenske turistične ponudbe 
 
 

 

 
SAŠA destinacija 
 
 

 
 

Info točka avtomatiziranega sistema izposoje koles BICY 

 

 
Prodaja vstopnic preko sistema EVENTIM 
 
 

 

 
Prodaja vstopnic preko portala www.mojekarte.si  
 
 

 

 
 
Unicefova varna točka za otroke in mladino 
 
 

 

 
Informacijska točka za brezplačen dostop do interneta 
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PREDSTAVITEV TIC-a VELENJE 
 

TIC Velenje je bil ustanovljen 1996 v skladu z Zakonom o pospeševanju turizma v Republiki Sloveniji. 
Od leta 2011 deluje v okviru Urada za razvoj in investicije MOV. 
 
S prenovo Vile Biance je Mestna občina Velenje uspešno revitalizirala prej propadel objekt, ki zdaj 
ponosno pozdravlja obiskovalce takoj ob vstopu v mesto. V reprezentančni vili domujejo Turistično-
informacijski center, prodajna galerija javnega zavoda Galerija Velenje, sedež Evropske prestolnice 
kulture za partnersko mesto Velenje. V letu 2011 se je TIC Velenje preselil  v protokolarni objekt  Vile 
Bianca, prevzel vlogo skrbnika objekta ter sprejel nove zadolžitve. 
 
Osnovno poslanstvo TIC Velenje je urejanje in posredovanje informacij o Velenju, njegovi turistični 
ponudbi, zanimivostih, naravni in kulturni dediščini, o dogodkih preko telefona, tiskovin, interneta in 
osebno domačim ter tujim turistom ter občanom v TIC– u Velenje. Hkrati v TIC Velenje posredujemo 
tudi  informacije o turistični ponudbi Šaleške doline, SAŠA regije in Slovenije.  
 
TIC Velenje je odprt vse dni v letu, tudi ob vikendih in praznikih (od ponedeljka do petka med 
7.- 19. uro, sobote, nedelje in prazniki od 9.-17. ure).  
 
Ostale dejavnosti TIC Velenje so: priprava in izdelava  strokovnih  podlag za analizo možnosti razvoja 
turizma v MOV, prijave na različne javne razpise s področja turizma in razvoja podeželja, spremljanje 
zakonodaje s področja turizma, spremljanje razpisov za sofinanciranje programov  s področja razvoja 
turizma na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni, priprava in oblikovanje novih integralnih 
turističnih produktov, pomoč pri raziskovalnih, seminarskih, diplomskih nalogah na področju turizma 
(ŠCV), oddaja seminarskih in drugih prostorov Vile Bianca v najem (dogovor z najemniki, postavitve, 
dežurstvo, pospravljanje),  založništvo (turistični katalogi, brošure, zgibanke …), promocija 
(predstavitve na  sejmih, borzah, mednarodnih kulturnih in športnih dogodkih, tiskani ter elektronski 
mediji, splet www.velenje-tourism.si), prireditve (organizacija prireditev, so organizacija prireditev), 
prodaja vstopnic za različne dogodke v Velenju in v Sloveniji, vodniška služba (izobraževanje lokalnih 
turističnih vodnikov, organizacija lokalnih turističnih vodenj), sofinanciranje dejavnosti Turistične zveze 
Velenje in turističnih društev (izvedba razpisa, strokovna pomoč pri izvedbi prireditev), turistični 
podmladki (strokovna pomoč pri delovanju), izobraževanje (praktično usposabljanje dijakov in 
študentov ter izobraževanje zaposlenih), spominkarska dejavnost in promocijski izdelki (pridobivanje in 
prodaja),  sodelovanje s turističnimi akterji (sklepanje dogovorov o sodelovanju, sodelovanje na 
projektih), aktivno sodelovanje na projektih (Moja dežela – lepa in gostoljubna, EDEN, EPK, Pikin 
festival, MOPS, Mednarodni triatlon), turistična destinacija SAŠA (sodelovanje pri razvoju turistične 
destinacije SAŠA), strategija turizma v Mestni občini Velenje (izvajanje ukrepov za razvoj turizma v 
Mestni občini Velenje), proračun (sodelovanje pri izdelavi letnega finančnega načrta za področje 
turizma v Mestni občini Velenje), študijske ture novinarjev (organizacija in izvedba študijskih tur za 
domače in tuje novinarje), sodelovanje v Skupnosti občin Slovenije (na področju turizma). 
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1 Zaposlitev   
 

V TIC-u Velenje je bilo v začetku leta zaposlenih 5 oseb, od tega 3 redno zaposlene (od redno 
zaposlenih je ena oseba delo opravljala v skrajšanem delovnem času) in dve za določen čas. 
Zaposlitvena struktura: Vodja TIC Velenje, Višja svetovalka za turizem, Strokovna sodelavka za 
turizem, Turistična organizatorka in Turistična informatorka. Poleg zaposlenih je preko pogodbe 
opravljala hišniška opravila ena oseba. Po preteku pogodbe Turistične informatorke za določen čas se 
je število zaposlenih zmanjšalo na 4. Osebo smo skušali nadomestiti z zaposlitvijo osebe preko javnih 
del. Žal je oseba po enem mesecu uvajanja sama spoznala, da ni primerna za delo v TIC Velenje in 
ponovno smo ostali brez Turističnega informatorja. Pri ponovnem izboru osebe za vključitev preko 
javnih del smo si zagotovili osebo za pomoč v TIC Velenje do konca decembra 2012. V letu 2013 
bomo morali ponovno izbrati novo osebo, ki bo opravljala delo turističnega informatorja in jo ponovno 
usposobiti. V septembru se je ekipi TIC-a Velenje pridružil skrbnik sistema BICY (zaposlen preko 
javnih del), ki nam je pomagal tudi pri hišniških opravilih. 

V mesecu avgustu se je od TIC Velenje poslovil dolgoletni vodja TIC Velenje Alojz Hudarin, ki se je 
upokojil.  Ob njegovem odhodu so bile združene zadolžitve Višje svetovalke za turizem in vodje TIC 
Velenje. Vse zadolžitve in vodenje TIC Velenje je prevzela Urška Gaberšek. 

TIC Velenje je leto 2012 zaključil z dvema osebama manj.  

 

1. 2 Delo preko študentske napotnice 
 

1.2.1 Dežurstvo, nadomeščanja in sodelovanje na dogodkih  
 
Zaradi narave dela TIC-a Velenje (365 dni v letu), zaposlitvene strukture in obsega dela potrebujemo 
pomoč dijakov in študentov. 

