
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

25. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 4. februarja 2014, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

 	župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l. r.

21. januar 2014 Številka: 27

glasilo št. 27

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

26. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
v torek, 25. marca 2014, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  	 župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l. r.

11. marec 2014 Številka: 28

glasilo št. 28
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 Velenje za leto 2014................................................................................................................................................................ priloga
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16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; 
 naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna................................................................................................ 56
17. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2013................................................................................................................. 61
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19. Poročilo o izvajanju projekta “Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2013”....................na seji
20. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2013........... 72
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23. Poročilo o izvajanju mirujočega prometa v Velenju -  Modre cone  ............................................................................................. 91
24. Poročilo Turistično–informacijskega centra Velenje za leto 2013................................................................................................. 96
25. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za 

leto 2013........................................................................................................................................................................................115
26. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2013........................................................................................... 120 
27. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2013 .......................................................................................... 83 
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29. Letno poročilo Lekarne Velenje v letu 2013................................................................................................................................. 130
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PREDLOG

ZAPISNIK 25. SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 
4.2.2014, s pričetkom ob 8.00 uri in zaključkom ob   12.45 uri.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od 
skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 27 članov in je svet 
sklepčen. 

Člani sveta so za 25. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 27 in Priloge h glasilu št. 27/1 in 27/2 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombam 
- Razširitev dnevnega reda 25. seje Sveta Mestne občine 
Velenje
- Predlog Sklepa o soglasju k načrtu pridobivanja nepremičnega 
premoženja KS Gorica 
- Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet Javnega zavoda 
Regijsko študijsko središče
- Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet Andragoškega 
javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
- Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o financiranju političnih 
strank
- AMANDMA k Predlogu Odloka o oskrbi s pitno vodo za 
območje mestne občine Velenje
- AMANDMA 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
- Odgovor na svetniško vprašanje – Zdravstveni dom
- Realizacijo Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje v letu 2013
- Poročilo o delovanju Centra ponovne uporabe Velenje
- Seznanitev z izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta na 
Gorici
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  
- Zapisnik Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta 
in pravna vprašanja
- Zapisnik Komisije za mladinska vprašanja  
- Zapisnik seje Nadzornega odbora 

Za 25. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet Javnega zavoda 
Regijsko študijsko središče
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet Andragoškega 
javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Laze iz 
javnega dobra 1430/10

6. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska 
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2014
7. Predlog Sklepa o soglasju Mestne občine Velenje k nakupu 
poslovnega deleža družbe SAŠA inkubator, družbe za 
podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o.
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 
2007–2013 
 9. 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 2013
10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske 
objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 do vključno 
2017
11. Predlog Sklepa o potrditvi Pravilnika za projektiranje, 
tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje 
javne službe oskrbe s pitno vodo
12. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje mestne 
občine Velenje
13. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o financiranju 
političnih strank
14. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank 
15. Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 
dejavnosti v MOV
16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; 
Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 
Šmartno - Velenje in del območja urejanja G4/3 
18. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh »de minimis« za 
spodbujanje podjetništva v MOV za leto 2013
19. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta 
Mestne občine Velenje za leto 2013
20. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2013
21. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
mladinskih projektnih aktivnostih v Mestni občini Velenje za 
leto 2013
22. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2013
23. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet 
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 
2013
24. Poročilo o delovanju Centra ponovne uporabe Velenje
25. Predstavitev poteka prenove mestnega središča Velenja 
»LEPICENTER« Projekt Promenada
26. Seznanitev z izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta 
na Gorici
27. Seznanitev s pripravo programskih dokumentov kohezijske 
politike 2014 – 2020
28. Seznanitev z rušitvijo skakalnice in izgradnjo skakalnega 
centra
29. Seznanitev z aktivnostmi v zvezi s pridobitvijo zemljišč na 
podlagi določil zakona o zadrugah in zakona o skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov
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30. Odgovori na pobude in vprašanja

Župan Bojan KONTIČ je iz dnevnega reda umaknil:
- točko 11: Predlog Sklepa o potrditvi Pravilnika za projektiranje, 
tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje 
javne službe oskrbe s pitno vodo
- točko 12: Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje 
mestne občine Velenje.

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red razširi 
tako, da se na:
- 2. točko uvrsti Poročilo o posledicah izrednih vremenskih 
razmer v mestni občini Velenje  
- 9. točko uvrsti Predlog Sklepa o soglasju k načrtu pridobivanja 
nepremičnega premoženja KS Gorica.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
dnevni red razširi tako, da se na:
- 2. točko uvrsti Poročilo o posledicah izrednih vremenskih 
razmer v mestni občini Velenje  
- 9. točko uvrsti Predlog Sklepa o soglasju k načrtu pridobivanja 
nepremičnega premoženja KS Gorica.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se po skrajšanem 
postopku obravnava točka 13: Predlog Odloka o razveljavitvi 
Odloka o financiranju političnih strank.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po 
skrajšanem postopku obravnava točka 13: Predlog Odloka o 
razveljavitvi Odloka o financiranju političnih strank.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 25. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Poročilo o posledicah izrednih vremenskih razmer v mestni 
občini Velenje 
3. Vprašanja in pobude članov sveta
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet Javnega zavoda 
Regijsko študijsko središče
5. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet Andragoškega 
javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Laze iz 
javnega dobra 1430/10
7. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska 
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2014
8. Predlog Sklepa o soglasju Mestne občine Velenje k nakupu 

poslovnega deleža družbe SAŠA inkubator, družbe za 
podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o.
9. Predlog Sklepa o soglasju k načrtu pridobivanja nepremičnega 
premoženja KS Gorica
10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 
2007–2013
11. 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 2013
12. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske 
objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 do vključno 
2017
13. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o financiranju 
političnih strank
14. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank
15. Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 
dejavnosti v MOV
16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; 
Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 
Šmartno - Velenje in del območja urejanja G4/3
18. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh »de minimis« za 
spodbujanje podjetništva v MOV za leto 2013
19. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta 
Mestne občine Velenje za leto 2013
20. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2013
21. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
mladinskih projektnih aktivnostih v Mestni občini Velenje za 
leto 2013
22. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2013
23. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet 
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 
2013
24. Poročilo o delovanju Centra ponovne uporabe Velenje
25. Predstavitev poteka prenove mestnega središča Velenja 
»LEPICENTER« Projekt Promenada
26. Seznanitev z izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta 
na Gorici
27. Predstavitev priprave programskih dokumentov kohezijske 
politike 2014 – 2020
28. Seznanitev z rušitvijo skakalnice in izgradnjo skakalnega 
centra
29. Seznanitev z aktivnostmi v zvezi s pridobitvijo zemljišč na 
podlagi določil zakona o zadrugah in zakona o skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov
30. Odgovori na pobude in vprašanja

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



       11. marec 2014GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 6  / Številka 28

26. seja Sveta Mestne občine Velenje

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: Potrdi se zapisnik 24. seje Sveta Mestne občine 
Velenje.

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

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o posledicah izrednih vremenskih 

razmer v mestni občini Velenje

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da nas je doletela naravna 
katastrofa velikih razsežnosti. Pohvalil in zahvalil se je za 
izredno delo gasilcev in drugih, ki so pomagali. Dejal je, da so 
zaradi izpada elektrike iz Italije naročili nove agregate in z njimi 
bodo opremili najbolj ogrožene družine. Veliko cest je zaprtih, 
trudijo pa se, da ohranjajo prevozne glavne prometnice. Prav 
tako se trudijo, da bi čim prej sanirali podrte in poškodovane 
električne vode.

Član sveta Jožef KAVTIČNIK je postavil vprašanje, koliko je 
v aktivnosti gasilcev in civilne zaščite vključenih takih, ki so 
brezposelni. Meni, da bi bilo dobro, da se jih v takšnih primerih 
vključi, saj je med njimi veliko strokovnjakov. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je prisilno delo v Sloveniji 
prepovedano in zakonsko teh ljudi ni mogoče vključiti v te 
aktivnosti. 

Član sveta Franc SEVER se je gasilcem zahvalil za njihovo 
delo. Opozoril je na nevarnost poplav in problematičen vodotok 
pri Obircu, kjer drevesa še vedno niso porezana, veliko vejevja 
pa je tudi v sami strugi, zato bi to lahko bilo nevarno. 

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta

Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednje pobude:
1. Podal je pobudo za izvedbo strateške razprave glede 
naravnih nesreč, ki so vedno pogostejše. 
2. Podal je pobudo, da se obnovi zaščitna ograja na Kidričevi 
cesti, ki je v slabem stanju. 
3. Pohvalil je delo medicinske oskrbe na domu in Hospica.
 
Član sveta Ignac NOVAK je podal naslednje pobude:
1. Podal je pobudo, da se na pokopališču v Podkraju uredi 
pokrito avtobusno postajališče. Poleg tega je pohvalil drsna 
vrata, ki pa niso najbolj funkcionalna, saj se zaradi velikosti 

in teže težko zapirajo. Podal je pobudo, da se uredijo manjša 
prehodna vrata.

Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Podal je pobudo, da se na parkirišču pri Sparu ponovno uredi 
modra cona, saj je parkirišče spet polno zasedeno in ni mogoče 
oditi niti na pošto. 
2. Postavil je vprašanje, kako je z industrijsko cono pri Vegradu. 
Zanima ga, ali so se tam stvari že kaj premaknile in ali ima 
občina kakšen interes, da bi se tisto zemljišče pridobilo. 
3. Postavil je vprašanje, ali je mogoče kako drugače urediti 
problematiko mačk na pokopališču, ki se tam prosto sprehajajo 
in niso cepljene. 
4. Postavil je vprašanje, ali je občina seznanjena s pobudami  
Fitnes kluba Skala in ali obstaja možnost za realizacijo katere 
izmed njih. Poleg tega je podal pobudo, da bi se puščala 
zapornica na jezeru odprta dalj časa in ne samo do 10-ih 
zvečer.
 
Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Postavil je vprašanje, koliko je podjetje AC avto iz Celja 
še dolžno MOV za najemnino in kdo je sploh lastnik tega 
podjetja. 
2. Podal je pobudo, da se pristopi k celoviti rešitvi izven mestnih 
krajevnih skupnosti, kjer je interes krajanov za kanalizacijski 
sistem. Občina bi naredila glavni cevovod, krajani bi pa naredili 
hišne priključke.
3. Dejal je, da ni zadovoljen z odgovorom na njegovo pobudo 
za ureditev pločnika od Obirca do Jovana ter do odcepa za 
Lipje. Ponovno podaja pobudo, da se pristopi k njuni ureditvi. 
4. Podal je pobudo, da se v prihodnje pri pošiljanju dopisov 
glede pogrebnih storitev v MOV navedejo vsi ponudniki teh 
storitev in ne zgolj KP Velenje. 
 
Član sveta Andrej KUZMAN je podal naslednji pobudi:
1. Podal je pobudo, da se uredi delovanje semaforja na Cesti 
talcev, kjer sta zrasla dva nova bloka. Na semaforju, ki je na 
prehodu za pešce, namreč zelo dolgo gori zelena luč za pešce, 
zato se na obeh straneh nabirajo dolge kolone vozil. 
2. Podal je pobudo, da si inšpekcijske službe ogledajo delovanje 
prodajalne s sadjem pri starem kinu.
 
Članica sveta Terezija JAKLIČ je podala naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Pohvalila je uredništvo Našega časa, ki zelo dobro poroča o 
tem, kaj se dogaja v MOV in Svetu MOV. 
2. Pohvalila je postavitev in delovanje drsališča. Podala pa je 
pobudo, da bi se označilo, kje lahko obiskovalci parkirajo, saj 
jih veliko prihaja tudi izven MOV. 
3. Podala je pobudo, da se uredi delovanje dvigala v Centru 
Nova, ki velikokrat ne dela. 
4. Svetnike je seznanila s  problematiko parkiranja na Efenkovi 
2 in opozorila svetnike, naj vsaj oni tam ne parkirajo. 
 
Članica sveta Marjana KOREN je podala naslednjo pobudo:
1. Predlagala je, da bi MOV zaradi naravne katastrofe, ki nas je 
doletela, izvedla prostovoljno očiščevalno akcijo. 
 
Član sveta Jožef KAVTIČNIK je podal naslednjo pobudo:
1. Predlagal je, da se uredi problematika čiščenja cest v KS 
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Staro Velenje, saj nekategoriziranih cest sami ne morejo soliti 
in tako ne morejo zagotoviti, da bi bile normalno prevozne in 
varne. 
 
Član sveta Rolando KALIGARO je podal naslednji pobudi:
1. Ponovno je podal pobudo, da se uredijo luči v Sončnem 
parku, ki slabo gorijo. 
2. Podal je pobudo, da bi se na cesti od pokopališča do krožnega 
križišča postavila razsvetljava. 
 
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je podal naslednji pobudi:
1. Podal je pobudo, da se uredi področje pri zbirnem centru 
2. Tam namreč poteka pot, ki jo uporabljajo zlasti stanovalci 
Tomšičeve, Kersnikove in Šercerje, ko gredo proti NC Supernova 
in zato bi bilo potrebno ustrezno urediti pot in razsvetljavo. 
2. Podal je pobudo, da se pripravi poročilo o škodi, ki jo je 
povzročila nedavna naravna nesreča in poročilo o tem, koliko 
prebivalcev MOV je bilo brez električne energije. Na tej podlagi 
naj se nato pripravi predlog o nabavi agregatov. 
 
Član sveta Janez PODBORNIK je podal naslednje pobude:
1. Pohvalil je delo civilne zaščite in gasilcev ob naravni nesreči, 
ki nas je doletela. 
2. Podal je pobudo kmetov, da bi se poenostavil postopek 
za podiranje dreves ob cestah in žicah. Potrebnih je namreč 
ogromno soglasij z gasilci in policijo. 
3. Podal je pobudo, da se da v revizijo nove cene KP Velenje za 
odvoz gošče na tri leta za tiste, ki niso priklopljeni na centralno 
čistilno napravo. Cene so namreč izredno napihnjene. 
 
Član sveta mag. Jurij TERGLAV je podal naslednjo pobudo:
1. Predlagal je, da se uredi delovanje semaforja na 
križišču Partizanske in Štrbenkove ceste, kjer je novejši most 
čez Pako. Semafor namreč dela, ko prometa ni, ob prometnih 
konicah pa ne dela. 

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet 
Javnega zavoda Regijsko študijsko središče

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo �� članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju članov v svet Javnega zavoda Regijsko študijsko 
središče. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet 

Andragoškega javnega zavoda Ljudska 
univerza Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo �� članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o imenovanju članov v svet Andragoškega javnega zavoda 
Ljudska univerza Velenje. 

Za predlog je glasovalo 32 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 

Laze iz javnega dobra 1430/10

Obrazložitev predloga je podala Branka GRADIŠNIK.

Prisotnih je bilo �� članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
izvzemu nepremičnine v k. o. Laze iz javnega dobra 1430/10.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in 

Koroško v letu 2014

Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIĆ.

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, 
Šaleško in Koroško v letu 2014. 

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

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju Mestne občine 

Velenje k nakupu poslovnega deleža družbe 
SAŠA inkubator, družbe za podjetniško in 

poslovno svetovanje, d. o. o.

Obrazložitev predloga je podala Karla SITAR.
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Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da bo predlog podprl. 
Zanima ga, kako bo s kadrom inkubatorja. 

Župan Bojan KONTIČ je odgovoril, da bodo prevzeli inkubator 
brez kadra. Direktorica inkubatorja ostaja tam, kjer je sedaj, 
inkubator pa se seli, torej brez zaposlenih. 

Član sveta Mihael LETONJE je postavil vprašanje, kaj se bo 
zgodilo v primeru, če se izkaže, da bo vložek večji kot 6000 
EUR. 

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
soglasju Mestne občine Velenje k nakupu poslovnega deleža 
družbe SAŠA inkubator, družbe za podjetniško in poslovno 
svetovanje, d. o. o. 

Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju k načrtu 

pridobivanja nepremičnega premoženja KS 
Gorica

Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.

Član sveta Franc SEVER je postavil vprašanje, ali ima KS 
sama denar in želi kupiti te prostore ali pa bo morala MOV 
iz proračuna dati KS denar. Prav tako ga zanima, zakaj KS 
potrebuje tako velike prostore na takšni lokaciji. Smiselno bi 
bilo, da bi te prostore uporabljala tudi društva, ki tam  delujejo. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da gre za veliko KS, ki je tudi 
zelo pomembna in takšne prostore nujno potrebuje. V novih 
objektih se bo oblikoval nekakšen center in mišljeno je, da se 
tam odvijajo vse dejavnosti KS in društev, ki tam delujejo. Meni, 
da gre za odlično rešitev. 

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da se mu zdi ta rešitev 
smiselna in potrebna. Skrbi pa ga vdor vode in upa, da bo 
sanacija uspešna. Predlog bo podprl. 

Članica sveta Marjana KOREN je dejala, da bo predlog podprla. 
Dejala je, da v KS že 4 leta čakajo na te prostore. Sicer s šolo 
in vrtcem zelo dobro sodelujejo, vendar tam vseh dejavnosti ni 
mogoče izpeljati. 

Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da bo predlog podprl, zlasti 
z vidika zaščite in reševanja. V KS Gorica je sedež sektorskega 
štaba civilne zaščite, na voljo pa imajo zgolj eno omarico in 
torej nujno potrebujejo ustrezen prostor za svoje delovanje. 

Član sveta Franc SEVER je postavil vprašanje, kakšna je 
količina vode, ki se zbira v vodnjaku. Predlagal je, da se uredi 
agregatno mesto, da bo agregat vodo izčrpal v primeru vdora 

vode. 

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
soglasju k načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja KS 
Gorica. 

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

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 

v Mestni občini Velenje za programsko 
obdobje 2007–2013

Obrazložitev predloga je podala Branka GRADIŠNIK.

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini 
Velenje za programsko obdobje 2007–2013. 

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

K 11. 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 2013

Poročilo je podal Anton BRODNIK.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 

malih komunalnih čistilnih naprav za 
obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini 

Velenje v obdobju 2010 do vključno 2017
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Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.

Član sveta Bojan VOH je dejal, da bo predlog podprl. Podal je 
pobudo, da se v Našem času objavi spisek certificiranih malih 
čistilnih naprav, ki pridejo v poštev. 

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da bo predlog podprl. 
Meni, da je problem v tem, da bo v primeru izgradnje kanala 
čistilna naprava odveč, zato se ljudje še niso odločili zanje. Če 
bodo naredili kanal, je potrebna ta odločitev na občini čim prej. 

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da bo predlog podprl. 
Postavil je vprašanje, kako je z bio čistilnimi napravami. 

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni 
občini Velenje v obdobju 2010 do vključno 2017.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet. 

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o 

financiranju političnih strank

Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIĆ.

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
razveljavitvi Odloka o financiranju političnih strank.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet. 

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o financiranju političnih 

strank  

Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIĆ.

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
financiranju političnih strank.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet. 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o zagotavljanju socialno 

varstvenih dejavnosti v MOV

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl. Postavil 
je vprašanje, ali se po 8. členu izplačuje Mestni občini Velenje 
ali v Mestni občini Velenje, razlika je namreč velika. 

Članica sveta Irma FURST LAH je dejala, da bi bilo smiselno 
razmisliti, da bi se v vsakem primeru dodeljevanja stanovanj 
ustanovila komisija. Predlog bo podprla. 

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da bo predlog podprl. Še 
posebej podpira del o pomoči na domu. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet. 

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 01; Krajevna skupnost 

Vinska gora (PUP 01)

Obrazložitev osnutka je podala Branka GRADIŠNIK.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo osnutek podprl. 
Postavil je vprašanje, ali je potrebno zapisati v odlok, kje ni 
plinovodnega omrežja. Če namreč v odloku ni zapisano, 
ni potrebno imeti kasneje dokumenta za dokazovanje, da 
plinovodnega omrežja ni. 

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da bo osnutek podprl. 
Zlasti ga veseli, da se v letošnjem letu začenja z intenzivno 
pripravo načrtov za povezavo Mislinja-Vinska Gora. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost 
Vinska gora (PUP 01).

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

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost 
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Vinska gora (PUP 01) prekvalificira v predlog. 
 
Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01) prekvalificira v 
predlog. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost 
Vinska gora (PUP 01).
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet. 

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/3 Šmartno - Velenje in 

del območja urejanja G4/3

Obrazložitev osnutka je podala Branka GRADIŠNIK.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku 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 29 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o AMANDMAJU 
k osnutku 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 29 članov sveta.
21. SKLEP
Predlog

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno - Velenje in del 
območja urejanja G4/3 z vključenim amandmajem. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet. 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh »de 
minimis« za spodbujanje podjetništva v MOV 

za leto 2013

Poročilo je predstavila Karla SITAR.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega 
koncepta Mestne občine Velenje za leto 2013

Poročilo je predstavila Lidija STVARNIK.

Član sveta Franc SEVER je postavil vprašanje, za katero 
energetsko sanirano steno v Vinski Gori gre v poročilu. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za 

sofinanciranje kulturnih programov in 
projektov v Mestni občini Velenje za leto 2013

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

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

aktivnostih v Mestni občini Velenje za leto 
2013

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.

Svetniki so se seznanili s poročilom.
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K 22. 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 2013

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za 
sofinanciranje dejavnosti/programov/

projektov/prireditev, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine 

Velenje za leto 2013

Poročilo je predstavila Mojca ŽEVART.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delovanju Centra ponovne uporabe 

Velenje

Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je podal pobudo, da bi se 
CPU povezal z muzeji v MOV, saj se bodo morda kdaj tam 
znašli tudi kakšni muzejski kosi. 

Član sveta Dimitrij AMON je dejal, da je delo zaposlenih v CPU 
neprecenljivo. Podal je pobudo, da se uvede spletna prodaja 
posebnih kosov. 

Član sveta Jožef KAVTIČNIK je dejal, da ima CPU tudi močno 
sporočilno vrednost, zato je pohvalil projekt. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predstavitev poteka prenove mestnega 

središča Velenja »LEPICENTER« Projekt 
Promenada

Predstavitev projekta je podal Maksimiljan ARLIČ.

Svetniki so se seznanili s projektom. 

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z izgradnjo poslovno-
stanovanjskega objekta na Gorici

Predstavitev je podala Alenka REDNJAK.

Svetniki so se seznanili s projektom. 

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predstavitev priprave programskih 

dokumentov kohezijske politike 2014 – 2020

Predstavitev je pripravila Karla SITAR.

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da ga veseli, ker se 
poudarja tudi SAŠA regijo. 

Član sveta Drago SEME je postavil vprašanje, ali so vključena 
v ta projekt tudi zelena delovna mesta.

Karla SITAR je odgovorila, da je to horizontalno zajeto skozi 
celoten projekt. 

Svetniki so se seznanili s predstavitvijo. 

K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z rušitvijo skakalnice in izgradnjo 

skakalnega centra

Predstavitev je podal Drago MARTINŠEK.

Član sveta Rolando KALIGARO je dejal, da se bo s prenovo 
smučarski zvezi predlagalo, da bi tukaj bil tudi center za 
nordijsko kombinacijo. Verjame, da bo s prenovo skakalnica 
spet postala znamenitost Velenja. 

Svetniki so se seznanili s projektom. 

K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev z aktivnostmi v zvezi s pridobitvijo 
zemljišč na podlagi določil zakona o zadrugah 

in zakona o skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov

Poročilo je predstavila Andreja KATIČ. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da te aktivnosti podpira. 
Postavil je vprašanje, ali gre za zemljišča, ki so bila v prostorskih 
aktih opredeljena kot zazidljiva zemljišča pred letom 1993 ali 
2004. 

Andreja KATIČ je odgovorila, da gre za vsa zemljišča, ki so 
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bila v letu 1993 in 2004 opredeljena kot nezazidana stavbna 
zemljišča in jih kmetijska zadruga ni pridobila na odplačni 
način. 

Svetniki so se seznanili s poročilom. 

K �0. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na pobude in vprašanja

Odgovori na vprašanja bodo podani v pisni obliki.

Seja se je zaključila ob 12.45 uri.

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

 
župan Mestne občine Velenje

Bojan Kontič, l. r. 

Predlagatelj: ŽUPAN                Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. 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 
– ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji _____________ seji dne _________
sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. 2669 Paški 

Kozjak (parcele 679/9, 680/6, 680/3) iz 
javnega dobra 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin 
parcele št. 679/9, pot, v izmeri     197 m2 , parcele št. 680/6, 
pot, v izmeri 232 m2, in parcele št. 680/3, cesta, v izmeri 7 m2 
vse k.o. 2669 Paški Kozjak, iz javnega dobra.

Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0112/2012
Datum: 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnine parcela št. 679/9, pot, v izmeri 197 m2, parcela 
št. 680/6, pot, v izmeri 232 m2, in parcela št. 680/3, cesta, v 
izmeri 7 m2 vse k.o. 2669 Paški Kozjak, so v zemljiški knjigi 
vpisane kot javno dobro.
Predmetna zemljišča v naravi predstavljajo pot oz. del stare 
opuščene ceste. Po izvzemu iz javnega dobra postanejo 
nepremičnine last MO Velenje. Po izvzemu pa je predvidena 
sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo. Na podlagi 
menjalne pogodbe bo MO Velenje pridobila zemljišča, preko 
katerega poteka kategorizirana javna cesta LC 450081 Paka-
Loke-Vraček-Dobrna, odsvojila pa opuščeno javno dobro, ki je 
postalo last MO Velenje.

V Velenju, 7. 2. 2014

                                                                                   Pripravila: 
                 Marina Krmpotič, inž. gradb., l. r.  
        

mag. Branka Gradišnik, univ.dipl.inž.arh., l. r. 
   Vodja Urada za urejanje prostora

Župan:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/0� 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 9. člena Odloka o proračunu Mestne 
občine Velenje za leto 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 17/2013 ) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 
in 18/2008) na svoji …………… sprejel naslednji 

SKLEP
o soglasju k načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoženjem 
Krajevne skupnosti Konovo za leto 2014

I.
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Konovo.

II.
Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne 
skupnosti Konovo za leto 2014 je priloga tega sklepa.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan, ko ga potrdi Svet Mestne 
občine Velenje in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka: 025-09-0006/2010
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV: 
Pravna podlaga, ocena stanja, razlogi za sprejem in cilji
Drugi odstavek 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine 
Velenje za leto 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 17/2013 ) določa, 
da ožji deli občine brez predhodnega soglasja občinskega sveta 
ne smejo sklepati pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup in 
prodajo nepremičnega premoženja ožjega dela občine ter 
nakup in prodajo delnic, deležev na kapitalu pravnih oseb in 
drugih naložb v pravne osebe. 

Svet KS Konovo je na seji, dne 4. 12. 2013 sprejel Sklep o 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne 
skupnosti Konovo za leto 2014.

Sredstva za nakup treh nepremičnin, ki dejansko predstavljajo 
javno pot, so zagotovljena v proračunu Mestne občine Velenje 
za leto 2014.

V Velenju, 19. 2. 2014
Pripravila: 

                                   Alenka REDNJAK, dipl.ekon.(UN), l. r. 
       
                             Andreja Katič, univ.dipl.prav., l. r. 
   direktorica občinske uprave 
ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/200� in 18/2008) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

        župan Mestne občine Velenje                               
Bojan KONTIČ, l. r. 

Svet Krajevne skupnosti Konovo je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10,75/12 in 47/2013 –ZDU-1G), 11. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14) in 70. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) dne 4. decembra 2013 sprejel

SKLEP 
o načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoženjem 
Krajevne skupnosti Konovo za leto 2014

1. člen
S tem sklepom se določi načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Krajevne skupnosti Konovo za leto 2014.

2. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega 
za pridobivanje v letu 2014 in njihove orientacijske  vrednosti, 
se določijo v PRILOGI 1: »Načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja krajevne skupnosti za leto 2014«, ki je sestavni 
del tega načrta.
Sredstva, namenjena za nakup zemljišč v letu 2014, se 
načrtujejo v orientacijski vrednosti 1.435,00 evra.

3. člen
Ta sklep začne veljati, ko ga potrdi Svet Krajevne skupnosti 
Konovo in ko poda nanj soglasje Svet Mestne občine Velenje 
ter se objavi na oglasni deski Krajevne skupnosti Konovo.

Datum:   4. december 2013    
 

predsednik sveta KS Konovo
Karl Stropnik, l. r. 

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12 in 47/2013-ZDU-1G); v nadaljevanju: ZSPDSLS) načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga sprejme svet 
krajevne skupnosti, sestoji iz načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem. 

Glede na to, da je odlok o proračunu Mestne občine Velenje 
sprejet, in da so sredstva za nakup zemljišča vključena v 
proračun 2014, predlagamo, da svet KS sprejme letni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja Krajevne skupnosti 
Konovo za nepremičnine v vrednosti 1.435,00 evra. 

Ocena sedanjega stanja:

Zemljišča, ki so predmet nakupa, že vrsto let služijo kot javna 
pot. Po večletnih prizadevanjih, da bi tudi papirno uredili to 
javno pot do Konovske ceste, je Krajevna skupnost Konovo 
v proračunu za leto 2014 namenila sredstva za odkup teh 
zemljišč. 
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Razlogi in cilji za sprejem načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem: 

S sprejetim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem bo mogoče pričeti s pridobivanjem nepremičnega 
premoženja. Z nakupom se pridobijo 3 parcele, po katerih 
poteka javna pot. Krajevna skupnost Konovo bo zemljišča kupila 
z namenom, da reši večletno neurejenost lastništva in zagotovi 
varen prehod krajankam in krajanom. Z nakupom teh zemljišč 
bo uredila dostop do Škalske in Konovske ceste in se izognila 
gradnji pločnika ob že tako ozki in obremenjeni Konovski cesti.  

Ocena finančnih posledic in ocenjeni obsegi nakupa 
nepremičnega premoženja:

Sredstva, namenjena nakupu zemljišč v letu 2014, se s tem 
letnim načrtom predvidevajo v višini 1.435,00 evra.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:
V Prilogi 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
občine za leto 2014 se pod naslov:

- 2014 – Zemljišča: pod zaporedno številko 1 se uvrsti 
nepremičnina – zemljišče s parc. št. 457/23, k. o. Velenje v 
izmeri 24 m2; pod zaporedno številko 2 se uvrsti nepremičnina 
– zemljišče s parc. št. 457/28, k.o. Velenje, v izmeri 3 m2; pod 
zaporedno številko 3 se uvrsti nepremičnina – zemljišče s parc. 
št. 457/21, k.o. Velenje, v izmeri 14 m2.

V Velenju, dne 4. decembra 2013

predsednik sveta KS Konovo
Karl Stropnik, l. r. 
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Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG 	
	
Svet MO Velenje je na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih 
finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe 
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 do vključno 2017 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 12/2010 in 3/2014), 37. in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006-
UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji……………… seji, dne………………… 
sprejel

SKLEP
o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih 

finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav za 

obstoječe stanovanjske objekte 
v Mestni občini Velenje za leto 2014

 
1. člen

Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep, da je v letu 2014 višina 
dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v 
Mestni občini Velenje 1.000,00 € na obstoječi stanovanjski objekt. 

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

Številka: 353-06-0001/2014
Datum:  
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem sklepa je 4. odstavek 9. člena 
Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe 
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 
do vključno 2017 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
12/2010 in 3/2014), ki določa: »Višina dodeljenih sredstev za 
obstoječi stanovanjski objekt se vsako leto določi s sklepom, ki 
ga sprejme Svet Mestne občine Velenje.« 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM SO:
Za urejanje odvajanja in čiščenja je sprejet Nacionalni operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode (v 
nadaljevanju operativni program). Z operativnim programom so 
določena območja, kjer je gradnja javne kanalizacije obvezna. 
Na vseh ostalih območjih gradnja javne kanalizacije ni obvezna. 
Lastniki objektov pa morajo odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode urediti skladno z zahtevami zakonodaje do 
31.12.2015 na vodovarstvenih območjih ter na ostalih do 
31.12.2017. Urejeno odvajanje in čiščenje pomeni, da lastniki 
objektov uredijo čiščenje komunalne odpadne vode na MKČN, 
možno pa je imeti nepretočno greznico. 

3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
V Mestni občini Velenje je na območju, kjer gradnja javne 
kanalizacije ni obvezna, cca. 1100 stanovanjskih objektov, ki 
bodo morali odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
urediti z vgradnjo individualnih MKČN. Kar 67 obstoječih 

objektov se nahaja znotraj vodovarstvenih pasov vodnih virov.
Po podatkih registra o izdanih ocenah obratovanja, ki ga vodi 
KPV je na območjih razpršene gradnje zgrajenih 102 MKČN, od 
tega na območju MO Velenje le 53. V letih 2011, 2012 in 2013 
smo izvedli razpise, vendar se je nanje skupaj prijavilo le 31 
vlagateljev, od tega je bilo upravičenih do proračunskih sredstev 
le 20 vlagateljev. Pretežni razlog za neuspešnost vloge je to, da 
se vlagatelji po oddaji nepopolne vloge odločijo, da investicije 
ne bodo dokončali in ne predložijo v dopolnitvi vloge računa 
in ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave. Nekaj 
primerov pa smo tudi imeli, ko so poskušali pridobiti finančna 
sredstva za vgradnjo MKČN za novogradnje stanovanjskih 
objektov, za katere pa niso upravičeni do sofinanciranja. Ker 
želimo zanimanje za vgradnjo MKČN povečati predlagamo, da 
se zagotovi višja vrednost sofinanciranja MKČN.

4.NAČELA:
Namen gradnje MKČN je spodbujati varstvo okolja z 
zmanjšanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami 
in izboljšanja obstoječega stanja, zato se je Mestna občine 
Velenje odločila, da pomaga lastnikom obstoječih stanovanjskih 
objektov na območjih razpršene gradnje z nepovratnimi 
finančnimi sredstvi zgraditi MKČN.

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Predlagani sklep o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe 
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2014 ima 
finančne posledice za proračun Mestne občine Velenje, in sicer 
v višini finančnih sredstev, ki so zagotovljena na proračunski 
postavki letnim proračunom. Za leto 2014 je to 20.000,00 € na 
proračunski postavki 40215086.

V Velenju, 5. 3. 2014

Pripravili:
Mirjam BRITOVŠEK, univ. dipl. kem. inž.,l. r.                         

                 Gašper KOPRIVNIKAR, kom.inž.,l. r.                     
                                  Amra KADRIČ, dipl. ekon. (UN), l. r.

Zdravka VASILJEVIĆ-RUDONIĆ, univ.dipl. prav.,l. r.
Primož ROŠER, dipl. inž.gradb., l. r. 

                                   Anton BRODNIK,dipl.inž.var.,mag.,l. r.
vodja Urada za komunalne dejavnosti

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/200� in 18/2008) 
predlagam Svetu, da ta sklep sprejme.

       
            župan Mestne občine Velenje 
              Bojan KONTIČ, l. r.
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26. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG   	
	
Svet MO Velenje je na podlagi 37. in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) 
na svoji……………… seji, dne………………… potrdil

SKLEP
o potrditvi  Pravilnika o tehnični izvedbi in 

uporabi  vodovodnih objektov in naprav 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje  potrdi Pravilnik o tehnični izvedbi 
in uporabi vodovodnih objektov in naprav za izvajanje javne 
službe oskrbe s pitno vodo.

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

Številka:   015-02-0005/2013
Datum:  

  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
V 2. odstavku 1. člena  Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje 
mestne občine Velenje- FAZA PREDLOG, ki je v obravnavi na 
tej seji sveta je zapisano:
»Podrobnejša vsebina (navodila in tehnične normative za 
projektiranje, gradnjo, priključevanje, uporabo, obračun in 
vzdrževanje objektov in naprav) o tehnični izvedbi ter uporabi 
objektov in naprav za izvajanje javne službe in pogojih za 
priključevanje je opredeljena v Pravilniku  o tehnični izvedbi in 
uporabi  vodovodnih objektov in naprav (v nadaljevanju: tehnični 
pravilnik), ki ga pripravi in sprejme izvajalec GJS, potrdi pa Svet 
Mestne občine Velenje.«
Tehnični pravilnik je sprejel direktor KP Velenje, d.o.o. dr. Uroš 
Rotnik dne 17. 2. 2014.
Pri obravnavi osnutka Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje 
mestne občine Velenje je bila s strani svetnikov postavljena 
zahteva, da se tehnični pravilnik na seji obravnava istočasno 
s predlogom odloka. Zato v preambuli tega sklepa osnutek 
odloka ni naveden kot pravna podlaga in predstavlja pravno 
podlago le Statut MO Velenje.
 