 
Dijakinje in študentke so preko napotnice opravile skupno 1.170 ur,  strošek  znaša 4.387,49 €. Poleg 
rednega dežurstva so študentke pomagale in dežurale na dogodkih v Vili Bianci, nadomeščale 
zaposlene zaradi bolniške odsotnosti  in/ali dopusta, izvajale protokol na porokah, izvajale vodenja po 
Vili Bianci, spremljale obiskovalce na Pikinem pohodu in Pikinem panoramskem avtobusu, sodelovale 
na različnih dogodkih (MOPS, Cvetlični sejem, Pikin festival, Mednarodni festival vezenja …) ter 
opravljale razna druga dela. Pomoč študentk smo, poleg dežurstva, potrebovali 47-krat. 

 

1.2.2 Delovna praksa 
 

V letu 2012 so na TIC-u Velenje obvezno delovno prakso opravljali trije dijaki, skupno so opravili 504 
ure praktičnega usposabljanja. Dijaki so na TIC-u pridobili precej znanja s področja turizma in izkušnje 
za nadaljnjo delo.  
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2 Obisk TIC-a Velenje v letu 2012  
 

 
ZAP. 
ŠT. 

MESEC DOMAČI OBISKOVALCI  
 

TUJI OBISKOVALCI 

SKUPNO ŠTEVILO 
OBISKOVALCEV 

  OBISKOVALCI 
TIC-a 

OBISKOVALCI 
DOGODKOV  

  

1 Januar 1930 1079 156 3165 
2 Februar 383 904 52 1339 
3 Marec 1206 700 132 2038 
4 April 1556 765 152 2473 
5 Maj 1786 993 178 2957 
6 Junij 1617 1658 205 3480 
7 Julij  1575 239 287 2101 
8 Avgust 1823 567 434 2824 
9 September 1873 933 204 3010 
10 Oktober 1771 591 114 2476 
11 November 855 266 102 1223 
12 December  984 476 121 1581 
  17359 9171   
 SKUPAJ: 26530 2137 28667 

 

 
 

V letu 2012 je prostore TIC-a v Vili Bianci obiskalo preko 28.667 obiskovalcev, od tega 93 %  domačih 
in 7 %  tujih. V letu 2012 je TIC obiskalo  26 % oseb več kot v preteklem letu. 
 
  

93% 

7% 

Struktura obiskovalcev TIC-a Velenje  
v letu 2012 

DOMAČI OBISKOVALCI

TUJI OBISKOVALCI
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3 Nočitve in turistična taksa 
 

V letu 2012 smo v nastanitvenih objektih zabeležili 3.191 domačih gostov in 15.163 tujih gostov, 
skupaj 18.252 gostov. Turistično takso so nastanitveni objekti plačali v znesku 15.926,02 €, to je 0,3% 
več kot v letu 2011. 

Turistično takso opredeljuje Odlok o turistični taksi v MOV (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2007) in 
Zakon o spodbujanju turizma  (Uradni list RS, št. 2/2004). Turistična taksa v Mestni občini Velenje 
znaša 1,01 € na nočitev.  
 
Skladno z odlokom o turistični taksi v MOV se vodi evidenca mesečnih poročil o številu prenočitev in 
zneskih pobrane turistične takse, ki nam jih pošljejo pravne osebe javnega in zasebnega prava, 
samostojni  podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje.  
 

ZAP. 
ŠT. 

MESEC DOMAČI 
GOSTI 

TUJI 
GOST 

ŠTEVILO 
OBISKOVALCEV 

ZNESEK TT   
PLAČANA TT 

1 Januar 211 1944 2155      2.143,55 €     1.980,94 €  
2 Februar 397 1525 1919      1.578,03 €     1.501,22 €  
3 Marec 294 934 1228      1.209,28 €     1.211,30 €  
4 April 148 895 1043         965,52 €        943,07 €  
5 Maj 249 1272 1521      1.387,73 €     1.311,38 €  
6 Junij 428 1515 1943      1.646,63 €     1.428,75 €  
7 Julij  178 892 1070      1.041,60 €        979,99 €  
8 Avgust 80 1045 1126      1.099,29 €     1.072,02 €  
9 September 228 1206 1434      1.285,34 €     1.244,94 €  
10 Oktober 252 1581 1833      1.660,36 €     1.621,90 €  
11 November 339 1420 1759      1.679,09 €     1.666,97 €  
12 December  387 934 1221 1.151,71 € 963,54 € 
 SKUPAJ 3.191 15.163 18.252 16.848,13 € 15.926,02 € 

 

V letu 2012 smo prejeli 15.926,02 € turistične takse, to je za  370,03 € več kot v letu 2011. Žal prejeta 
turistična taksa ni primerljiva, ker najemnik Avtokampa Jezero (INFO-STIK MARKETING, d.o.o.) ni 
izpolnil zakonskih obveznosti. Mesečnih poročil o številu prenočitev skupaj z zneskom pobrane 
turistične takse ni dostavil in prav tako ni poravnal zneska pobrane turistične takse. Zaradi 
neizpolnjevanja zakonskih obveznosti je bil najemnik pozvan preko Medobčinskega inšpekcijskega 
organa k predložitvi poročil in plačilu turistične takse.    
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4 Promocija 
 
Cilj promocije Velenja  je povečanje prepoznavnosti Velenja kot privlačne turistične destinacije kar 
bomo dosegli s komuniciranjem preko turistične blagovne  znamke Velenja. 

Tudi za leto 2012 je bila značilna zmanjšana aktivnost na področju promocije in pospeševanja prodaje 
zaradi racionalne rabe proračunskih sredstev.  

V januarju 2012 smo Velenje predstavili na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani. Žal za predstavitve 
v tujini nismo imeli finančnih sredstev. 

Za potrebe promocije kvalitetnejše promocije na sejmih smo v letu 2012 kupili promocijski šotor in info 
pult skladno s sprejeto blagovno znamko velenjskega turizma. Pripravili smo ponatis kataloga Velenje 
ter tematskih zgibank. Od Slovenske turistične organizacije smo pridobili preko 15.000 brezplačnih 
katalogov o Sloveniji. V namene promocije smo 79 subjektom izdali 8073 promocijskih materialov 
Velenja. Za lastne potrebe promocije smo porabili več kot 9000 promocijskih materialov. 

 
5 Spominkarstvo  
 
Spominkarstvo je dejavnost  načrtovanja, izdelovanja in zbiranja spominkov. Predmete, ki nastajajo v 
okviru te dejavnosti imenujemo spominki. TIC Velenje skrbi za spominkarsko dejavnost v Velenju.  

Obiskovalci lahko v TIC-u Velenje izbirajo med več kot 100 spominki, ki smo jih razvrstili v 4 nivoje. Na 
prvem nivoju se nahajajo protokolarna darila in spominki MOV ter spominki z večjo umetniško in 
sporočilno vrednostjo. Na drugem nivoju lokalne ravni se nahajajo turistični spominki Velenja, ki 
predstavljajo turistično ponudbo mesta (spominki TIC-a Velenje, Festivala Velenje, spominki iz 
premoga…). Na tretjem nivoju se nahajajo spominki regionalne ravni kamor spadajo spominki 
Savinjsko-šaleške turistične destinacije. Na četrtem nacionalnem nivoju pa se nahajajo uradni 
spominki Slovenije z vključeno blagovno znamko »I Feel Slovenia«. 

 
V letu 2012 smo prodali  897 spominkov v vrednosti 4.139,60 €  (15,78% več kot v letu 2011). Od tega 
so bili najbolj prodajani spominki: Majica Ni živl'e'ja brez Veleja, lonček Ni živl'e'ja brez Veleja, 
Sladkosti Velenja in Pikini izdelki.  

 
Izbor spominkov: 
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6 Vstopnice 
 
Prodajo vstopnic vršimo preko portala www.mojekarte.si in preko sistema Eventim Si d.o.o.. V letu 
smo preko portala www.mojekarte.si prodali  374 vstopnic v višini 3.225,00 €. Provizija znaša 3%, tj  
96,75 € brez DDV. Preko EVENTIM-a smo tako v letu 2012 prodali  10 vstopnic v višini 204,10 €. 
Provizija znaša 11,87  €.  
 

7  Storitve 
 
Med storitve sodi lokalno turistično vodenje, oddaja poslovnih prostorov  Vile Biance v najem, oddaja 
dvorane Biance v najem za namene organizacije porok ter izposoja koles. V letu 2012 beležimo iz 
naslova storitev prihodek v vrednosti 5.704,45 €. Odhodek od storitev znaša 2.545,68 €. 

 

7.1 Lokalno turistično vodenje 
 
V letu 2012 smo izvedli 24 lokalnih turističnih vodenj, preko katerih je Velenje in okolico obiskalo 716 
turistov.  

 

7.2 Poroke v Vili Bianci 
 

V letu 2012 se je v Vili Bianci odvilo 6 porok. Prihodek od izvedbe porok v Vili Bianci znaša 1.200,00 €, 
odhodek pa 466,00 € (strošek poročnega protokola, študentskega dela, ozvočenja, penine za 6 oseb 
in čiščenja).  

Cena najema prostora za izvedbo poroke v Vili Bianci znaša 200,00 € z DDV in zajema pripravo ter 
ureditev prostora, poročni protokol, poročno koračnico, zdravico za 6 oseb, dežurstvo in čiščenje.  

 

7.3 Oddaja poslovnih prostorov Vile Biance v najem 
 
Vila Bianca lahko sprejme številne obiskovalce v akustični večnamenski dvorani, v kateri se izvajajo 
koncerti, predstave, poroke in druge prireditve. V mansardi objekta je prostor, primeren za novinarske 
konference, predavanja, okrogle mize, seminarje, pogostitve ter priložnostno razstavišče. Pred vilo je 
slogovno urejen park, ob njem pa terasa, primerna za izvedbo dogodkov na prostem.  

V Vili Bianci je bilo v letu 2012 izvedenih 211 dogodkov. Iz omenjenega razloga beležimo povečan 
obisk za več kot 8.700 obiskovalcev.  

V objektu so se odvijali raznovrstni dogodki: novinarske konference, sprejem veleposlanikov, letne 
skupščine, predstavitve mednarodnih projektov, delavnice (Regionalne destinacijske organizacije 
Savinjsko-šaleške doline, delavnica za psihologe),  razvojne konference Savinjske regije, različna 
predavanja, poroke, koncerti, sprejem zlatih maturantov, izobraževanja, srečanje partnerskih mest 
EPK, sprejemi župana … 

Za vse dogodke se je TIC Velenje dogovoril z organizatorji za izvedbo, pripravil prostor (postavitve 
stolov, miz in tehnike), sodeloval pri izvedbi posameznih dogodkov ter poskrbel za čiščenje. 
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Zaradi organizacije 40 dogodkov izven delovnega časa TIC-a Velenje (po 19. uri) smo zagotovili 
podaljšano dežurstvo do konca vsakega dogodka. Iz tega razloga so informatorji opravili dodatnih 
85,5 ur, zaradi katerih se je zvišal tudi strošek dela. 

 

7.3.1 Vodeni ogledi Vile Biance 
 

S preteklostjo in sedanjostjo Vile Biance smo preko vodenega ogleda seznanili 33 skupin s skupno 
782 osebami.  

7.3.2 Razstave v Vili Bianci 
 
V Vili Bianci deluje prodajna galerija, kjer razstavljajo mladi akademski slikarji iz Velenja in drugi 
umetniki. Upravljanje galerije je v domeni Javnega zavoda Galerija Velenje.  
V letu 2012 so bile v Vili Bianci na ogled naslednje razstave: 
 
Naziv razstave                                                                                         Razstavljalec 
1 Mura, Mura, globoka voda Kulturno društvo Međimurje  

2 Slikarska razstava Galerija Velenje 
3 Bele maske Društvo šaleških likovnikov 
4 Dobrodelna prodajna razstava umetniških del slikarke Zlatice 

Becci 
Lions Club Velenje 

5 Slikarska razstava Galerija Velenje 
6 Fotografska razstava ESCAPED FEELINGS 

ŠŠK Velenje 
7 Slikarska razstava Tilčke Prpić Galerija Velenje 
8 Razstava bosanske kulture IPAK Inštitut 
9 Velika forma Društvo šaleških likovnikov 

10 Slikarska razstava Galerija Velenje 
11 Slikarska razstava: Ekspresionizem in abstraktni ekspresionizem Društvo šaleških likovnikov 

12 Slikarska razstava Galerija Velenje 
13 Razstava večmedijskega projekta modnega ustvarjanje Every 

Soul is a Circus 
Galerija Velenje in Farandula 

14 Slikarska razstava – Umetniki ob tromeji  Galerija Velenje in KD 
Međimurje 

 
V letu 2012 je bilo  v galeriji in na terasi Vile Biance na ogled 14 začasnih umetniških razstav, zaradi 
katerih beležimo povečan obisk za 3.306 obiskovalcev. 
 