2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM TEHNIČNEGA PRAVILNIKA 
SO:
Razlog za sprejem tehničnega pravilnika je potreba po  
podrobnejši določitvi tehničnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
objekti in naprave za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo 
v lasti MO Velenje, in bodo služili izvajalcu GJS pri izdaji mnenj, 
projektnih pogojev in soglasij, pri planiranju, projektiranju, 
gradnji, komunalnemu opremljanju, pri izvajanju vzdrževalnih in 
obnovitvenih delih, pri uporabi objektov in naprav za izvajanje 
javne službe oskrbe s pitno vodo in drugih komunalnih vodov, 
ki s svojim obstojem, delovanjem ter predvideno gradnjo 
neposredno vplivajo na infrastrukturo za pitno vodo. 
Tehnični pravilnik bo v pomoč vsem uporabnikom GJS pitne 

vode.
 
3. OBRAZLOŽITEV VSEBINE
Tehnični pravilnik podrobneje opredeljuje vodovodne sisteme 
po vrsti in namenu uporabe, predpisuje pogoje priključevanja 
na javno vodovodno omrežje in pogoje prevzema vodovodnih 
objektov v upravljanje. V tehničnem pravilniku so opisani tehnični 
normativi za projektiranje, priključitev, gradnjo in vzdrževanje 
vodovodnih sistemov, vključno z navodili projektantom pri 
projektiranju javnega vodovoda in vodovodnih priključkov. 
Podrobneje so opisani posamezni objekti na vodovodnem 
omrežju, ki so namenjeni zagotavljanju pravilnega delovanja, 
izvajanju kontrole, čiščenju in vzdrževanju vodovodnega 
sistema. Opredeljeni so pogoji lokalnega krmiljenja, telemetrije 
in vključitev objektov v sistem zvez in avtomatizacije 
obstoječega vodovodnega sistema. Posebej so opisani 
tehnični pogoji priključevanja in izvedbe vodovodnih priključkov 
na javno vodovodno omrežje. Opisani so postopki preizkušanja 
in testiranja vodovodnih sistemov med samo gradnjo, pri 
vzdrževanju, obnovah oziroma med celotnim obdobjem 
delovanja. 
 
4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Finančnih posledic za proračun MO Velenje iz naslova potrditve 
tehničnega pravilnika ne bo.
 
Priloga: Sken Pravilnika  o tehnični izvedbi in uporabi  vodovodnih 
objektov in naprav, štev. 01/2014,  je zaradi preobsežnosti 
gradiva (35 strani) objavljen na spletni strani Mestne občine 
Velenje www.velenje.si (Organi in Uprava /Svet MOV /Aktualna 
seja). 
 
Velenje, dne 4. 3. 2014

 Obrazložitev pripravila:
                                                      Primož ROŠER,l. r. 
                                                          Mirjam BRITOVŠEK, l. r.  

 
    Anton BRODNIK, l. r.
  vodja Urada za komunalne dejavnosti

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/200� in 18/2008) 
predlagam Svetu, da ta  tehnični pravilnik potrdi.

  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ, l. r.



11. marec 2014 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 28/ stran 1�

           26. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN              Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-
ZUJF), 3.,4.,5.,7. in 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 
16., 50. in 105. člena. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005-Odl.
US, 120/2006-Odl.US, 126/2007, 57/2009-Skl.US, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 
(62/2010 popr.), 20/2011-Odl.US in 57/2012), 105 in 149. člena Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 
Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 108/2009-
ZPNačrt-A, 108/2009, 48/2012, 57/2012), 3. in 17. člena Zakona o prekrških /ZP-
1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in 21/2013), Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list RS, št. 88/2012), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/2012, 109/2012), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) in Odloka o lokalnih gospodarskih 
javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 18/2008) na 
……… seji, dne ……………… sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo za območje mestne 

občine Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se določa način opravljanja gospodarske 
javne službe (v nadaljevanju GJS), ki obsega:
-  splošne določbe,
- organiziranost in območje izvajanja gospodarske javne 
službe, 
- pogoje, način in obseg storitev,
- obveznosti in pravice izvajalca GJS ter javna pooblastila,
- izvajanje GJS,
- odvzem vode iz javnih hidrantov,
- pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe, 
- vire financiranja in  način oblikovanja cen, 
- nadzor nad izvajanjem javne službe in
- kazenske določbe.
(2) Podrobnejša vsebina (navodila in tehnične normative za 
projektiranje, gradnjo, priključevanje, uporabo, obračun in 
vzdrževanje objektov in naprav) o tehnični izvedbi ter uporabi 
objektov in naprav za izvajanje javne službe in pogojih za 
priključevanje je opredeljena v Pravilniku  o tehnični izvedbi in  
uporabi vodovodnih objektov in naprav (v nadaljevanju: tehnični 
pravilnik), ki ga pripravi in sprejme izvajalec GJS, potrdi pa Svet 
Mestne občine Velenje.

2. člen
(pomen izrazov)

Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, določen v 
zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja 
varstvo okolja in na njuni podlagi sprejetimi podzakonskimi 
predpisi, predvsem pa, kot je določeno v Uredbi oskrbi s pitno 
vodo (v nadaljevanju: Uredba).

3. člen
(javna služba)

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo 
(v nadaljevanju: GJS) v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: 
občina). 

(2) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih 
inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda, če se 
v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo 
živali.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne šteje 
oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov 
ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno 
vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega vodovoda, 
če:
1. se voda uporabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za 
katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom, 
ki ureja vode, in
2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s 
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se oskrba 
s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno službo 
šteje:
1. oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo v 
delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne službe,
2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih površin,
3.  oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov 
s pitno vodo,
4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena 
splošni rabi, in
5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki 
pripadajo stavbi iz drugega odstavka tega člena, če letna 
količina ne presega 50 m3. 

4. člen
(uporabniki javne službe)

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe 
ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni 
vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.
(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt 
v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz 
prejšnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med 
njimi dosežen pisni dogovor.
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega 
ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih 
enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje 
upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med 
lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje 
večstanovanjskih stavb.
(4) V večstanovanjskih stavbah, v katerih je zagotovljen ločen 
odjem pitne vode po posameznih stanovanjskih enotah, 
obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik stavbe 
ali izvajalec delitve, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med 
lastniki delov stavbe v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje 
večstanovanjskih stavb.
(5) Uporabniki javne službe iz 1. in 2. točke četrtega odstavka 
3. člena tega odloka so izvajalci državnih ali občinskih javnih 
služb ali upravljavci javnih površin, za katere se uporablja pitna 
voda, ki se odvzema iz javnega vodovoda.
(6) Uporabnik javne službe iz 3. in 4. točke četrtega odstavka 3. 
člena tega odloka je občina.
(7) Evidentiranje količine odvzete pitne vode iz javnega 
vodovoda, določitev plačnika ter plačilo storitev javne službe 
za uporabnike javne službe iz četrtega in petega odstavka tega 
člena se izvaja v skladu z določili tega odloka.
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26. seja Sveta Mestne občine Velenje

II. ORGANIZIRANOST IN OBMOČJE IZVAJANJA 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

5. člen
(organiziranost)

(1) Občine so lastnice objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo 
in zagotavljajo izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja 
na celotnem območju Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: 
MOV), občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki v obsegu in 
pod pogoji določenimi s tem odlokom in najemno pogodbo. 
Izvajalec GJS je določen z Odlokom o preoblikovanju javnega 
podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih 
dejavnosti, p.o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 16/96), ter 
pogodbo o najemu komunalne infrastrukture.
(2) Oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov in kot samooskrba 
se ne izvaja kot gospodarska javna služba, temveč skladno z 
določili Uredbe.

6. člen 
(območje izvajanja javne službe)

(1) Javna infrastrukturna omrežja, objekti in naprave ter 
zemljišča, na katerih je ta javna infrastruktura zgrajena in ki se 
predajo v upravljanje izvajalcu GJS, so v polni ali delni lasti 
občin. Infrastrukturni objekti se v zemljiško knjigo vpišejo kot 
lastnina občin, služnostne pravice pa v korist občine. Javni 
vodovod in priključek stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta na javni vodovod morajo biti vedno dostopni izvajalcu 
GJS. Na njih in v območju 3 m na vsako stran ni dovoljeno 
postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca GJS.
(2) GJS se izvaja na območju, ki je razvidno  iz  grafične priloge 
»Območje javnega vodovoda Mestne občine Velenje«, izdelane 
v merilu M 1:50.000, ki je sestavni del tega odloka in digitalnega 
katastra komunalne infrastrukture Mestne občine Velenje.
(3) Na območjih, kjer se v Mestni občini Velenje ne izvaja GJS, 
se oskrba s pitno vodo zagotavlja  iz  zasebnih vodovodov, za 
katera morajo lastniki sami pridobiti vsa dovoljenja skladno z 
Uredbo.
(4) Brez soglasja občinskega sveta so omrežja, objekti, 
naprave in zemljišča iz prvega odstavka tega člena izven 
pravnega prometa (na njih ni mogoča izvršba in jih ni mogoče 
priposestvovati ali na drugačen način pridobiti lastninskih 
ali drugih stvarnih pravic, razen služnosti za napeljevanje 
vodovodnih in podobnih objektov in naprav javnega pomena).

III. POGOJI, NAČIN IN OBSEG STORITEV OPRAVLJANJA 
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

7. člen
(objekti in naprave javnega vodovodnega sistema)

(1) Objekti in naprave javnega vodovoda obsegajo transportno, 
primarno in sekundarno vodovodno javno omrežje ter z njimi 
povezane tehnološke naprave, kot so: 
- zajetja oziroma vodni viri,
- črpališča za prečrpavanje vode, 
- vodohrani in razbremenilniki,
- objekti za pripravo pitne vode, 
- drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javnega 
vodovoda.
(2) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje 
javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja javni vodovod, ki 
je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen 
izvajanju javne službe.
(3) Na javni vodovod se lahko pod enakimi, z zakonom, tem 
odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji 

priključi vsakdo.
(4) Priključitev in uporaba javnega vodovoda iz prvega odstavka 
tega člena je obvezna na vseh območjih, ki so opremljena z 
javnim vodovodom.
(5) Z objekti in napravami vodovoda upravlja izvajalec GJS v 
skladu z veljavnimi predpisi ter najemno pogodbo in tehničnim 
pravilnikom.
(6) Izvajalec GJS ima ves čas pravico dostopa do vodovodnih 
objektov in naprav v lasti občine z namenom zagotavljanja 
rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik 
zemljišča, na katerem so objekti in naprave vodovodnega 
sistema.

8. člen
(priključitev na javni vodovod v naseljih z javnim vodovodom)

(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz drugega odstavka 3. 
člena tega odloka, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, 
kjer se izvaja javna služba, mora biti priključen na javni vodovod 
v skladu z določili tega odloka.
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba 
ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti 
zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z glavnim obračunskim 
vodomerom.
(3) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezen del 
stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje 
porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.
(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem 
inženirskem objektu mora biti zagotovljeno na odjemnem 
mestu z vgrajenim obračunskim vodomerom, do katerega lahko 
dostopa izvajalec javne službe.
 (5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih, ko se 
na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki 
predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika, s pitno 
vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko zagotavlja 
odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.
(6) Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod 
mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta, ki se priključuje na javni vodovod. Priključek je v lasti 
uporabnika.
(7) Če se v stavbi na poselitvenem območju, kjer se oskrba s 
pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna 
voda, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz 
zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, 
če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev: 
- oddaljenost stavbe od javnega vodovoda je večja od 200 m 
ali 
- izvedba priključka stavbe na javni vodovod je povezana z 
nesorazmernimi stroški ali 
- priključitev na javni vodovod tehnično ni možna.

9. člen 
(prepoved priključitve na javni vodovod)

(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ni urejeno v 
skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne 
vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode, izvajalec ne sme priključiti na 
javni vodovod, razen z začasnim priključkom iz 4. odstavka 27. 
člena. 
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta za 
rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno 
službo, ni pridobil vodne pravice s predpisi, ki urejajo vode, 
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izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta, v delu, ki se nanašajo na rabo pitne vode iz javnega 
vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ne sme priključiti na javni 
vodovod.

10. člen
(odstranitev priključka stavbe ali gradbenega inženirskega 

objekta z javnega vodovoda)
(1) Odstranitev priključka stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta na javni vodovod je dovoljena v primerih odstranitve 
stavbe ali inženirskega objekta, ki je priključena na javni 
vodovod.
(2) Odstranitev priključka stavbe na javni vodovod mora 
zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta. 
O odstranitvi priključka stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta z javnega vodovoda mora lastnik stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta obvestiti upravljavca javnega vodovoda 
najmanj trideset (30) dni pred začetkom del. Lastnik stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta mora preverjanje izvedbe 
odstranitve priključka stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta z javnega vodovoda dopustiti upravljavcu javnega 
vodovoda in za storitve plačati v skladu s cenikom storitev iz 
35. člena tega odloka.

11. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)

(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se 
izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s 
pitno vodo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v stavbi, ki še ni priključena 
na javni vodovod in so postopki za priključitev v teku, do 
priključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno vodo 
dovoljena.
(3) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje 
javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno oskrbo 
prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe voda, razen če gre 
za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, za katero je 
pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

12. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) V okviru storitev javne službe izvajalec GJS zagotavlja:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu 
s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo 
s pitno vodo,
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne 
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih 
hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo pred požari,
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu z določili Uredbe, 
7. poročanje v skladu z določili Uredbe, 
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z določili 
Uredbe, 
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v 
skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz 
zajetja za pitno vodo,
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v 
skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in 

monitoring zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki 
ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzame iz javnega vodovoda 
v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih 
ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na 
javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov 
zaradi onesnaženja,
16.  redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na 
javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na 
območju javnega vodovoda in 
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) Redno vzdrževanje priključkov iz pete točke prvega odstavka 
tega člena obsega:
- preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod 
tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne 
vode in javni vodovod ter da je priključek vodotesen,
- zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s 
predpisi, ki urejajo meroslovje, in
- interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov 
(npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku, okvare 
obračunskega vodomera in podobno). 

IV. OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA GJS TER JAVNA 
POOBLASTILA

13. člen
(obveznosti in pravice izvajalca GJS)

Obveznosti izvajalca GJS oskrbe s pitno vodo so, da:
1. izvaja storitve javne službe v skladu s predpisi in 12. ter 14. 
členom tega odloka, 
2. pripravi program oskrbe s pitno vodo in ga potrjenega s 
strani Mestne občine Velenje posreduje na pristojno ministrstvo 
v skladu z Uredbo predpisanih rokih, 
3. uporabnikom javne službe omogoči vpogled v potrjen 
program s pitno vodo na sedežu izvajalca GJS,
4. pripravi poročila iz Uredbe v imenu občine in jih posreduje na 
pristojno ministrstvo v skladu z Uredbo in v predpisanih rokih,
5. vodi kataster javnega vodovodnega sistema na stroške 
lastnika infrastrukture, izdelan v skladu z zbirnim katastrom 
podzemnih komunalnih vodov in posreduje predpisane podatke 
na GURS v skladu s pooblastili MO Velenje, 
6. vodi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje 
izvajanja GJS,
7. opravlja upravljavski nadzor,
8. sodeluje pri pripravi planskih dokumentov, 
9. sodeluje pri planiranju izgradnje novega vodovodnega 
omrežja,
10. po pridobitvi uporabnega dovoljenja in na podlagi podpisane 
pogodbe o prevzemu prevzame v upravljanje novo zgrajene 
objekte in naprave,
11. izdaja smernice in mnenja za posege v prostor na podlagi 
predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje ter projektne pogoje 
in soglasja po predpisih o graditvi objektov,
12. izdaja potrdila oz. strokovne ocene o izpolnjevanju zahtev 
v zvezi zagotavljanja pitne vode za pridobitev gradbenega 
dovoljenja v skladu s predpisi, 
13. nadzira gradnjo objektov in naprav javnega vodovoda ter 
vodovodnih priključkov,
14. izvaja kontrolo delovanja in preglede stanja vodovodnih 



       11. marec 2014GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 20  / Številka 28

26. seja Sveta Mestne občine Velenje

priključkov do vodomernega mesta, 
15. na tehničnih pregledih objektov izdaja izjave za pridobitev 
uporabnih dovoljenj,
16. skrbi za redni obračun storitve oskrbe s pitno vodo in ostalih 
s predpisi določenih dajatev,  
17. obvešča uporabnike pisno o obvezni priključitvi na javno 
infrastrukturo, neposredno ali prek sredstev javnega obveščanja 
pa o času trajanja in ukrepih ob motnjah ali prekinitvah oskrbe 
s pitno vodo, 
18. vodi ločeno računovodsko spremljanje po storitvah,
19. oblikuje in prijavlja cene storitev v skladu z veljavno 
zakonodajo.

14. člen
(strokovno-tehnične naloge)

(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih 
občina lahko prenese na izvajalca GJS, so:
- razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe;
- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in 
napravami, potrebnimi za izvajaje dejavnosti obvezne GJS;
- zagotavljanje strokovne podpore v zvezi z načrtovanjem nove 
komunalne opremljenosti novih poselitvenih območij;
-  zagotavljanje strokovne podpore, ki jo občina potrebuje za 
izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe;
-  načrtovanje posodobitev, razvoja in optimizacije infrastrukturnih 
objektov in naprav vodovodnega sistema.
(2) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in 
izvajalcem GJS ter izvaja nadzor nad izvajanjem javne službe 
skladno s predpisi. Strokovno-tehnične, organizacijske in 
razvojne naloge, ki niso prenesene na izvajalca GJS z aktom 
ali pogodbo o poslovnem najemu, opravlja občinska uprava.
(3) Izvajalec GJS na osnovi pooblastila MO Velenje vodi 
kataster javnega vodovodnega sistema. Občina zagotavlja 
vodenje katastra javnega vodovodnega sistema v skladu s 
predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in 
geodetsko dejavnost. Kataster se vodi v obliki informatizirane 
baze podatkov - GIS. Izvajalec GJS v predpisanih rokih opravlja 
tudi vsa poročanja v imenu občine.

15.  člen
(javno pooblastilo)

(1) Izvajalec GJS je pooblaščen za izdajo:
a) smernic in mnenj k prostorskim ureditvam in izvedbenim 
aktom, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev in urejanje 
prostora,
b) projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam in 
projektni dokumentaciji za spremembo namembnosti in za 
pridobitev gradbenega dovoljenja,
c) projektnih pogojev in soglasij za priključitev,
d) projektnih pogojev in soglasij h križanju komunalnih vodov,
e) izjavo k uporabnemu dovoljenju.
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora 
imeti izvajalec GJS zaposleno osebo z opravljenim strokovnim 
izpitom iz upravnega postopka.
(3) Izvajalec GJS je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi 
predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
Izvajalec GJS sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in 
naprav, če je tako določeno s predpisi.
(4) Izvajalec GJS je pooblaščen za vodenje katastrov komunalne 
infrastrukture.

V. IZVAJANJE GJS
16.  člen

(zagotavljanje skladnosti pitne vode)
(1) Izvajalec GJS mora zagotavljati skladnost in zdravstveno 
ustreznost pitne vode.
(2) Izvajalec GJS mora imeti zaposleno odgovorno osebo za 
zagotavljanje skladnosti z zahtevami republiškega predpisa 
o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo 
naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri.
(3) Skladnost mora biti zagotovljena:
- na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna 
voda,
- v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu iztoka 
iz cisterne.
(4) Izvajalec GJS mora izvajati notranji nadzor nad 
zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s predpisi, ki 
urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil.
(5) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena se 
šteje, da je izvajalec GJS izpolnil svoje obveznosti, kadar 
dokaže, da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje 
ali njegovo vzdrževanje. Hišno vodovodno omrežje zajema 
cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med vodomerom 
na priključku na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestih uporabe 
pitne vode.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec GJS, kadar 
obstaja sum, da zaradi hišnega vodovodnega omrežja pitna 
voda ni skladna, zagotoviti:
- priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje ali 
odpravo tveganja in/ali 
- ukrepe kot so ustrezne metode priprave, za spremembo 
lastnosti vode pred dobavo, tako da se zmanjša ali odpravi 
tveganje, da voda po dobavi ne bi bila skladna in
- ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje priporočil o 
vseh možnih dodatnih ukrepih za odpravo neskladnosti, ki bi jih 
morali sprejeti.
(7) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije ipd.) je 
za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega vodovodnega 
omrežja ali njegovega vzdrževanja, odgovoren lastnik ali 
upravljavec javnega objekta.

17. člen
(evidentiranje količine odvzete pitne vode iz javnega 

vodovoda)
(1) Količina odvzete vode iz javnega vodovoda se evidentira 
v m3, meri pa se z obračunskimi vodomeri (podrobnosti glede 
tipa, velikosti in namestitve vodomera, njihovih pregledov ter 
vzdrževanja so določene v tehničnem pravilniku iz 1. člena 
tega odloka). Izvajalec GJS za uporabnike najmanj enkrat letno 
ugotavlja dejansko količino opravljenih storitev.
(2) Če dejanske količine odvzete vode iz javnega vodovoda 
ni mogoče ugotoviti in veljavni predpis o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja ne določa drugače, jo izvajalec GJS zaradi 
določitve akontacij oceni na podlagi podatkov o povprečni 
količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, 
ki jih je izvajalec GJS opravil za svoje uporabnike. V primeru, 
da izvajalec GJS ne razpolaga s podatkom o povprečni porabi, 
se izvede obračun na podlagi števila iztočnih mest.
(3) Strošek nekontroliranega izliva pitne vode iz interne 
inštalacije (za glavnim vodomernim mestom) bremeni 
uporabnika oz. lastnika objekta.
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18. člen
(informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo)

(1) Izvajalec GJS mora svoje delo organizirati in opravljati tako, 
da lahko ves čas sprejema informacije uporabnikov javne službe 
o motnjah pri oskrbi s pitno vodo in da na zahtevo uporabnika 
motnjo, ki mu onemogoča oskrbo s pitno vodo iz javnega 
vodovoda v ustrezni količini in kakovosti odpravi takoj, oziroma 
v roku, ki ga določi izvajalec GJS glede na naravo motnje.
(2) Informiranje in ukrepanje v primeru neskladnosti kvalitete 
pitne vode se mora izvajati v skladu z veljavno zakonodajo. 

19. člen
(prekinitve oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda)

(1) Izvajalec GJS lahko uporabniku javne službe prekine oskrbo 
s pitno vodo, če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno 
in varno oskrbo s pitno vodo drugih uporabnikov javne službe. 
Dobava vode je prekinjena, dokler ni ukinjen vzrok prekinitve. 
Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati sroške prekinitve 
in ponovne priključitve po ceniku izvajalca GJS.
(2) Izvajalec GJS lahko začasno prekine ali omeji oskrbo s pitno 
vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del na javnem vodovodu 
ali priključkih na javni vodovod.
(3) V primeru načrtovanih vzdrževanih del izvajalec GJS o 
predvidenem času in trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s 
pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan 
pred predvideno prekinitvijo na krajevno običajen način in z 
objavo na svoji spletni strani.
(4) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del izvajalec GJS 
o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno 
vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen 
način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po 
prekinitvi ali omejitvi.
(5) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo, 
ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja 
zdravja ter življenja ljudi in živali, izvajalec GJS o predvidenem 
trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike 
javne službe obvesti na krajevno običajen način takoj, ko je to 
mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi ali omejitvi.
(6) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša od 
24 ur, mora Izvajalec GJS uporabnikom javne službe zagotoviti 
pitno vodo za nujni obseg porabe, razen če do prekinitve pride 
zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena.

20. člen
(omejitve odjema pitne vode iz javnega vodovoda)

V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega 
vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe 
s pitno vodo, lahko izvajalec GJS omeji odjem pitne vode iz 
javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba s 
pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.

21. člen
(izvajanje javne službe v primeru izrednih dogodkov)

(1) Izvajalec GJS mora v primeru izrednih dogodkov izvajati 
javno službo v skladu s programom ukrepov v primeru izrednih 
dogodkov. Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov 
pripravi izvajalec GJS v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami in ga predloži občinskemu 
svetu v potrditev.
(2) Stroški oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega odstavka 
tega člena se krijejo iz občinskega proračuna.
(3) Kot višja sila se štejejo vse okoliščine, ki so neodvisne od 

volje strank in jih ne bi mogla preprečiti niti skrbna stranka 
(zunanji vzrok, nepričakovan, neizogiben in neodvrnljiv). 
Kot višja sila se upoštevajo nepredvidljive okvare in motnje 
delovanja na objektih in napravah javnega vodovoda zaradi 
potresa, poplave, zemeljskega plaza, snežnega plaza, visokega 
snega, močnega vetra, toče, žledu, pozebe, suše, požara 
v naravnem okolju, množičnega pojava nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo 
naravne sile ter daljšega izpada električne energije, strojeloma 
opreme, terorističnega dejanja in podobno. V tem primeru mora 
izvajalec GJS ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za 
take primere.

VI. ODVZEMI VODE IZ JAVNIH HIDRANTOV
22. člen 

(odvzem vode iz javnega hidranta)
(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem 
vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje 
kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne 
prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje 
cistern le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca GJS, in če 
razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode. 
Odjem v teh primerih je mogoč le s hidrantnim nastavkom z 
vgrajenim obračunskim vodomerom, registriranem pri izvajalcu 
GJS.
(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega člena 
se med izvajalcem GJS in uporabnikom sklene pogodba, v 
kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene 
vode po veljavnem ceniku izvajalca GJS.
(3) Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot del 
vodovodne napeljave uporabnika (interno hidrantno omrežje), 
se mora registrirati preko obračunskega vodomera.

23. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja izvajalca 

javne službe)
(1) Brez soglasja izvajalca GJS se sme uporabiti voda iz 
hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, 
izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih 
ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora 
uporabnik pisno v 24 urah obvestiti izvajalca GJS o kraju 
uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode in o 
morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih (zaradi registracije 
nekontroliranega odvzema vode).
(2) Enote javne gasilske službe v občini lahko za namen 
pripravljenosti na nesreče izvajajo gasilski preventivni pregled 
hidrantnega omrežja. Pri tem izvedejo vizualni pregled fizičnega 
stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na 
hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih mora javna gasilska 
služba v občini obvesti izvajalca GJS.

24. člen 
(stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta)

(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu 
zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali 
poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo 
uporabnika.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za 
okvare ali poškodbe hidrantov, ki nastanejo pri izvajanju nalog 
zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih 
in drugih nesrečah.
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VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

25. člen 
(pravice uporabnikov storitev javne službe)

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako 
dostopna vsem uporabnikom na območju občine. 
(2) Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca GJS pravico:
- priključitve stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na 
javni vodovod,
- spremeniti dimenzijo priključka stavbe na javni vodovod, traso 
priključka in vodomerno mesto v skladu s predpisi s področja 
graditve objektov,
- izvesti dodatna dela na priključku stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod, 
- povečati odjem pitne vode,
- odstranitve priključka stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta na javni vodovod v skladu s predpisi.

26. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)

Uporabniki morajo:
1. zagotavljati dostop izvajalcu GJS za opravljanje del na 
svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
2. sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod,
3. zagotoviti izvajalcu GJS dostop za odčitavanje, pregled, 
vzdrževanje ali zamenjavo obračunskega vodomera,
4. izvajalcu GJS zagotoviti dostop za izvajanje rednih 
vzdrževalnih del na priključku stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod,
5. pisno obveščati izvajalca GJS o spremembi naslova, lastništva 
in drugih spremembah, ki vplivajo na opravljanje storitev javne 
službe, in sicer v roku 15 dni od nastanka spremembe,
6. upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri 
oskrbi s pitno vodo,
7. urediti odjemno mesto skladno z zahtevami izvajalca GJS,
8. pisno obveščati izvajalca GJS o odvzemu pitne vode iz 
hidrantov,
9.redno vzdrževati interno instalacijo, vodomerni jašek ali nišo 
in interne hidrante, jih ščititi pred zmrzovanjem in čistiti dostope 
zaradi snega, leda in drugih snovi,
10. ščititi pred zmrzovanjem obračunski vodomer in ga 
vzdrževati v sanitarno ustreznem stanju,
11. ob spremembi lastništva izvedejo tudi popis merilnika vode, 
katerega vrednost je podpisana s strani starega in novega 
uporabnika storitev. Če stanje vodomera (merilnika vode) 
ni izvedena, se storitev javne službe zaračunava novemu 
uporabniku v enaki količini kot staremu in jih je dolžan novi 
uporabnik poravnavati od datuma prejema pisnega obvestila 
obvestila s strani starega uporabnika,
12. urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v 
večstanovanjskih stavbah,
13. plačevati račune za dobavo pitne vode v roku, navedenem 
na računu,
14. odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na 
javnem vodovodu,
15. odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z vodo 
kot posledice njegovega ravnanja in
16. opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

27. člen 
(obvezna priključitev objektov in vrsta priključkov)

(1) Na območjih, kjer je zgrajeno, se gradi, obnavlja ali 
rekonstruira javno vodovodno omrežje, je priključitev objekta 
ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno omrežje 
obvezna v roku šest mesecev od prejema obvestila s strani 
izvajalca GJS o obvezni priključitvi in dovoljena le na podlagi 
predhodno pridobljenega soglasja za priključitev. 
(2) Izvajalec GJS mora lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu 
uporabnega dovoljenja za javno vodovodno omrežje obvestiti, 
da je priključitev njegovega objekta na javno vodovodno 
omrežje obvezna in jo mora lastnik priključka izvesti v roku 
šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi. 
Pred priključitvijo mora lastnik objekta poravnati obveznosti do 
občine in od izvajalca GJS pridobiti soglasje s projektnimi pogoji 
za priključitev. Priključitev je dovoljena samo pod nadzorom 
izvajalca GJS.
(3) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja 
priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni 
vodovod mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben 
prehod za dostop do javnega vodovoda, dovoliti prehod 
izvajalcu GJS. Izvajalec GJS mora nepremičnino v primeru 
posega povrniti v prvotno stanje.
(4) Priključek na javni vodovod je lahko stalen ali začasen. 
(5) Izvajalec GJS je dolžan izvesti stalen priključek na javni 
vodovod najkasneje v 30 dneh od dne, ko je uporabnik pridobil 
soglasje za priključitev, izpolnil pogoje soglasja ter poravnal vse 
obveznosti do občine in upravljavca vodovoda. Izvajalec GJS 
sme priključiti uporabnika na javni vodovod šele, ko je preveril, 
da je uporabnik: 
- zgradil prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sanitarno-
tehničnimi predpisi, 
- uredil odvajanje komunalne odpadne vode, 
- izpolnil pogoje iz soglasja k priključitvi. 
(6) Izvajalec GJS lahko izvede začasni priključek na javni 
vodovod le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte 
in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev 
začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje 
začasno potrebo po priključitvi na javni vodovod. Izvajalec GJS 
dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in 
je priključitev tehnično izvedljiva. Pogoj za začasno priključitev 
na javni vodovod je po navodilih izvajalca GJS urejeno začasno 
odvzemno mesto in urejeno odvajanje komunalne odpadne 
vode. Izvajalec GJS lahko dovoli začasno priključitev na javni 
vodovod le za določeno dobo, ki pa ne sme biti daljša od treh 
let z možnostjo podaljšanja soglasja. En mesec pred ukinitvijo 
začasnega priključka mora izvajalec GJS o tem pisno obvestiti 
uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega 
priključka. 
(7) Na objekt, ki je bil priključen na zasebni vodovod, je potrebno 
pred priključitvijo na javni vodovod povsem odstraniti priključek 
na zasebni vodovod. 
(8) Po priključitvi objekta na javni vodovod se lastnik objekta 
vpiše v evidenco uporabnikov.

28. člen
(izvedba priključka)

(1) Priključek mora biti izveden skladno s tehničnim pravilnikom 
in izdanim soglasjem ter pregledan s strani izvajalca GJS. V 
kolikor priključek ni izveden v skladu s predpisi in v predpisanem 
roku, mora izvajalec GJS o tem obvestiti pristojno inšpekcijo. 
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Pri izvedbi novih vodovodnih priključkov izvaja montažna in 
geodetska dela izvajalec GJS na stroške uporabnika. 
(2) Izvajalec GJS lahko izda soglasje za priključitev na javni 
vodovod:
- če je uporabnik k vlogi za izdajo soglasja predložil 
dokumentacijo, predpisano s tem odlokom,
- če je priključitev tehnično izvedljiva,
- če ima uporabnik urejeno odvajanje odpadne in padavinske 
vode,
- če je uporabnik plačal komunalni prispevek.

29. člen
(obveznost prijave)

(1) Uporabnik brez soglasja izvajalca GJS ne sme prestavljati, 
zamenjati ali popravljati priključka na javni vodovod. 
(2) Uporabnik mora vsako okvaro na priključku stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta prijaviti izvajalcu GJS.

30. člen
(stroški)

(1) Uporabnik mora kriti dejanske stroške:
- prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroške 
celotne izvedbe novega priključka stavbe na javni vodovod,
- zamenjave obračunskega vodomera, če ne prepreči njegove 
okvare ali jo namerno povzroči sam,
- odprave okvar na vodovodnem omrežju uporabnika, razen če 
so okvare nastale po krivdi izvajalca GJS oziroma druge fizične 
ali pravne osebe.
(2) Stroške storitev izvajalca GJS iz prvega odstavka tega člena 
mora plačati uporabnik oziroma druga fizična ali pravna oseba 
(krivdni razlog) po tarifi izvajalca GJS.

31.  člen 
(izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera)

Uporabnik ali izvajalec GJS lahko poleg redne kontrole zahteva 
tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če 
sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega 
vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih 
toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec GJS, 
v nasprotnem primeru pa uporabnik.

32. člen
(obveznosti izvajalcev del)

(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge 
gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih 
zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi 
zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da 
ne pride do poškodb javnega vodovoda in priključkov na javni 
vodovod.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega 
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka 
tega člena pri izvajalcu GJS pridobiti podatke o poteku javnega 
vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku 
del pisno obvestiti. Izvajalec GJS mora na zahtevo izvajalca del 
iz prvega odstavka tega člena, oziroma lastnika ali uporabnika 
zasebnega zemljišča, v katerem poteka javni vodovod, v naravi 
označiti traso javnega vodovoda.
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti 
javni vodovod ali priključek na javni vodovod v prvotno stanje 
tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca GJS in javno 
površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora so določeni z 

veljavnim cenikom izvajalca GJS in bremenijo izvajalca del.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali priključka 
na javni vodovod pri izvajanju del iz prvega odstavka tega člena 
je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti 
popravilo poškodb pri izvajalcu GJS in poravnati vse stroške 
popravila. Če pride do poškodbe javnega vodovoda zaradi 
netočnih podatkov izvajalca GJS o poteku javnega vodovoda, 
poravna stroške popravila izvajalec GJS.

VIII. VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN
33. člen 

(viri financiranja storitev)
(1)Izvajalec GJS pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
- prihodka od izvajanja posebnih storitev,
- iz proračuna občine,
- iz  subvencij,
- iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
(2) Storitve izvajalca GJS, ki jih opravlja v skladu s 14. in 
15. členom tega odloka, se na podlagi pogodbe krijejo iz 
proračunskih sredstev občine.
(3) Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokrivanje 
vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa, občina za 
ta del na podlagi predračuna izvajalca GJS tekoče mesečno 
izvajalcu zagotavlja subvencijo za pokrivanje tega nepokritega 
dela cene in predpisanega donosa. Po poteku poslovnega leta 
izvajalec GJS opravi končni obračun rezultata javne službe, pri 
čemer se opravi poračun v obliki vračila ali pa dodatnega plačila 
subvencije, tako da je zagotovljeno pokritje vseh stroškov in 
predpisanega donosa na ravni te javne službe brez upoštevanja 
rezultata tržne dejavnosti do 31. 3. za preteklo leto. Odločitev 
glede subvencije sprejme občinski svet.