7.4 Izposoja koles 
 

Sezona izposoje koles traja od  maja do septembra, v tem času smo izposodili kolesa 24 osebam.  

8 Dogodki  
 
V letu 2012 je TIC Velenje organiziral ali sodeloval pri organizaciji mnogih dogodkov, večjih prireditev 
in sejmov. 
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Zaradi organizacije 40 dogodkov izven delovnega časa TIC-a Velenje (po 19. uri) smo zagotovili 
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11 Slikarska razstava: Ekspresionizem in abstraktni ekspresionizem Društvo šaleških likovnikov 
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Soul is a Circus 
Galerija Velenje in Farandula 

14 Slikarska razstava – Umetniki ob tromeji  Galerija Velenje in KD 
Međimurje 

 
V letu 2012 je bilo  v galeriji in na terasi Vile Biance na ogled 14 začasnih umetniških razstav, zaradi 
katerih beležimo povečan obisk za 3.306 obiskovalcev. 
 

7.4 Izposoja koles 
 

Sezona izposoje koles traja od  maja do septembra, v tem času smo izposodili kolesa 24 osebam.  

8 Dogodki  
 
V letu 2012 je TIC Velenje organiziral ali sodeloval pri organizaciji mnogih dogodkov, večjih prireditev 
in sejmov. 
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Z. š. 

 
DOGODEK 
 

 
VLOGA TIC VELENJE 

1 Mednarodno odprto 
prvenstvo Slovenije v 
namiznem tenisu 2012  
Rdeča dvorana Velenje, 
januar 2012 

- Priprava promocijskih sporočil o dogodku. 
- Izvedba informacijske točke v Rdeči dvorani s prodajo 

spominkov. 
 

2 Sejem Alpe Adria – 
Turizem in prosti čas 
Gospodarsko razstavišče 
Ljubljana, januar 2012 
 

- Organizacija in koordinacija predstavitve turistične ponudbe 
Velenja na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani, skupaj s 
Turistično  zvezo Velenje, ostalimi turističnimi društvi, 
Festivalom Velenje, Muzejem premogovništva Slovenije ter 
ponudniki SAŠA regije. 

3 Otroško pustno rajanje v 
Rdeči dvorani  
Rdeča Dvorana, februar 
2012 

- So organizacija Otroškega pustnega rajanja v Rdeči dvorani.  
- oblikovanje in  tisk promocijskega materiala in obveščanja preko 

spleta. 

4 Kmečka tržnica 
Ploščad pred centrom 
Nova, marec – oktober 
2012 
 
 

- Organizacija 7 tematskih spremljevalnih dogodkov ( z namenom 
promocije podeželja in ohranjanja tipičnih kmečkih opravil ter 
predstavitve aktivnosti Turistične zveze Velenje in ostalih 
turističnih društev v Velenju in okolici)  v sodelovanju s 
Turistično zvezo Velenje, Festivalom Velenje in Pilon centrom 
d.o.o. smo od marca do oktobra 2012 vsako prvo soboto. 

- Priprava letakov in obveščanje javnosti. 
5 Turistična tržnica 

Celje, april 2012 
 

- Ocenitev raziskovalnih nalog, ki so jih pripravile osnovne šole v 
okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava – na temo Moj kraj 
– moj ponos. 

- V vlogi ocenjevalca je sodelovala Urška Gaberšek, ki je svoje 
ocene podala na podlagi ocene raziskovalne naloge ter 
predstavitve naloge v okviru Turistične tržnice v Celju. 

6 Cvetlični sejem 
Titov trg Velenje, maj 2012 

- Promocija dogodka na spletnih portalih. 
- Izvedba promocije turistične ponudbe Velenja v novem 

promocijskem šotoru za novim info pultom, oboje oblikovano 
skladno z blagovno znamko turizma Velenja. 

- Prodaja spominkov Velenja in uradnih spominkov I FEEL 
SLOVENIA. 

7 Triatlon Velenje 2012 
Avtokamp Jezero, 7.-8. julij 
2012 
 

- Pomoč pri organizaciji, promociji in pri ostalih aktivnostih na 
prireditvi. Informatorki sta delali v VIP prostoru, organizirali 
sistem podeljevanja nagrad ter pomagali pri podelitvi nagrad in 
pri ostalih opravilih. 

8 Interno izobraževanje z 
ogledom Muzeja 
premogovništva , 23. 
avgust 2012 

- Organizacija in izvedba seminarja za  turistične vodnike Mestne 
občine Velenje, člane turističnih društev in zaposlenih v TIC 
Velenje.  

9 Rekreatur Kranj 
Ekipno kolesarjenje po 
Sloveniji ki spodbuja zdrav 
način življenja s 
spoznavanjem  krajev in 
ljudi. 26. avgust 2012 

- Na podlagi povabila organizatorja smo izvedli promocijo Velenja 
v Kranju. Na brezplačni stojnici smo prodajali spominke, 
promovirali Pikin Festival, Muzej Premogovništva Slovenije 
Velenje in SAŠA regijo. 

10 Pikin pohod 
Pozojeva grajska pot, 
september 2012 
 

- Sodelovanje pri organizaciji Pikinega pohoda.  
- Animacija udeležencev s pripovedmi o legendah Šaleške doline. 
- Organizacija animacije preko maskote Pozoj pred Vilo Bianco. 

11 Rekreativno kolesarjenje 
na Paški Kozjak 
Pot na Paški Kozjak, 
september 2012 

- Sodelovanje pri organizaciji otvoritve kolesarske tematske poti 
na Paški Kozjak. 

 

12 Pikin Festival in Pikin 
panoramski avtobus 

- Promocija Velenja in turistične ponudbo s prodajo spominkov.  
- Organizacija predstavitve Evropskih destinacij odličnosti v okviru 
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Ob Velenjskem jezeru, 
september 2012 
 

festivala (Solčava, Kolpa…) 
- Organizacija ogledov Velenja s Pikinim panoramskim 

avtobusom.  
13 Ogled Vile Biance v 

okviru Svetovnega dneva 
turizma  
Vila Bianca, september 
2012 

- Organizacija in izvedba brezplačnega vodenega ogleda Vile 
Biance.  

14 Odprte hiše  Slovenije 
Vila Bianca, oktober 2012 

- Organizacija brezplačnega ogleda Vile Biance in predavanja 
arhitekta Roka Polesa na temo »Zgodovina in obnova Vile 
Biance«. Ogleda se je udeležilo 25 obiskovalcev. 

 
15 Jesenski sejem 

 
Titov trg, oktober 2012 
 

- Izvedba promocije turistične ponudbe  Velenja in okolici s 
prodajo spominkov.  

- Oblikovanje promocijskega letaka za Center ponovne uporabe. 
- Predstavitev ponudbe Centra za ponovno uporabo. 

16 Skupaj močnejši: 
Srečanje EDEN destinacij  
Bruselj, 23. oktober 2012 
 

- Sodelovanje na konferenci Evropskih destinacij odličnosti v 
Bruslju.  

- Evropska komisija se je odločila razširiti mrežo Evropskih 
destinacij odličnosti in k priključitvi povabiti tudi vse finaliste 
preteklih izborov: Velenje (finalist 2010 in 2011), Tolmin-Kobarid 
(finalist 2009), Od Pohorja do Bohorja (finalist 2010), Bohinj 
(finalist 2010), Mežica (finalist 2011) in Žiče (finalist 2011). 
Velenje je zastopala vodja TIC-a, Urška Gaberšek. 

 
17 Mednarodni festival 

vezenja, Velenje 2012  
Rdeča dvorana Velenje, 
november 2012 

- Priprava posebne ponudbe ogledov Velenja s popusti . 
- Organizacija in izvedba informacijske točke v Rdeči dvorani od 

9. do 11. novembra 2012.  
- Prodaja spominkov.  

 
18 Praznični sejem 

Titov trg, 8. december 
2012 

- Promocija dogodka na spletnih portalih. 
- Izvedba promocije turističnih produktov  Velenja s prodajo 

darilnih paketov . 
19 Ljubno v Ljubljani – 

Velenje v Ljubljani 
BTC Ljubljana, 15. 
december 2012 
 

- Organizacija in izvedba predstavitve Velenja v okviru 
prireditve»Ljubno v Ljubljani«. kjer je zažarela simbolična 
skakalnica.  

- Animacija s Piko Nogavičko. 
- Izvedba pokušine sladkih dobrot  Čokoladnice Lucifer.  
- Priprava in promocija atraktivne ponudba za obisk Velenja in 

okolice v prazničnih dneh.  
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- Organizacija in izvedba predstavitve Velenja v okviru 
prireditve»Ljubno v Ljubljani«. kjer je zažarela simbolična 
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9 Spletni portali in socialni mediji 
 
V TIC-u Velenje se zavedamo prednosti, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska 
tehnologija. Vse pogosteje postaja spletna stran prvi stik gosta z mestom, ta pa je izredno pomemben 
za nadaljnje sodelovanje. Ker je na turističnem trgu prisotna vse večja konkurenca, bi morali za 
uspešnost poslovanja uporabljati vedno novejše in inovativne prijeme. Menimo, da je mogoče 
pričakovati, da bo splet postal pomembnejši od tiskanih brošur in prospektov ter drugih najpogostejših 
orodij tržnega komuniciranja.  
 
Turizem pridobiva predpono e in tudi v TIC-u Velenje se trudimo po svojih močeh razvijati učinkovito 
elektronsko poslovanje. Sproti posodabljamo uradno spletno stran turizma v Velenju www.velenje-
tourism.si, hkrati pa urejamo naše zapise ne uradnem slovenskem turističnem informacijskem portalu  
www.slovenia.info. Novosti in dogodke aktivno vključujemo tudi na druge spletne portale in socialna 
omrežja: 
 

Turistična ponudba Velenja je z uvedbo turističnega portala Velenje v okviru www.velenje-tourism.si  
postala dostopna vsem uporabnikom svetovnega spleta. Za vnos vsebin in ažuriranje podatkov skrbi 
TIC Velenje.  

 www.velenje-tourism.si                                                                                            
Uradni spletni portal TIC-a Velenje zajema turistične in splošne informacij o Velenju in okolici. Portal 
smo razdelili na več kategorij, ki jih sproti posodabljamo: 
- Mesto v parku (lega, zgodovinski pregled, Turistično informacijski center Velenje, dostop do kraja, 

najemi kolo, sistem BICY, Lokalc, virtualni promocijski material). 
- Nastanitvena in gostinska ponudba. 
- Prostor doživetij (doživetja Velenja, kulturno-zgodovinske znamenitosti, aktivno preživljanje 

prostega časa, Welness in lepotni centri, prireditve in dogodki, tematske poti, nakupovanje). 
- Vila Bianca (zgodovina Vile Biance, najem prostorov, poroke, prodajna galerija, sladkosti Velenja, 

Bianca Grumanka, foto galerija, odpiralni čas, kontakt). 
- Utrinki mesta (foto galerija, virtualni sprehod, video). 
Na portal dnevno vnašamo aktualne dogodke in novice. 

 www.slovenia.info                                                                                               
Uradni slovenski turistični informacijski portal, ki ga ureja krovna nacionalna turistična organizacija 
(Slovenska turistična organizacija – STO) zaokrožuje turistično ponudbo države kot destinacije.  STO 
je marketinški, informacijski in analitični turistični center države, ki uporablja vse sodobne metode, 
pristope, orodja in aktivnosti globalnega trženja slovenske turistične ponudbe.  
Urejanje zapisov na portalu www.slovenia.info temelji po vzoru tujih nacionalnih turističnih organizacij 
na široki skrbniški mreži, kjer okoli 200 lokalnih skrbnikov skrbimo za ažurnost podatkov o lokalni 
turistični ponudbi. TIC Velenje skrbi za 1213 zapisov, ki smo jih razvrstili v ustrezne kategorije. Zapise 
TIC-a Velenje si je v letu 2012 ogledalo preko 82.000 obiskovalcev. 
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Število klikov skrbnika TIC Velenje na portalu www.slovenia.info 
Zap.  
št. 

Mesec SLO ANG NEM ITA FRA RUS ŠPA Skupaj 

1 januar 7131 1124 255 756 95 26 117 9504 
2 februar 5022 918 188 325 72 15 121 6661 
3 marec 5690 919 235 919 94 25 81 7963 
4 april 5005 1028 323 508 101 19 53 7037 
5 maj 4846 1065 263 329 98 57 57 6715 
6 junij 5081 1084 367 315 111 20 95 7073 
7 julij 5629 1288 373 443 154 41 119 8047 
8 avgust 4970 1030 506 562 111 36 90 7305 
9 september 3934 958 180 310 51 48 75 5556 

10 oktober 3643 1235 178 277 57 11 34 5435 
11 november 4146 773 872 423 33 18 58 6323 
12 december 3943 773 122 258 49 10 39 5194 

SKUPAJ 59040 12195 3862 5425 1026 326 939 82813 
 
V letu 2012 je bila obiskanost zapisov na portalu www.slovenia.info katerih oskrbnik je TIC Velenje, 
skupno več kot 82.000  klikov. Največkrat so si obiskovalci ogledali vsebino v slovenskem in 
angleškem jeziku. V nemškem in italijanskem jeziku beležimo približno enako obiskanost, prav tako v 
francoskem in španskem. Najmanj so bile obiskane vsebine v ruščini. 
 