34. člen
(sredstva za razvoj infrastrukture)

(1)Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
- iz proračuna občine,
- iz subvencij,
- iz proračuna RS in EU skladov na razpisih,
- iz dolgoročnega kreditiranja,
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
(2) Najemnina za uporabo javne infrastrukture vodovodnega 
sistema je namenski prihodek občine in se namensko uporablja 
za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni 
infrastrukturi vodovodnega omrežja in čistilnih naprav.

35.  člen
(oblikovanje cen)

(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z 
določili veljavnega predpisa o metodologiji oblikovanju cen 
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v 
nadaljevanju: Uredba MEDO). Na potrjene cene se obračuna 
še DDV v skladu z Zakonom o DDV. Enota količine storitev je 
določena v skladu z Uredbo MEDO.
(2) Storitve javne službe se obračunavajo v skladu z določili 
veljavne Uredbe MEDO.
(3) Izvajalec GJS pripravi elaborat za cene, skladno z Uredbo 
MEDO. Elaborat pregleda komisija, ki jo sestavlja najmanj 
pet članov in so ustrezno usposobljeni za pregled elaborata. 
Komisijo imenuje svet ustanoviteljev. Komisija ima pristojnost 
pozvati izvajalca GJS k dopolnitvi elaborata v razumnem roku. 
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Cene storitev potrjuje svet ustanoviteljev na podlagi elaborata 
izvajalca GJS in poročila komisije. Svet ustanoviteljev potrjuje 
tudi sodila za delitev stroškov med javne, posebne in tržne 
storitve izvajalca. Sodila mora predhodno preveriti revizor 
izvajalca GJS. Svet ustanoviteljev potrjuje tudi donos na 
osnovna sredstva za izvajanje storitev v okviru potrditve 
elaborata. Po potrditvi cen izvajalec GJS objavi cenik storitev 
na svoji spletni strani.

36.  člen
(način obračuna stroškov storitve)

(1) Stroške komunalnih storitev uporabnikom mesečno 
zaračuna izvajalec GJS. Za uporabnike široke potrošnje 
individualne hiše se obračun izvaja akontativno na osnovi 
mesečnih povprečnih količin preteklega primerjalnega 
obračunskega obdobja. Dejanska poraba se ugotavlja polletno 
oziroma najmanj enkrat letno, ko se izvede poračun akontacij. 
Za uporabnike industrijske potrošnje in uporabnike široke 
potrošnje (večstanovanjski objekti) se obračun vrši na osnovi 
dejansko porabljenih mesečnih količin.
(2) Uporabnikom, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo (imajo 
status kmeta) in imajo zato vgrajen poseben vodomer, se 
za uporabljeno vodo za kmetijsko dejavnost obračun vrši na 
osnovi dejansko porabljenih mesečnih količin.

37.  člen
(obveznost plačila storitev)

(1) Uporabniki so dolžni plačati stroške opravljenih storitev 
javne službe oskrbe s pitno vodo. 
(2) Uporabnik je lahko tudi najemnik stavbe, poslovnega objekta 
ali dela stavbe ob pogoju, da lastnik, najemnik in izvajalec GJS 
dogovorijo način plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih 
za zavarovanje plačil.

38. člen
(plačilo računov in ugovor)

(1) Izvajalec GJS vsem uporabnikom izstavlja mesečne 
račune. Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva 
zapadlosti, v nasprotnem primeru se mu zaračunajo zakonsko 
veljavne zamudne obresti.  
(2) Za zamujena plačila izvajalec GJS zaračunava zakonite 
zamudne obresti ter stroške izterjave, ki jih je uporabnik dolžan 
plačati v osmih (8) dneh po prejemu računa. Uporabnik je 
dolžan plačati stroške opominjanja skladno z veljavnim cenikom 
izvajalca GJS.
(3) V primeru nepravočasnih plačil obveznosti bo izvajalec GJS 
zamujena plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške 
izterjave, nato zamudne obresti in končno glavnico.
(4) Če uporabnik obveznosti ne poravna v roku osem (8) dni po 
prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen 
na posledice neplačila, ter se ne odzove na opomin oziroma mu 
ne ugovarja, mu lahko izvajalec GJS po predhodnem pisnem 
obvestilu z rokom petnajst dni (15) začasno prekine dobavo 
vode. Izvajalec GJS uporabniku v takem primeru zagotovi 
potrebno minimalno zakonsko opredeljeno količino pitne vode.
(5) Če uporabnik delno ugovarja obračunani vrednosti, je dolžan 
nesporni znesek plačati najkasneje do zapadlosti računa, o 
sporni zadevi pa pisno obvestiti izvajalca GJS v roku osmih 
(8) dni. Ugovor na prejeti račun mora biti posredovan pisno, 
reklamirani račun pa obvezno priložen k reklamaciji. Zamujenih 
in nepopolnih reklamacij izvajalec GJS ne bo upošteval.
(6) Izvajalec GJS je dolžan na pisni ugovor uporabnika 

posredovati odgovor v roku osem (8) dni in v tem roku ne 
sme prekiniti dobave vode. V kolikor uporabnik računa po 
posredovanem odgovoru ne poravna v osmih (8) dneh, se 
mu izda pisni opomin. Če uporabnik tudi takrat ne poravna 
računa, se po preteku petnajstih (15) dni po prejemu opomina, 
po predhodnem pisnem obvestilu, začne postopek izterjave po 
sodni poti in istočasno začasno prekine dobavo vode oziroma 
onemogoči odvajanje odpadne in padavinske vode v javno 
kanalizacijsko omrežje.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA 
39. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal 
pristojni inšpekcijski organ ter občinska uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski 
organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je 
zagotoviti izvrševanje določb tega odloka. Za vodenje postopka 
in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka 
so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto 
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o 
prekrških, za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku 
zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne 
osebe, ki imajo najmanj šesto stopnjo izobrazbe in opravljen 
preizkus znanja po Zakonu o prekrških.
(3) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli 
vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec GJS, pri 
čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

X. KAZENSKE DOLOČBE 
40. člen
(globe)

(1) Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec GJS, 
če:
a) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v točkah od 1) do 17) 
13. člena odloka,
b) prekine dobavo vode v nasprotju z 19. členom odloka,
c) ne obvesti lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu 
uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo o obvezni 
priključitvi njegovega objekta na javni vodovod v skladu z 
drugim odstavkom 27. člena tega odloka.
(2) Z globo 600 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca GJS. 

41.  člen
(1) Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik, ki je 
pravna oseba, če:
a) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v 22. členu tega 
odloka,
b) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v 23. členu tega 
odloka,
c) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v  prvem odstavku 24. 
členu tega odloka,
d) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v točkah od 1) do 10) 
26. člena tega odloka,
e) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v prvem odstavku 27. 
člena tega odloka,
f) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v 29. členu tega odloka,
g) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v 32. členu tega 
odloka.
(2) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
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uporabnika, ki je pravna oseba, če stori katerega od prekrškov 
iz prvega odstavka tega člena. 
(3) Z globo 1.300 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik, ki je 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori katerega od prekrškov iz prvega 
odstavka tega člena. 
(4) Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorno osebo uporabnika, 
ki je samostojni podjetnik posameznik, ter odgovorno osebo 
uporabnika, ki je posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
če stori katerega od prekrškov iz prvega odstavka tega člena.  
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje uporabnik kot posameznik, če 
stori katerega od prekrškov iz prvega odstavka tega člena.

XI. KONČNE DOLOČBE
42. člen

(tehnični pravilnik)
(1) Izvajalec GJS je dolžan izdelati tehnični pravilnik. Pravilnik 
sprejme izvajalec GJS, potrdi pa ga Svet Mestne občine Velenje 
sočasno s tem odlokom.
(2) Pravilnik določa podrobnejša navodila in tehnične normative 
za projektiranje, gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje 
javnega vodovodnega sistema z namenom, da se poenoti 
izvedba in doseže zanesljivo obratovanje. Pravilnik objavi 
izvajalec GJS na svoji spletni strani.

43. člen
(program ukrepov v primeru izrednih dogodkov)

(1) Izvajalec GJS mora program ukrepov v primeru izrednih 
dogodkov na javnem vodovodu in program ukrepov v primerih 
izrednih dogodkov zaradi onesnaženja predlagati v sprejem 
občinskemu svetu v roku treh mesecev po uveljavitvi tega 
odloka.
(2) Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov, njegove 
spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje  in začnejo veljati osmi dan po objavi.

44. člen
(upravljanje zasebnih vodovodov)

(1) Lastniki zasebnih vodovodov na območju Mestne občine 
Velenje, ki nimajo določenega upravljavca v skladu s Pravilnikom 
o pitni vodi in Uredbo, morajo skleniti pogodbo z upravljavcem 
do 31. 3. 2014 in o tem obvestiti Mestno občino Velenje.
(2) Vsi lastniki zasebnih vodovodov na območju Mestne občine 
Velenje so dolžni urediti svoje sisteme za oskrbo s pitno vodo 
tako, da bo tehnična opremljenost zagotavljala oskrbo s pitno 
vodo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi. 
Upravljavci zasebnih vodovodov v polnosti odgovarjajo za 
ustreznost in varnost zasebne oskrbe s pitno vodo in so dolžni 
zagotavljati oskrbo s pitno vodo v skladu s predpisi.

45. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o oskrbi 
s pitno vodo (Uradni Vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2001) 
in Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju KS Vinska Gora 
(Uradni Vestnik Mestne občine Velenje, št. 20/2009).

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

Grafična priloga: »Območje javnega vodovoda Mestne občine 
Velenje« M 1:50.000

Številka: 015-02-0005/2013
Velenje, dne 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
ANALIZA PRIPOMB:
Član sveta Franc SEVER je podal več pripomb: dejal je: 1) 
»da je potrebno preučiti 6. člen, saj ni vsa infrastruktura v lasti 
MOV«.
Pojasnilo ad 1): v členu se je dodala beseda »popolni in delni« 
lasti občin. Pripomba je bila upoštevana.
2) »Po 28. členu se geodetska izmera plača dvakrat.«
Pojasnilo ad 2):  V zadnjem stavku prvega odstavka se je tekst 
uskladil na sestanku 12.2.2014 s predlagateljem pripombe, in 
sicer se sedaj glasi »Pri izvedbi novih vodovodnih priključkov 
izvaja montažna in geodetska dela izvajalec GJS na stroške 
uporabnika.«

3)»V 30. členu je v 3. alineji obremenitev uporabnika 
brezpredmetna, saj je jasno, da mora stroške kriti sam, če je na 
njegovem, če pa je okvara na glavnem vodu, tja pa uporabnik 
nima dostopa. Prav tako strošek v naslednji alineji ne more biti 
na strani uporabnika, saj ta tja nima dostopa.« 
Pojasnilo ad 3): pripomba se nanašata na morebitne okvare, ki 
bi nastale zaradi posega lastnika zemljišča oziroma uporabnika 
na zemljišču v pasu, kjer poteka vodovod in, ki bi jo lahko 
povzročila tudi druga fizična ali pravna oseba. Pripomba je 
bila upoštevana na način, da se je dodala odgovornost tudi za 
druge fizične ali pravne osebe zaradi morebitnega krivdnega 
razloga za okvaro na vodovodu.

4)»V 31. členu bi bilo potrebno zapisati, da lahko izredno 
kontrolo zahteva tudi javna gospodarska družba.«  
Pojasnilo ad 4): Pripomba je bila upoštevana.

Na seji odbora GJS so bile podane naslednje pripombe oziroma 
pobude:
»Karl Stropnik je povedal, da je potrebno urediti služnosti tam, 
kjer poteka vodovod – stara gradnja.«
Pojasnilo: Zadeve se urejajo, vendar gre zaradi velikega obsega 
za dalj trajajoč proces.
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Predsednik je opozoril na 6. člen prvega stavka, kjer je potrebno 
popraviti in dopolniti »delno v lasti občin«. Pripomba je bila 
upoštevana.

Pri 28. členu (1) konec zadnjega odstavka je potrebno preveriti. 
Obrazložitev je bila podana zgoraj.
Pri 33. členu (1) – Viri financiranje: - iz dotacij, donacij in 
subvencij je potrebno pogledati, prav tako velja za 34. člen. 
Pripombi sta bili upoštevani.
Pri 42. členu je bila podana pobuda: Tehnični pravilnik je 
potrebno sprejeti na isti seji kot Odlok o pitni vodi za območje 
mestne občine Velenje. Pobuda je bila upoštevana.

Na sestanku 12. 2. 2014 je bil usklajen tudi še 3. člen.

Velenje, 4. 3. 2014

Pripravili:
Mirjam BRITOVŠEK, l. r.                                                           

                                                     Gašper KOPRIVNIKAR, l. r.    
                                                          Zdenka GRADIŠNIK, l. r.

Janez RAMŠAK, l. r.
Primož ROŠER, l. r.

Petra STROPNIK, l. r.

Anton BRODNIK, l. r.
      vodja Urada za komunalne dejavnosti

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/200� in 18/2008) 
predlagam Svetu, da ta odlok sprejme.

            župan Mestne občine Velenje
                           Bojan KONTIČ, l. r.
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                    Številka: 403-04-0008/2014-560 

           

POROČILO O DELU ODBORA ZA POMOČ OBČANKAM IN OBČANOM TER POROČILO O POSLOVANJU NA 
PODRAČUNU ZA DOBRODELNE NAMENE V LETU 2013 
 

Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje je bil ustanovljen v letu 2009 z namenom, da bo 
uravnoteženo skrbel in koordiniral dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom, družinam in skupinam. V odbor je 
župan Mestne občine Velenje imenoval Draga Kolarja (Aktiv delovnih invalidov Premogovnika Velenje), Kristino Kovač 
(Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje), Branko Drk (Društvo za boj proti raku Velenje), Viktorijo Meh 
(Društvo šaleških likovnikov), Barbaro Pokorny (Festival Velenje), Bojana Petreja (Društvo humoristov Velenje), Milico 
Kovač (Župnijska Karitas Velenje), Jožeta Kožarja (Območno združenje Rdečega križa Velenje), Lidijo Hartman 
Koletnik (Center za socialno delo Velenje), Tanjo Kontič (Zdravstveni dom Velenje), Amro Kadrič (Urad za javne 
finance in splošne zadeve) in Nevenko Lempl (Mestna občina Velenje).   
Za ta namen se je pri Banki Slovenije odprl podračun za dobrodelne namene, katerega skrbniki so člani Odbora za 
pomoč občankam in občanom v sestavi: Drago Kolar (Aktiv delovnih invalidov Premogovnika Velenje), Viktorija Meh 
(Društvo šaleških likovnikov), Barbara Pokorny (Festival Velenje) in Bojan Petrej (Društvo humoristov Velenje).   
Za ugotavljanje upravičenosti do pomoči, zbranih na podračunu za dobrodelne namene, je župan Mestne občine 
Velenje imenoval posebno delovno skupino, ki so jo v letu 2013 sestavljale naslednje članice: Nevenka Lempl (Mestna 
občina Velenje), Irena Vučina (Center za socialno delo Velenje), Gabrijela Počivalnik (Center za socialno delo 
Velenje), Aleksandra Švenda (Center za socialno delo Velenje), Darja Lipnikar (Območno združenje Rdečega križa 
Velenje), Milica Kovač (Župnijska Karitas Velenje) in Nina Vrečič (Mestna občina Velenje). Delovna skupina pripravlja 
sezname upravičencev do denarnih pomoči in jih predloži v potrditev odboru.  
Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje se je v letu 2013 zaradi finančnih in socialnih stisk 
občanov sestal šestkrat. Zaradi nujnosti primerov so bile šestkrat izvedene tudi dopisne seje odbora, ki so potekale po 
telefonu.  
Pomoči so bile namenjene socialno ogroženim družinam in posameznikom za nakup osnovnih življenjskih potrebščin 
in hrane, za plačilo mesečnih položnic, za plačilo dolga za stanovanjske in komunalne storitve, za plačilo dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja, za nakup urgentnega ultrazvoka, za šolsko malico, za nakup šolskih potrebščin, za nakup 
prehrambnih paketov, za letovanje otrok v zdravstveni koloniji in za pomoč družinam z bolnimi otroki. Vse skupaj v 
višini 27.285,86 EUR. 
 
POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH NA PODRAČUNU ZA DOBRODELNE NAMENE: 
             V EUR 
PRIHODKI                                                                                                                   

 Prejete donacije pravnih oseb 0,00  
Prejete donacije fizičnih oseb 0,00 
Prihodki od obresti 543,82 
Skupaj 543,82 

  
  ODHODKI 

 Območno združenje Rdečega križa Velenje: 
- pomoč družini Šmigoc 
- nakazilo za šolske potrebščine 

              
915,00 

    3.000,00    
Medobčinska zveza prijateljev mladine: 
- letovanje otrok 

                 
 3.500,00    

Denarna pomoč za občane:  
-  za hrano, za plačilo položnic 

                
11.206,86 
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Zdravstveni dom Velenje 
– za nakup urgentnega ultrazvoka (prenakazilo sredstev prejetih 
18.12.2012 od Knjižnice Velenje-Bolero) 

                 
8.664,00    

Skupaj                 27.285,86    

  
  Stanje 1. 1. 2013                 56.336,22    
Prihodki 543,82    
Odhodki                 27.285,86    
Stanje 31. 12. 2013                 29.594,18    

       
V letu 2013 se je na podračunu za dobrodelne namene Mestne občine Velenje zbralo 543,82 EUR in sicer iz naslova 
obresti. Prihodkov s strani donacij fizičnih in pravnih oseb v letu 2013 ni bilo.  

Ob zaključku leta je bilo stanje na podračunu za dobrodelne namene na dan 31.12.2013  29.594,18 EUR. 

Poročilo za leto 2013 kaže na to, da bo potrebno v letu 2014 pridobiti sredstva s strani donacij fizičnih in pravnih oseb, 
saj je na podračunu za dobrodelne namene za polovico manj sredstev kot pred letom dni. Če v letu 2014 ne bomo 
pridobili donatorskih sredstev, se lahko zgodi, da bodo vsa sredstva na podračunu za dobrodelne namene pošla. 

Za občanke in občane, ki se znajdejo v stiski, ne skrbi le Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine 
Velenje. Za reševanje nastale problematike gre zahvala tudi Centru za socialno delo, Območnemu združenju Rdečega 
križa Velenje, Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje in Župnijski Karitas Velenje. Naš skupni cilj še vedno 
ostaja pomagati občanom takrat, ko nas najbolj potrebujejo. 

 
 
Velenje, 13.1.2014 

 
Pripravili:        Vodja Urada za družbene dejavnosti 
Katja REMIC NOVAK, l. r.      Drago MARTINŠEK, univ.dipl.soc., l. r. 
Danijela BORIĆ, l. r.  
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Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, 94/2007–UPB2, 27/2008-odl. US, 76/2008, 79/2009, 
51/2010 in 40/2012-ZUJF), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) in Odloka o zagotavljanju 
socialno varstvenih dejavnosti v MOV (Uradni vestnik MOV, št. 03/2014) na svoji  
____ seji, dne _______________ sprejel naslednji

PRAVILNIK 
o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna 
za dobrodelne namene Mestne občine Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta pravilnik določa upravičence, postopek in merila dodeljevanja 
denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene. 
 
II. UPRAVIČENCI

2. člen
Namen delitve sredstev, zbranih na podračunu za dobrodelne 
namene, je zagotavljanje pomoči materialno ogroženim 
posameznikom in družinam.

3. člen 
Do denarnih pomoči po tem pravilniku so upravičeni huje 
materialno ogroženi posamezniki in družine s stalnim ali 
začasnim prebivališčem v Mestni občini Velenje.
 
III. POSTOPEK IN MERILA RAZDELITVE SREDSTEV

4. člen
Odbor za pomoč občankam in občanom sprejema predloge 
za dodeljevanje denarnih pomoči od Mestne občine Velenje, 
Centra za socialno delo Velenje, Rdečega križa Velenje, Karitas 
Velenje ali Zdravstvenega doma Velenje. 

Upravičenci do denarnih pomoči so posamezniki ali družine, ki 
so v težavah zaradi razmer, na katere niso imeli vpliva (težja 
bolezen, smrt v ožji družini, naravne nesreče ali drugi dogodki, 
ki kažejo na hujšo materialno ogroženost).

Delovna skupina ugotavlja upravičenost do denarnih pomoči 
tudi na podlagi mesečnega dohodka na družinskega člana, ki 
ne sme presegati naslednjega cenzusa:
- Ena oseba: 390,00 EUR
- Dve odrasli osebi: 600,00 EUR
- Tričlanska družina (en otrok): 700,00 EUR
- Štiričlanska družina (dva otroka): 800,00 EUR
- Petčlanska družina (trije otroci) in več: 900,00 EUR
- Enostarševska družina (en otrok): 500,00 EUR
- Enostarševska družina (dva otroka): 600,00 EUR
- Enostarševska družina (trije otroci): 700,00 EUR
- Enostarševska družina (štirje otroci) ali več: 800,00 EUR
V izjemnih primerih se lahko po sklepu odbora dodeli denarna 
pomoč posamezniku ali družini, ki presega navedeni cenzus. 

Med dohodke se štejejo vsi prejemki, ki se ugotavljajo na 
podlagi 12. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Delovna skupina pripravi seznam upravičencev do denarnih 
pomoči in ga predloži odboru v potrditev.
Denarne pomoči se izplačajo neposredno na transakcijski 

račun upravičenca, razen v primeru, ko delovna skupina oceni, 
da denarna pomoč ne bi bila namensko uporabljena, se nakaže 
neposredno izvajalcu. 
Denarne pomoči se dodelijo kot denarna pomoč za 
posameznika ali za vso družino, pri čemer se izplačujejo nosilcu 
posameznega gospodinjstva ali družinskemu članu v primeru 
izkazane potrebe.

5. člen
Sredstva podračuna za dobrodelne namene se lahko za 
posebne namene odobrijo in nakažejo na transakcijske račune 
tudi humanitarnim organizacijam, Rdečemu križu ali Karitasu, na 
podlagi obrazložene vloge, podane delovni skupini. Navedena 
sredstva se odobrijo na podlagi sklepa odbora.
 

6. člen
Višina dodeljenih denarnih pomoči se določi za:
- eno odraslo osebo (posameznika):  120 EUR,
- dve odrasli osebi: 200 EUR,
- tričlansko družino: 230 EUR,
- štiričlansko družino: 270 EUR,
- petčlansko družino (ali več): 300 EUR,
- enostarševsko družino z enim otrokom: 190 EUR,
- enostarševsko družino z dvema otrokoma: 220 EUR,
- enostarševsko družino s tremi otroki (ali več): 250 EUR .

Denarne pomoči se lahko v izrednih primerih dodelijo tudi v 
višjem znesku po sklepu odbora.

IV.  NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
7. člen

Komisijo za nadzor nad porabo sredstev podračuna za 
dobrodelne namene imenuje župan s sklepom. 

8. člen
Poročilo o vsakokratni razdelitvi sredstev oziroma denarnih 
pomoči s podračuna za dobrodelne namene mora biti izdelano 
v osmih dneh po zaključku razdelitve.
 
V. KONČNA DOLOČBA  

9. člen
Naloge komisije iz 7. člena izvaja do imenovanja nove komisije 
komisija, ki jo je imenoval župan s sklepom št. 226-01-
0009/2009-10 z dne 5. 10. 2009.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne 
namene z dne 19.10.2010.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
 
Številka: 403-04-0008/2014-560
Datum: 

 
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ
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OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-
ZUJF), spada med naloge občine skrb za socialno ogrožene. 
Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV 
(Uradni vestnik MOV, št. 03/2014) določa vrste socialno 
varstvenih storitev, financiranje, izvajalce, upravičence, pogoje 
in postopke za uresničevanje socialno varstvenih storitev v 
MOV. Socialno varstvena dejavnost v Mestni občini Velenje 
obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike 
posameznikov in družin.
Občinski svet sprejema splošne upravne akte na podlagi 24. 
člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008).

Ocena stanja:
Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine 
Velenje je bil ustanovljen leta 2009, in sicer z namenom, da 
bo uravnoteženo skrbel za pomoč posameznikom, družinam 
in skupinam ter koordiniral dobrodelne aktivnosti. Pri Banki 
Slovenije je odprt podračun za dobrodelne namene, katerega 
skrbniki so člani Odbora za pomoč občankam in občanom 
Mestne občine Velenje. V letu 2013 je odbor namenil sredstva 
v višini 27.285,86 EUR socialno ogroženim družinam in 
posameznikom za nakup osnovnih življenjskih potrebščin 
in hrane, za plačilo mesečnih položnic, za plačilo dolga za 
stanovanjske in komunalne storitve, za plačilo dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja, za nakup urgentnega ultrazvoka, 
za šolsko malico, za nakup šolskih potrebščin, za nakup 
prehrambnih paketov, za letovanje otrok v zdravstveni koloniji 
in za pomoč družinam z bolnimi otroki. 

Razlogi za sprejem akta so:
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za 
dobrodelne namene določa upravičence, postopek in merila 
dodeljevanja denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne 
namene in je potreben za transparentno odločanje pristojnega 
odbora. 
Svetu Mestne občine Velenje predlagamo, da sprejme Pravilnik 
o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne 
namene Mestne občine Velenje.

Ocena finančnih posledic:
Sprejem Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna 
za dobrodelne namene nima finančnih posledic.

Velenje, dne 24. 2. 2014
Pripravila:

Katja REMIC NOVAK, l. r.                                                          
                   Strokovna sodelavka                 

   
Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc. l. r.

                        vodja Urada za družbene dejavnosti
                                                                                                  
ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/200� in 18/2008) 
predlagam Svetu, da ta pravilnik sprejme.     
  

župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ, l. r. 

POROČILO O IZVAJANJU 
PROGRAMA ZA IZBOLJŠANJE 

ŽIVLJENJA INVALIDOV V 
MESTNI OBČINI VELENJE ZA 

LETO 2013
Na podlagi Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni 
občini Velenje za obdobje 2010 -2013 so se v letu 2013 izvedle 
naslednje aktivnosti:

1. Obveščanje in osveščanje občanov
• Zavod za zaposlovanje, Urad za delo Velenje sproti obvešča in 
osvešča občane o pravicah, ki jih kot invalidi lahko uveljavijo na 
zavodu. Obveščanje poteka preko individualnega svetovanja in 
informiranja, do objave informacij na spletnih straneh Zavoda, 
kjer so na razpolago najbolj aktualne novice iz področja 
zaposlovanja. Strankam je na voljo številka brezplačnega 
telefona in informativno gradivo v pisni obliki (zloženke, letaki) 
v avli zavoda, kjer je informativna točka. 
• Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Območna 
enota Velenje informira občane glede dejavnosti in pravic preko 
spletne strani ZPIZ-a, ki je centralno urejena, preko brošur, 
člankov ali odgovorov v medijih, ter seveda vsakodnevnega 
osebnega stika s strankami. 
• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Ravne 
na Koroškem, Izpostava Velenje obvešča invalide o pravicah 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja preko gradiv in 
zloženk.
• TIC Velenje informira občanke in občane ter turistke in turiste o 
dostopnosti turističnih znamenitosti v Velenju in okolici (v TIC-u, 
preko spleta, na sejmih..). Izvaja prilagojeno vodenje po mestu 
za različne ciljne skupine ter skupaj z različnimi ponudniki 
pripravlja posebne turistične pakete za invalide.
• Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline obvešča svoje 
člane o aktivnostih in svojih programih preko lokalnih medijev.
• Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje obvešča 
svoje člane o aktivnostih preko obvestil na oglasni deski 
v društvu, preko elektronske pošte, javnih medijev kot je 
televizija VTV Velenje, preko časopisnih člankov v lokalnem 
časopisu Naš čas, v Savinjskih novicah in reviji Iz sveta tišine, 
na sestankih in predavanjih. 
• Na Šolskem centru Velenje so v letu 2013 nadaljevali z 
aktivnostmi, ki prispevajo k integraciji ter razvijanju in ohranjanju 
pozitivnega odnosa do različnosti in invalidnosti, tako pri dijakih, 
kot pri zaposlenih in drugih, ki vstopajo v vzgojno izobraževalni 
proces. Med svoje naloge uvrščajo osveščanje dijakov Šolskega 
centra Velenje o položaju in posebnih potrebah posameznih 
skupin ljudi v okviru predavanj za dijake, izobraževanj in 
dodatnih usposabljanj učiteljev in drugih strokovnih delavcev 
ter mentorjev v delovnih organizacijah, v katere se dijaki 
vključujejo za delo in razumevanje posebnih potreb. Aktualne 
vsebine na šolah vključujejo v programe v okviru razrednih ur, 
vsakodnevnega ravnanja in z zgledom pozitivnega odnosa. 
• Na osnovnih šolah se ukvarjajo z osveščanjem invalidnosti 
na urah oddelčne skupnosti ali pri urah državljanske vzgoje in 
etike. 
• Na osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje so v okviru aktivnosti 
Bralna čajanka, kamor so vključili članico Društva slepih in 
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slabovidnih Celje ozaveščali učence o življenju invalidov. Na 
temo predavanja društva slepih in slabovidnih Celje so pisali 
literarne prispevke in izdelovali likovna dela. 
• V vseh enotah Vrtca Velenje je v okviru rednega programa 
precej vsebin, ki otroke spodbujajo k sprejemanju otrok s 
posebnimi potrebami. 
• Ljudska univerza Velenje: Svetovalno središče Velenje 
redno obiskujejo tudi invalidi. Namenjeno je vsem odraslim, 
ki potrebujejo informacije ali nasvet pred vključitvijo v 
izobraževanje, med potekom izobraževanja in ob zaključku 
izobraževanja. V Svetovalnem središču Velenje svetovalka 
brezplačno, nepristransko, zaupno, in celovito svetuje in 
informira v vseh izobraževalnih možnostih za odrasle v širšem 
lokalnem okolju. 
• V VDC SAŠA poteka obveščanje in osveščanje o dnevni 
storitvi VDC preko individualne obravnave in informiranja 
uporabnikov dnevne storitve VDC, srečanj s svojci uporabnikov, 
letnih poslovnih poročil o opravljenem delu, preko organiziranih 
spletnih strani, izdelanih glasil, brošur, zgibank, preko 
organiziranih dni odprtih vrat in drugih priložnostnih prireditev 
oziroma srečanj s sorodnimi organizacijami.
• “Invalid” društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Konovo, 
obvešča člane z osebnim stikom, z obvestili o dejavnostih v 
društvu in letnim tedenskim urnikom izvajanja dejavnosti.
• Šaleški koronarni klub Velenje zagotavlja pogoje za izvajanje 
doživljenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov po strokovnih 
smernicah Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije. Poleg 
tega organizirajo predavanja v zvezi s srčnimi boleznimi in tako 
ozaveščajo člane in zainteresirane občane o pomembnosti 
zdravja. 
• Rdeči križ Slovenije Območno združenje Velenje izvaja 
predavanja o zdravem načinu življenja, ki jih izvajajo po 
krajevnih organizacijah (sladkorna bolezen, visok krvni pritisk, 
bolezni raka,…).
• Zdravstveni dom Velenje izvaja med drugim tudi storitve 
namenjene izboljšanju življenja invalidom. Na področju 
zdravstveno vzgojnega centra pripravljajo številna predavanja 
in izobraževanja, ki govorijo o dejavnikih tveganja, zdravi 
prehrani, zdravi spolnosti, oralnem zdravju in zdravem gibanju. 
Izvajajo šolo nordijske hoje. Želijo si, da invalidi koristijo 
ponujene programe ali dodajo svoje predloge. Invalidom 
nudijo informacije na spletni strani, omogočajo dostopnost 
do telefonskih naročil po SMS sporočilu, kar je namenjeno 
predvsem naglušnim in dostopnost do elektronskega naročanja 
v specialističnih ambulantah. V laboratoriju je na voljo display 
za čakajoče gluhe in naglušne invalide. Njihove službe rešujejo 
zdravstvene probleme invalidov na področju osnovnega 
zdravstva s patronažno službo, fizioterapijo in zdravstveno 
vzgojo. 
• Premogovnik Velenje že več kot 60 let izdaja časopis Rudar, 
časopis celotne Skupine. V njem redno objavljajo članke, ki se 
dotikajo invalidov. Aktiv delovnih invalidov Skupine Premogovnik 
Velenje preko internih medijev (portal, videostrani, radio, 
oglasne table, novice) redno objavlja novice, ki so povezane z 
življenjem invalidov – obvladovanje invalidnosti in zdrav način 
življenja. Predavanj na temo invalidnosti se udeležujejo tako 
strokovni delavci, zaposleni v Premogovniku Velenje, kot tudi 
invalidi. Preko Aktiva potekajo še okrogle mize, delavnice, 
razstave, spodbujanje športnih aktivnosti invalidov, prispevki 
VTV in druge.
• Televizija VTV Velenje je v letu 2013 objavila naslednje 
prispevke v osrednji informativni oddaji VTV magazin:

- Konferenca »Skupnost po meri invalidov«  
- 50 let Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje
- Sprehod z belo palico po Cankarjevi v Velenju  

V oddali Dobro jutro so govorili o naslednjih temah: 
- Plavanje oseb z motnjami v razvoju- Plavalni klub Velenje 
- Ob mednarodnem dnevu bele palice 
- Pomoč na domu 
- gostovanje športnikov invalidov
V ostalih oddajah so govorili še o Parkinsonovi in alzheimerjevi 
bolezni, o skrbi, oskrbi in integraciji ranljivih skupin ter o 
neodvisnem življenju hendikepiranih.
• Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje je 
izvedlo predavanje o spremembah pokojninsko invalidske 
zakonodaje.