 
 

Skrbeli smo za aktualne vsebine na ostalih spletnih portalih www.sraka.com, www.napovednik.si, 
www.dogaja.se, www.facebook.com, Foursquare, www.migremo.si, http://www.slovenian-
holidays.co.uk/ in www.mydestination.com/slovenia, ki so na voljo brezplačno. 
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10 Projekti in produkti 
 

10. 1. Strategija razvoja turizma v MOV 
 
Turizem je ena najpomembnejših panog v gospodarstvu, za Velenje pa predstavlja pomembno 
poslovno priložnost. Z uresničevanjem strategije bomo v  nekaj letih dosegli kakovost in 
prepoznavnost turistične destinacije. 
 
V MOV smo 11. marca 2009 sprejeli in na svetu MOV potrdili strategijo razvoja turizma Velenja, ki je 
usklajena z nacionalno strategijo za obdobje 2009 – 2013  in z vsemi deležniki v MOV. Izvedene so 
bile delavnice, okrogle mize, intervjuji s predstavniki turističnega gospodarstva, turističnih društvenih 
organizacij, izobraževalnih institucij in ostalimi dejavniki, ki sooblikujejo turistični razvoj in programe 
turistične ponudbe.  

S sklepom o sprejemu Strategije razvoja turizma Mestne občine Velenje je razvojna vizija Velenja kot 
turistične destinacije v letih 2009 - 2013 naslednja: 

 

Velenje bo postalo atraktivna in prepoznavna destinacija z bogato izbiro prireditvenih in 
športno rekreativnih doživetij ter programov za otroke in mladostnike. 

 

Izvajanje ukrepov strategije razvoja turizma v MOV 

1. Model organiziranosti turizma v MOV (vključitev v RDO). 
2. Sistem dinamične produkcije ITP in TTP (vzpostavitev pogojev za dinamično vključevanje vseh 

turističnih ponudnikov v celostno ponudbo MOV – pogodbe o sodelovanju). 
3. Sistem mreženja in načrt oblikovanja in trženja ITP (ustanavljanje interesnih mrež na območju 

SAŠA regije). 
4. Razvoj kakovostnega delovnega okolja v turizmu (oblikovanje pogojev za zagotavljanje 

kakovostnega delovnega okolja v turizmu katerega cilj je turističnemu kadru zagotoviti prijetno in 
prijazno delovno okolje). 

5. Razvoj praktičnega izobraževanja in usposabljanja v turizmu (izboljšanje prilagodljivosti 
delovnega okolja in kakovosti praktičnega ter vse življenjskega izobraževanja v turizmu). 

6. Ugled turizma v MOV (povečanje ugleda in dvig zavedanja o turizmu v MOV – realizirano preko 
dobrih uvrstitev s projekti EDEN, Moja dežela –lepa in gostoljubna). 

7. Trženjska strategija (akcijski načrt trženja v skladu s strategijo MOV). 
8. Turistična krovna blagovna znamka in pod znamke (je sprejeta, preko različnih produktov in 

aktivnosti se postopoma uveljavlja na turističnem trgu). 
9. Akcijski načrt in implementacija blagovne znamke in pod znamk v promocijskem spletu 

(povečanje prepoznavnosti tržne znamke in turistične ponudbe MOV). 
10. Vzpostavitev CRM (obravnava potrošnika po nakupu storitve je za enkrat še šibka, ker večinoma 

zmanjka časa za posvečanje obiskovalcem po odhodu iz Velenja) 
11. Vzpostavitev podpore TTP in ITP (razvoj turističnih proizvodov, njihovo povezovanje in izvajanje 

celostne turistične storitve na destinaciji). 
12. Znak kakovosti Velenjskega turizma (produkti za obiskovalce so sicer dobri, vendar se pri 

nekaterih kažejo pomanjkljivosti, zato je potrebno prihodnosti zvišanje kakovosti storitev) 
13. Izgradnja potrebne infrastrukture ( priprava programa izgradnje turistične infrastrukture za 

razvojno obdobje, na to ne moremo vplivati). 
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10.2 Sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini 
Velenje z naslednjimi vsebinami: promocijsko-informativne aktivnosti, izdajanje promocijskega 
materiala, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in 
varstva okolja, osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in 
turizma, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja 
razvoja turizma, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov, aktivnosti za zagotavljanje 
turističnega podmladka in organizacija ter izvajanje turističnih prireditev. V letu 2012 je bilo za 
sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje predvidenih 
32.000,00 €.  
 

 

Zap. 
št.  

Razpisana področja Opis Višina 
razpisanih 
sredstev 

1 A  
Sofinanciranje programov in 
projektov turističnih društev, 
turistične zveze in članov turistične 
zveze 

Na razpisno področje A se lahko 
prijavijo turistična društva, ki imajo 
sedež v Mestni občini Velenje, 
Turistična zveza Velenje in člani 
Turistične zveze Velenje. 

16.000,00 € 

2 B  
Organizacija in izvedba 
Silvestrovanja na prostem 

Na razpisno področje B se lahko 
prijavijo fizične osebe in druge pravne 
osebe, ki izvajajo projekt s področja 
turizma in imajo sedež na območju 
Mestne občine Velenje. 

13.000,00 € 

3 C  
Sofinanciranje programov turističnih 
podmladkov, ki delujejo v okviru 
turističnih društev ali turistične 
zveze 

Na razpisno področje C se lahko 
prijavijo turistični podmladki, ki delujejo 
v okviru Turistične zveze Velenje ali v 
okviru turističnih društev, ki imajo 
sedež v Mestni občini Velenje.  