2. Aktivnosti in programi, namenjeni invalidom
• Mestna občina Velenje in Inštitut Integra sta 7. marca 2013 
organizirali drugo slovensko konferenco Skupnost po meri 
invalidov. Udeležence konference z različnih koncev Slovenije so 
nagovorili župan MOV Bojan Kontič, predsednik Zveze delovnih 
invalidov Slovenije Drago Novak in predsednik Aktivna delovnih 
invalidov Premogovnika Velenje Drago Kolar. V nadaljevanju 
so prisluhnili predavanjem in referatom za soustvarjanje 
invalidom prijazne skupnosti. Z URI Soča so govorili o krepitvi 
veščin in osebnem opolnomočenju, s Šentprima o duševnem 
zdravju v skupnosti, iz Bolnišnice Topolšica o ustanovi, prijazni 
zaposlenim z delovnimi omejitvami. Predstavnici iz Zavoda 
za zaposlovanje, OS Velenje sta predavali o vlogi zavoda 
in zaposlitvene rehabilitacije v lokalni skupnosti. Društvo 
upokojencev Velenje je predstavilo projekt »Starejši za starejše« 
pri pomoči invalidom, iz ZIP Centra Ravne na Koroškem so 
predavali o priložnostih in novim izzivom invalidom, Integra 
Inštitut je predstavil vključenost in zagotavljanje kvalitete 
življenja invalidov ter Zaposlitveni center Gea, Zadruga dobrote 
pa družbeno odgovornost in zaposlovanje invalidov. Iz TIC-a 
Velenje so predavali o turizmu po meri invalidov, predstavnica 
HTZ I.P. pa o delodajalcih, ki so pomembni partner zaposlitvene 
rehabilitacije. Gost konference je bil tudi mag. Cveto Uršič z 
Direktorata za invalide MDDSZ, ki je govoril o invalidih v letu 
aktivnega državljanstva.
• Učeča se skupnost – konference, omizja, izobraževanja, ki 
deluje pod okriljem Inštituta Integra predstavlja inovativnejše 
pristope k modelom skupnostnega sožitja, usmerjenega v 
socialni dialog kot gibalo družbene kohezije, inkluzivnosti, ob 
hkratni uporabi modelov socialnega in izkustvenega učenja. 
Človeški viri s tem postanejo temelj razvoja skupnosti, skupnost 
pa prostor izmenjave socialnega kapitala, krepitve civilnega 
dialoga in aktivnega državljanstva. Učeča se skupnost v osnovi 
predstavlja skupino ljudi (posameznikov), ki med seboj delijo 
skupne vrednote in prepričanja, hkrati pa so aktivno vključeni v 
učenje drug od drugega. Številni socialni psihologi in pedagogi 
so enotnega mnenja, da je tovrsten način povezovanja eden 
izmen inovativnejših pristopov vseživljenjskega procesa 
izobraževanja. Udeleženci učeče se skupnosti na ta način delijo 
občutke lojalnosti s prispevanjem lastnega socialnega kapitala 
za razvoj skupnostnih vrednot in v dobrobit skupnosti. 
V letu 2013 so aktivno participirali pri konferenci »Skupnost po 
meri invalidov« in organizirali:
1. Mednarodni dan bele palice: 
V Knjižnici Velenje so organizirali in vodili dogodek ob 
mednarodnem dnevu bele palice in s tem opozorili na slepe 
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in slabovidne v naši družbi. Gostili so Sebastijana Kamenika, 
slepega invalida, z gosti, ter v ta namen v svojem programu 
socialne vključenosti izdelali posebno terapevtsko lutko, ki bo v 
prihodnje služila kot izobraževalno orodje. 
2. Sodelovanje in podpora slepim literatom
V mesecu oktobru so s podporo in s sodelovanjem Združenja 
prijateljev slepih Slovenije podprli prizadevanja slepih po 
organizaciji mednarodnega dogodka v Celju, ter na njem 
aktivno sodelovali in participirali. 
3. Predavanje o komunikaciji – Medobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih
V mesecu novembru je bila izvedena delavnica na temo 
komuniciranja pri Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih, 
katere se je v prostorih društva in na pobudo predsednika 
društva g. Forštnerja udeležilo veliko zainteresiranih. 
Delavniško vzdušje jih je vzpodbudilo k oblikovanju, načrtovanju 
in nadaljevanju tovrstnih izobraževanj za člane društva. 
4. VITA 55+ - Vadba za ženske
V letu 2013 je vsak ponedeljek med 17.45 in 19.15 v prostorih 
Mladinskega centra Velenje potekala posebej prilagojena 
(telo)vadba za ženske (invalidke in upokojenke). Slednje se je 
redno udeleževalo okrog 40 oseb. 
5. Znanje za ravnanje 
Gre za izvajanje delavnic osebnostne rasti, ki so potekale v 
rednih mesečnih terminih (1 x mesečno po dve uri) skozi vse 
leto. Delavnice s predavanji so namenjene osebnostnemu 
razvoju v smislu učenja socialnih veščin ter pridobivanju novega 
znanja, ki jih v vsakodnevnem življenju potrebujemo v naših 
medosebnih odnosih. 
• Odbor invalidov Mestne občine Velenje združuje 755 rednih 
in 412 izrednih članov na področju občine Velenje, z izjemo 
KS Konovo. Preko Medobčinskega društva invalidov je 
vključen v Zvezo delovnih invalidov Slovenije. Društvo ima 
status invalidske organizacije v javnem interesu, kar pomeni, 
da je njegova osnovna naloga pomagati invalidom. Za invalide 
izvajajo posebne socialne programe: preprečevanje in blaženje 
socialnih in psihičnih posledic invalidnosti, zagotavljanje 
zagovorništva, informativna dejavnost, usposabljanje za 
aktivno življenje in delo, programi za ohranjevanje zdravja in 
drugi rehabilitacijski programi, rekreacije in šport, dnevni centri 
in klubi ter kulturna dejavnost. V teh programih sodeluje več kot 
80 % članov. V preteklem letu je 82 članov sodelovalo v psiho 
terapevtskih delavnicah preko ZDI Slovenije v delavnicah, kot 
posamezniki s spremstvom ali v večjih skupinah. V prostorih 
MDI Velenje so organizirali zdravstvena predavanja, meritve 
krvnega tlaka in sladkorja. Preko MDI so se vključevali v vse 
športne aktivnosti. Preko celega leta so sodelovali z Banko 
hrane in ljudem razdeljevali hrano. V akciji so bili 27 krat. Pri 
vsaki razdelitvi je pakete s hrano prejelo povprečno 10 oseb. 
V kolikor bi upoštevali tudi družinske člane, je to pomoč prejelo 
preko 400 oseb. Ob novem letu so obiskali 54 članov in jih ob 
tej priložnosti obdarili s paketi. Obiskovali so tudi bolne člane 
na domu in v bolnicah. Članom so pomagali pri nakupu nujne 
stanovanjske opreme in pri koriščenju počitniško zdraviliških 
kapacitet.
• Na Osnovni šoli Antona Aškerca so septembra 2013 pevci 
MPZ in OPZ s spevoigro Rdeča kapica obiskali varovance 
centra starejših Zimzelen v Topolšici, učenci OPZ pa glasbene 
programe ob rojstnih dnevih varovancev. Na prvo srečanje 
v okviru druženja pod Mavrico prijateljstva, ki v tem šolskem 
letu praznuje že 5. rojstni dan, so svoje nove prijatelje iz vrtca 
povabili 23. in 24. oktobra. Pravljici je sledila urica skupnega 

ustvarjanja. 
V torek, 26. novembra, so ob tednu medgeneracijskega učenja 
na pobudo na novo ustanovljenega Centra medgeneracijskega 
učenja pri Ljudski univerzi Velenje organizirali ustvarjalno 
družabno popoldne, namenjeno skupnemu ustvarjanju, učenju, 
predvsem pa druženju treh generacij. Še pomembnejše od 
novega znanja in spretnosti, ki so jih udeleženci delavnic 
izmenjali, je bilo osrečujoče občutenje skupaj preživetega 
časa, sodoživljanja in druženja, za katerega v prehitrem tempu 
vsakdana tako pogosto zmanjka časa. V okviru projekta Mavrica 
prijateljstva med generacijami in mednarodnih projektov 
generation@school smo že 5. leto zapored organizirali glasbeno 
prireditev za občane MOV z naslovom Mavrica prijateljstva, ki 
tradicionalno poteka v 2. delih: februarja z nastopi zborov Vrtca 
Velenje, OPZ POŠ in OPZ AA in MPZ OŠ AA, CVIU, zborom 
Kraguljčki (varovanci Zimzelena) in Upokojenskim pevskim 
zborom. V drugem delu april/maja organizirajo druženje 3 
generacij (učenci, starši, stari starši) z naslovom Prepletimo 
niti, kjer se družijo ob ustvarjalnih in športnih dejavnostih na 
šoli.
• V šolskem letu 2013/14 se je Center za vzgojo, izobraževanje 
in usposabljanje Velenje vključil v Projekt SKK - Dvig socialnega 
in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih 
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti. Vključen je tudi 
v projekt Mavrica prijateljstva, kjer se povezuje z Domom za 
varstvo odraslih pri izvajanju glasbenih prireditev.
• Rdeči križ Slovenije Območno združenje Velenje vsako leto 
izvaja meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja, holesterola, 
trigliceridov,…
• V društvu Hospic Velenje je bilo v letu 2013 vključenih 15 
prostovoljk. Skozi vse leto jih je deset spremljalo 16 umirajočih 
bolnikov. Opravljenih je bilo 353 ur prostovoljnega dela. 
Poleg spremljanja bolnikov je njihovo najpomembnejše delo 
detabuizacija smrti. Skozi vse leto se skušajo pojaviti povsod 
tam, kjer se jim ponudi priložnost, da spregovorijo o umiranju 
kot normalnem procesu. Približno 3 - 4x na leto se srečujejo 
ob prebiranju knjig na temo umiranja in žalovanja. Organizirale 
so delavnice za žalujoče. V okviru programa »žalovanje« sta 
delovali dve skupini žalujočih,v kateri je bilo vključenih 11 oseb. 
Ena delavnica je bila izvedena tudi v vrtcu Vrtiljak. Tema je bila: 
Otroci žalujejo drugače. Obiskalo jo je 55 zaposlenih. Sodelovali 
so z DVO Velenje pri ustanavljanju paliativne sobe v domu. Za 
splošno in širšo javnost organizirajo predstavitve po krajevnih 
skupnostih in različnih društvih. Vedno se udeležijo Festivala 
prostovoljstva, Društva se predstavijo in s stojnico v mestni 
knjižnici. Lani v oktobru so svetovni dan Hospica obeležili s 
simboličnim pohodom okoli Škalskega jezera z naslovom: 
Prehodimo del poti skupaj. Pohod se je istočasno odvijal v vseh 
odborih po vsej Sloveniji. Pogosto povabijo zanimive goste iz 
drugih krajev, da spregovorijo o soočanju s hudo diagnozo, 
o pacientovih pravicah, kako pomagati družini ob negi hudo 
bilnega … Na vseh programih so prostovoljke naredile 2295 ur, 
njihove dogodke je obiskalo preko 200 ljudi. Večino dogodkov 
izvedejo v krajevnih skupnostih, v Galeriji, v Kulturnici in v Vili 
Bianci.
3. Zagotovitev pogojev za vključevanje invalidov v sprejemanje 
odločitev
• Svet Mestne občine Velenje je na 22. seji dne 7. 6. 2005 
sprejel sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide Mestne 
občine Velenje. 
Svet za invalide je strokovno in posvetovalno telo, ki povezuje 
in usklajuje delo in aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z invalidi na 
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- Mednarodni tabor: 25.-27.5.2012(Poreč) 
Mednarodni tabor«100 ljudi-100 čudi:26.-28.10.2012 (Poreč) 

5 učencev in 1 mentor 
2 učenca in 1 mentor 
 

  
PREVENTIVNI PROGRAMI  
KLUB VZGOJITELJEV »MLADI ZA MLADE« 
* TA VESELI DAN. 26.5.2012 in  01.9.2012 Vila Mojca 
   IZVAJALSKA EKIPA:  24 PROSTOVOLJCEV 
* TORKOVA PETA (20 srečanj) 
    IZVAJALSKA EKIPA:  4 PROSTOVOLJKE 
 * BUČE, BUČE … - otroška kavarna: 26.10.2012 
   IZVAJALSKA EKIPA:  6 PROSTOVOLJCEV  
* PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI: 27 x 13 
   IZVAJALSKA EKIPA: 14 PROSTOVOLJCEV 

 CVETLIČNI SEJEM 
   IZVAJALSKA EKIPA:  6 PROSTOVOLJCEV  

 

 
60 otrok in 40 staršev 
 
105   otrok in 62 odraslih 
 
25 otrok in 15 staršev 
 
 
351 otrok in 54 odraslih 
 
 

SVETOVALNA SKUPINA pri tel. TOM 
* deţurstva: 52 deţurstev 
* supervizije: 8  
* IZVAJALSKA EKIPA: 15 SVETOVALCEV    
   PROSTOVOLJCEV 

377 ŠTEVILO KLICEV 

ŠOLA ZA STARŠE: 7 srečanj  
* IZVAJALSKA EKIPA: 8 PREDAVATELJEV in 3 
PROSTOVOLJCI 

165 staršev 

  
LETOVANJA (zdravstvena kolonija: Savudrija, Poreč, Umag) 
* IZVAJALSKA EKIPA:  28 VZGOJITELJEV 

232 otrok x 11 dni 

SONČNO MESTO na Golteh (5 dni): 25.-29.6.2012 
* IZVAJALSKA EKIPA:  11 PROSTOVOLJCEV  

41 otrok x 5 dni 

OTROŠKO MESTO v Vili Mojca: 27.8.-31.8. 
* IZVAJALSKA EKIPA:  3 PROSTOVOLJKE 

20 otrok x 5 dni 

  
VESELI DECEMBER  
13. NOVOLETNI DARILNI BAZAR: 1.12.2012 
* izdelava darilc (6x) 
* IZVAJALSKA EKIPA:  45 PROSTOVOLJCEV 

cca. 450 obiskovalcev 
PREDŠOLSKI OTROCI 

Prihod DEDKA MRAZA: 13.12.2012 
* IZVAJALSKA EKIPA:  10 PROSTOVOLJCEV 

500 otrok in 300 odraslih 

Prireditve(24) in obdaritev 1.857 predšolskih otrok  
* IZVAJALSKA EKIPA:  22 PROSTOVOLJCEV 
* IZVAJALSKE SKUPINE: 3 
* DEDKI MRAZI: 3 

1.857 otrok in 2200 odraslih 

Obiski dedka Mraza po vrtcih 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

1.799 otrok 

Obiski dedka Mraza po šolah 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

3.660 otrok 

  
HUMANITARNOST   

 ZBIRANJE IN RAZDELITEV OBLAČIL 
 Izlet v Ljubljano-snemanje oddaje na RTV SLO 

(10.12.2012 
 

5 otrok in 1 odrasla oseba 
40 otrok 
 

 
 

 

PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU OTROKA 
* Dom krajanov Zavodnje: 20.11.2012  
* IZVAJALSKA EKIPA: 6 PROSTOVOLJK 

53 nastopajočih, 150 odraslih 

  

območju Mestne občine Velenje. S svojim delom zagotavlja 
celovit pristop obravnavanja in urejanja področja invalidov v 
občini. Svet za invalide je v letu 2013 potrdil Poročilo o izvajanju 
programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za leto 
2012, obravnaval je predloge invalidskih društev za izboljšanje 
življenja invalidov in predloge članov Sveta za invalide. 
• V Premogovniku Velenje rešujejo invalidsko problematiko 
strokovno, načrtno in postopno. Invalidne osebe celostno 
obravnava strokovni tim Premogovnika Velenje »REHA tim«, 
ki skupaj z invalidom in menedžmentom podjetja soustvarja 
optimalne rešitve obravnavanega. Organizirano imajo 
psihološko svetovanje oziroma osebno psihološko pomoč, poleg 
tega opravljajo preventivne ukrepe v okviru različnih programov 
kot so: program za znižanje nezgod pri delu, program za 
znižanje bolniškega staleža, program preventivne rekreacije, 
program za krepitev kostno mišičnega sistema in program 
zdravstvene preventive. Za ustrezno razumevanje in reševanje 
invalidske problematike organizirajo seminarje za vodilne 
delavce in mentorje za delo z invalidnimi osebami. Sodelujejo 
tudi z različnimi institucijami: z Zavodom za zaposlovanje, 
zdravstvenim zavodom, ZPIZ-om, izobraževalnimi institucijami, 
s Centrom za rehabilitacijo invalidov Celje, z Inštitutom Integra 
itd. V okviru podjetja deluje Aktiv invalidov, v katerega so včlanjeni 
invalidi celotnega poslovnega sistema. Je med najaktivnejšimi 
aktivi v celotnem slovenskem prostoru. Aktiv je del društva, ki 
je včlanjeno v Zvezo delovnih invalidov Slovenije, ki je zveza 
društev invalidov in ima tako status invalidske organizacije in 
organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega 
varstva. 
 
�. Razvoj podpornega okolja
• Na Uradu za delo Velenje (MO Velenje, občini: Šoštanj in 
Šmartno ob Paki) je bilo konec decembra 2013 prijavljenih 433 
brezposelnih oseb s statusom invalidnosti ali 9,4 % manj kot 
v decembru 2012. V evidence pa se je v letu 2013 na novo 
prijavilo 151 brezposelnih invalidov. K povečani brezposelnosti 
invalidnih oseb so pripomogli stečaji podjetij in odpuščanja v 
podjetjih zaradi presežkov. Povečana motivacija, aktivacija, 
individualni pristop in informiranje oseb s statusom invalidnosti 
je pripomogel k večjemu vključevanju le teh v ukrepe aktivne 
politike zaposlovanj (javna dela, subvencije za samozaposlitev 
in zaposlitev). Z ukrepi in poglobljenim osebnim pristopom 
se je posledično znižala brezposelnost invalidnih oseb za 45 
brezposelnih invalidov. V strukturi prijavljenih invalidov je bilo 
največ delovnih invalidov, ostali pa so imeli status invalida 
priznan po drugi zakonodaji (invalidi po ZZRZI, ZUZIO, invalidne 
osebe s priznano telesno okvaro…). Največ brezposelnih 
invalidov je bilo starih nad 50 let (295) in brezposelnih zaradi 
stečaja ali so bili tehnološki presežki (141). 
V okviru svoje redne dejavnosti je Zavod za zaposlovanje 
izvajal naslednje storitve: 
- posredovanje invalidov na ustrezna in primerna prosta delovna 
mesta in sočasno sodelovanje z invalidskimi podjetji;
- informiranje strank s statusom invalidnosti o možnostih 
vključevanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja;
- nudenje podpore in psihosocialne pomoči strankam; 
- invalidne osebe, ki jim je bila priznana pravica do zaposlitvene 
rehabilitacije po ZZRZI je Zavod vključeval v storitve zaposlitvene 
rehabilitacije (v predhodno rehabilitacijsko obravnavo in 
nadaljnjo vključitev v storitve zaposlitvene rehabilitacije) k 
koncesionarjem in sicer : 
- Integra Inštitut za razvoj človeških virov Velenje;

- Zavod RUJ Nazarje;
- Racio d.o.o. Celje (za gluhe in naglušne invalide); 
- URI Soča Ljubljana (za slepe in slabovidne).
Osebe s statusom invalidnosti z dodatnimi zdravstvenimi 
omejitvami in težavami so vključili v zdravstveno zaposlitveno 
svetovanje predvsem zaradi preverjanja zmožnosti 
vključevanja, smiselnosti ponovne predstavitve na invalidski 
komisiji in zmožnosti nadaljnje vključitve v storitve zaposlitvene 
rehabilitacije. 
Delodajalci, ki so zaposlili invalide v letu 2013, so lahko 
izkoristili spodbude, ki so veljale za brezposelne osebe v okviru 
razpoložljivih subvencij. Tako se je v subvencijo za zaposlitev 
vključilo 15 brezposelnih invalidov, v ukrep subvencije za 
samozaposlitev pa so se vključili trije brezposelni invalidi.
V letu 2013 se je največ brezposelnih oseb (49 vključitev) 
s statusom invalidnosti vključilo v ukrep javnih del. Preko 
programa javnih del je bilo omogočeno sofinanciranje stroškov 
zaposlitve brezposelnih pri neprofitnih delodajalcih. 
V letu 2013 je bilo v programe Aktivne politike zaposlovanja 
vključenih 84 brezposelnih invalidov.
Tako se je v letu 2013 s skupnimi močmi zaposlenih na ZRSZ, 
koriščenjem aktualnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
in motiviranostjo strank v zaposlitev vključilo 114 invalidnih 
brezposelnih oseb. 

• Zavod za zaposlovanje, Območna služba Velenje vključuje 
brezposelne invalide, ki so prijavljeni v evidencah ZRSZ, v 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja (subvencije, javna dela, 
…), v postopke zaposlitvene rehabilitacije, v poglobljeno 
karierno svetovanje, v zdravstveno zaposlitveno svetovanje in 
v rehabilitacijsko svetovanje. Invalidom nudijo tudi individualno 
psihosocialno pomoč. Poleg tega krepijo sodelovanja organizacij 
v lokalnem okolju pri reševanju dolgotrajno brezposelnih oseb 
in drugih ranljivih skupin, kamor spadajo invalidi. Trudijo se za 
povečano sodelovanje s potencialnimi delodajalci za povečane 
možnosti zaposlovanja brezposelnih invalidov, za promoviranje 
aktivne politike zaposlovanja, zaposlitvene rehabilitacije in 
ostalih možnosti koriščenja finančnih vzpodbud v primeru 
zaposlitve invalida v invalidskih podjetjih in pri potencialnih 
delodajalcih v lokalnem okolju, nudijo pa tudi sodelovanje na 
zaposlitvenih razgovorih brezposelnih invalidov pri potencialnih 
delodajalcih v lokalnem okolju. 

• ZPIZ OE Ravne na Koroškem – Izpostava Velenje v svoji 
osnovni dejavnosti izvaja obvezno invalidsko zavarovanje na 
področju občin Šaleške in Zgornje Savinjske doline. Prebivalcem 
naših občin zagotavljajo možnost uveljavljanja svojih pravic 
čim bliže, čim hitreje in enostavno. Iz teh razlogov imajo na 
sedežu izpostave svoj senat invalidske komisije, ki opravi za 
zavarovance in upokojence iz našega področja potrebne ocene 
delovne zmožnosti - invalidnosti, ocene telesne okvare, potrebe 
po dodatku za pomoč in postrežbo, potrebe po družinskem 
pomočniku in ocene invalidnosti na zahtevo centra za socialno 
delo. V primeru ocenjevanje oseb, ki jih ni mogoče pripeljati na 
sedež izpostave, izvedenci posamezniki opravljajo tudi obiske 
na domu. 
Delo komisije poteka redno tedensko, v popoldanskem času, 
na sedežu izpostave, dostop z osebnim avtomobilom je 
omogočen neposredno do vhoda v stavbo. Vstop v prostore za 
invalide nima ovir, prostori so v pritličju, z možnostjo dostopa 
tudi z invalidskim vozičkom. Na vhodu v stavbo je nameščen 
tudi domofon, v kolikor bi invalid potreboval dodatno pomoč. 
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Prostori so manjši, vendar glede na število uporabnikov še 
vedno zadostujejo. 
V letu 2013 so opravili delo v skladu z delovnim načrtom, zadeve 
rešujejo tekoče in v zakonskem roku, kar je razvidno iz poročila 
o delu Zavoda. V letu 2013 je izvajanje zavarovanja potekalo 
že v skladu z novim zakonom ZPIZ-2, veljavnem od 1. 1. 2013 
dalje. Število novih zahtevkov za oceno invalidnosti se je na 
izpostavi v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo in sicer je bilo 
teh predlogov 915, kar je 15 % manj kot leta 2012. Povečalo 
se je število predlogov za oceno potrebe po dodatku za pomoč 
in postrežbo, vloženih je bilo 522 predlogov, kar je za 5.6 % 
več kot leta 2012. Število predlogov za oceno telesne okvare 
se je zmanjšalo, vloženih je bilo 309 predlogov, kar je 32 % 
manj kot leta 2012. Zmanjšanje števila predlogov je posledica 
spremembe zakonodaje uveljavljene 1. 1. 2013, kar je imelo za 
posledico povečanje števila vloženih predlogov še v letu 2012 
in uveljavljanja ugodnejših pravic po prejšnjem zakonu ZPIZ-1. 
• V Premogovniku Velenje vseskozi razvijajo podporno okolje, 
službe in programe, ki omogočajo lažje uvajanje invalidov v 
delovno okolje. Kodeks o ravnanju z invalidnostjo na delovnem 
mestu mednarodne organizacije dela, ki je oblikovan kot vodnik 
za delodajalce, priporoča razvijanje poklicne in zaposlitvene 
kariere invalidov. Njegovo temeljno sporočilo je, da morajo 
biti invalidom omogočene enake možnosti za pridobivanje 
spretnosti in izkušenj, ki jih potrebujejo, s končnim ciljem, 
da bi uspeli v zaposlitveni karieri. Da bi v podjetju omogočili 
produktivno zaposlitev vsem invalidom, se lotevajo problema 
na več načinov. Invalide usposabljajo s praktičnim delom na 
konkretnem delovnem mestu, omogočajo in financirajo različne 
izobraževalne oblike, že obstoječa delovna mesta prilagajajo 
invalidnim delavcem. Aktivni so na področju rehabilitacijskega 
socialnega dela in zaposlovanja invalidov. Ustaljena aktivnost 
služb je zagotavljanje ustreznega dela delavcem z zmanjšano 
delovno zmožnostjo. Usposabljajo jih za druga ustrezna 
dela, pri tem pa sodelujejo z Dispanzerjem za medicino dela, 
prometa in športa ter Zavodom za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Skrbijo za prilagojeno urejevanje delovnih mest. 
Invalidom iščejo ustrezno zaposlitev v okviru celotne Skupine 
Premogovnik Velenje. 
V Premogovniku Velenje deluje tudi Športno društvo, ki 
izvaja številne športne in zdravstveno-preventivne aktivnosti 
za zaposlene v celotni Skupini. Preventivna rekreacija je 
namenjena invalidom oz. delavcem, ki imajo zdravstvene ali 
lažje težave s hrbtenico. Poudarek pri vsebini preventivne 
rekreacije je na učenju bolj zdravega načina življenja, ki poteka 
v obliki sodobnih učnih delavnic in se dotika najpomembnejših 
vsebin, ki vplivajo na boljše zdravstveno počutje in s tem na 
večjo delovno učinkovitost posameznika. Gre torej za večjo 
telesno aktivnost in boljšo splošno psihofizično kondicijo, zdravo 
prehrano, načine premagovanja stresa, odpravljanje različnih 
razvad, uspešnejše premagovanje konkretnih obremenitev na 
delovnem mestu in drugo.
• V okviru podjetja HTZ Velenje, ki zaposluje tudi invalide 
s trga dela, odpirajo nove programe in delovna mesta, ki so 
namenjena zaposlovanju invalidov.
Podjetje HTZ Velenje že vse od ustanovitve leta 2000 sodi med 
največja invalidska podjetja v Sloveniji. Ukvarja se s proizvodnjo, 
servisiranjem in vzdrževanjem različnih izdelkov, opreme 
in instalacij. Na dan 1. 1. 2014 je bilo med 860 zaposlenimi 
kar 439 invalidov. Od leta 2007 zaposlujejo tudi invalide s 
trga dela, pred tem pa so bili njihova ciljna skupina izključno 
invalidi Premogovnika Velenje in ostalih podjetij v Skupini. V 

letu 2013 so zaposlili 44 invalidov, od tega 24 iz Zavoda RS za 
zaposlovanje in 20 prezaposlitev iz matičnega podjetja.
Na področju izobraževanja so invalidi ranljiva skupina, saj 
imajo nižjo izobrazbeno strukturo kot zaposleni, ki tega statusa 
nimajo. Iz tega razloga jih že vsa leta spodbujajo k izobraževanju 
– tako h krajšim oblikam, ki so vezane na potrebe delovnega 
procesa, kot tudi k izobraževanju za pridobitev višje stopnje 
izobrazbe. Posebna oblika je tudi usposabljanje na delovnem 
mestu, ki ga izvajajo že od leta 2003 in so ga popolnoma 
prilagodili svojim potrebam. V ta namen je bil ustanovljen 
Center za usposabljanje in izobraževanje, v okviru katerega, 
na podlagi pri njih izdelanih programov usposabljanja in pod 
strokovnim vodstvom mentorja, izvajajo interna usposabljanja 
na konkretnem delovnem mestu. V okviru programov aktivne 
politike zaposlovanju pri Zavodu RS za zaposlovanje že več let 
izvajajo tudi usposabljanje brezposelnih invalidov s trga dela. 
V večini primerov so te invalide po končanem usposabljanju 
tudi zaposlili. Novejša, precej uspešna, oblika sodelovanja pa 
je z izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, katerim omogočajo 
usposabljanje invalidov v svojem delovnem okolju, z možnostjo 
kasnejše zaposlitve. Naštete aktivnosti so dokaz povezanosti in 
skrbi za lokalno ter širše okolje v smislu ponujanja zaposlitvenih 
možnosti ranljivim skupinam, kar je lep primer družbeno 
odgovornega ravnanja.

• Na Ljudski univerzi Velenje so v letu 2013 na področju 
izboljšanja življenja invalidov v Mestni občini Velenje zaposlili 
preko javnih del tri invalidne delavce.
Invalidi redno obiskujejo Središče za Samostojno učenje 
Velenje in Svetovalno središče Velenje. Svetovalno središče je 
namenjeno vsem odraslim, ki potrebujejo informacije ali nasvet 
pred vključitvijo v izobraževanje, med potekom in ob zaključku 
izobraževanja. V Svetovalnem središču Velenje svetovalka 
brezplačno, nepristransko, zaupno in celovito svetuje in 
informira o vseh izobraževalnih možnostih za odrasle v širšem 
lokalnem okolju. 
Središče za samostojno učenje Velenje je prijetno opremljen 
prostor, kjer lahko udeleženci preživijo zanimive ure pri bogatitvi 
svojega znanja. Namenjen je sodobnim oblikam samostojnega 
učenja. Ima vso potrebno multimedijsko opremo, ki omogoča 
učinkovito samostojno učenje.
Na razpolago je več učnih mest, kjer lahko udeleženci 
brezplačno pridobivajo nova ali dopolnjujejo obstoječa znanja 
iz različnih področij. Ponujamo veliko različnih multimedijskih 
programov za utrjevanje tujih jezikov na različnih stopnjah, 
razne priročnike in slovarje, fiziko, matematiko, desetprstno 
slepo tipkanje, samostojno učenje Worda, program Kam in 
kako, brskanje po internetu in pošiljanje pošte, reševanje 
testov za samopreverjanje znanja tujih jezikov in še bi se 
našlo. V centru se udeleženci učijo, oblikujejo seminarske ali 
diplomske naloge, pripravljajo prošnje za zaposlitev, utrjujejo 
ali pridobivajo znanje računalništva. Uporaba gradiv in učne 
tehnologije v centru je brezplačna in na voljo od 08.00 do 20.00 
ure. Za svetovanje in pomoč pri uporabi učne tehnologije je na 
voljo informatorka.
Invalidi se lahko vključijo tudi v projekt UVNPZ - Uvajanje 
modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega 
znanja, ki prav tako poteka na Ljudski univerzi Velenje. Znanje, 
ki so ga pridobili izven šole (z delom, prostim časom, prijatelji…) 
lahko ovrednotijo in pridobijo potrdilo o sodelovanju ter mnenje 
o ovrednotenih kompetencah. Ovrednotene kompetence jim 
lahko omogočajo boljše možnosti za zaposlitev. V letu 2013 je 
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bila v postopek vključena ena kandidatka.

• V Domu za varstvo odraslih Velenje so z različnimi aktivnostmi, 
ki jih izvajajo skozi vse leto izboljšali kvaliteto življenja njihovih 
uporabnikov.
Z naštetimi aktivnostmi so invalidom, ki prebivajo v njihovem 
dom izboljšali kvaliteto življenja in popestrili dneve: 
- v poletnih mesecih so v sodelovanju z MOV omogočili 
sprehode težje pokretnim starostnikom in invalidom,
- nadaljevanje projekta Hoja v okviru fizioterapije,
- omogočanje uporabnikom oglede predstav in razstav izven 
doma,
- v sodelovanju z dnevnim centrom za starejše organiziran 
sklop predavanj o preprečevanju padcev pri starejših,
- omogočanje uporabnikom in invalidom čim bolj neodvisno 
življenje in poudarjanje njihovih sposobnosti ter utrjevanje le 
teh,
- sodelovanje in povezovanje z MOV, ZD Velenje in Medobčinskim 
društvom invalidov Šaleške doline ter osveščanje uporabnikov 
o njihovih pravicah.

• V Vrtcu Velenje je en otrok, ki je gibalno oviran. Zanj skrbi 
spremljevalka, poskrbljeno je tudi za ugodne materialne in 
prostorske pogoje za nemoteno bivanje v vrtcu. Prav tako 
sodelujejo s surdopedagoginjo, ki naglušnim ali gluhim otrokom 
nudi posebne ure pomoči, kot je zapisano in določeno v odločbi 
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

• Na OŠ Gorica imajo učenko s posebnimi potrebami, ki potrebuje 
prilagojeno mizo in stol, kar so ji na OŠ tudi omogočili.

• Na OŠ Gustava Šiliha imajo zaposleno invalidko, kateri je 
omogočen nemoten dostop z motornim kolesom do delovnega 
mesta. Šola ima dvigalo, parkirno mesto in urejene sanitarije 
za invalide.

• V vseh enotah Lekarne Velenje opravljajo lekarniško dejavnost 
na način, dostopen invalidom. Vstop v njihove lekarne je 
omogočen z invalidskim vozičkom, povsod imajo tudi ločene 
prostore za svetovanje, ki zagotavljajo ljudem zasebnost in 
individualno svetovanje. Ob vseh lekarnah so parkirna mesta 
označena za invalide. V letu 2013 so prenovili Lekarno Center 
Velenje, v katero prihaja tudi največ uporabnikov njihovih 
storitev. Preuredili so vhod, prostor za stranke in prostor za 
svetovanje. Preureditev omogoča boljši pristop za invalidne 
osebe. Prostor za svetovanje je sedaj večji, omogočen je vstop 
tudi gibalno oviranim osebam na invalidskih vozičkih. V letu 
2014 načrtujejo izdelavo ograje ob stopnišču iz ambulante za 
nujno medicinsko pomoč do dežurne lekarne. S tem bo olajšan 
dostop težje gibljivim osebam. V program dela smo uvrstili 
usposabljanje zaposlenih za uporabo slovenskega znakovnega 
jezika. 

• Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje je 
strokovno usposobljena ustanova, ki izobražuje in usposablja 
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Izvajajo dva 
programa:
- prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 
standardom (NIS) ter
- posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). 
Delo v njihovem Centru je timsko in načrtno in vključuje delo 
vseh strokovnih delavcev. Otroka in njegov razvoj spremlja tim 

strokovnjakov od sprejema do zaključka šolanja in usposabljanja. 
Tako je za vsakega otroka narejen individualiziran program. 
Nudijo mu napredovanje, poudarjajo njegova močna področja 
in jih spodbujajo in olajšujejo otrokovo učenje in spoznavanje 
na tistih področjih izobraževanja in usposabljanja, kjer ima 
težave. Njihova ustanova omogoča otrokom in mladostnikom, 
da razvijajo svoje sposobnosti tako, da je zanje primerno, da 
se v teh sposobnostih potrjujejo in doživljajo občutek lastnega 
uspeha in zadovoljstva. Menijo, da jim to odlično uspeva.
Celotno strokovno delo in prizadevanja zaposlenih v šoli je 
»pomagati učencu, da napreduje«(Hewitt, 1998), v duhu 
»izobraževanja, ki je umetnost spodbujanja in ljubezni do 
učenja«. Glavno vodilo pri delu je ravnanje z vsemi ljudmi v 
šoli s spoštovanjem, razumevanjem in prijaznostjo. Da razvijejo 
dobre delovne in učne pogoje, morajo razvijati samospoštovanje, 
samodisciplino in učenje z zgledom. Pri tem pa ne pozabljajo 
na svoje zaposlene. Zaposleni imajo dve invalidni osebi, obe 
delata s polovičnim delovnim časom. 

• Varstveno delovni center SAŠA obravnava odrasle invalidne 
osebe z motnjo v duševnem in telesnem ravzoju. 
Regijski center SAŠA izvaja dnevno storitev, imenovano 
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, za odrasle 
osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju za področje 
16-ih občin oziroma treh upravnih področij (Velenje, Mozirje, 
Žalec). Dnevno storitev VDC izvaja za skupno 93 uporabnikov 
in sicer od ponedeljka do petka, vse delovne dni v letu, med 
6.30 in 16.00 uro. Sedež regijske uprave je v Velenju, Kidričeva 
cesta 19a, kjer deluje tudi največja organizacijska enota Ježek 
Velenje, ki jo obiskuje 47 uporabnikov storitve. 
Center SAŠA aktivno sodeluje z lokalnim okoljem, še posebej 
ponosen je na sodelovanje z občinami Velenje, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki. Tudi v letu 2013 so navedene občine pomagale 
izboljševati kvaliteto opravljenega dela s sofinanciranjem 
programa javnih del za občane-uporabnike storitve VDC. V 
letu 2013 je VDC SAŠA organiziral regijsko srečanje Specialne 
Olimpijade Slovenije, za uporabnike z najtežjimi motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju, in za ta namen na MOV uspešno 
kandidiral na razpisu za sofinanciranje navedene prireditve. 
Enota Ježek Velenje že tradicionalno dobro sodeluje z MOV 
na letnih sejemskih prireditvah, dejavnostih prostovoljstva 
in druženju z Dedkom Mrazom. Večletno sodelovanje z 
donatorjem VIP teniškega turnirja je tudi v letu 2013 pomagalo 
Enoti Ježek Velenje, da je uvedla nov, lastni program v lesni 
delavnici, izdelavo didaktičnih izdelkov. 

• Center za socialno delo Velenje v okviru svojega delovanja, ki 
ga uokvirjata zakonodaja in stroka, svojim uporabnikom ponuja 
in predstavlja zakonske možnosti uveljavljanja pravice do izbire 
družinskega pomočnika. Družinski pomočnik s svojo pomočjo 
omogoča invalidni osebi, da ostaja v domačem okolju.
Eno izmed področij dela Centra za socialno delo je tudi 
obravnava oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno 
življenje in delo. Te osebe lahko uveljavljajo pravice po zakonu 
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. S 
tem zakonom se urejajo pravice za osebe z zmerno, težje in 
težko duševno motnjo v duševnem razvoju ter najtežje telesno 
oviranih oseb. Ena izmed pravic po tem zakonu je tudi vključitev 
varstveno delovne centre (VDC-ji), kar je dober odgovor na 
potrebe teh oseb.
Pri svojem delu strokovni delavci pogosto pridejo v kontakt z 
osebami, ki zaradi kombinacije različnih vzrokov (lažje motnje 
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in v duševnem ali telesnem razvoju, vzgojna zanemarjenost, 
vedenjske motnje, blažjih oblik duševne bolezni) niso zmožne 
za pridobitno delo, pa bi bilo zanje dobro, da so vključene v 
vsakodnevno delovno oz. zaposlitveno aktivnost. Ne morejo se 
vključiti v VDC-je. Gre za zelo raznoliko skupino ljudi, zato je 
zanje potrebno širiti možnosti izbire pri vključitvah v programe, 
ki odgovarjajo njihovim zmožnostim in potrebam. Tem ljudem 
pomagajo v okviru možnosti, da se jim izboljša kvaliteta 
življenja.
V okviru socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, 
ki tudi opredeljuje, da so upravičenci do te pomoči 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, ter druge 
invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in 
nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, so v preteklem 
letu v MO Velenje nudili storitve pomoči na domu trem osebam, 
ki sodijo v ti dve kategoriji upravičenosti. Gre za osebe, katere 
bi brez njihove pomoči na domu bile primorane poiskati 
namestitev v institucionalnem varstvu.

• Inštitut Integra je ustanovljen kot strokovni neprofitni zavod za 
področje izvajanja socialnih storitev, izobraževanja, rehabilitacije 
in trga dela. S svojim poslanstvom in zagotavljanjem storitev 
posredno deluje na širokem področju krepitve socialnega 
dialoga, aktivnega državljanstva, integracij - zlasti na trgu dela, 
predvsem pa razvoja socialnih inovacij in njih implementacije v 
skupnost.
Z zagotavljanjem strokovnih in drugih specialističnih storitev na 
področju zaposlitvene rehabilitacije, skupnostnih ter socialno 
varstvenih programov, izvaja med drugim vrsto izobraževalnih 
seminarjev, delavnic, predavanj, svetovanj za strokovnjake 
različnih strok in razvoja človeških virov nasploh – uporabljajoč 
moderne, inovativne in izobraževalno-sistemske pristope in 
metode pri delu s skupino in posameznikom. 
S svojim strokovnim delovanjem, zlasti pa težnjo po inovativnosti 
ponudbe in programov, je tesno vpet tudi v evropske integracije, 
zlasti na področju izobraževanja odraslih.     
V inštitutu delujejo specializirani strokovnjaki s področij:   
- razvoja človeških virov 
- treninga socialnih veščin
- doktrine socialne in delovne rehabilitacije v zaposlitveni 
rehabilitaciji
- psiho-socialnih in dinamskih pristopov pri delu s posameznikom 
in malo skupino 
- socialnega managementa
- oblikovanja timov in razvoja timskih veščin 
- programov train-the-trainers (usposabljanja trenerjev za 
različne programe)
- socialnih inovacij 
- kvantnega učenja 
- razvoja in raziskav 
Zaradi tega potreba pri zaposlovanju kadrov temelji na 
najmanj univerzitetni ali visoki strokovni izobrazbi s pridobljeno 
specializacijo, oziroma magisterijem in/ali doktoratom 
znanosti. Zaposleni strokovni delavci so zavezani nenehnemu 
strokovnemu izpopolnjevanju in dodatnemu izobraževanju 
(pedagoško andragoška izobrazba, strokovni izpit iz 
zaposlovanja, strokovni izpit na področju posamezne stroke, 
ipd.) 
Integra Inštitut je eden izmed izvajalcev storitev zaposlitvene 

rehabilitacije, kateremu je bila s strani Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti podeljena koncesija 
na podlagi katere strokovnjaki, zaposleni v inštitut opravljajo 
svoje specialistično delo. 
Vse storitve zaposlitvene rehabilitacije vodi, usklajuje in evalvira 
strokovni tim, ki ga v inštitutu sestavljajo redno zaposleni 
strokovnjaki- specialisti z ustrezno strokovno izobrazbo 
medicinske, socialne, psihološke in pedagoške smeri, z 
ustreznimi znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja in 
invalidskega varstva, pridobljenega s specializacijo, dodatnim 
izobraževanjem ali usposabljanjem.
V letu 2013 so normative obravnavanega števila oseb/invalidov 
krepko presegli, kar kaže, da se je na območju Savinjsko-
šaleške in Koroške regije število oseb z zdravstvenimi težavami 
in obolenji močno povečalo. Pri tem velja opozoriti predvsem 
na naraščajoče kazalce rasti težav v duševnem zdravju, na 
podlagi katerih vse mlajše osebe pridobivajo status invalidnosti 
in s tem podporno zaposlovanje, ki tudi od delovnih okolij 
potrebuje več rehabilitacijskega in socialnega znanja pri delu z 
invalidi in ljudmi nasploh.  
S programom socialne vključenosti, ki so ga izoblikovali in 
razvili v INTEGRI sledijo tej inkluzivnosti z upoštevanjem 
najnovejših dognanj na področju socialne in zaposlitvene 
rehabilitacije. Teoretična osnova programa izhaja iz globalne 
teorije preprečevanja socialne izključenosti in marginalizacije 
posameznikov in skupin, praktična pa v delovno-okupacijsko 
naravnanem modelu, ki služi socialni krepitvi posameznika, 
ob hkratnem pridobivanju in utrjevanju delovnih spretnosti in 
veščin. V letu 2013 je bilo v program vključenih 14 invalidov z 
ustrezno odločbo Zavoda RS za zaposlovanje in/ali Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki skozi vsakodnevno 
delovno okupacijo in socialno učenje, pridobivajo in vzdržujejo 
delovne spretnosti in veščine. Program je močno vpet tako v 
lokalno, kot širšo regijsko skupnost in povezan z več podjetji, 
za katere uporabniki programa opravljajo plačane storitve. 
Strokovnjaki, ki se že vrsto let ukvarjajo z vso kompleksnostjo 
duševnega zdravja, zlasti s socialno-integrativnim modelom 
spoštovanja enkratnosti posameznika, z zagotavljanjem psiho-
socialnih podpornih storitev z dodajanjem moči, integracijo in 
socialno vključenostjo uporabnikov psihiatričnih storitev na 
ta način prispevajo k zmanjšanju stigmatizacije, deprivacije, 
marginalizacije in izboljšanju kvalitete življenja uporabnikov v 
lokalnem okolju.
Pod okriljem inštituta deluje skupina za samopomoč, ki se 
srečuje 1 x tedensko, ob petkih med 17.00 in 18.30 uro 
v poslovnih prostorih inštituta. V skupino se vključujejo 
posamezniki/uporabniki s težavami v duševnem zdravju. 
Srečanja potekajo po načelu »pomoč-za-samopomoč«. 
Zaradi specifičnosti potreb uporabnikov (in njihovih izraženih 
želja) ter vzpostavitve notranje skupinske dinamike usmerjajo 
delo skupine strokovno usposobljene osebe z univerzitetno 
izobrazbo humanistične smeri in ustrezno specializacijo na 
področju svetovalno terapevtskih pristopov.

• Osnovna dejavnost Zaposlitvenega centra Gea, zavoda za 
usposabljanje in zaposlovanje invalidov temelji na pripravi 
in zagotavljanju prehrane. Zaposleni invalidi z odločbo o 
zaščitni zaposlitvi pripravljajo obroke hrane za potrebe javne 
kuhinje. V tesnem sodelovanju in podpori MOV, Centrom za 
socialno delo, ter nekaj društev je ZC GEA konec leta 2012 
pričel z zagotavljanjem obrokov (kosil) za potrebe invalidov 
in upokojenih z nizkimi dohodki v lokalni skupnosti in svoje 
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poslanstvo nadaljeval skozi vse leto 2013. V zaposlitvenem 
centru zaposleni invalidi vsakodnevno pripravljajo topel obrok 
za uporabnike javne kuhinje v MOV, poleg tega pa tudi kosila 
za invalide, upokojence in dolgotrajno brezposelne osebe z 
nizkimi dohodki (t.j. do 530,00 € mesečno). Cena kosila se tudi 
v letu 2013 ni spremenila (2,30 €), prejemalo pa se je lahko 
prav tako vse dni v tednu, razen nedelje. 

• Območno združenje Rdečega križa Velenje je izvedlo 
naslednje naloge:
- pomoč invalidom pri urejanju stanovanja in okolice
- pomoč pri dostavi in nakupu življenjskih potrebščin iz trgovin
- spremstvo pri urejanju dokumentacije na sodiščih in Upravnih 
enotah

• Festival Velenje je omogočil:
- na cvetličnem, jesenskem sejmu so VDC Ježek iz Velenja 
omogočili brezplačen najem stojnice za prodajo njihovih 
izdelkov, prav tako so jim omogočili brezplačen najem stojnice 
na osrednjem prizorišču Pikinega festivala in na BazArtu v 
juniju,
- sodelovali so pri izvedbi slovesnosti ob 50-letnici Društva 
gluhih in naglušnih Velenje,
- članom Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje so 
omogočili 50 brezplačnih vstopnic za ogled filmske premiere 
Srečen za umret, z Univerzo so sodelovali pri organizaciji 
Srečanja Veteranskih godb Slovenije,
- gibalno oviranim učencem CVIU Velenje so omogočili 
brezplačen obisk nekaterih prireditev v sklopu Pikinega 
festivala,
- nadaljevanje in nadgradnja sodelovanja Univerze za III. 
življenjsko obdobje Velenje in Pikinega festivala Velenje v 
programih Ustvarjalnih delavnic in Planinskega pohoda.

• Športna zveza Velenje zagotavlja športno rekreativne 
programe za odrasle osebe z oviranostmi in otroke s posebnimi 
potrebami iz sredstev razpisa »Letni program športa«. S 
sredstvi MOV so letno podprti programi športa za invalide, ki 
so včlanjeni v športna društva in klub ter tiste, ki so včlanjeni v 
invalidske organizacije. Odrasli so vključeni v programe kot so 
rusko kegljanje, pikado, šah, ribištvo, pohodništvo, kegljanje, 
namizni tenis, plavanje, otroci s posebnimi potrebami pa v 
programe plavanja po Halliwick metodi.

• Gorenje: Zdravje zaposlenih je njihov dolgoročni cilj, zato 
spodbujajo pozitiven odnos do življenja. V okviru promocije 
zdravja spodbujajo skrb vsakega zaposlenega za ohranjanje 
svojega fizičnega in psihičnega zdravja. Na zdravje in bolezen 
vpliva mnogo dejavnikov. Zavedati se je potrebno, da na večino 
dejavnikov ne morejo vplivati. To so psihosocialni in družbeni 
dejavniki, osebnostna struktura posameznikov, njihova stališča, 
pričakovanja in odnosi z bližnjimi. 
Posebna skrb in ustrezne aktivnosti strokovnih sodelavcev, 
v sodelovanju s pooblaščenimi in osebnimi zdravniki, je 
namenjena invalidom. Po nastanku invalidnosti za vsakega 
posameznega invalida poskušajo najti rešitev v smislu 
najustreznejšega delovnega mesta, z ergonomsko prilagoditvijo 
ali prerazporeditvijo na drugo delovno mesto. Konec leta 2013 
je bilo v Gorenje d.d. zaposleno 247 delovnih invalidov ali 6% 
vseh zaposlenih, od tega 17 delavcev s statusom kategoriziranih 
mladoletnikov. Število invalidov se je v preteklem letu povečalo, 
kar pripisujemo predvsem starajoči se delovni sili. 

Zaradi administrativnih premikov mej aktivnega vključevanja 
v delo se delavec ne bo staral počasneje, zato v aktualnem 
času ergonomija postaja temeljno področje, kjer bodo morali še 
naprej iskati možnosti prilagoditev delovnih okolij starajoči se 
delovni sili. V letu 2013 so v okviru projekta »Ergonomija«, ki je 
v podjetju proces stalnih izboljšav s ciljem prilagajanja delovnih 
mest delavcem in njihovim delovnim zmožnostim že od leta 
2008, preoblikovali 129 delovnih mest, na katerih delo opravlja 
280 zaposlenih.
                                 
• V družbi Veplas in v družbah poslovnega sistema Veplas 
namenjajo posebno skrb zagotovitvi primernega dela 
zaposlenim, ko se soočijo z invalidnostjo in preprečevanju 
vzrokov za nastanek invalidnosti. V invalidskem podjetju 
zagotavljajo delo 21 invalidom. 

• V Premogovniku Velenje vseskozi razvijajo podporno okolje, 
službe in programe, ki omogočajo lažje uvajanje invalidov v 
delovno okolje. 
Aktivni so na področju rehabilitacijskega socialnega dela 
in zaposlovanja invalidov. Ustaljena aktivnost služb je 
zagotavljanje ustreznega dela delavcem z zmanjšano delovno 
zmožnostjo. Le te usposabljajo za druga ustrezna dela, pri tem 
pa sodelujejo z Dispanzerjem za medicino dela, prometa in 
športa in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Skrbijo za ergonomsko urejevanje delovnih mest.
Invalidom iščejo ustrezno zaposlitev v okviru celotne skupine 
družbe Premogovnik Velenje. V okviru hčerinskega podjetja 
HTZ, ki zaposluje tudi invalide iz trga delovne, odpirajo 
nove programe in delovna mesta, ki so posebej namenjena 
zaposlovanju invalidov.
V centru za usposabljanje in izobraževanje izvaja pomembno 
vlogo pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov, z željo pri njih 
razviti lastne človeške vire, s ciljem uspešnega razvoja poklicne 
kariere.
Vseskozi opravljajo različne načine ukrepov kako preventivno 
delovati na zaposlene:
- Urejen imajo trajen način opozarjanja na nevarnosti ter 
opozarjanja na pravilen način in potek dela.
- Opravljajo ukrepe varovanja zdravja ter vodijo ustrezne 
projekte namenjene skrbi za zdravje. 
- Organizirano imajo področje psihološkega svetovalnega 
dela.

• Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje je omogočila 
starejšim in invalidom vseživljenjsko učenje, zdravo življenje, 
vzpodbujanje aktivnega kulturnega delovanja, s ciljem 
ponovnega vključevanja starejših v aktivno družbo in s 
poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju. V programu 
združuje študijske skupine, študijske krožke in druge 
samo-organizirane skupine starejših, ki delujejo na načelih 
prostovoljstva, proste izbire, vzajemnosti, medsebojne pomoči, 
izmenjavi znanja, izkušenj in prijateljstva med člani. Dejavnosti 
potekajo pod vodstvom usposobljenega mentorja in v naprej 
dogovorjenem izobraževalnem programu. Dejavno se s 
prostovoljnim delom vključuje tudi v občinske in republiške 
projekte, ki vplivajo na izboljšanje kakovosti življenja v lokalnih 
okoljih. Med člani univerze je veliko invalidov, ki v teh aktivnostih 
iščejo predvsem samopotrditev v smislu pridobljenih znanj in 
ohranjanja psihofizičnih sposobnosti.
Skupine starejših ljudi za samopomoč delujejo pod okriljem 
društva VID-vseživljenjsko izobraževalno društvo Velenje. 
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delujejo po sistemu učenja v krožkih. Krožek vodi mentor po dogovorjenem in predhodno 
sprejetem programu dela, kjer se letno izvede od 30 do 50 ur učnega programa. Evalvacija  
 
znanja je običajno izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo in z interno ali javno prireditvijo 
ob zaključku šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na prireditvah širšega kulturnega 
okolja regije in je v letu 2012 samostojno ali kot soorganizator izvedla 59 prireditev. 
Delovanje društva deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov na nepridobitni 
dejavnosti. 

- število krožkov                                                   59 
- število mentorjev                                                35 
- število animatorjev                                             54 
- število lokacij izobraževanja                                19 
- število prostovoljnih ur                                   6163 

 
     Udeleženci izobraževanja starejših 

 
Število udeležencev: 792 
Delež  žensk in moških: 84, 60 % žensk in 15,40 % moških 
Povprečna starost: 64,5 let 
Izobrazbena struktura udeležencev 
Osnovnošolska izobrazba: 138 
Srednješolska in gimnazijska izobrazba: 437 
Višješolska izobrazba in univerzitetna 
izobrazba: 

209 

Magisterij: 8 
 

3. Predstavitev vodstva in organov društva 
 
Vodstvo društva predstavlja tričlansko predsedstvo, ki ga vodi predsednica Marija Vrtačnik, 
podpredsednica Jelka Fužir ter poslovna sekretarka. Poslovna sekretarka je edina zaposlena 
oseba v društvu za polni delovni čas. Skladno s statutom o vseh pomembnejših vprašanjih 
odloča upravni odbor društva, strokovno soodločanje in povezavo s članstvom v krožkih 
zagotavlja strokovni odbor.  
 

4. Prikaz dejavnosti 
 
Vsebina in obseg dejavnosti je podan  v brošuri Andragoškega društva Univerze za III. 
življenjsko obdobje Velenje za šolsko leto 2012/2013 kjer so opredeljeni: 

 Izobraževalni program 
 Kulturne prireditve v okolju 
 Prireditve v sklopu občinskih prireditev 
 Mednarodne prireditve 
 Humanitarni projekti 

 
 
 
 
 
 
 

Skupine vodijo prostovoljci – voditelji skupin, ki so za to 
posebej usposobljeni. Na našem področju skupine delujejo v 
Velenju, in sicer osem v Domu za varstvo odraslih Velenje za 
stanovalce doma in ena, ki jo sestavljajo članice iz različnih 
predelov Velenja. Skupaj z voditeljskim parom skupina šteje 
do dvanajst članov, praviloma starih nad 65 let. Mlajši člani 
skupin so večinoma invalidi. Srečujejo se enkrat tedensko ob 
istem času in v istem prostoru. Temeljna dejavnost je pogovor. 
Vsebina pogovora so teme, ki udeležence povezujejo ter temelji 
na posredovanju lastnih izkušenj in življenjskih zgodb.

• Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje 
povezuje vse njihove invalide preko Odborov invalidov Mestne 
občine Velenje, občine Šoštanj, občine Šmartno ob Paki in 
Aktiva delovnih invalidov Premogovnik Velenje. Skrbijo za 
neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov, nudijo pomoč 
invalidom za ohranjanje zdravja po težkih operativnih posegih 
ali po nastanku invalidnosti, izvajajo program ohranjanja psiho-
fizičnih sposobnosti invalidov skozi rekreacijo in šport, prvo 
osebno in socialno pomoč in integriranje invalidov v kulturno 
in družbeno življenje. Tako so omogočili invalidom kopanje v 
bazenih, letovanje na morju s strokovno vodeno rekreacijsko 
telovadbo. Izvedli so območno tekmovanje v streljanju z zračnim 
orožjem in avtorally kot najštevilčnejšo skupinsko rekreativno 
dejavnost invalidov. Dvakrat letno organizirajo tekmovanje v 
različnih športnih disciplinah za uvrstitev na državni nivo. V 
svojih prostorih so organizirali strokovna predavanja na različne 
teme. 

• Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje ustvarja 
možnosti za enakopravno in
čim bolj popolno vključevanje v življenjsko, delovno okolje in 
družabno življenje ter posredovanje pravilnih in pravočasnih 
informacij s področja zakonodaje, izobraževanja, pravic in 
dolžnosti. V letu 2013 so izvajali program Usposabljanje za 
aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti 
gluhih, naglušnih in gluhoslepih. V okviru programa so 
uporabnikom in njihovim družinam ter svojcem nudili osebno 
pomoč pri soočanju s težavami, stiskami in pri reševanju 
nepredvidenih situacij. Izvajali so individualno svetovanje in 
pomagali pri pisanju prošenj ter izpolnjevanju obrazcev. Preko 
javnih del so zaposlili invalida ter izvedli naslednje dogodke: 
podelitev tehničnih pripomočkov, predavanje in praktični prikaz 
temeljnih postopkov oživljanja, okroglo mizo in poročilo o 
izvedenih aktivnostih ob 50. obletnici, predavanje o javnem 
nastopanju, delavnico o raku, predavanje o slušnih aparatih 
in tečaj slovenskega znakovnega jezika. V preteklem letu 
so izvajali tudi program Informativna dejavnost, ki je zajemal 
navezovanje stikov in sodelovanje z različnimi institucijami in 
lokalno skupnostjo. V okviru programa so izvedli okrogli mizi 
z naslovom Odprta vprašanja življenja v tišini in Predstavitev 
kandidata za predsednika ZDGNS. Sodelovali so na Festivalu 
prostovoljstva, izdali so glasilo Glas tišine in informirali svoje 
člane z objavami prispevkov v lokalnih časopisih in glasilu. 
Izvajali so tudi program Kultura gluhih, ki je obsegal vključevanje 
v kulturne aktivnosti, pripravo gledaliških predstav, deklamacij, 
obeleževanje pomembnih kulturnih in ostalih dogodkov, razne 
ustvarjalne delavnice in predavanja. V okviru programa so 
izvedli razstavo ročnih del članov ob 50. obletnici delovanja 
društva, udeležili so se Mednarodnega dneva gluhih in 
naglušnih v Novi Gorici ter sprejema članov invalidskih društev 
MOV. Aktivnosti so zajemale delavnice slikanja na svilo, 

izdelave darilnih škatel, izdelavo ikeban, venčkov in novoletnih 
voščilnic. V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih so izvedli 
še program Rekreacija in šport, ki je zajemal številne športne 
panoge, krepitev psihofizične kondicije, organizacijo državnega 
prvenstva in sodelovanje na njih, pohode in podobno.  

• Združenje multiple skleroze – podružnica Saša Velenje 
izvaja program poverjeniških obiskov, ki so namenjeni težko 
pokretnim in nepokretnim članom, organizirajo seminarje za 
usposabljanje mladostnikov in mlajših oseb z MS, izvajajo 
obnovitvene rehabilitacije članov z MS v zdraviliščih, izvajajo 
družinske rehabilitacije za uporabnike invalidskih vozičkov in 
njihovih svojcev. Najbolj socialno ogroženim članom pomagajo 
pri odstranjevanju arhitektonskih ovir (v domačem okolju), 
nabavi kurjave, obleke, ter s paketi RK, udeležujejo se športnih 
prvenstev, izvajajo skupinsko telovadbo.
- 7. 3. 2013 so se udeležili 2. slovenske konference Skupnost 
po meri invalidov.
- 23. 3. 2013 so ob Svetovnem dnevu prostovoljstva sodelovali 
pri predstavitvi društev in prostovoljnih dejavnosti v MOV.
- 16. 10. 2013 so se udeležili delavnice na temo Zdravstva, 
sociale in izobraževanja v organizaciji MOV.
- Kot člani Slovenske banke hrane SIBAHE so omogočili oskrbo 
s hrano članom društva, ki so se znašli v socialni stiski.
- Njihov član je bil izvoljen v skupino za pripravo Strategije 
razvoja socialnega varstva v MOV za obdobje 2013-2016. 

• »Invalid« Društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo 
Konovo:
Namen in cilj društva je spodbujanje invalidov, da sami aktivno 
spoznavajo, krepijo in ohranjajo svoje sposobnosti (krepitev 
samozaupanja in osebne moči). Pomoč pri obvladovanju 
invalidnosti (na področju zdravja), svetovanje ter socialno 
– psihološko pomoč ob različnih osebnih stiskah. Izvajajo 
programe psihosocialna pomoč in osebna asistenca 
invalidom, plavanje in vadba v vodi kot terapevtsko sredstvo 
ortopedskih invalidov, usposabljanje za aktivno življenje - 
delavnice ustvarjalnosti, invalidom in osebam z invalidnostjo 
prirejeni šport in rekreacija, ohranjanje in izboljšanje zdravja 
gibalno oviranih invalidov in oseb z invalidnostjo v slovenskih 
zdraviliščih. Programa šport in rekreacija, ki vsebuje pikado, 
kegljanje na vrvici, šah, streljanje z zračnim orožjem, plavanje, 
pohodništvo, nordijsko hojo, druženje ob plesu se udeležuje 
221 članov, dejavnosti so izvajali v 893 urah. Udeležujejo se 
športnih tekmovanj na državnem nivoju Zveze društev Invalid 
in Koroški regiji društev invalidov.
Društvo deluje na področju KS Konovo in širše z namenom 
in cilji, da so podpora javnim službam s pomočjo posebnih 
psihosocialnh programov.
V letu 2013 je program Psihosocialne pomoči in osebne 
asistence invalidom izvajalo 11 prostovoljcev za 28 uporabnikov. 
Program je obsegal 1340 ur.
V programu Pomoč Invalid Invalidu je 9 prostovoljcev 24 
uporabnikom nudilo 1002,5 ur neposredne pomoči v obliki 
obiskov in pogovorov na domu in iskanjem strokovne pomoči.
Društvo Invalid Konovo izvaja tudi program ustvarjalne 
delavnice, ki se ga udeležuje trideset uporabnic.

• Društvo Sožitje Velenje je v letu 2013 izvajalo številne 
aktivnosti s ciljem izboljšanja življenja invalidov in njihovih 
staršev oziroma skrbnikov. Aktivnosti so se izvajale skladno z 
letnim planom dela Društva. Izvajali so naslednje nacionalne 
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programe izobraževanja in usposabljanja: 
- program enotedenskih izobraževanj in usposabljanj družin z 
osebam z motnjo v duševnem razvoju, ki se ga je v letu 2013 
udeležilo devet družin
- enotedenske izobraževalne programe vseživljenjskega 
učenja oseb z motnjo v duševnem razvoju, ki se jih je udeležilo 
enaindvajset članov
- izobraževanje spremljevalcev – prostovoljcev, ki se ga je 
udeležilo pet prostovoljcev oziroma članov društva Sožitje 
Velenje

Društvo Sožitje je izvajalo tudi aktivnosti in programe na lokalni 
ravni. V okviru programa za usposabljanje in razbremenjevanje 
družin z osebami z motnjo v duševnem razvoju, so oktobra 
organizirali tridnevni vikend seminar v Termah Olimia, ki se ga je 
udeležilo 82 oseb, od tega 28 oseb z motnjo v duševnem razvoju. 
V okviru posebnih socialnih programov so izvedli tradicionalno 
prednovoletno srečanje družin z osebami z motnjo v duševnem 
razvoju, ki se ga je udeležilo 152 članov društva, tradicionalno 
miklavževanje, društveno ekskurzijo na Avstrijsko Koroško in 
v Zgornjo Savinjsko dolino, s petinpetdesetimi udeleženci. V 
okviru programa samopomoči so izvedli obiske osemnajstih 
družin na domu, katerih osebe z motnjo v duševnem razvoju 
niso vključene v nobeno institucionalno obliko izobraževanja 
ali varstva. Izvedli so tudi dve predavanji za starše otrok z 
motnjo v duševnem razvoju in sicer o vlogi, pristojnostih in 
odgovornostih skrbnikov oseb z motnjo v duševnem razvoju, 
skladno z zakonskimi določili, ter o spremembah zakonskih 
določil, ki opredeljujejo socialni status oseb z motnjo v 
duševnem razvoju. 
V okviru vseživljenjskega učenja oseb z motnjo v duševnem 
razvoju so organizirali dva obiska kino predstav v Celju 
ter dve popoldanski učni delavnici. Povprečna udeležba je 
bila štirinajst oseb z motnjo v duševnem razvoju. V okviru 
rehabilitacijskih programov so bili izvedeni obiski (5 obiskov 
skozi vse leto) termalnih bazenov v Termah Topolšica. V letu 
2013 se je obiskov povprečno udeležilo 38 oseb z motnjo v 
duševnem razvoju. Organizirali so tudi 10 srečanj s kegljanjem 
s povprečno udeležbo 12 oseb z motnjo v duševnem razvoju.

• V okviru projekta »Socialna vključenost starejših v Mestni 
občini Velenje« je v letu 2013 deloval Center dnevnih aktivnostih 
za starejše občane Mestne občine Velenje. Odprt je bil dvakrat 
tedensko, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih od 9. do 12. ure. 
V času druženja so pripravljali različne družabne igre, kot so 
igrica spomin, človek ne jezi se, domino, šah, kratkočasnica 
in podobno. Izvajali so vaje razgibavanja, vaje za krepitev 
koncentracije in spomina, pa vaje za krepitev ravnotežja v 
borbi proti padcem v starosti, pogovarjali so se o potrebnem 
ravnanju, kako preprečiti padce, pa o borbi proti sladkorni 
bolezni, visokem pritisku in še o čem. Prostovoljka s strani UNI 
3 je ob ponedeljkih vodila sprehode v okolico (občasno v družbi 
stanovalcev Doma za varstvo odraslih in članov Društva za 
boj proti raku). Koordinatorka programa »Starejši za starejše« 
je ob četrtkih vodila ustvarjalno delavnico izdelave cvetja iz 
papirja, čestitk in drugih ročnih spretnosti. Delavnice krepitve 
spomina in koncentracije je v okviru medsebojnega sodelovanja 
pričela predsednica Društva za boj proti raku, včasih pa so jih 
izvajali tudi sami. Center je v letu 2013 že drugič sodeloval pri 
izdelavi artiklov za bazar Društva prijateljev mladine, saj so jim 
želeli priskočiti na pomoč pri njihovi humanitarni dejavnosti. 
V spomladanskih mesecih so se priključili projektu Ljudske 

univerze »Modni velikani - oblačimo drevesa«, v okviru katerega 
so v zdraviliškem parku v Topolšici oblekli drevo v pletenine. 

5. Odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno 
življenje invalidov
5.1. Ureditev dostopov za invalide na javnih cestah in ulicah v 
mesto in sicer:
• V letu 2013 so na območju Krajevne skupnosti Gorica uredili 
dostop za invalide na vozičku v stanovanjski blok Koželjskega 
ulica 1, 
• v bloku Goriška cesta 44 so vgradili dvigalo in s tem omogočili 
invalidom dostop v višja nadstropja, na parkirišču pri blokih 
Goriška 61 – 65 so bile sanirane stopnice in nameščeno 
držalo za varnejšo hojo po stopnicah. Okoli novega poslovno 
stanovanjskega kompleksa je zgrajen pločnik, ki omogoča 
varnejši dostop za invalide, urejeno je bilo tudi eno začasno 
parkirišče za invalide v času gradnje poslovno stanovanjskega 
objekta, 
• ponižali so dva robnika na pločniku proti pokopališču in enega 
pri Super novi.
• Na avtobusni postaji v Velenju je izobešen vozni red tako, 
da je viden in dostopen invalidnim osebam z zmanjšano 
mobilnostjo. 
5.2. Ustrezna horizontalna in vertikalna označitev obstoječih 
parkirnih mest
Mestna občina Velenje je izvedla oz. obnovila naslednje 
označitve:
• Označitev parkirišč na Stantetovi, Kardeljevem trgu, pred 
Zdravstvenim domom, na Koželjskega ulici, na Goriški in na 
Cankarjevi.
5.3. Zagotavljanje neoviranega gibanja invalidnim osebam
• Avtobusna postaja v Velenju je glede zagotavljanja pravic 
potnikov, ki jih določa Uredba (EU) št. 181/2011 ustrezno 
opremljena. Zagotovljeni so nediskriminatorni pogoji dostopa 
pri prevozu invalidnih oseb in oseb z zmanjšano mobilnostjo 
in posredovanje informacij. V brezplačnem mestnem prometu 
zagotavljajo z dvema avtobusoma tudi prevoz invalidnim 
osebam z dostopom na avtobus z invalidsko rampo.
• Odprtje sodobnih javnih sanitarij ob velenjskem jezeru.
• Označitev stopnic pri pošti z rumeno barvo/odsevnimi 
trakovi.
• Montaža INOX držala na stopnicah v križišču Šaleške in 
Rudarske ceste (nasproti nakupovalnega centra Mercator).
• V letu 2013 so na Centru za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje ob notranji klančini v šoli namestili ograjo 
(držalo). Poleg tega so pridobili predračun za ureditev klančine 
pred vhodom v šolo, tako da bo možen dostop do šole z vozički 
tudi s Kidričeve ceste.
• Upravna enota Velenje in MOV sta izvedli menjavo vhodnih 
vrat, ki so sedaj samopomična.
• KS Bevče je v letu 2013 udeležbo invalidom na dejavnostih 
in programih KS spodbujala in omogočala z organizacijo 
posebnih prevozov in organizacijo prireditev v Domu krajanov, 
kjer arhitekturna zasnova upošteva dostop in gibanje invalidnim 
osebam.
• V Premogovniku Velenje imajo na zunanjih objektih 
odpravljene grajene in komunikacijske ovire. Dostop v upravno 
zgradbo Premogovnika Velenje je urejen tako, da omogoča 
neovirano gibanje invalidnim osebam. V zgradbi sta vgrajeni 
tudi dve dvigali, ki omogočata uporabo invalidnim osebam. Na 
osrednjem parkirišču Premogovnika Velenje so štiri parkirna 
mesta, označena za invalide.
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• V Domu za varstvo odraslih Velenje so uredili okolico doma 
vključno s klančino za invalide.
• Namestitev šestih zvočnih signalov na semaforjih.
• Na Šolskem centru Velenje v skladu z veljavno zakonodajo 
omogočajo izobraževanje invalidnim osebam. Pred namestitvijo 
invalidnega dijaka v izobraževalno ustanovo pristojni organ 
preveri ustreznost namestitve in izpolnjevanje pogojev. V 
primeru gibalno oviranih otrok, ki nimajo odločbe, poskrbijo 
za medsebojno pomoč sošolcev, prilagojeno izvajanje športne 
vzgoje in drugih šolskih aktivnosti, po potrebi pa tudi učno 
pomoč.
 
6. Ostalo
• Urad za investicije in razvoj Mestne občine Velenje je v letu 
2013 dodelil najemniška neprofitna stanovanja štirim invalidom 
in sicer eni gluhonemi družini na Koželjskega 3, osebi s pljučno 
embolijo na Šercerjevi 13, osebi na invalidskem vozičku na 
Prešernovi 7c in invalidki na Kraigherjevi 8.
• Iz proračuna smo v letu 2013 sofinancirali 30 društev: 
Društvo distrofikov Slovenije, Inštitut Vir, Celje, Društvo za 
kronično vnetno črevesno bolezen, Maribor, Slovensko društvo 
za celiakijo, Celje, Društvo za boj proti raku Velenje, Zveza 
delovnih invalidov Slovenije, medobčinsko društvo invalidov 
šaleške doline, Združenje multiple skleroze Slovenije, Šent, 
Župnijska Karitas Velenje, Vid - vseživljenjsko izobraževalno 
društvo, Velenje, Društvo Sožitje Velenje, Društvo psoriatikov 
Slovenije, Maribor, Društvo paraplegikov JZ Štajerske, Društvo 
ledvičnih bolnikov, Sl. Gradec, Društvo klic upanja, Celje, 
Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov, Celje, Humanitarno 
ekološko društvo najdi nas, Velenje, Društvo upokojencev 
Velenje, Društvo rejnic Celjske regije, Društvo upokojencev 
Šentilj Velenje, Šaleški koronarni klub, Društvo bolnikov z 
osteoporozo, Slovensko društvo Hospic, Slovenska zveza za 
javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Slovenska zveza za 
javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Društvo revmatikov 
Slovenije, Društvo invalid Konovo, Invalidsko društvo Ilco Mb 
– Celje, Ustanova mali vitez, Počitniško društvo Kažipot.
• Okoli 55 socialno šibkim družinam in posameznikom, 
med katerimi je polovica invalidov, smo zagotovili možnost 
brezplačnega toplega obroka dnevno.
• Na podlagi Pravilnika o uveljavitvi enkratne izredne denarne 
pomoči v Mestni občini Velenje smo našim občanom dodelili 
285 pomoči, med katerimi so bili prejemniki pomoči tudi starejši, 
invalidi z nizko pokojnino in brezposelni invalidi.
• Invalidska društva so za izvedbo svojih programov brezplačno 
koristila skupščinsko dvorano, dvorano Nova, dvorano v 
Glasbeni šoli, Kulturni dom.
• Občina sofinancira tudi programe javnih del, kamor so 
vključeni invalidi.
• Mestna občina Velenje je imela na dan 31. 12. 2013 zaposlenih 
13 invalidov, od tega so bili štirje javni delavci.

                                                                                   Pripravila: 
 Katja Remic Novak, univ. dipl. med. kom., l. r. 