3.000,00 € 

 
 
Preko razpisa o sofinanciranju programov in projektov smo spodbudili, da Turistična zveza Velenje in 
ostala turistična društva zelo aktivno delujejo na področju urejanja okolja in osveščanja  o 
pomembnosti turizma za Velenje in okolico. Kot prostovoljne organizacije vzorno skrbijo ohranjanje 
kulturne dediščine preko organizacije raznovrstnih tradicionalnih prireditev. Pozitivna posledica 
njihovega delovanja je popestritev in promocija turistične ponudbe Velenja ter skrb za turistične 
podmladke (Turistično društvo Vinska Gora, Turistično društvo Šalek). 
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10.3 Regionalna destinacijska organizacija Savinjsko-šaleške doline v letu 2012 
(v nadaljevanju RDO SAŠA)  

 

V sklopu RDO SAŠA je bila razvita trženjska  znamka turistične destinacije SAŠA »Mozaik doživetij«. 
Projekt se izvaja od 1.1. 2011 do 31.12. 2013. Celotna vrednost projekta je 487.500 €. Delež 
sofinanciranja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je do 60%, preostala sredstva 
zagotovijo gospodarski subjekti in lokalne skupnosti SAŠA regije. 
 
Za odkrivanje in spoznavanje zanimivosti v Savinjski in Šaleški dolini smo razvili  4 tematske 
koncepte: 
    1.   Narava in kulturna dediščina; naravno, pristno, navdihujoče. 
    2.   Aktivnosti, šport, zabava; aktivno, adrenalinsko, zabavno. 
    3.   Mesta, posel in kultura; urbano, poslovno, kulturno, inovativno. 
    4.   Zdravje in dobro počutje; zdravo, sproščujoče, domače. 
 
Pri pripravi programov smo izhajali iz izkušnje obiskovalca, hkrati pa smo s programi zadostili tudi 
našim interesom – interesom turistične destinacije in ne le posameznega ponudnika. Produkti so tesno 
povezani s ponudbo širšega okolja, tudi z vključevanjem kulinarike, prireditev, nastanitev in druge 
ponudbe okolja, tudi ne turistične. 

 
 
TIC Velenje je v letu 2012 sodeloval pri naslednjih aktivnostih: 

 Izdelava Strategije razvoja turistične destinacije s predvidenimi letnimi plani. 
 Izdelava Priročnika trženjskih znamk destinacije in integralnih turističnih proizvodov. 
 Oblikovanje novih integralnih turističnih proizvodov in novih tematskih turističnih proizvodov ter 

programov. 
 Oblikovanje in izdelava promocijskega materiala: 

- brošura za Integralne turistične proizvode (Velenje: Mesto, kultura, posel), 
- Koledarji prireditev SAŠA destinacije junij 2012 in julij, avgust 2012, 
- promocijski šotor za Velenje,  
- destinacijski pingvin, promocijska darila. 

 Sodelovanje na dogodkih:  
- ALPE-ADRIA: Turizem in prosti čas, Ljubljana (januar 2012),  
- Ljubno v Ljubljani, BTC, Ljubljana (december 2012). 

 Zakup medijskega in oglaševalskega prostora: 
- oglaševanje v angleškem vodniku Summer Guide 2012 (The Slovenia Times) »The Upper 

Savinja and Šalek Valley, A Region of Wonderful Variety«.   
 Vzpostavitev spletne strani www.mozaik-dozivetij.si.  

 
 

10.4 Evropska prestolnica kulture Maribor 2012 –  
   Partnersko mesto Velenje 

 
Velenje se je v projekt EPK vključilo kot razigran partner, zato je namenilo poseben poudarek 
vsebinam, povezanim z otroki in mladino, ki predstavljajo potencial kulturne prihodnosti.  
 
TIC Velenje je v letu 2012 postal uradna informacijska točka za partnersko mesto Velenje, zato smo 
posebej uredili EPK kotiček ter obogatili ponudbo spominkov tudi s spominki EPK. Vključili pa smo se 
tudi v prodajni sistem EVENTIM preko katerega smo vršili prodajo vstopnic za večino prireditev v 
sklopu projekta EPK 2012. 

17 
 

       
 

10.5 Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly for 
all – CLEAR 
 
Projekt »Dostopnost do kulturne dediščine in prostočasnih okolij za VSE – CLEAR« si je za cilj zastavil 
vzpostaviti vrsto različnih mehanizmov, ki bodo pripomogli k izboljšanju odnosa do kulturnih vrednot v 
smislu dostopnosti do teh okolij vsem ljudem, ne glede na poreklo, socialni status, starost ali 
morebitne telesne ovire.  

 
TIC Velenje se je v projekt vključil in sodeloval na tečaju začetnega slovenskega znakovnega jezika. 
Strokovna sodelavka Tina Belina je tečaj uspešno zaključila, tako imamo na TIC-u usposobljeno 
osebo za osnovni pogovor z gluhimi in naglušnimi.  
 

10.6 Doživetje Socializma v Velenju 
          
Šola za storitvene dejavnosti smer turizem se je na MOV – TIC obrnila z željo po sodelovanju pri 
pripravi raziskovalne naloge na temo Turistični potencial dediščine obdobja SFRJ v Velenju. V izbrani 
temi je Urška Gaberšek, kot predstavnica MOV, sodelovala kot so mentorica raziskovalne naloge. 
 
Skupaj s ŠCV smo tako oblikovali raziskovalno nalogo, ki proučuje nedvomno močen turistični 
potencial snovne in nesnovne dediščine obdobja socializma  v Velenju ter nakazuje pot do priprave 
tematskega produkta na to temo.  
 
Komisija projekta »Več znanja za več turizma« je bila nad raziskovalno nalogo in animacijo 
navdušena, kar potrjujeta dve zlati priznanji. Na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 
smo z nalogo dosegli srebrno priznanje. 
 
Cilj naloge je atraktiven produkt, ki bo na poučen, prepričljiv, verodostojen in tudi zabaven način 
predstavil obravnavano tematiko. V juniju smo se sestali in povabili k sodelovanju še ostale turistične 
ponudnike, ki smo jih vključili v nalogo in takrat bomo pričeli z nadaljnjim delom. V začetni fazi smo 
pripravili posamezne storitve (vodenje, animacijo, gostinsko storitev…), v letu 2013 pa bomo pričeli s 
testiranjem, vrednotenjem in na koncu zaključili s promocijo, nastopom na turističnem trgu ter 
trženjem.  
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Dijaki so pripravili tudi predstavitveni film, ki je na voljo na spodnji povezavi: 
http://www.youtube.com/watch?v=bIO-Na7RB0I  
 

10.7 Projekt BICY  
 

Sistem BICY je brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo koles, ki vključuje 25 koles na petih 
izposojevalnih postajah v Velenju. TIC Velenje je ob otvoritvi prevzel skrbništvo nad sistemom. 