Strokovna  delavka Urada za družbene dejavnosti

Valter Golob, l. r. 
Predsednik Sveta za invalide:

                

Predlagatelj: ŽUPAN                                           Faza: Predlog	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, 94/2007–UPB2, 27/2008-odl. US, 76/2008, 79/2009, 
51/2010 in 40/2012-ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji  ____ seji, dne 
_______________ sprejel naslednji

PROGRAM ZA IZBOLJŠANJE 
ŽIVLJENJA INVALIDOV V MOV 

ZA OBDOBJE 2014 - 2017
Sodobni pogled na položaj invalidov temelji na zagotavljanju 
enakih možnosti, človekovih pravic in temeljnih svoboščin za 
vse ter boja proti diskriminaciji, predsodkom in stereotipom.

Po konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov (1. 
člen), ki jo je Republika Slovenija ratificirala 2. 4. 2008 
so invalidi »ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, 
intelektualnimi ali senzornimi okvarami (mednje se uvrščajo 
slepi, slabovidni, gluhi, naglušni in gluhoslepi), ki jih v povezavi 
z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi 
polno in učinkovito sodelovali v družbi«. Iz Ustave Republike 
Slovenije (14. člen) izhaja, da invalidnost ne sme vplivati na 
preprečevanje instituta varovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, niti ne na enakost pred zakonom vseh državljank in 
državljanov. Pomembno pravno podlago za preprečevanje in 
odpravljanje diskriminacije invalidov ter ustvarjanje pogojev za 
enake možnosti na vseh področjih življenja uvaja tudi Zakon o 
izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10), ki je 
bil sprejet konec leta 2010.

Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV) je v okviru 
zagotavljanja čim bolj ugodnih razmer za vsestransko dobrobit 
njenih občank in občanov pri načrtovanju in izvajanju svojih 
nalog zavezana k iskanju vključujočih rešitev, kar pomeni, da 
je posebna skrb namenjena prav občankam in občanom, ki 
bi zaradi različnih življenjskih okoliščin utegnili biti prikrajšani 
(med drugim tudi invalidom). 
Z namenom širše kampanje osveščanja o težavah in 
intenziviranja konkretnih aktivnosti v smeri odpravljanja 
raznovrstnih ovir, s katerimi se srečujejo invalidi v Velenju, je 
MOV leta 2003 pristopila k projektu Listina »Občina po meri 
invalidov« in leta 2004 prejela omenjeno listino. 

Svet MOV je leta 2005 sprejel Sklep o ustanovitvi in nalogah 
Sveta za invalide MOV. Svet za invalide je strokovno in 
posvetovalno telo, ki povezuje in usklajuje delo ter aktivnosti 
vseh, ki se ukvarjajo z invalidi na območju MOV. S svojim delom 
zagotavlja celovit pristop obravnavanja in urejanja področja 
invalidov v občini. 

Znotraj projekta deluje tudi delovna skupina, ki je sestavljena iz 
predstavnikov občine, invalidskega podjetja HTZ I.P., Inštituta 
Integra, Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline, 
Svetovalnega središča na Ljudski univerzi Velenje, Turistično 
informacijskega centra Velenje in zainteresirane javnosti na 
področju invalidov. Delovna skupina razvija ustrezne programe 
za kvalitetno življenje invalidov, povezuje in vzdržuje podporne 
mreže za invalide, organizira strokovne konference in omizja 
ter skrbi za prenose dobrih praks in inovativnih programov v 
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lokalno okolje.

Prvi strateški dokument MOV za uresničevanje skupne naloge 
zagotavljanja dostopnosti grajenega okolja, javnih prevozov, 
informacij ter raznovrstnih storitev in programov invalidnim 
osebam smo naslovili Program za izboljšanje življenja invalidov 
v MOV za obdobje 2005-2009. Po izteku prvega je bil pripravljen 
nov Program za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 
2010-2013. 

S pripravo Programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV 
za obdobje 2014 do 2017 nadaljujemo z uspešno in ustaljeno 
prakso sistematičnega načrtovanja ukrepov na področju 
zagotavljanja dostopnosti. Program vsebuje nabor ukrepov, 
razvrščenih pod sedemnajst ključnih ciljev, in sicer:
1. Osveščanje in informiranje javnosti o invalidski problematiki
2. Rehabilitacijski programi 
3. Strokovno-podporne storitve in programi
4. Dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov
5. Vzgoja in izobraževanje
6. Delo, zaposlitev, materialna in socialna varnost
7. Družinsko življenje in spoštovanje osebne integritete
8. Skrb za zdravje
9. Kultura
10. Šport in rekreacija
11. Vera in duhovna oskrba
12. Vključenost invalidov v oblikovanje politike in načrtovanje 
invalidskega varstva
13. Akti občine, ki urejajo vprašanja za uresničevanje pravic 
invalidov
14. Materialna, finančna in vsebinska podpora delovanju 
invalidskih organizacij in posvetovanje pri odločanju o invalidskih 
zadevah
15. Usposabljanje strokovnega kadra za komuniciranje in 
neposredno delo z osebami s posebnimi potrebami
16. Spremljanje in ugotavljanje učinkov sprejetih ukrepov za 
osebe s posebnimi potrebami
17. Mednarodno sodelovanje občine in invalidskih organizacij v 
občini na področju invalidskega varstva

Ena izmed prioritetnih nalog v MOV je stalen pretok informacij 
in vsebin s področja zagotavljanja enakih možnosti in krepitve 
socialne vključenosti invalidnih oseb v življenje lokalne 
skupnosti. Zavedamo se, kako pomembna je dostopnost  
grajenega  okolja,  informacij  in  prevozov  kot  temeljnega  
pogoja  za uresničevanje pravice do enakih možnosti invalidnih 
oseb. Zagotoviti želimo še kontinuirano izvajanje programov 
in storitev s področij športa in rekreacije, kulture, vzgoje in 
izobraževanja ter zdravja, socialnega varstva in zaposlovanja 
za aktivno vključevanje invalidnih oseb v vsakdanje življenje 
lokalne skupnosti. Z ukrepi programa za zagotavljanje 
neoviranega dostopa do grajenega okolja, javnih prevozov, 
informacij ter raznovrstnih storitev in programov v MOV so 
predvidene aktivnosti, k izvedbi katerih se lahko zaveže lokalna 
skupnost, ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter v okviru 
sprejetih finančnih načrtov posameznih nosilcev.
Nosilci ukrepov so organi MOV ter posamezni javni zavodi, 
javna podjetja, društva in druge institucije v MOV. Ukrepi so 
oblikovani bodisi kot njihove redne naloge (ki jih ti izvajajo kot 
zakonsko obvezo ali v okviru osnovnega poslanstva oziroma 
dejavnosti), bodisi kot ukrepi projektne narave (enkratna 
izvedba). V prihodnjih štirih letih si bomo še naprej prizadevali 

za ohranitev vseh državnih javnih institucij, ki se ukvarjajo z 
invalidsko problematiko, saj želimo še naprej zagotavljati vse 
storitve občanom v MOV. Drugačna organizacija institucij bi 
lahko zmanjšala pristojnosti na območju MOV in tako oddaljila 
izvajalce in uporabnike storitev. 

Izhodišča za pripravo akcijskega načrta: 
• Smernice OZN (Standardnih pravil OZN o izenačevanju 
možnosti invalidov, Resolucija 48/96, 20.12.1993) 
• Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, z 
dne 22.10.2008, ki ga je na 1. redni seji sprejel Upravni odbor 
ZDIS z dopolnitvami na sejah dne 10.11.2008, 14.12.2009, 
12.11.2010 in 7.11.2013
• Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (ratifikacija: 
2. 4. 2008; MKPI, Uradni list RS-MP, št. 10/08) 
• Akcijski program za invalide 2014-2021 (sprejela Vlada RS 
dne 9.1. 2014)
• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, 
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih 
stavb (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/09 Odl. US) 
• Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 9/07 Odl. US, 
18/07 Skl. US, 57/08,90/09 – Odl. US, 62/10-ZUPJS, 56/11 
Odl. US, 87/11 in 40/12-ZUJF)
• Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/2012) 
• Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
(Uradni list RS, št. 16/07, 14/09 Odl. US, 84/11 Odl. US, 87/11 
in 96/12-ZPIZ-2)
• Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list 
RS, št. 3/07, 52/10 Odl. US in 58/11-ZUOPP-1) 
• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 
84/10 Odl. US)
• Statut MOV (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 
26/07 in 18/08) 
• Razpis za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 
2003 Zveze delovnih invalidov Slovenije 

1. OSVEŠČANJE, SVETOVANJE IN INFORMIRANJE 
UKREP: Osveščanje in informiranje delodajalcev o zakonodaji s 
področja zaposlovanja invalidov, o strokovni podpori in finančnih 
spodbudah pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov … (v 
obliki zloženk, delavnic, dopisov, po telefonu, elektronski pošti 
ali z osebnim stikom) 
Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Osveščanje javnosti o potrebah invalidov in opravljanje 
dejavnosti za ozaveščanje javnosti o invalidih, ki so usmerjene 
proti stereotipom, predsodkom in škodljivim praksam, tudi 
tistim, povezanim s spolom in starostjo, obenem pa osveščanje 
o dobrih praksah na vseh področjih družbenega delovanja 
(preko medijev, konferenc, s posveti, z akcijami ozaveščanja, 
zgibankami, delavnicami  ipd.) 
Nosilci: MOV – Urad za družbene dejavnosti v sodelovanju z 
društvi invalidov, nevladnimi organizacijami, šolami, itd.
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Delovanje Sveta za invalide (posvetovalno telo župana) 
z nalogo opozarjanja in podajanja pobud za odpravo vseh vrst 
ovir in nefunkcionalnih rešitev v grajenem in družbenem okolju 
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ter informiranja javnosti o aktivnostih in problemih, s katerimi 
se soočajo invalidi
Nosilca: MOV – Urad za družbene dejavnosti, Svet za invalide 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Delovanje delovne skupine v okviru projekta »Občina 
po meri invalidov«. Razvijanje ustreznih programov za kvalitetno 
življenje invalidov, povezovanje in vzdrževanje podporne mreže 
za invalide, organiziranje strokovnih konferenc, omizij ter 
prenosi dobrih praks in inovativnih programov v lokalno okolje
Nosilca: MOV – Urad za družbene dejavnosti, delovna skupina
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Informiranje invalidov in individualna psihosocialna 
pomoč
Nosilec: Zavod RS  za zaposlovanje, Območna služba Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Svetovanje invalidom in njihovim svojcem (svetovanje 
pri pogojih pridobivanja in uveljavljanja pravic, pogojih 
vključevanja v rehabilitacijske in druge integracijske programe, 
informiranje in svetovanje pri vključevanju v trg dela in invalidom 
prilagojena delovna okolja) 
Nosilec: Integra Inštitut
Rok za izvedbo naloge: naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Informiranje invalidov o trgu dela v lokalnem okolju
Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Vključevanje brezposelnih invalidov, prijavljenih 
v evidencah ZRSZ, v poglobljeno karierno svetovanje, v 
zdravstveno zaposlitveno svetovanje in v rehabilitacijsko 
svetovanje
Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Tekoče informiranje in obveščanje javnosti glede 
izvajanja obveznega invalidskega zavarovanja, zakonodaje s 
tega področja, o predvidenih spremembah (informacije v obliki 
zloženk, brošur, na spletnih straneh, v medijih, sodelovanja in 
predstavitve zainteresirani javnosti, društvom …)  
Nosilec: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
Območna enota Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Ureditev spletne strani MOV - Predstavitev projekta 
»Občina po meri invalidov« in zagotavljanje informacij o 
aktivnostih na področju izboljšanja življenja invalidov v MOV
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti
Rok za izvedbo: leto 2014
UKREP: Interaktivna platforma za invalide in osebe z oviranostmi 
(spletna stran z blogom) 
Nosilca: Integra Inštitut, MOV
Rok za izvedbo: leto 2014

UKREP: Informiranje potencialnih upravičenk in upravičencev 
oziroma uporabnic in uporabnikov ter njihovih bližnjih o storitvah 
pomoči na domu izvajalca Centra za socialno delo Velenje 
preko svoje spletne strani in tiskanih medijev
Nosilca: MOV – Urad za družbene dejavnosti, Center za 
socialno delo Velenje

Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Informiranje občank in občanov ter turistk in turistov o 
dostopnosti turističnih znamenitosti v Velenju preko Turistično 
informacijskega centra - TIC
Nosilec: TIC Velenje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Izvajanje prilagojenega vodenja po mestu Velenja za 
invalidne osebe 
Nosilec: TIC Velenje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja  po potrebi 
oziroma na željo naročnika

UKREP: Vodnik po stalni Zbirki slovenske sodobne umetnosti 
– Gorenje na velenjskem gradu za slepe in slabovidne
Nosilec: Galerija Velenje
Rok za izvedbo naloge: 2014-2017

UKREP: Vodnik za invalide
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti 
Rok za izvedbo naloge: 2014

UKREP: Osveščanje o dostopnosti kulturnih vsebin za gibalno 
ovirane
Nosilca: Galerija Velenje, MOV – Urad za družbene dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Vodič v Braillovi pisavi, ki si ga je mogoče izposoditi in 
vodič s prilagojeno velikostjo, fontom in kontrastom pisave.
Nosilec: Muzej Velenje
Rok za izvedbo naloge: 2014

UKREP: Povezovanje invalidov s predsedniki krajevnih 
skupnosti, v katerih bivajo in opozarjanje invalidov o problemih 
v krajevnih skupnostih na sestankih, na katerih se družijo s 
sokrajani in hkrati rešujejo tekočo problematiko.
Nosilci: Krajevne skupnosti v MOV
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Predavanja o pravicah invalidov z okvarami sluha 
in pravicah pri nabavi slušnih aparatov ali natis zgibank o 
pravicah.
Nosilca: MOV – Urad za družbene dejavnosti, Medobčinsko 
društvo gluhih in naglušnih Velenje
Rok za izvedbo naloge: leto 2015

UKREP: Predavanja o pravicah slepih in slabovidnih invalidov 
in natis zgibank o pravicah.
Nosilca: MOV – Urad za družbene dejavnosti, Medobčinsko 
društvo gluhih in naglušnih Velenje
Rok za izvedbo naloge: leto 2015

UKREP: Anketa o potrebah za življenje in delo invalidnih oseb 
in njihovih pričakovanjih.
Nosilca: MOV – Urad za družbene dejavnosti, Integra Inštitut 
Rok za izvedbo naloge: leto 2014

UKREP: Obiskovanje Središča za samostojno učenje Velenje 
in Svetovalnega središča Velenje. Invalidom je na voljo 
brezplačno svetovanje in informiranje o vseh izobraževalnih 
možnostih v širšem lokalnem okolju.
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Nosilec: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: »Črni bar« - program osveščanja in socialno-
izkustvenega učenja o oviranostih slepih in slabovidnih oseb. 
Delovno-izkustveni prostor je namenjen tako obiskovalcem 
(mala, kontrolirana  skupina), kot prikazu veščin slepih in 
slabovidnih oseb.     
Nosilci: Integra Inštitut v sodelovanju z Zvezo slepih in 
slabovidnih Slovenije in MOV 
Rok za izvedbo naloge: leto 2015

UKREP: Učeča se skupnost – osveščanje in izobraževanje 
javnosti o invalidnosti in oviranostih (omizja, konference, odprta 
predavanja)
Nosilci: Integra Inštitut v sodelovanju z društvi 
Rok za izvedbo naloge: 2014 

2. REHABILITACIJSKI PROGRAMI
UKREP: Vključevanje brezposelnih invalidov prijavljenih v 
evidencah ZRSZ ter oseb z omejitvami in ovirami v postopke 
zaposlitvene rehabilitacije (vključitev v postopek pridobitve 
statusa invalida po ZZRZI, vključitev v storitve zaposlitvene 
rehabilitacije ...)
Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Izvajanje storitev zaposlitvene in poklicne rehabilitacije 
invalidov (skladno s strokovnimi standardi ZZZRI)   
Nosilec: Integra Inštitut 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja (podlaga 
koncesija MDDSZEM) 

UKREP: Socialno podjetje (aktivacijski programi namenjeni 
izboljšanju zaposlitvenih možnosti oseb z zdravstvenimi 
težavami ter brez statusa invalida – ranljive skupine)
Nosilci: Integra Inštitut, MOV, nevladni sektor  
Rok za izvedbo naloge: leto 2015

UKREP: Pomoč nepokretnim članom Združenja multiple 
skleroze Slovenije – podružnica SAŠA Velenje, ki jo nudi 
osebna asistentka.
Nosilec: Združenje multiple skleroze Slovenije – podružnica 
SAŠA Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Program socialne in delovne vključenosti invalidov 
(z ustrezno določbo ZRSZ in/ali ZPIZ), namenjen ohranjanju 
socialnih in delovnih veščin ter aktivacijski programi namenjeni 
izboljšanju zaposlitvenih možnosti invalidov  
Nosilec: Integra Inštitut 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Skupine za samopomoč za osebe s težavami v 
duševnem zdravju 
Nosilci: Integra Inštitut, Center za socialno delo Velenje, 
Psihiatrični dispanzer  
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki že teče (širitev 2014)

UKREP: Rehabilitacijska obravnava oseb s poškodbo glave 
(vzpostavitev centra, strokovna obravnava, rehabilitacija) 
Nosilec: Integra Inštitut 

Rok za izvedbo naloge: 2015

UKREP: Specialistična obravnava otrok in mladostnikov s 
kombiniranimi oviranostmi   
Nosilec: Integra Inštitut – Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše  
Rok za izvedbo naloge: 2015

UKREP: Center za obravnavo avtizma – celostna skrb za 
osebe z avtizmom in njihove družine na zdravstvenem, 
izobraževalnem in socialnem področju
Nosilci: Integra Inštitut, MOV, SCOMS, CVIU Velenje 
Rok za izvedbo naloge: 2016/2017

UKREP: Možnosti uveljavljanja pravice do poklicne rehabilitacije 
čim večjemu številu delovnih invalidov pri ZPIZ in promoviranje 
te pravice zavarovancem, delodajalcem in drugi zainteresirani 
javnosti (poklicna rehabilitacija v obliki usposabljanja na 
delovnem mestu ali prilagoditvi delovnega mesta in poklicna 
rehabilitacija v obliki šolanja za pridobitev ustrezne strokovne 
izobrazbe)
Nosilec: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
Območna enota Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje
Rok za izvedbo naloge: se že izvaja

3. STROKOVNO-PODPORNE STORITVE IN PROGRAMI
UKREP: Izvajanje programov in ukrepov s področja socialnega 
varstva – poleg izpolnjevanja zakonskih obveznosti lokalne 
skupnosti (plačilo/doplačilo socialnovarstvenih storitev) 
spodbujanje in vzpostavitev dopolnilnih, novih programov v 
lokalni skupnosti, po katerih se izkazuje potreba 
Nosilci: MOV – Urad za družbene dejavnosti, javne institucije, 
društva 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Spodbujanje razvoja mreže programov podpore in 
pomoči invalidom in njihovim svojcem, ki jih izvajajo nevladne 
organizacije, s sofinanciranje programov s področja socialnega 
varstva 
Nosilci: MOV – Urad za družbene dejavnosti, invalidske 
organizacije, društva 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Dnevni center za osebe s težavami v duševnem 
zdravju
Nosilci: Integra Inštitut, Center za socialno delo Velenje, MC 
Velenje
Rok za izvedbo naloge: leto 2015

UKREP: Poizvedba in začetek načrtovanja dnevnega centra 
ter bivalnih enot za osebe z motnjo v duševnem razvoju 
Nosilec: Društvo Sožitje Velenje
Rok za izvedbo naloge: 2014-2017

UKREP: Stanovanjska skupina za osebe s težavami v 
duševnem zdravju
Nosilci: Integra Inštitut, MOV – Urad za družbene dejavnosti, 
Center za socialno delo Velenje
Rok za izvedbo naloge: leto 2015

UKREP: Posvetovalnica – Psihosocialno svetovanje invalidom, 
osebam z zdravstvenimi oviranostmi, ter njihovim svojcem 
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Nosilec: Integra Inštitut 
Rok za izvedbo naloge: leto 2014

UKREP: Stanovanjska skupina za invalide z nastanitvenimi 
programi s 16-urno strokovno podporo
Nosilci: Integra Inštitut, MOV – Urad za družbene dejavnosti, 
društva  
Rok za izvedbo naloge: leto 2017

UKREP: Vpeljava sodobnih tehnologij v delovni proces izvajalca 
socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu Centra za 
socialno delo Velenje - vzpostavitev programa za telefonsko 
beleženje delovnega časa socialnih oskrbovalk
Nosilec: Center za socialno delo Velenje
Rok za izvedbo: leto 2014

UKREP: Vpeljava sodobnih tehnologij v delovni proces socialne 
oskrbe na domu Centra za socialno delo Velenje - vzpostavitev 
programa za telefonsko beleženje delovnega časa zaposlenih
Nosilec: Center za socialno delo Velenje
Rok za izvedbo: leto 2014

UKREP: Sofinanciranje socialno-varstvenih programov, 
ki ljudem z različnimi oblikami oviranosti nudijo podporo 
za samostojnejše življenje in omogočajo njihovo aktivno 
vključevanje v skupnost, preko rednih letnih javnih razpisov 
(sofinanciranih do 17 programov letno)
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: (Do)plačevanje stroškov oskrbe za bivanje v 
stanovanjskih skupinah za osebe s težavami  v duševnem 
zdravju, letno v povprečju 2 občankam in občanom MOV
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti
Rok za izvedbo: Redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: (Do)plačevanje oskrbe in bivanja občankam in 
občanom MOV, ki so vključeni v institucionalno varstvo v 
posebnih socialno varstvenih zavodih po Zakonu o socialnem 
varstvu, mesečno v povprečju 40 občankam in občanom MOV
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti
Rok za izvedbo: Redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Financiranje pravice do izbire družinskega  pomočnika 
oziroma družinske  pomočnice po
Zakonu o socialnem varstvu, letno v povprečju 18 upravičenkam 
in upravičencem
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti 
Rok za izvedbo: Redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Dostopnost do lekarniških storitev (zdravil, medicinskih 
pripomočkov in ostalih izdelkov)
Nosilec: Lekarna Velenje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Izvajanje programov vseživljenjskega učenja oseb z 
motnjami v duševnem zdravju tj. usposabljanje in izobraževanje 
odraslih oseb za aktivno življenje in delo.
Nosilec: Društvo Sožitje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Vključitev oseb, ki se ne morejo usposobiti za 

samostojno življenje in delo v Varstveno- delovni center 
Savinjsko-Šaleške regije. Gre za osebe z zmerno, težjo in 
težko duševno motnjo v duševnem razvoju ter najtežje telesno 
ovirane osebe.
Nosilec: VDC SAŠA 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Spremljanje potreb po različnih oblikah pomoči 
invalidom, ki se bodo pojavljale v prihodnje v lokalnem okolju in 
bodo vezane na Zakon o dolgotrajni oskrbi in na ostale zakone, 
ki so pristojni za to področje (npr. služba mobilne pomoči, 
izvajanje socialnega servisa v okviru socialnovarstvene storitve 
pomoč družini po Zakonu o socialnem varstvu)
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Osebna asistenca za invalide doma, na delovnem 
mestu, pri izobraževanju in pri vključevanju v okolje. Invalidi 
imajo možnost živeti v skupnosti in enako kot drugi odločati o 
svojem življenju ter imeti podporo pri izvajanju tistih dejavnosti, ki 
jih ne morejo izvajati sami zaradi vrste in stopnje invalidnosti. 
Nosilec: Center za socialno delo Velenje
Rok za izvedbo naloge: v skladu s sprejetjem Zakona o osebni 
asistenci

UKREP: Ustanovitev strokovnega združenja za podporno 
zaposlovanje v RS (pridobitev članstva v evropski zvezi 
podpornega zaposlovanja)
Nosilci: Integra Inštitut, MOV, invalidska društva, invalidske 
organizacije, zaposlitveni centri, GZ, OZ, podjetja v skupnosti/
regiji,…) 
Rok za izvedbo naloge: 2015

4. DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ IN 
PREVOZOV
UKREP: Skrb za urejene ceste in druge prometne površine 
(ceste, pločniki, avtobusne postaje, …)
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Skrb za urejene ostale javne površine (pešpoti, trgi, 
modre cone, zelenice, …)
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Skrb za zagotavljanje urbane opreme (koši, klopi, ...)
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Skrb za primerno široke pločnike  
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Skrb za zadostno število in dostopnost do parkirnih 
mest (garažne hiše, časovno omejeno parkiranje) in skrb za 
nadzor nad spoštovanjem cestno prometne ureditve ter nad 
upravičenostjo uporabe parkirnih mest  
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Izgradnja pločnikov s klančinami prirejenimi za ljudi s 
posebnimi potrebami ob vseh novo načrtovanih cestah  
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Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti 
Rok za izvedbo naloge: od leta 2014 dalje

UKREP: Ureditev klančin na vseh pločnikih, kjer še niso 
urejene  
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti 
Rok za izvedbo naloge: od leta 2014 dalje

UKREP: Zagotovitev dostopnosti do objektov (poslopja so 
dobro označena z napisi tako na fasadi kot v notranjščini, imajo 
dovolj sedežev in toalet, dostopna dvigala, klančine, ograje in 
stopnice ter nespolzka tla)  
Nosilci: MOV – Urad za komunalne dejavnosti, upravniki
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Označitev začetka in konca stopnic v podhodih z 
rumeno barvo
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Označitev javnih stopnic z rumenimi trakovi
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti 
Rok za izvedbo naloge: od leta 2014 dalje

UKREP: Skrb za urejenost in dostopnost do javnih stranišč
Nosilca: MOV – Urad za komunalne dejavnosti, Urad za 
urejanje prostora 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Ureditev stopnišča z držali, ki olajšajo uporabo stopnic 
starejšim, gibalno oviranim in slabovidnim pri Cvetličarni PUP 
na Cankarjevi 1
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Skrb za vzdrževanost in preglednost cest
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Zagotavljanje pretočnosti prometa
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Zagotavljanje dostopnosti, varnosti, vzdrževanosti, 
čistosti, in osvetlitve postaj in postajališč
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Zagotavljanje informacij o linijah, voznem redu in 
uporabnosti za osebe s posebnimi potrebami
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Skrb za urejenost in vzdrževanost prometne 
signalizacije
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Nadzor nad uporabo parkirnih mest, rezerviranih za 
osebe z oviranostmi ter ukrepanje ob ugotovitvenih kršitvah
Nosilec: MOV – Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo 
okolja

Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Zagotovitev prednostnih parkirnih mest in postajališč 
za ljudi s posebnimi potrebami
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Zagotavljanje brezplačnega javnega prevoza (Lokalc) 
tudi za osebe s posebnimi potrebami (rampa za invalide)
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Izgradnja in posodobitev infrastrukture, izgradnja 
dvigal in ureditev klančin v zgradbah Šolskega centra Velenje 
na lokaciji Trg mladosti 3. 
Nosilci: ŠCV, MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: po potrebi

UKREP: Indukcijske zanke v prostorih, kjer so javne prireditve, 
srečanja ipd. 
Nosilca: Galerija Velenje, Muzej Velenje
Rok za izvedbo naloge: do leta 2017

UKREP: Namestitev indukcijske zanke v Domu za varstvo 
odraslih Velenje v okviru rekonstrukcije doma 
Nosilec: Dom za varstvo odraslih Velenje
Rok za izvedbo naloge: 2015-2017

UKREP: Namestitev indukcijske zanke v Vili Bianca
Nosilec: TIC
Rok za izvedbo naloge: leto 2017

UKREP: Pomoč invalidom pri urejanju stanovanja in okolice, 
pomoč pri dostavi in nakupu življenjskih potrebščin iz trgovin ter 
spremstvo pri urejanju dokumentacije na sodiščih in Upravnih 
enotah
Nosilec: Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Usposabljanje voznikov in uslužbencev Izletnika 
Celje, ki prihajajo v osebne kontakte s potniki tako, da bodo 
znali nediskriminatorno obravnavati invalidne osebe.
Nosilec: Izletnik Celje d.d.
Rok za izvedbo naloge: do leta 2017

UKREP: Izgradnja pločnika na Lipo
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: leto 2014-2015

UKREP: Nakup premičnih klančin za premagovanje arhitekturnih 
ovir v okviru projekta Clear
Nosilec: Muzej Velenje – Grad Velenje
Rok za izvedbo naloge: od leta 2014 naprej

UKREP: Oprema gradu Velenje z brezžičnim domofonom v 
okviru projekta Clear
Nosilec: Muzej Velenje – Grad Velenje
Rok za izvedbo naloge: od leta 2014 naprej

UKREP: Označitev parkirnega mesta za invalide pred Gradom 
Velenje in označitev prehodov ter stopnic s kontrastnim 
trakom
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Nosilec: Muzej Velenje – Grad Velenje
Rok za izvedbo naloge: od leta  2014 naprej

UKREP: Izhod s pločnika na krožišču Pesje-pokopališče 
(klančina)
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: od leta 2014 naprej

UKREP: Klančina za vstop na pločnik mimo bloka Jenkova 9
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: od leta 2014 naprej

UKREP: Skrb za zvočne signale na vseh semaforjih v MOV, da 
so vedno delujoči 
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Javne površine, zagotavljanje prilagoditev in oznak v 
prometu 
Opredelitev ukrepa: ureditev javnih površin v centru mesta 
za slepe in slabovidne ter za gibalno ovirane osebe - izvedbe 
klančin, nižanje robnikov, označevanje rezerviranih parkirnih 
mest za invalide  s prometno signalizacijo, nameščanje zvočne 
in svetlobne signalizacije na cestnih prehodih 
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: konkretne pobude k odpravi arhitekturnih in 
komunikacijskih ovir in vsebinskim prilagoditvam v zasebnem 
sektorju
Nosilci: MOV - Svet za invalide, invalidske organizacije, 
društva 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Izdelava ograje ob stopnišču iz ambulante za nujno 
medicinsko pomoč do dežurne lekarne, s katero bo olajšan 
dostop težje gibljivim osebam.
Nosilec: Lekarna Velenje
Rok za izvedbo naloge: leto 2014

UKREP: Ureditev sanitarij za invalide na Upravni enoti Velenje
Nosilec: Upravna enota Velenje
Rok za izvedbo: 2014-2015

UKREP: Zagotovitev 2 parkirnih mest za invalide na parkirnem 
prostoru pred dvorano v KS Škale- Hrastovec (označitev in 
postavitev ustrezne table)
Nosilca: MOV, KS Škale-Hrastovec
Rok za izvedbo: leto 2014

UKREP: Nadzor nad uporabo parkirnih mest, rezerviranih za 
osebe z oviranostmi, na območju MOV
ter ukrepanje ob ugotovljenih kršitvah 
Nosilec: MOV - Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo 
okolja
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Zagotavljanje prehodnosti javnih površin na območju 
MOV za nemoteno gibanje. Ukrepanje pri parkiranju na pločnikih, 
križiščih in drugih površinah, kjer parkiranje in odlaganje stvari 
ni dovoljeno.
Nosilec: MOV – Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo 

okolja
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Izgradnja 15 neprofitnih najemnih stanovanj, 
prilagojenih gibalno oviranim, v stanovanjski soseski PSO 
Gorica Velenje
Nosilec: MOV – Urad za razvoj in investicije
Rok za izvedbo: sredi leta 2014

UKREP: Oddaja 15 stanovanj na različnih lokacijah na območju 
MOV, prilagojena invalidnim osebam 
Opredelitev ukrepa: zagotovitev najemnih stanovanj za gibalno 
ovirane osebe (slepi, gluhi, slabovidni)
Nosilec: MOV – Urad za razvoj in investicije
Rok za izvedbo: leto 2014

UKREP: Izplačevanje subvencij za najemnine najemnikom 
neprofitnih stanovanj iz proračuna MOV in najemnikom tržnih 
stanovanj (neprofitni del iz proračuna MOV, tržni del se deli na  
50% MOV in 50% iz državnega proračuna)
Nosilci: MOV – Urad za razvoj in investicije v sodelovanju s 
centri za socialno delo 
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Upoštevanje predlogov po dodatnih parkirnih mestih 
za invalide in označitev le teh, v kolikor se pojavi potreba
Nosilec: MOV – Urad za komunalne dejavnosti
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Vgraditev dvigala za dostop v prvo nadstropje 
Glasbene šole Velenje
Nosilec: Glasbena šola Velenje
Rok za izvedbo naloge: do leta 2017

UKREP: Gradnja/adaptacija – Rehabilitacijski center SAŠA 
regije – celostna rehabilitacija invalidov  
Nosilci: Integra Inštitut, MOV in občine SAŠA regije, RRA, 
Ministrstvo za regionalni razvoj (investicije) 
Rok za izvedbo naloge: leto 2016

5. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
UKREP: Osveščanje otrok in mladine o invalidski problematiki 
preko delavnic, predavanj, zloženk, dodatnih vzgojnih in 
izobraževalnih vsebin
Nosilci: Vzgojni in izobraževalni zavodi v MOV, invalidske 
organizacije, društva 
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Učna pomoč invalidnim osebam v času izobraževanja 
in financiranje spremljevalcev predšolskih in osnovnošolskih 
otrok s posebnimi potrebami. Zagotavljanje individualne učne 
pomoči na vseh nivojih izobraževanja na podlagi odločitve 
Komisije za usmerjanje, financiranje spremljevalcev predšolskih 
in osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami v skladu z 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Nosilci: MOV – Urad za družbene dejavnosti, vzgojni in 
izobraževalni zavodi v MOV
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Aktivnosti za integracijo otrok, mladostnikov in 
mladostnic z oviranostmi v sistem redne vzgoje in izobraževanja. 
Zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva v vrtcih ter delovanje 
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osnovnošolskega izobraževanja, ki zagotavlja otrokom in 
mladostnicam in mladostnikom z oviranostmi prilagojeno 
izvajanje programov in dodatno strokovno pomoč (v skladu 
z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami) ter 
aktivnosti, ki niso zakonske obveznosti 
Nosilci: Vzgojni in izobraževalni zavodi v MOV  
Rok za izvedbo: po potrebi

UKREP: Izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k integraciji ter 
razvijanju in ohranjanju pozitivnega odnosa do različnosti 
in invalidnosti tako pri dijakih na Šolskem centru Velenje kot 
pri zaposlenih in drugih, ki vstopajo v vzgojno izobraževalni 
proces
Nosilec: Šolski center Velenje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Zagotavljanje dodatne strokovne pomoči, prilagoditev 
ter pripomočkov na Šolskemu centru Velenje v skladu z 
odločbo o usmeritvi in smernicami za delo z dijaki s posebnimi 
potrebami. Povezovanje z MOV in ostalimi organizacijami za 
izvedbo le-tega (financiranje pogojev in dodatnih pripomočkov 
za lažjo izvedbo vzgojno izobraževalnega procesa in programa 
tudi za gibalno ovirane dijake in zaposlene).
Nosilci: ŠCV, MOV – Urad za družbene dejavnosti, 
organizacije
Rok za izvedbo: po potrebi

UKREP: Sodelovanje in povezovanje Šolskega centra Velenje 
z organizacijami v lokalnem okolju, ki vključujejo uporabnike s 
posebnimi potrebami oziroma so namenjene ljudem s posebnimi 
potrebami v okviru projekta prostovoljno delo, projektnih dni za 
dijake in podobnih aktivnosti (na Šolskem centru Velenje bodo 
zagotovili strokovno podporo projektu prostovoljno, MOV pa bo 
finančno podprla dodatne aktivnosti in projekte)
Nosilci: ŠCV, MOV, organizacije
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Osveščanje dijakov Šolskega centra Velenje o 
položaju in posebnih potrebah posameznih skupin ljudi v okviru 
predavanj za dijake, izobraževanj in dodatnih usposabljanj 
učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter mentorjev v 
delovnih organizacijah, v katere se dijaki vključujejo za delo in 
razumevanje posebnih potreb. Aktualne vsebine bodo na šolah 
vključevali v programe v okviru razrednih ur, vsakodnevnega 
ravnanja in z zgledom pozitivnega odnosa.
Nosilec: ŠCV
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Izobraževanje zaposlenih za delo z osebami s 
posebnimi potrebami
Nosilec: Galerija Velenje
Rok za izvedbo: 2014-2017

UKREP: Izobraževalni programi za odrasle invalide. Vsako 
leto vsaj 120-urni izobraževalni program Usposabljanje za 
življenjsko uspešnost – Moj korak.
Nosilec: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Rok za izvedbo: do leta 2017

UKREP: Sofinanciranje in podpora projektom/programom, 
ki se odvijajo v vrtcih, šolah, na javnih mestih in v nevladnih 
organizacijah ter spodbujajo samostojno odločanje in aktivno 

participacijo mladih z različnimi oblikami oviranosti (preko 
javnih razpisov za lokalne in mednarodne mladinske in otroške 
projekte/ programe)
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti 
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja                      

UKREP: Financiranje prevoza v šolo in iz šole za učence 
iz MOV, ki imajo odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo 
in obiskujejo pouk v Centru za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje, Zavodu za gluhe in naglušne, Centru za 
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik in Zavodu 
Dobrna (oziroma glede na potrebe)
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti 
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Financiranje spremljevalcev predšolskih in 
osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami v skladu z Zakonom 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, zagotavljanje 
dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 
vključene v redne oddelke vrtcev in osnovnih šol, zagotavljanje 
spremljevalk in spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami 
v času zimovanj in letovanj.
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti 
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja         

UKREP: Izobraževanje strokovnih delavcev v invalidskih 
podjetjih in zaposlitvenih centrih
Nosilec: Integra Inštitut 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja (ZZRZI) 

UKREP: Izobraževanje mentorjev v različnih delovnih okoljih in 
učnih delavnicah pri delu z invalidi in invalidnimi osebami 
Nosilec: Integra Inštitut 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja (ZZRZI) 

UKREP: Izobraževanje socialnih managerjev za pridobitev 
certifikata (vodij socialnih podjetij)
Nosilec: Integra Inštitut
Rok za izvedbo naloge: leto 2015

UKREP: Produktna šola z učnimi delavnicami za invalide 
različnih oviranosti (slepi, gluhi, tetraplegiki, …)
Nosilca: Integra Inštitut, MOV 
Rok za izvedbo naloge: 2016 
6. DELO, ZAPOSLITEV, MATERIALNA IN SOCIALNA 
VARNOST

UKREP: Krepitev sodelovanja organizacij v lokalnem okolju 
pri reševanju dolgotrajno brezposelnih oseb in drugih ranljivih 
skupin (invalidi)
Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Povečano sodelovanje s potencialnimi delodajalci za 
povečane možnosti zaposlovanja brezposelnih invalidov
Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Promoviranje aktivne politike zaposlovanja, 
zaposlitvene rehabilitacije in ostalih možnosti koriščenja 
finančnih spodbud v primeru zaposlitve invalida v invalidskih 
podjetjih in pri potencialnih delodajalcih v lokalnem okolju
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Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Sodelovanje na zaposlitvenih razgovorih brezposelnih 
invalidov pri potencialnih delodajalcih v lokalnem okolju
Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Strokovni tim Premogovnika Velenje »REHA tim« 
celostno obravnava invalidne osebe in skupaj z njimi ter 
menedžmentom soustvarja optimalne rešitve za obravnavanega. 
Poleg tega organizirajo psihološko svetovanje oz. osebno 
psihološko pomoč, opravljajo preventivne ukrepe v okviru 
različnih programov: za znižanje nezgod pri delu, za znižanje 
bolniškega staleža, za krepitev kostno-mišičnega sistema, 
program preventivne rekreacije in zdravstvene preventive. 
Nosilci: Premogovnik Velenje in ostale institucije
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Za produktivno zaposlitev invalidov Premogovnik 
Velenje usposablja invalide s praktičnim delom na konkretnem 
delovnem mestu, omogoča in financira različne izobraževalne 
oblike in prilagaja že obstoječa delovna mesta invalidnim 
delavcem. Premogovnik Velenje je ustanovitelj invalidskega 
podjetja HTZ, kjer se zaposlujejo v glavnem invalidi, za katere 
ni mogoče zagotoviti ustreznega dela v okviru Premogovnika. 
Nosilec: Premogovnik Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Organizacija seminarjev za vodilne delavce in 
mentorje za delo z invalidnimi osebami v Premogovniku 
Velenje, v okviru katerega deluje Aktiv invalidov in sodelovanje 
z različnimi institucijami: z Zavodom za zaposlovanje, Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje, Zavodom za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, izobraževalnimi institucijami, s Centrom 
za rehabilitacijo invalidov Celje, z Inštitutom Integra in drugimi.
Nosilci: Premogovnik Velenje in ostale institucije
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Zaposlovanje in izobraževanje oseb s posebnimi 
potrebami za delo v Galeriji Velenje in v Muzeju Velenje v 
okviru javnih del
Nosilca: Galerija Velenje, Muzej Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Ohranjanje in zaposlovanje invalidov v občinski upravi; 
ohranjanje s pridobitvijo statusa invalida tekom zaposlitve in 
nove zaposlitve invalidov 
Nosilec: MOV 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Vključevanje brezposelnih invalidov, prijavljenih 
v evidencah ZRSZ, v ukrepe aktivne politike zaposlovanja 
(subvencije, javna dela …)
Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Opozarjanje pristojnih služb na ovire pri zaposlovanju, 
spremljanje aktualne problematike na področju zaposlovanja in 
opozarjanje na ovire 
Nosilca: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje 
MOV, Svet za invalide 

Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Zaposlitveni center za invalide z aktivacijski programi, 
ki so namenjeni izboljšanju zaposlitvenih možnosti  - ukrepi za 
zaposlovanje invalidov v zaščitenem delovnem okolju 
Nosilci: Izvajalci socialnih/rehabilitacijskih storitev, nevladne 
organizacije
Rok za izvedbo naloge: leto 2016

UKREP: Informiranje podjetij o možnostih uveljavljanja 
nadomestne izpolnitve kvote (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov v 62. členu določa, da morajo 
delodajalci, ki zaposlujejo 20 delavcev ali več, zaposlovati 
invalide v okviru določene kvote od celotnega števila zaposlenih 
delavcev; delodajalci, ki ne zaposlujejo invalidov morajo v sklad 
mesečno plačevati prispevek za spodbujanje zaposlovanja 
invalidov v višini 70% minimalne plače, kar trenutno znaša 
523,67 evrov za vsakega invalida, ki bi ga bil delodajalec 
dolžan zaposliti za izpolnitev predpisane kvote; 64. člen 
zakona omogoča podjetjem, ki ne zaposlujejo invalidov ali jih 
zaposlujejo v manjšem številu, kot imajo predpisano kvoto, da 
sklenejo pogodbo o medsebojnem sodelovanju z invalidskim 
podjetjem oz. zaposlitvenim centrom in se jim tako priznajo 
stroški dela v višini zneska 12 minimalnih plač letno za vsakega 
invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti v okviru predpisane 
kvote; Predlaga se, da se organizira širša akcija seznanjanja 
delodajalcev o možnosti uveljavljanja nadomestne izpolnitve 
kvote, saj se s tem zaposluje invalidne osebe v lokalnem 
okolju, kar posledično predstavlja tudi razbremenitev socialnih 
transferjev.)
Nosilci: Koncesionarji zaposlitvene rehabilitacije, invalidska 
podjetja 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Zaposlovanje invalidov oziroma oseb z odločbo o 
priznani invalidnosti v občinski upravi in javnih zavodih, katerih 
(so)ustanoviteljica je MOV, uresničevanje obveznosti kvotnega 
zaposlovanja invalidov, ki jo delodajalcem nalaga Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Nosilci: MOV, pravne osebe, katerih (so)ustanoviteljica je 
MOV 
Rok za izvedbo: Redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za izvedbo 
programov javnih del in drugih programov aktivne politike 
zaposlovanja (MOV kot naročnica programov z izjavo o 
izvajanju programa v javnem interesu in/ali MOV kot naročnica 
programov z zagotavljanjem sredstev za kritje deleža  stroškov 
zaposlitev v okviru programov javnih del)
Nosilci: MOV v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in 
izbranimi izvajalci programov javnih del
Rok za izvedbo: Redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Socialno podjetje – Zaposlitveni center/zaposlovanje 
invalidov z odločbo o zaščitni zaposlitvi 
Nosilca: Integra Inštitut, MOV 
Rok za izvedbo naloge: naloga, ki se že izvaja, širjenje 
programa 2014

UKREP: Socialni inkubator – socialna podjetja in zaposlovanje 
invalidov in drugih ranljivih skupin
Nosilci: Integra Inštitut, RRA, MOV, ministrstva 
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Rok za izvedbo naloge: 2015

UKREP: Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg 
dela 
Nosilci: Integra Inštitut, MOV, CVIU, VDC SAŠA
Rok za izvedbo: 2015

7. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE 
INTEGRITETE
UKREP: Osveščanje javnosti o družinskem življenju invalidov: 
spodbujanje pozitivnega stališča do poroke, starševstva in 
spolnosti oseb s posebnimi potrebami 
Nosilci: MOV – Svet za invalide, invalidske organizacije, 
društva, mediji 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Izvajanje različnih aktivnosti oz. programov za 
usposabljanje, razbremenjevanje in ohranjanje psihofizičnega 
zdravja v družinah z osebami z motnjo v duševnem razvoju
Nosilec: Društvo Sožitje Velenje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja.

8. SKRB ZA ZDRAVJE
UKREP: Izvajanje predavanj, izobraževanj in okroglih miz 
s področja zdravstvenega varstva z namenom, da bi se z 
osveščanjem zmanjšalo število hujših bolezni, ki se lahko 
stopnjujejo do invalidnosti oz. zmanjševanje kvalitete življenja 
Nosilca: Zdravstveni dom Velenje, Zavod za zdravstveno 
varstvo Celje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Izvajanje predavanj, izobraževanj in okroglih miz 
s področja duševnega zdravja in osebnostnega razvoja, z 
osveščanjem zmanjševanja rizičnosti duševnih obolenj, oz. 
zmanjšanja kvalitete življenja 
Nosilec: Integra Inštitut
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Izvajanje pomoči na domu (PND), ki spada v okvir 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu po Zakonu 
o socialnem. PND se izvaja kot javna služba in obsega socialno 
oskrbo oseb z oviranostmi, starejših in drugih oseb, ki se jim 
s tako oskrbo lahko nadomesti vključitev v institucionalno 
varstvo
Nosilca: Center za socialno delo Velenje v sodelovanju z 
Uradom za družbene dejavnosti MOV 
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: (Do)plačevanje stroškov oskrbe za bivanje v 
stanovanjskih skupinah za osebe s težavami  v duševnem 
zdravju, letno v povprečju 2 občankam in občanom MOV
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti 
Rok za izvedbo: Redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: (Do)plačevanje oskrbe in bivanja občankam in 
občanom MOV, ki so vključeni v institucionalno varstvo v 
posebnih socialno varstvenih zavodih po Zakonu o socialnem 
varstvu, mesečno v povprečju 40 občankam in občanom MOV
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti 
Rok za izvedbo: Redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Financiranje pravice do izbire družinskega  pomočnika 

oziroma družinske  pomočnice po
Zakonu o socialnem varstvu, letno v povprečju 18 upravičenkam 
in upravičencem
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti 
Rok za izvedbo: Redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Dostopnost do telefonskih naročil pri zdravnikih 
po SMS sporočilu za naglušne in možnost e-naročanja v 
specialističnih ambulantah. 
Nosilec: Zdravstveni dom Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Podati predlog na ZZZS za Geriatrično ambulanto 
zaradi možnosti daljše časovne obravnave posameznih 
invalidov. 
Nosilec: Zdravstveni dom Velenje
Rok za izvedbo naloge: leto 2014

UKREP: Predavanja o zdravem načinu življenja, meritve 
krvnega tlaka, krvnega sladkorja, holesterola, trigliceridov, itd.
Nosilec: Rdeči Križ Slovenije, Območno združenje Velenje 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Osebna asistenca invalidom, prizadetemu, 
osamljenemu posamezniku pomeni osebno pomoč pri manjših 
opravilih, prevozu, nakupu in spremstvu na sprehodu. 
Nosilec: Društvo Invalid Konovo
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Pomoč invalid – invalidu: obiski na domu invalida, 
nudenje neposredne pomoči, pogovori in iskanje strokovne 
pomoči. Spodbujanje članov k aktivnemu življenju po upokojitvi 
in pomoč pri iskanju osebnega programa pri nadaljnjem 
življenju.
Nosilec: Društvo Invalid Konovo
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

9. KULTURA
UKREP: Izboljšanje dostopnosti stalne zbirke na Velenjskem 
gradu in razstav v Galeriji Velenje za osebe s posebnimi 
potrebami. 
Nosilec: Galerija Velenje
Rok za izvedbo naloge: do leta 2017

UKREP: Priprava tipnih tlorisov in opisov prostorov za slepe in 
slabovidne v Galeriji Velenje in v galerijski zbirki na Velenjskem 
gradu
Nosilec: Galerija Velenje
Rok za izvedbo naloge: do leta 2017

UKREP: Priprava podnapisov k eksponatom v zbirki na 
velenjskem gradu za slepe in slabovidne Nosilec: Galerija 
Velenje
Rok za izvedbo naloge: do leta 2017

UKREP: Prilagojena vodstva za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju
Nosilec: Galerija Velenje
Rok za izvedbo naloge: do leta 2017

UKREP: Vključevanje oseb s posebnimi potrebami pri 
načrtovanju in izvajanju programov
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Nosilec: Galerija Velenje
Rok za izvedbo naloge: do leta 2017

UKREP: Dostopnost avdiovizualnih vsebin za gluhe in naglušne 
ter slepe in slabovidne osebe
Nosilec: Galerija Velenje
Rok za izvedbo naloge: do leta 2017

UKREP: Prilagoditve pri postavitvah razstav (višina, podnapisi, 
kontrasti, osvetljava, ...)
Nosilca: Galerija Velenje, Muzej Velenje
Rok za izvedbo naloge: do leta 2017

UKREP: Zagotavljanje tolmačev pri pomembnih kulturnih 
prireditvah in fizične pomoči ob obiskih na prireditvah
Nosilca: Galerija Velenje, MOV
Rok za izvedbo naloge: do leta 2017

UKREP: Predmet ali dva v vsaki zbirki, ki sta namenjena tipanju, 
dodan je opis v brajlici in opis s prilagojeno pisavo oziroma 
replike predmetov primerne za tipanje (afriška maska, stolček, 
lutka, sansa kosti, zob, kelih, sončna ura, ščit, samokolnica, 
Titov kip, maketa nastanka Velenja, tipna slika – kopija katere 
od slik ali kipa ipd.)
Nosilec: Muzej Velenje
Rok za izvedbo naloge: leto 2014

UKREP: Opremljenost napisov pri vhodih v zbirke in izbranih 
predmetov v zbirkah s QR kodami, ki bi dale dodatne 
informacije.
Nosilec: Muzej Velenje
Rok za izvedbo: leto 2014

UKREP: Avdiovodič in videovodič v obliki enega ali dveh 
mobilnih telefonov ali dlančnikov za izposojo, ki vsebujeta avdio 
in video vodič ter bralnik QR kod.
Nosilec: Muzej Velenje
Rok za izvedbo: leto 2014

UKREP: Tolmač po predhodni najavi za ogled zbirk v Muzeju 
Velenje
Nosilec: Muzej Velenje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Vodiči, usposobljeni v osnovnem kretanju in prilagojeno 
vodstvo za duševno prizadete
Nosilec: Muzej Velenje
Rok za izvedbo: leto 2014

UKREP: Prilagojena vodstva po razstavah v Muzeju Velenje za 
ljudi z motnjo v duševnem razvoju
Nosilec: Muzej Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Prilagojenost višine vitrin in plakatov v razstavnih 
prostorih, da je dostopna gibalno oviranim 
Nosilec: Muzej Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Ogledi razstav in predstav izven Doma za varstvo 
odraslih 
Nosilec: Dom za varstvo odraslih Velenje

Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Usposabljanje za aktivno življenje – ustvarjalne 
delavnice za doseganje ohranjanja delovnih sposobnosti, 
nudenje novih spretnosti in druženje, ogledi kulturnih ustanov 
in predstav.
Nosilec: Društvo Invalid Konovo
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Organizacija delavnic s ciljem spodbujanja in izvajanja 
kulturne dejavnosti ter možnost druženja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju
Nosilec: Društvo Sožitje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Pilotni projekt Clear bo približal kulturne objekte, 
institucije in vsebine vsem ljudem, ne glede na poreklo, socialni 
status, starost in senzorno ali gibalno oviranost. V okviru 
projekta bodo na Gradu Velenje pridobili tipni vodič po stalnih 
zbirkah, tipne tlorise o razvoju gradu in mestu Velenje nekoč in 
danes, napisne tablice pred vhodom v razstavne prostore, ki 
bodo primerne velikosti za slabovidne, opremljene z Brailovo 
pisavo, avdiovizualno bodo nadgradili stalne razstave z 89 
kratkimi filmi.
Nosilec: Muzej Velenje – Grad Velenje
Rok za izvedbo naloge: leto 2014

UKREP: Serija razglednic za slabovidne osebe, ki s pomočjo 
barvnih kontrastov spoznavajo kulturno – zgodovinsko 
dediščino mesta Velenje.
Nosilec: Muzej Velenje – Grad Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Arhitekturna dostopnost – zagotavljanje ustreznih 
arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij 
kulturnih objektov javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je 
MOV
Nosilci: MOV, izvajalci kulturnih dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Dostopnost knjižnega gradiva – nabava knjižnega 
gradiva ustrezno prilagojenega za invalide
Nosilec: Knjižnica Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Dostopnost do kulturnih prireditev za invalide – 
organizatorji kulturnih prireditev (koncerti, gledališke predstave, 
proslave) morajo zagotavljati pogoje za udeležbo ogledov teh 
dogodkov za invalide
Nosilci: izvajalci kulturnih dejavnosti, invalidske organizacije, 
društva 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP:  Zagotavljanje  digitalne  knjižnice,  ki  omogoča  
članicam  in  članom  Knjižnice Velenje uporabo knjižnice na 
daljavo 24-ur na dan vse dni v letu (ogled izposojenega gradiva, 
podaljšanje roka izposoje, rezervacija zasedenega gradiva, 
naročanje prostih izvodov gradiva ter naročanje gradiva preko 
medknjižnične izposoje)
Nosilec: Knjižnica Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja
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UKREP: Zagotavljanje servisa »Knjiga na dom« - članicam 
in članom Knjižnice Velenje, ki zaradi ostarelosti, dolgotrajne 
bolezni ali oviranosti ne morejo obiskati knjižnice, je enkrat 
mesečno omogočena brezplačna dostava in prevzem 
knjižničnega gradiva na domu 
Nosilec: Knjižnica Velenje
Rok za izvedbo naloge: leto 2014

UKREP: Zagotavljanje izposoje gradiv, prilagojenih osebam z 
okvarami vida in možnost uporabe pripomočkov  za  branje:  
povečan  tisk,  zvočne  knjige  na  avdiokasetah  in  zgoščenkah,  
elektronski bralniki z naloženimi  elektronskimi knjigami (bralniki 
so lažji od knjig in imajo možnost poljubne povečave črk), lupe 
za uporabo v knjižnici
Nosilec: Knjižnica Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja z izjemo 
elektronskih bralnikov, ki jih bodo dobili jeseni 2014

UKREP: Igroteka z igračami za izposojo, od katerih so nekatere 
posebej namenjene osebam z oviranostmi za rehabilitacijo po 
daljših boleznih in poškodbah
Nosilec: Knjižnica Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Omogočanje prostorov ter podpora invalidskim 
organizacijam pri organiziranju in izvedbi
knjižnih razstav in drugih prireditev 
Nosilec: Knjižnica Velenje
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja – po 
potrebi

10. ŠPORT IN REKREACIJA
UKREP: Arhitekturna dostopnost: zagotavljanje ustreznih 
arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij 
športnih objektov javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je 
MOV 
Nosilci: MOV, izvajalci športnih aktivnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja 

UKREP: Izobraževanje strokovnega kadra: izobraževanje ali 
usposabljanje vaditeljev, trenerjev in animatorjev za potrebe 
invalidskega rekreativnega športa v skladu z občinskimi akti, ki 
urejajo to področje
Nosilci: MOV, invalidske organizacije, društva 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Prilagoditve športnih vsebin: osveščanje športnih 
delavcev o potrebah oseb s posebnimi potrebami in o možnih 
prilagoditvah ter spodbujanje športnega udejstvovanja invalidov 
(posebni termini, popusti …) 
Nosilci: MOV, invalidske organizacije, društva 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Organizacija invalidskega športa na ravni združevanja 
moči invalidskih organizacij
Nosilci: MOV - Svet za invalide, invalidske organizacije, 
društva 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Zagotavljanje športno rekreativnih programov za 
odrasle osebe z oviranostmi in otroke s posebnimi potrebami 
iz sredstev razpisa »Letni program športa«. S sredstvi MOV 

so letno podprti programi športa za invalide, ki so včlanjeni v 
športna društva in klube ter tiste, ki so včlanjeni v invalidske 
organizacije; odrasli so vključeni v programe rusko kegljanje, 
pikado, šah, ribištvo, pohodništvo, kegljanje, namizni tenis, 
plavanje, otroci s posebnimi potrebami pa v programe plavanja 
po Halliwick metodi.
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Organizirana telovadba pod strokovnim vodstvom in 
po posebnem programu za osebe z multiplo sklerozo
Nosilec: Združenje multiple skleroze Slovenije – podružnica 
SAŠA Velenje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Razgibavanje na domu za nepokretne osebe z 
multiplo sklerozo in možnost za počitnikovanje v Ankaranu s 
24-urnim varstvom, zdravo prehrano, kopanjem v bazenu in 
razgibavanjem. 
Nosilec: Združenje multiple skleroze Slovenije – podružnica 
SAŠA Velenje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Spremstvo na sprehodih težje pokretnim starostnikom 
in invalidom
Nosilec: Dom za varstvo odraslih Velenje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Projekt Hoja v okviru fizioterapije
Nosilec: Dom za varstvo odraslih Velenje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Plavanje in vadba v vodi kot terapevtsko sredstvo 
ortopedskih invalidov in fizioterapija v društvu pod strokovnim 
vodstvom
Nosilec: Društvo Invalid Konovo
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in 
rekreacija: pikado, rusko kegljanje, streljanje z zračnim orožjem, 
pohodništvo, nordijska hoja in druženje ob plesu.
Nosilec: Društvo Invalid Konovo
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Organizacija rekreativne in športne dejavnosti oseb z 
motnjo v duševnem razvoju: plavanje, vadba v vodi, kegljanje, 
pikado ipd.
Nosilec: Društvo Sožitje Velenje 
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja
               
UKREP: Plavanje in vadba v vodi za otroke in odrasle osebe s 
posebnimi potrebami.
Nosilec: Plavalni klub Velenje
Rok za izvedbo: redna naloga, ki se že izvaja

11. VERA IN DUHOVNA OSKRBA
UKREP: Zagotavljanje dostopnosti do duhovne oskrbe in 
spodbujanje enakih pravic do veroizpovedi ne glede na vrsto 
invalidnosti
Nosilci: verske ustanove, invalidske organizacije, društva 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja
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UKREP: Dostopnost do cerkvenih objektov ter zagotavljanje 
ustreznih arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali 
rekonstrukcij cerkvenih objektov 
Nosilci: verske ustanove 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

12. VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE 
IN NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA VARSTVA
UKREP: Zagotavljanje možnosti svobodne oddaje volilnega 
glasu: zagotovitev prilagojenih volilnih mest za gibalno ovirane 
osebe, pravočasno obveščanje o dostopnih voliščih v skladu z 
veljavno zakonodajo
Nosilca: Republika Slovenija, MOV
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Informiranje invalidov v prilagojeni tehniki v skladu z 
veljavno zakonodajo
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Spodbujanje in zagotavljanje sodelovanja pri pripravi 
občinskih dokumentov, ki se tičejo tudi področja invalidov 
Nosilci: MOV - Svet za invalide, invalidske organizacije, 
društva
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Povezovanje predstavnika invalidov v MOV Velenje s 
predsedniki in sekretarji posameznih društev in vsemi invalidi, 
ki jih nato zastopa na občinski ravni.
Nosilca: Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje, 
MOV - Urad za družbene dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

13. AKTI OBČINE, KI UREJAJO VPRŠANJA ZA 
URESNIČEVANJE PRAVIC INVALIDOV
UKREP: Vključevanje invalidov v pripravo občinskih aktov, ki se 
nanašajo tudi na vprašanja invalidov
Nosilec: MOV - Svet za invalide
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Pridržana javna naročila: izpolnjevanje določil Zakona 
o javnem naročanju pri javnih razpisih tako male kot tudi velike 
vrednosti ali zgolj pri zbiranju ponudb 
19. člen Zakona o javnem naročanju pravi: » (1) Naročnik mora 
v primeru oddaje pridržanega javnega naročila ob izpolnjevanju 
vseh razpisanih pogojev izbrati ponudnika, ki izkaže status 
invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, v skladu z 
določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, v nadaljnjem 
besedilu: ZZRZI-UPB1) in katerega ponudbena cena oziroma 
ekonomsko najugodnejša ponudba ni višja kot 5% ponudbene 
cene najugodnejšega ponudnika, ki ni invalidsko podjetje ali 
zaposlitveni center, pri čemer morajo podizvajalci izpolnjevati 
enake pogoje iz tega člena. 
(2) Če naročnik na način iz prejšnjega odstavka nadomestno 
izpolnjuje kvoto, mora pri tem upoštevati tudi določbe 64. člena 
ZZRZI-UPB1. Naročnik, ki namerava oddati javno naročilo po 
tem členu, je to dolžan navesti v objavi javnega naročila in v 
razpisni dokumentaciji.« 
Nosilec: MOV 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

14. MATERIALNA, FINANČNA IN VSEBINSKA 
PODPORA DELOVANJU INVALIDSKIH ORGANIZACIJ 
IN POSVETOVANJE PRI ODLOČANJU O INVALIDSKIH 
ZADEVAH
UKREP: Uporaba prostorov oz. večnamenskih dvoran v 
občinski lasti za namen prireditev, okroglih miz, predavanj s 
področja invalidnosti
Nosilci: MOV, invalidske organizacije, društva
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Sofinanciranje programov in projektov s področja 
invalidskega varstva: izpolnjevanje zakonskih obveznosti 
lokalne skupnosti ter spodbujanje in podpora dodatnim 
programom s področja invalidskega varstva
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Sofinanciranje programov in projektov s področja 
športa invalidov 
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Sofinanciranje zaposlitev invalidov preko javnih del
Nosilca: Zavod RS za zaposlovanje, MOV 
Rok za izvedbo naloge: redna naloga, ki se že izvaja
15. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA ZA 
KOMUNICIRANJE IN NEPOSREDNO DELO Z OSEBAMI S 
POSEBNIMI POTREBAMI

UKREP: Osveščanje in usposabljanje strokovnega kadra 
po posameznih področjih za delo z osebami s posebnimi 
potrebami (npr. zdravstvenega osebja, kulturnih delavcev, 
športnih delavcev …) 
Nosilci: državne in lokalne ustanove, zavodi 
Rok za izvedbo: Redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Zagotovitev usposabljanja za zaposlene za uporabo 
slovenskega znakovnega jezika
Nosilci: Center za socialno delo Velenje - izvajalec pomoči na 
domu, Lekarna Velenje in Zdravstveni dom Velenje
Rok za izvedbo: 2014-2015 (vsako leto 1 sklop usposabljanja 
za 2-5 zaposlenih)

UKREP: Izvedba izobraževanja za komunikacijo v znakovnem 
jeziku za lokalne turistične vodnike in zaposlene v turizmu
Nosilec: TIC Velenje
Rok za izvedbo naloge: leto 2015

UKREP: Spodbujanje javnih institucij, da bi bil vsaj eden od 
zaposlenih usposobljen za komunikacijo v znakovnem jeziku
Nosilec: MOV – Urad za družbene dejavnosti
Rok za izvedbo naloge: od leta 2014 dalje

UKREP: Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov in 
zaposlenih v TIC-u in muzejih za delo z duševno prizadetimi 
osebami.
Nosilca: TIC Velenje, društvo Premiki
Rok za izvedbo naloge: leto 2015
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16. SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE UČINKOV SPREJETIH 
UKREPOV ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
UKREP: Oblikovanje sistema spremljanja učinkov ukrepov 
projekta »Občina po meri invalidov« 
Nosilci: MOV – Urad za družbene dejavnosti, Svet za invalide, 
Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje 
Rok za izvedbo: Redna naloga, ki se že izvaja

17. MEDNARODNO SODELOVANJE OBČINE IN INVALIDSKIH 
ORGANIZACIJ V OBČINI NA PODROČJU INVALIDSKEGA 
VARSTVA
UKREP: Spodbujanje izmenjave dobrih praks z različnih 
področij življenja in sodelovanje z invalidskimi organizacijami 
v Avstriji
Nosilci: MOV, invalidske organizacije, društva
Rok za izvedbo: Redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Sodelovanje z Evropsko Platformo MS-EMSP v 
Bruslju, krovne organizacije osemintridesetih združenj multiple 
skleroze iz 34 Evropskih držav. EMSO predstavlja njihove 
interese na Evropski ravni in si prizadeva za doseganje ciljev 
visokokakovostnega zdravljenja in podpore za osebe z multiplo 
sklerozo 
Nosilec: Združenje multiple skleroze Slovenije – podružnica 
SAŠA Velenje
Rok za izvedbo: Redna naloga, ki se že izvaja

UKREP: Mednarodna konferenca »Skupnost po meri invalidov« 
- socialne inovacije, strokovni razvoj, izmenjava dobrih praks, 
učeča se skupnost.
Nosilca: Integra Inštitut, MOV
Rok za izvedbo: naloga, ki se že izvaja

UKREP: Podporno zaposlovanje – projektno sodelovanje s 
strokovnimi partnerji iz Avstrije, Nemčije, Francije, Slovaške in 
Cipra.  
Nosilec: Integra Inštitut
Rok za izvedbo: naloga, ki se že izvaja

Splošne usmeritve: 
- zagotovitev sredstev za izvajanje programa za izboljšanje 
življenja invalidov za obdobje 2014-2017 (v nadaljevanju 
programa) v proračunu MOV, 
- aktivna pomoč MOV društvom in organizacijam pri prijavi na 
različne razpise, ki omogočajo oziroma spodbujajo izvajanje 
nalog iz programa, 
- enkrat letno pregled realizacije nalog iz programa ter pregled 
predlogov za dopolnitev programa,
- spodbujanje invalidov k aktivnemu vključevanju v dogajanje v 
občini: k uporabi kulturnih, športnih, izobraževalnih in podobnih 
možnosti ter k sodelovanju po točkah programa, 
- spodbujanje invalidov k predstavitvi svojih težav in k 
sodelovanju pri iskanju rešitev in izboljšav, 
- podpora MOV in drugih javnih ustanov projektom in iniciativam, 
ki jih izvajajo posamezna invalidska društva (organizacijska 
podpora, finančna, ... odvisno od posameznega projekta, 
možnosti za sodelovanje ipd). 

Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 025-03-0003/2014-560
Datum: 
              

           župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV
Pravna podlaga:
21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 
in 40/12 - ZUJF) določa, da občina samostojno opravlja lokalne 
zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občine 
ali so določene z zakonom. Med drugim ta člen določa, da 
občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev pospešuje 
službe socialnega skrbstva za invalide. 
29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 
in 40/12 - ZUJF) pa določa, da je občinski svet najvišji organ 
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
24. člen Statuta MOV (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 
26/07 in 18/08) določa pristojnost občinskega sveta, da 
sprejema plane razvoja MOV.

Ocena stanja:
MOV uresničuje načela družbene pravičnosti in enakih možnosti 
za vse, kar je dokazala že leta 2003, ko je pristopila k projektu 
Listina »Občina po meri invalidov«, ki jo podeljuje Zveza 
delovnih invalidov Slovenije in leta 2004, ko je prejela omenjeno 
listino. Kot občina po meri invalidov načrtno razvija, spodbuja 
in realizira dejavnosti ter ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji 
kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin, ustvarja 
možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo 
v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic 
človeka in državljana. V okviru projekta se sestaja delovna 
komisija, ki razvija ustrezne programe za kvalitetno življenje 
invalidov, povezuje in vzdržuje podporne mreže za invalide, 
organizira strokovne konference in omizja ter omogoča prenose 
dobrih praks in inovativnih programov v lokalno okolje.

Do leta 2013 je bil v veljavi Program za izboljšanje življenja 
invalidov v MOV za obdobje 2010-2013, na podlagi katerega je 
MOV uredila dostope za invalide oziroma klančine na naslednjih 
lokacijah: na Koroški cesti so ponižali štiri robnike pri domu 
krajanov in upravni zgradbi PUP-a, dva robnika so ponižali 
na Cesti talcev 18 in na Partizanski cesti nasproti bencinske 
črpalke OMV. Komunalno podjetje Velenje je omogočilo dostop 
v njihove prostore z invalidskim vozičkom, na pločniku Koroške 
ceste v Stari vasi je podjetje PUP Velenje omogočilo invalidske 
prehode, izvedena je bila talna osvetlitev dveh prehodov za 
pešce na Cesti talcev in na Rudarski cesti, urejena in označena 
so bila parkirna mesta za invalide pri dvorani KS Škale-
Hrastovec, pred bloki na Cankarjevi cesti 1, na Koželjskega 
1 in 7, na Kardeljevem trgu 2, 9 in 11, na Stantetovi ulici, na 
Šercerjevi 18, pri OŠ Livada, pri upravni stavbi Komunalnega 
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podjetja Velenje in pri pokopališču v Vinski Gori. Na desetih 
semaforjih na Šaleški cesti so bile nameščene tipke za slepe, 
ki z zvočnim signalom opozarjajo, kdaj je na semaforju rdeča 
oziroma zelena luč. Za lažje gibanje starejših in slabovidnih so 
odslej stopnice v podhodu pri pošti označene z rumeno barvo. 
Pošta Slovenije je namestila še stranska držala ob stopnicah 
pred pošto v Velenju. Lekarna Center je prenovila svoje 
prostore in omogočila boljši dostop za invalidne osebe. Prostor 
za svetovanje je sedaj večji in primeren tudi za gibalno ovirane 
osebe na invalidskih vozičkih. V Zdravstvenem domu Velenje 
so za lažji transport invalidov nabavili preklopne rampe za pet 
reševalnih vozil. Olajšali so tudi transport invalidom z nabavo 
štirih transportnih stolov za vožnjo po stopnicah v blokih. Poleg 
tega so odpravili dostopne ovire, označili parkirno mesto za 
invalide ter namestili vidne in zvočne oznake. V KS Šentilj so 
zgradili toaletne prostore za invalide v Športnem parku Šentilj, 
toaletne prostore za invalide so uredili tudi na OŠ Šalek.

MOV je zagotovila pet stanovanj v objektu Selo – Šalek v pritličju 
izključno za sklenitev najemnih pogodb za bivanje invalidnih 
oseb. Inštitut Integra je v sodelovanju z MOV ustanovil prvo 
socialno podjetje za zaposlovanje invalidov v lokalnem okolju 
Zaposlitveni center Gea. V okviru projekta »Socialna vključenost 
starejših v MOV« je MOV odprla Center dnevnih aktivnosti 
za starejše občane MOV, ki je namenjen druženju starejših 
občanov, tudi invalidov in različnim aktivnostim. Poleg tega 
je MOV z Izletnikom Celje uredila brezplačen mestni prevoz 
potnikov z avtobusom, ki je prilagojen za invalide. Avtobus 
ima vgrajeno rampo, s katero lahko vstopajo in izstopajo tudi 
invalidi na vozičku. MOV bo še naprej omogočala tudi menjave 
stanovanj, ki bodo dostopna invalidom. 

MOV letno sofinancira okoli 30 društev s področja zdravstva 
in sociale (Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline, 
Društvo za boj proti raku Velenje, Društvo sladkornih bolnikov 
Velenje, Šaleški koronarni klub Velenje, Medobčinsko društvo 
gluhih in naglušnih Velenje, Društvo paraplegikov JZ Štajerske, 
Slovensko društvo za celiakijo, Združenje multiple skleroze 
Slovenije-Savinjsko Šaleška podružnica Velenje, Društvo 
ledvičnih bolnikov Celje, Društvo za boj proti raku Velenje, 
Društvo diabetikov Velenje Društvo bolnikov za kronično 
vnetno črevesno bolezen, Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Celje, Društvo mladih dializnih in transplantiranih 
bolnikov, Društvo bolnikov z osteoporozo Velenje …). Poleg 
tega zagotavlja možnost brezplačnega toplega obroka dnevno 
socialno šibkim družinam in posameznikom, med katerimi je 
polovica invalidov. Socialno ogroženi občani imajo na MOV 
možnost pridobiti enkratno izredno denarno pomoč. V letu 
2013 je enkratno izredno denarno pomoč prejelo 285 družin in 
posameznikov, med katerimi so tudi invalidi. MOV je za tovrstno 
pomoč namenila 72.000 EUR sredstev, kar je največ v zadnjih 
treh letih. 