Za uporabo sistema BICY je potrebna osebna registracija uporabnika na Turistično-informacijskemu 
centru Velenje, Vila Bianca, Stari trg 3, 3320 Velenje, klicni center: 080 19 61. V sistem BICY se je v 
letu 2012 registriralo 360 uporabnikov. 

Tedenska razpoložljivost kolesa za posameznega uporabnika je 14 ur. Po preteku 14 ur se 
uporabniška kartica zablokira in se v novem koledarskem tednu sprosti. Uporaba sistema je 
brezplačna. Sistem BICY je enostaven za uporabo. V primeru, da uporabnik vendarle v potrebuje 
pomoč, se lahko obrne na klicni center. V kolikor težava ni odpravljiva na daljavo, se vzdrževalec v 
najkrajšem možnem času oglasi direktno na postaji in uporabniku nudi pomoč.   

Kolesa so dnevno kontrolirana, za kar skrbi oseba, ki je zaposlena na Mestni občini Velenje preko 
javnih del (v nadaljevanju vzdrževalec). Vzdrževalec dnevno zagotavlja, da sta vsaj 2 mesti za kolesa 
na vsaki postaji vedno prosti. V kolikor pride do zasedenosti vseh stebričkov, se presežek koles 
porazdeli na druge postaje. Najmanj 3-krat na dan (zjutraj, popoldan, zvečer) se vsa kolesa tudi 
pregledajo in vzdrževalec jih po potrebi sproti servisira. Vsakih 15 dni se izvede generalna kontrola in 
servis izpravnosti koles (verige, zavore, zračnice, svetlobna telesa …). V kolikor pride do poškodbe 
in/ali pomanjkljivosti opreme koles, se napako sproti odpravi. Vzdrževalec pokvarjena kolesa 
transportira s prilagojeno prikolico do manjše delavnice, kjer opravi popravilo.  
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11 Razno 

11.1 Naša Slovenija 2012 
 

V decembru 2012 smo na razpis Naša Slovenija 2012 prijavili obnovo Grilove domačije (ohranjanje 
dediščine), ki je pomembna muzejska točka za vse obiskovalce Šaleške doline, poleg tega pa tudi 
stičišče znanja in vedenja o zgodovini, vinogradništvu, sadjarstvu, zeliščarstvu, čebelarstvu in 
kmetijstvu v širši okolici. V muzeju in okolici  je prikazano življenje malega kmeta od sredine do konca 
19. stoletja ter način življenja Grilove Marice v letih med 1950 do 1960.  
 
V okviru razpisa je Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne 
dediščine/krajine, razpisalo štiri kategorije: 

 ohranjanje dediščine 
 raziskovanje in uveljavljanje dediščine 
 zasluge posameznikov ali organizacij 
 izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje 

 

11.2 Moja dežela lepa in gostoljubna 2012  
 
Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno 
sporočilo projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna. Osnova projekta je tekmovanje slovenskih mest 
in krajev na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Projekt prerašča v vseslovensko 
gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost. Slednja pa na svoj način odkriva širino in vsebinski smisel 
slogana Turizem smo ljudje. 
 
V letu 2012 je Velenje prejelo dve priznanji (3. mesto za urejenost in 1. mesto za gostoljubnost, ki je 
še posebej pomembno zaradi spletnega glasovanja ljudstva). 
 
Mnenje ocenjevalne komisije: 

 Pohvalno Pomanjkljivosti 
- TIC v obnovljeni Vili Bianca s sodobnimi prostori 
- mesto ima novo celo grafično podobo 
- mesto je dobilo številna priznanja in nagrade: 
energetsko mesto, finalistka destinacije odličnosti, 
pridobljena "zlata kocka" na pot okoli Velenja 
- brezplačni mestni promet 
- nov vrtni center Mömax 
- zelo čisto mesto, prijazni gostitelji in turistični 
delavci 
- lepo urejena krožišča 
- pitniki vode v parku. 

- nekaj gradbišč 
- nekaj slabih fasad 
- v Sončnem parku je tribuna potrebna obnove 
- pomanjkljiva razsvetljava na Prežihovi ulici. 
 
 

  
Komisija je opazila tudi »črno točko« ponudbe in razvoja turizma v Velenje – Avtokamp Jezero. Na 
slabo stanje smo že v preteklem  letu opozorili vodstvo Premogovnika Velenje.   
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11.3 Aktivnosti v in ob čolnarni Velenje  
 

 V letu 2012 je Mestna občina Velenje postala lastnica čolnarne, zato smo si  prizadevali, da bi imeli 
občanke, občani in obiskovalci, v okolici jezer čim boljše pogoje za preživljanje prostega časa.  
 
S strani MOV je bila podana zamisel, da bi se že v poletni sezoni 2012 aktivnosti ob jezerih odvijale 
usklajeno med vsemi uporabniki čolnarne in ostalimi organizatorji različnih dogodkov ob jezeru, zato je 
bil TIC Velenje določen za koordinatorja aktivnosti v in ob objektu čolnarna.  
Skupaj z uporabniki čolnarne  in ostalimi organizatorji prireditev smo pripravili koledar dogodkov ob 
Velenjskem jezeru za poletje 2012 (junij-september), poskrbeli za e-promocijo dogodkov in 
obveščanja preko spleta.  
 
Ob velenjskih jezerih je v poletnih mesecih potekalo več prireditev in aktivnosti: 
koncert elektronske glasbe – Green Land,  ribiški maraton dvojic, Pikin festival za pokušino VIP CUP 
teniški turnir, smučanje in deskanje na vodi, Vodno mesto, konjeniška prireditev za Pokal Slovenije, 
galopske dirke, šola jadranja, izposoja plovil, regata za Jadralni pokal Slovenije in regata za Pikino 
nagrado, Športni tabor Zmaga Kuštrina, Pikin festival, vodni zorbing oz. hrčkanje …Hkrati pa je bila 
zagotovljena tudi gostinska ponudba.  

 

 
 
12 Pozojeva grajska pot okoli Velenja  
 
Število pohodnikov po Pozojevi grajski poti okoli Velenja merimo v TIC Velenje s preko števila izdanih 
kartončkov za zbiranje žigov. Po naših podatkih je pot prehodilo 591 pohodnikov. Izdali smo 148 
knjigic s podrobnejšim opisom gradov v Šaleški dolini in 208 nalepk. Nalepke so prejeli le tisti 
pohodniki, ki so zbrali vse žige in ki so z  izpolnjenim kartončkom prišli na TIC Velenje. Menimo, da je 
pot prehodilo veliko več pohodnikov, ki ni predhodno prevzelo kartončka. 
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