MOV na različne načine (nižje plačilo vrtca, menjava stanovanja, 
organizacija dobrodelnih prireditev in akcij …) pomaga 
družinam, katerih člani so invalidi. Ustanovljena je bila delovna 
skupina za reševanje problematike družin v MOV, ki pomaga 
reševati probleme zaradi nizkih dohodkov, stanovanjskih težav, 
brezposelnosti in drugih težav. MOV sofinancira programe 
javnih del, kamor so vključeni invalidi.
Razlogi za sprejem akta so:

V kolikor želi biti občina vključena v projekt »Občina po meri 
invalidov«, mora župan predlagati občinskemu svetu v sprejem 
Akcijski načrt za mandatno obdobje. Akcijski načrt občine je 
temeljni občinski dokument, ki usmerja dejavnost vseh društev, 
organizacij in zavodov na področju invalidskega varstva v 
občini. Zasnovan je za večletno obdobje, v njem so opredeljene 
konkretne naloge. Delo posameznih izvajalcev nalog koordinira, 
spodbuja in spremlja Svet za invalide MOV in o tem obvešča 
občinski svet in javnost. Projektni svet Zveze delovnih invalidov 
Slovenije spremlja uresničevanje akcijskega načrta pri vseh 
občinah - dobitnicah listine. Občine morajo redno poročati o 
uresničevanju občinskega akcijskega načrta. Zadnji program se 
je osredotočal na obdobje 2010-2013, zato je čas za sprejem 
novega, ki bo veljal za obdobje 2014-2017. 
Sredstva za izvedbo programa iz pristojnosti občine, bo 
zagotavljala občina v okviru letnih proračunov, ostala sredstva 
pa izvajalci programov iz njihovih virov in donacij.
Svetu MOV predlagamo, da sprejme Program za izboljšanje 
življenja invalidov v MOV za obdobje 2014-2017.

Ocena finančnih posledic
Sprejetje Program za izboljšanje življenja invalidov v MOV 
za obdobje 2014-2017 nima finančnih posledic, ki ne bi bile 
načrtovane v finančne načrte posameznih nosilcev ukrepov.

Velenje, dne 24. 2. 2014

Pripravila:
Katja REMIC NOVAK, univ. dipl. med. kom., l. r. 
Strokovna  delavka Urada za družbene dejavnosti                    

                                             

    Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l. r. 
                                vodja Urada za družbene dejavnosti

ŽUPAN: Na podlagi ��. člena Statuta MOV (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/0� in 18/08)  predlagam 
Svetu, da ta program sprejme.     
 

 župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ, l. r. 
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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, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 in 
35/13 Skl.US:U-I-43/13-8) 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 
PLANSKE CELOTE 05; 

naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, 
Podgorje in Tajna (PUP 05) 

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja 
Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10-UPB2 in 27/10 - v 
nadaljevanju: odlok).

2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Prostorski ureditveni pogoji planske celote 03 določajo:
- I.     Uvodne določbe
-  II.     Območje obravnave
- III.     Splošna merila in pogoji za prostorsko urejanje 
območja
- IV.     Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor na 
območjih urejanja
- V.     Merila in pogoji za določanje parcel
- VI.     Merila in pogoji za komunalno urejanje stavbnih 
zemljišč
- VII.     Merila in pogoji glede posegov v infrastrukturne 
koridorje
- VIII.   Merila in pogoji za ohranjanje in razvijanje naravnih in z 
delom pridobljenih vrednot človekovega okolja
- IX.     Prehodne in končne določbe 

3. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA PROSTORSKO 
UREJANJE OBMOČJA«
Gradnja znotraj ureditvenih območij naselij in na drugih stavbnih 
zemljiščih

(1) Stavbna zemljišča znotraj in izven ureditvenih območij so 
razvidna iz kartografske dokumentacije  v merilu M - 1:5500, ki 
je opisana v prvem odstavku 1. člena tega odloka.

(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 05 
so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, novogradnje 
počitniških objektov ter zidanic, gradnja poslovnih, obrtnih, 

trgovskih, servisnih, turistično-rekreacijskih objektov in 
objektov centralnih dejavnosti. Dopustne so dozidave, prizidki, 
nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve obstoječih 
objektov, spremembe namembnosti ter sprememba rabe 
obstoječih objektov ali dela teh objektov. Dopustna je  gradnja 
zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih objektov, 
vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in 
novogradnja gospodarske javne infrastrukture ter vse gradnje 
in dela povezana z varstvom okolja, ohranjanja narave, varstva 
kulturne dediščine in trajnostne rabe naravnih dobrin.

(3) Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene, če je 
obstoječi objekt dotrajan in funkcionalno neprimeren ali 
površinsko nezadosten. Rekonstrukcija obstoječega objekta 
naj se praviloma izvede na isti lokaciji, kot je obstoječi objekt. 
Pri rekonstrukciji objekta so dopustne dozidave, nadzidave 
obstoječega objekta, dopustna je tudi sprememba namembnosti 
obstoječega objekta ali njegovega dela. Pri rekonstrukciji 
objekta si mora na projekt rekonstrukcije objekta investitor, 
kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti tudi 
soglasje Mestne občine Velenje.

(4) Poselitev naj se pretežno usmerja v ureditvena območja 
naselij Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in 
Tajna.

(5) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je nezazidano 
stavbno zemljišče kot kompleks parcel večji od 1500 m2, je 
potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage za 
nameravano pozidavo celotne površine (lokacijski preizkus), za 
katere daje soglasje Mestna občina Velenje. Posebne strokovne 
podlage v katerih morajo biti določene lokacije predvidenih 
objektov, velikost objektov, cestna in komunalna infrastruktura 
vključno z dovozi do objektov ter velikost in oblika gradbenih 
parcel, služijo kot strokovna podlaga za lokacijski del projektov 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

4. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stavbna zemljišča so razvidna iz kartografske 
dokumentacije iz 1. člena tega odloka.
(2) Na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij naselij so 
dovoljene novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov 
pod pogoji, ki se nanašajo na oblikovanje novogradenj, 
določanje parcel, komunalno urejanje stavbnih zemljišč, 
posege v infrastrukturne koridorje, ohranjanje in razvijanje 
naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, 
kot so opredeljeni v tem odloku.

(3) Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v nova ureditvena 
območja veljajo določila predhodnega odstavka tega člena.

(4) Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v obstoječa 
ureditvena območja so dovoljeni posegi v skladu z določili, ki 
veljajo za ureditveno območje v katero je vključeno stavbno 
zemljišče oziroma za morfološko enoto, ki se je stavbno 
zemljišče dotika.

(5) Izven območij stavbnih zemljišč (kmetijska zemljišča in 
gozdna zemljišča) so, na podlagi predhodnega pritrdilnega 
mnenja pristojne Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
– izpostava Velenje (na kmetijskih zemljiščih) in soglasja 
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pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije (na 
gozdnih zemljiščih) dovoljena vzdrževalna dela in gradnja 
objektov (zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih 
objektov), ki so namenjeni kmetijsko – gozdarski dejavnosti 
(hlevi, staje, gospodarska poslopja, gnojišča in gnojne jame, 
kozolci, sušilnice, kmečke lope, rastlinjaki, silosi, ipd.). Stavbe 
naj se po tipologiji prilagodijo okoliškim objektom in značilnosti 
lokalne graditeljske tradicije (naklon strehe, smer slemena, itd.) 
in usmerjajo, v primeru grajenega območja kmetije, v bližino 
obstoječega območja stavbnih zemljišč kmetije.

(6) Izven območij stavbnih zemljišč je dovoljena tudi gradnja 
objektov (ki niso namenjeni kmetijsko – gozdarski dejavnosti), 
ki služijo izkoriščanju naravnih virov in surovin (male hidro 
elektrarne, sončne elektrarne, ipd.), gradnja in vzdrževanje 
komunalne infrastrukture vključno s telekomunikacijsko 
infrastrukturo, objektov za šport, rekreacijo, prireditve, ter 
objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. njihovega premoženja 
ob različnih nesrečah.«

5. člen
(1) V 7. členu odloka se šesti odstavek spremeni tako, da se 
glasi:
»(6) Na celotnem območju planske celote 05 je dopustna 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s pogoji in 
merili, ki so opisani v 10. členu tega odloka.«

(2) v 7. členu odloka se na koncu doda nov odstavek, ki se 
glasi:
»(7) Na celotnem območju planske celote 05 je dopustna 
gradnja državnih in občinskih kolesarskih povezav z vsemi 
potrebnimi premostitvenimi objekti.« 

6. člen
(1) V 8. členu odloka se četrti odstavek z oznako »c« spremeni 
tako, da se glasi:
»c/ Strehe naj bodo prilagojene okoliškim objektom. Priporočena 
je simetrična dvokapna oblika strehe, v naklonu od 35-45 stopinj. 
Izjemoma so dopustne tudi druge oblike streh, ob predhodni 
pridobitvi soglasja Mestne občine Velenje.«

(2) V 8. členu odloka se osmi odstavek z oznako »g« spremeni 
tako, da se glasi:
»g/ Pri gradnji dozidav k obstoječim objektom je potrebno 
upoštevati, da mora biti dozidan del objekta fizično in 
funkcionalno povezan z obstoječim objektom, lahko tudi 
kot zaključena funkcionalna enota s posebnim samostojnim 
vhodom. Višinski gabarit naj bo enak gabaritu obstoječega 
objekta ali nižji. Kritina dozidave mora biti enaka, kot je kritina 
dozidanega objekta. Pri gradnji dozidav, je potrebno upoštevati 
pogoje in merila glede maksimalne etažnosti, višina dozidave 
pa ne sme presegala višine sosednjih objektov, ki so v bližini 
manj kot 10 m. Izjemoma je v pasu 10 m (merjeno od fasade 
obstoječega objekta, ki je nadzidan), lahko višinski gabarit 
tudi višji od sosednjih objektov, če se ne poslabšuje bivalnih 
pogojev sosednjih objektov in če si pridobi investitor nadzidave 
soglasje lastnikov sosednjih parcel v pasu 10 m od obstoječega 
nadzidanega objekta.«

(3) V 8. členu odloka se enajsti odstavek z oznako »j« spremeni 
tako da se glasi:
»j/ Pri oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov se 

naj upoštevajo arhitekturne značilnosti lokalne graditeljske 
tradicije.«

(4) V 8. členu odloka se zadnji odstavek z oznako »m« spremeni 
tako da se glasi:
»m/ Dopustne so tudi drugačne oblikovne rešitve, ki se nanašajo 
na površino, tlorisno razmerje, višino objekta, naklon ter oblika 
streh in smer slemena novo predvidenega objekta, vendar le 
ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podlag za predviden 
poseg v prostor, za katere si mora investitor pridobiti soglasje 
Mestne občine Velenje.«

7. člen
9. člen odloka se  spremeni tako, da se glasi:
»Odmiki stavb in ostalih objektov od sosednjih zemljišč

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 m. 
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 postavi nova 
stavba 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 
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.

Odmiki pri gradnji  nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih 
parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 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. 

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 
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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.

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.«

8. člen
10. člen odloka se  spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Na celotnem območju PUP je dovoljena postavitev in 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z ostalimi 
določili tega odloka.
 
(2) Postavitev majhnih stavb je dopustna le na zemljiških 
parcelah, ki pripadajo stavbi h kateri se gradijo in sicer najdlje 
za čas njenega obstoja.

(3) Izven območjih stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna 
zemljišča) je na podlagi pritrdilnega mnenja pristojne Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije – izpostava Velenje (na kmetijskih 
zemljiščih), pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove 
Slovenije (na gozdnih zemljiščih) in soglasja Mestne občine 
Velenje (na kmetijskih in gozdnih zemljiščih) možna gradnja 
enostavnih objektov, ki so namenjeni kmetijsko – gozdarski 
dejavnosti. 

(4) Za razvrščanje glede na zahtevnost gradnje med nezahtevne 
in enostavne objekte se uporabljajo predpisi Republike Slovenije 
s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

(5) Merila in pogoji za dopustnost gradnje na kmetijskih in 
gozdnih zemljiščih so opredeljeni v 6. členu tega odloka.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa 
so lahko priključeni le na obstoječe priključke.«

9. člen
V 12. členu odloka se  črta besedna zveza »Urada za okolje in 
prostor«.

10. člen
13. člen odloka se  spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljena je gradnja objektov lokalnega in javnega 
značaja (cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV 
zvez, male hidroelektrarne, komunalno omrežje in naprave, 
športni objekti in otroška igrišča, objekti, ki služijo kmetijskim 
dejavnostim, gozdni objekti, lovske koče na gozdnih površinah, 
melioracije in regulacije vodotokov, gradnja objektov in ukrepi 
za preprečevanje in sanacijo plazov, ostali objekti lokalnega 
značaja) pomembnih za obravnavano območje, skladnih z 
usmeritvami strateškega prostorskega plana Mestne občine 
Velenje.

(2) Namestitev novih nepremičnih oglaševalnih mest na javnih 
površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je mogoče le ob 
predhodnem soglasju Mestne občine Velenje.«

11. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V 
PROSTOR NA OBMOČJIH UREJANJA

Ureditvena območja Kavče 1 in 2 (S5/1a,b), Podkraj – Zabrdo 
in Zabrdo (S5/2a,b), Tajna (S5/3) in Podgorje (S5/4)

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov, odstranitev obstoječih objektov ter spremembe 
namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov 
objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

12. člen
17. člen odloka se v celoti črta.

13. člen
18. člen odloka se v celoti črta.

14. člen
19. člen odloka se v celoti črta.

15. člen
20. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Druga območja urejanja - kmetijska
Območja urejanja K5/1a,b; K5/2a,b; K5/3 in K5/4
(1) Na območju urejanja je na območjih stavbnih zemljišč 
dopustna novogradnja stanovanjskih objektov, objektov za 
potrebe kmečkega turizma in gostinstva, poslovnih, servisnih 
in obrtnih objektov, gospodarskih objektov, pomožnih objektov, 
dozidave, nadzidave, odstranitve ter rekonstrukcije obstoječih 
objektov in spremembe namembnosti celotnih ali delov 
obstoječih objektov.

(2) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena v 
skladu s splošnimi pogoji in pogoji iz 10. člena tega odloka.
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(3) Izven območij stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna 
zemljišča) so dovoljene rekonstrukcije, odstranitve objektov, 
dozidave in ostale gradnje skladno s 6. členom tega odloka.

(4) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven območij najboljših 
kmetijskih zemljišč.

(5) Za posege v zaščitnem pasu plinovoda veljajo pogoji iz 26. 
člena tega odloka.

(6) Za posege v zaščitnem pasu vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega omrežja.«

16. člen
 21. člen odloka se v celoti črta.

17. člen
22. člen odloka se v celoti črta.

18. člen
V 23. členu odloka se tretji odstavek spremeni tako, da se 
glasi:
»Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 
skladno z določili iz 10. člena tega odloka in skladno s splošnimi 
pogoji tega odloka.«

19. člen
V 24. členu odloka se naslov spremeni tako, da se glasi:

»V. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE PARCEL«
20. člen

(1) V 25. členu odloka se v prvem poglavju z naslovom 
»Komunalna infrastruktura« v tretjem odstavku črta drugi 
stavek.

(2) V 25. členu odloka se v poglavju »Telekomunikacijska 
infrastruktura« v tretjem odstavku črta besedna zveza »Urada 
za okolje in prostor«.

21. člen
V 26. členu odloka se poglavje »Širine varnostnih pasov«  
spremeni tako, da se glasi:

»Širine varovalnih pasovi
(1) Cestna infrastruktura
- Za vse ceste na območju PUP so določeni varnostni pasovi, 
skladno s 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.
- 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.
- 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.

(2) Elektroenergetska infrastruktura
- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 
nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m;
- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 
nazivne napetosti 110 kV je 15 m;
- varovalni pas prostozračnega distribucijskega 
elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 10 m;
-  varovalni pas kabliranega distribucijskega elektroenergetskega 
voda nazivne napetosti je 10/20kV je 5 m, merjeno od osi 
posameznega voda na vsako stran.

(3) Plinovodno omrežje
- varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 16 
bar in več je 100 m;
-  varovalni pas distribucijskega plinovoda z obratovalnim 
tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m;
- varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z 
obratovalnim tlakom manjšim od 1 bar je 5 m, merjeno od osi 
voda.

(4) Ostala javna infrastruktura
- varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma 
vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, 
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, 
ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega 
pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje, je 
1,5 m (merjeno od osi posameznega voda).«

22. člen
34. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitev enostavnih 
objektov, kot to predpisuje zakonodaja Republike Slovenije s 
področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

(2) Spremembe in dopolnitve tega odloka se nanašajo le na 
zemljišča, na katerih ne veljajo predpisani začasni ukrepi za 
zavarovanje urejanja prostora.«

23. člen
35. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o PUP 05 in kartografska dokumentacija, ki je sestavni 
del odloka, je stalno na vpogled v prostorih Mestne občine 
Velenje in Upravne enote Velenje.«

24. člen
V 36. členu odloka se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Uradno prečiščeno besedilo Odloka o PUP 05 (UPB2) 
vsebuje:«

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

Številka: 350-03-0006/2001-300
Datum:   4. 3. 2014

         župan   Mestne občine Velenje 
        Bojan KONTIČ
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Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; 
naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna 
(PUP 05) 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-ZUPUDPP-
A 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 planske celote 05; naselja 
Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna 
(PUP 05) - Uradni vestnik MOV, št. 10/10-UPB1 in 27/10 
– v nadaljevanju: odlok o PUP. Pravna podlaga za ponovne 
spremembe in dopolnitve odloka o PUP 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 je podal Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje 
zaradi izenačitve pogojev za gradnjo na območjih posameznih 
delov občine, ki so med seboj primerljiva.
Tako se izenačujejo pogoji glede odmikov objektov od 
sosednjih zemljišč, pogoji gradnje nezahtevnih in enostavnih 
objektov ter pogoji gradnje kmetijskih objektov na območjih 
izven stavbnih zemljišč. Predvidene spremembe in dopolnitve 
nekaterih členov odloka o PUP prav tako izenačujejo obstoječa 
določila glede gradnje na območjih urejanja z oznako K in G. V 
odlok o PUP pa se na novo dodaja tudi določilo o dopustnosti 
gradnje državnih in občinskih kolesarskih povezav z vsemi 
premostitvenimi objekti kot osnova za pridobitev gradbenega 
dovoljenja na obravnavanem območju. 
Zaradi nove, veljavne Uredbe o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje so predlagane tudi spremembe posameznih 
členov odloka o PUP, ki podajajo bolj splošna določila glede 
prilagajanja novih objektov tipologiji okoliških objektov. 

Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju 
PUP. Predvidene so le vsebinske spremembe posameznih 
členov odloka o PUP kot je navedeno zgoraj, istočasno pa 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. 5/14). Javna razgrnitev sprememb in 
dopolnitev PUP bo potekala v marcu 2014 v prostorih Mestne 
občine Velenje in prostorih Krajevnih skupnosti Kavče, Podkraj 
in Pesje. V času javne razgrnitve, bo Urad za urejanje prostora 
MOV 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. 

4. PRIMERJAVA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
PROSTORSKEGA AKTA Z VELJAVNIM PROSTORSKIM 
AKTOM
Glede na namen sprememb in dopolnitev prostorskega akta, 
se spreminjajo členi odloka, ki so razvidni iz same vsebine 
osnutka odloka. Črtajo se členi obstoječega odloka od 17. do 
19. člena, ki se združijo v novem 16. členu odloka, črtata se tudi 
21. in 22. člen, ki se združita v 20. členu odloka. V 34. členu 
odloka je dodano določilo, da se spremembe odloka nanašajo 
le na zemljišča, na katerih ne veljajo predpisani ukrepi za 
zavarovanje urejanja prostora tako v primeru, če jih predpiše 
država (trasa hitre ceste) kot občina.

                                
                                                                                  Pripravila:  

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

                         Branka GRADIŠNIK, univ. dipl. inž .arh., l. r.          
    vodja UUP MOV

 Andreja KATIČ, univ. dipl. prav., l. r. 
direktorica Uprave MOV

      

Župan:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/0� in 18/08) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

  
župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, l. r.
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Številka: 0101-18/2014/1    (3A692-01) 
Datum: 5. 3. 2014 
 
 
ZADEVA: INFORMACIJA O VARNOSTNIH RAZMERAH NA OBMOČJU POLICIJSKE POSTAJE 

VELENJE IN MESTNE OBČINE VELENJE V LETU  2013 
  
 
Seznanjamo vas o varnostnih razmerah na območju Policijske postaje Velenje  in Mestne občine 
Velenje v letu 2013. Predstavljena so področja kriminalitete, javnega reda in miru, prometne varnosti 
ter področje tujske problematike.  
  
 
1. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA KRIMINALITETE NA OBMOČJU CELOTNE PP 

VELENJE 
 
Policisti PP Velenje smo pri svojem delu strmeli k realizaciji zastavljenih prioritetnih ciljev policijske 
uprave in policijske postaje ter s tem preiskavi najhujših oblik kriminalitete, kot so kazniva dejanja z 
elementi nasilja, hujša kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete (vlomi v objekte, ropi, 
roparske in drzne tatvine, izsiljevanja) ter zlorabe prepovedanih drog. Tako smo v letu 2013 skupno 
obravnavali 1.676 (1.479)1 kaznivih dejanj, kar predstavlja 13% porast glede na leto poprej. Na ODT je 
bilo podanih 1.111 (1.256)1 kazenskih ovadb, 574 (170)1 kazenskih ovadb – skrajšani postopek, 145 
(214)1 poročil in 545 (494)1 poročil v dopolnitev kazenske ovadbe. Potrebno je še omeniti podana 
poročila na ODT za kazniva dejanja, ki se preganjajo na predlog, oškodovanci pa že ob naznanitvi 
odstopijo od pregona. Le-teh smo obravnavali 181 (55)1. Skupno je preiskanih 592 (679)1 kaznivih 
dejanj, kar predstavlja 53,3% (54,1%)1 preiskanost. 
 
Največji delež kaznivih dejanj odpade na področje splošne kriminalitete, kjer smo obravnavali več 
kaznivih dejanj vlomov 255 (190)1 medtem, ko je bilo število obravnavanih kaznivih dejanj tatvin 
primerljivo s prejšnjim letom 358 (359)1.  
 
Pri delu smo strmeli k celoviti obravnavi osumljencev, ter nudenju pomoči žrtvam kaznivih dejanj 
predvsem v primerih z elementi nasilja. Veliko dela in truda smo vložili v izvajanje učinkovitih ukrepov 
pri problematiki nasilja v družini, kjer sledimo načelu ničelne tolerance. Število podanih kazenskih 
ovadb po čl. 191/I KZ-1 Nasilje v družini je bilo nižje kot v letu prej in sicer za 41,75 %, izraženo s 
številkami 48 (81)1. 
 
Kot smo že povedali je bilo v letu 2013 zaznati trend naraščanja števila kaznivih dejanj, predvsem s 
področja premoženjske kriminalitete in sicer iz 1.479 v letu 2012 na 1.676 v letu 2013. Še vedno se 
soočamo z relativno velikim odstopanjem med številom evidentiranih kaznivih dejanj in podanimi 
kazenskimi ovadbami – številke se po parametru zaznave in parametru ovadbe bistveno razlikujejo.  
 
Tako je zaznati naraščanje števila vlomov v objekte 255 (190)1, ropov 7 (3)1  in tatvin osebnih vozil 10 
(5)1, občuten upad pa je opazen pri drznih tatvinah 3 (13)1. Skupna preiskanost kaznivih dejanj s 
področja premoženjske kriminalitete pa je višja kot v letu poprej 37,94 % (35,19)1.  
 

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2012 
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MESTNA OBČINA VELENJE 
 
 
 
Številka: 0101-18/2014/1    (3A692-01) 
Datum: 5. 3. 2014 
 
 
ZADEVA: INFORMACIJA O VARNOSTNIH RAZMERAH NA OBMOČJU POLICIJSKE POSTAJE 

VELENJE IN MESTNE OBČINE VELENJE V LETU  2013 
  
 
Seznanjamo vas o varnostnih razmerah na območju Policijske postaje Velenje  in Mestne občine 
Velenje v letu 2013. Predstavljena so področja kriminalitete, javnega reda in miru, prometne varnosti 
ter področje tujske problematike.  
  
 
1. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA KRIMINALITETE NA OBMOČJU CELOTNE PP 

VELENJE 
 
Policisti PP Velenje smo pri svojem delu strmeli k realizaciji zastavljenih prioritetnih ciljev policijske 
uprave in policijske postaje ter s tem preiskavi najhujših oblik kriminalitete, kot so kazniva dejanja z 
elementi nasilja, hujša kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete (vlomi v objekte, ropi, 
roparske in drzne tatvine, izsiljevanja) ter zlorabe prepovedanih drog. Tako smo v letu 2013 skupno 
obravnavali 1.676 (1.479)1 kaznivih dejanj, kar predstavlja 13% porast glede na leto poprej. Na ODT je 
bilo podanih 1.111 (1.256)1 kazenskih ovadb, 574 (170)1 kazenskih ovadb – skrajšani postopek, 145 
(214)1 poročil in 545 (494)1 poročil v dopolnitev kazenske ovadbe. Potrebno je še omeniti podana 
poročila na ODT za kazniva dejanja, ki se preganjajo na predlog, oškodovanci pa že ob naznanitvi 
odstopijo od pregona. Le-teh smo obravnavali 181 (55)1. Skupno je preiskanih 592 (679)1 kaznivih 
dejanj, kar predstavlja 53,3% (54,1%)1 preiskanost. 
 
Največji delež kaznivih dejanj odpade na področje splošne kriminalitete, kjer smo obravnavali več 
kaznivih dejanj vlomov 255 (190)1 medtem, ko je bilo število obravnavanih kaznivih dejanj tatvin 
primerljivo s prejšnjim letom 358 (359)1.  
 
Pri delu smo strmeli k celoviti obravnavi osumljencev, ter nudenju pomoči žrtvam kaznivih dejanj 
predvsem v primerih z elementi nasilja. Veliko dela in truda smo vložili v izvajanje učinkovitih ukrepov 
pri problematiki nasilja v družini, kjer sledimo načelu ničelne tolerance. Število podanih kazenskih 
ovadb po čl. 191/I KZ-1 Nasilje v družini je bilo nižje kot v letu prej in sicer za 41,75 %, izraženo s 
številkami 48 (81)1. 
 
Kot smo že povedali je bilo v letu 2013 zaznati trend naraščanja števila kaznivih dejanj, predvsem s 
področja premoženjske kriminalitete in sicer iz 1.479 v letu 2012 na 1.676 v letu 2013. Še vedno se 
soočamo z relativno velikim odstopanjem med številom evidentiranih kaznivih dejanj in podanimi 
kazenskimi ovadbami – številke se po parametru zaznave in parametru ovadbe bistveno razlikujejo.  
 
Tako je zaznati naraščanje števila vlomov v objekte 255 (190)1, ropov 7 (3)1  in tatvin osebnih vozil 10 
(5)1, občuten upad pa je opazen pri drznih tatvinah 3 (13)1. Skupna preiskanost kaznivih dejanj s 
področja premoženjske kriminalitete pa je višja kot v letu poprej 37,94 % (35,19)1.  
 

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2012 
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S področja odkrivanja kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog smo večkrat mesečno opravljali 
poostrene nadzore varnostno obremenjenih območij samostojno in v sodelovanju z SKP PU Celje, 
opravljenih je bilo več hišnih preiskav in zasegov prepovedanih drog pri čemer izstopa prepovedana 
droga konoplja. Na ODT v Celju in ODT v Celju, Zunanji oddelek v Velenju (v nadaljevanju ODT) smo 
podali 17 kazenskih ovadb. 
 
Obravnavali smo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, in sicer 118 (89)1. 
Zmanjšalo se je število kaznivih dejanj, ki so jih odkrili policisti 63 (88)1, kar znaša 5,7 % delež vseh 
kaznivih dejanj.  
 
 

Obravnavana kazniva dejanja PP Velenje v  obdobju 2009 do 2013 za katera je bila podana kazenska 
ovadba 

 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Število kaznivih dejanj  1.100 1.285 1.327 1.256 1.111 
Število preiskanih kaznivih dejanj  624 822 749 679 592 
Delež preiskanih kaznivih dejanj (v %)  56,7 64 56,4 54,1 53,3 
Število kaznivih dejanj, ki jih je odkrila 
policija  42 232 112 88 63 

Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila 
policija (v %) 3,8 18,1 8,4 7 5,7 

 
 
MESTNA OBČINA VELENJE: 
 
Občina Velenje je varnostno najbolj obremenjena občina na območju PP Velenje. Tako smo na 
območju občine Velenje v letu 2013 obravnavali skupno 1.484 (1.322)1  sumov kaznivih dejanj. Od 
navedenih sumov kaznivih dejanj smo podali 878 kazenskih ovadb (1.021)1 .Preiskanost kaznivih 
dejanj je 53,3 % (53,2 %)1 saj je bilo preiskanih 468 (544)1 kaznivih dejanj. 
 
Največji delež kaznivih dejanj odpade na premoženjsko kriminaliteto. Tako je bilo s tega področja 
podanih 662 (670)1 kazenskih ovadb. Preiskanost premoženjske kriminalitete na območju občine 
Velenje je bila 42,3 % (34,7%)1. V letu 2013 je bilo 288 (305)1 ovadb podanih zaradi storitve kaznivega 
dejanja tatvina in 202 (156)1 ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja velika tatvina. Preiskanost 
tatvin je bila 35,1 % (25,9%)1, velikih tatvin pa 30,2 % (21,8%)1. 
 
Največ vlomov je bilo izvršenih v gostinske lokale in trgovine. Storilci so večinoma odtujevali cigarete 
in pijačo. Na področju tatvin je bilo obravnavanih večje število tatvin po trgovinah. Od hujših kaznivih 
dejanj smo obravnavali 8 (6)1 kaznivih dejanj ropov, ki so bili izvršeni v ožjem delu mesta Velenje.  
Od navedenih ropov so bili 3 ropi oboroženi, od tega sta bila 2 ropa na finančne ustanove (pošta in 
banka), od navedenih ropov so bili vsi trije uspešno raziskani. Od ostalih ropov ni bilo raziskano eno 
kaznivo dejanje. Obravnavali smo tudi kaznivo dejanje poskus uboja, ki pa je bil ob pomoči 
kriminalistov SKP PU Celje uspešno preiskan.  
 
Obravnavanih je bilo 7 (10)1  kaznivih dejanj izsiljevanje, preiskana pa so bila vsa tovrstna kazniva 
dejanja. Obravnavali smo tudi 3 (2)1 kazniva dejanja roparska tatvina in 3 (1)1 kazniva dejanja 
oderuštvo. 
 
Na področju kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je bilo podanih 51 (72)1 
kazenskih ovadb, od tega 37 (58)1 za kaznivo dejanje nasilje v družini. Storilci so v večini primerov  
povratniki.  
 
Tudi na področju prepovedanih drog je bilo obravnavanih večje število kaznivih dejanj. Ob tem je bila 
zasežena večja količina prepovedanih drog, predvsem konoplje (3.025,8 g). S ciljem preprečevanja 
preprodaje in uživanja prepovedanih drog so se opravljali poostreni nadzori na celotnem območju 
občine Velenje. 
 
Kljub temu, da je bilo na območju občine Velenje izvršenih največ kaznivih dejanj na območju PP 
Velenje, ocenjujemo, da smo na področju kriminalitete zagotovili visoko stopnjo varnosti za občane, 

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2012 
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saj ni bilo obravnavanih kaznivih dejanj s hujšimi posledicami predvsem za življenje ljudi oz. so bila le 
ta večinoma preiskana 
 
Na koncu velja poudariti, da prihaja do razhajanj med statističnimi podatki in sicer zaradi 
različnih metodoloških pristopov pri prikazovanju statističnih podatkov. In sicer je vir 
statističnih podatkov v letnem poročilu za območje celotne PP Velenje statistična baza 
podatkov v kateri se podatki zaradi primerljivosti »zamrznejo«. Statistični podatki v bazah za 
ostala poročila pa se zaradi dalj časa trajajočih predkazenskih postopkov nenehno 
spreminjajo, pogostost sprememb pa je obratno sorazmerna s časom, ki je pretekel od 
zaključka prikazanega statističnega obdobja – podatki za bližnjo preteklost so bolj ali manj 
popolni oziroma je verjetnost, da se bodo spremenili veliko večja, kot pa za podatke, ki so 
starejši. 
 
 
2. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA JAVNEGA REDA NA OBMOČJU CELOTNE PP  
      VELENJE 
 
 
Obravnavana problematika na območju Policijske postaje Velenje za  leto 2013 bistveno  ne odstopa 
od obravnavane problematike v petletnem  obdobju. Obravnavanih je bilo 719 (744)1 kršitev 
predpisov o javnem redu in miru. Zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo  557 (624)1 ali 
10.7 % manj kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Izstopajo kršitve prepiranja, vpitja in nedostojnega 
vedenja na javnem kraju, teh je bilo 95 (122)1, Izzivanja ali spodbujanja k pretepu je bilo 118 (112)1, 
nasilja v družini, teh je bilo 54 (80)1, motenje nočnega mira s hrupom je bilo 24 (34)1, in povzročanje 
hrupa z akustičnimi aparati katerih je bilo 55 (62)1.  
 
Množično kršitev javnega reda, v kateri je bilo udeleženih pet ali več kršiteljev nismo obravnavali. 
 
 
Delo na področju javnega reda in miru so v letu 2013, kot tudi v preteklih letih na območju Policijske 
postaje Velenje zaznamovale predvsem športne in javne prireditve, skupaj se jih je odvilo 157 (178)1, 
ki so bile prijavljene na PP Velenje. Večji delež problematike so predstavljala zavarovanja športnih 
prireditev  in sicer treh prvoligaških moštev, ki so nastopali v 1. državni ligi (nogomet, rokomet, 
košarka). Zavarovanje smo opravljali z večjim številom policistov, v zahtevnejših primerih s pomočjo 
PPE PU Celje in PP VSP Celje. Prisotni smo bili na zavarovanjih javnih prireditev in sicer v 13 
primerih, kjer smo na podlagi predhodnega soglasja izdali za varovanje stroškovnik policije.   Prav 
tako smo nadaljevali s konstantnim delom na področju odkrivanja prekrškov prepovedanih drog, kjer 
beležimo upad ugotovljenih prekrškov glede na stanje lanskega leta.  V letu 2013 je bilo ugotovljenih 
55 takšnih prekrškov, med tem , ko je bilo v letu  2012,  16 takšnih prekrškov. Po Zakonu o nalogah in 
pooblastilih policije smo izrekli 25 ukrepov prepovedi približevanja, v letu 2012 pa 39.  V letu 2013 
smo zasegli več orožja kot leto prej, beležili smo tudi več kršitev po Zakonu o orožju in sicer 12.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2012 
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Kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru    
    

Kršitve 

Število kršitev 

2012 2013 
Porast/upad 

(v %) 
Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1)  

112 118 5,4 
Udarjanje (6/2 ZJRM-1)  44 43 -2,3 
Pretepanje (6/3 ZJRM-1)  2 9 - 
Nasilje v družini (6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 
ZJRM-1)  80 54 -32,5 
Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1)  

122 95 -22,1 
Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1)  

62 55 -11,3 
Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1)  

34 24 -29,4 
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 ZJRM-1)  

62 55 -11,3 
Vsiljivo ali žaljivo nadlegovanje z beračenjem na 
javnem kraju (9 ZJRM-1)  

- 1 - 
Prenočevanje na javnem kraju (10 ZJRM-1)  

2 10 - 
Vandalizem (16 ZJRM-1)  - 4 - 
Vzbujanje nestrpnosti (20 ZJRM-1)  - 3 - 
Prepoved zadrževanja mlajšim od 16 let v gostinskih 
obratih na prireditvah (21/5 ZJRM-1 v povezavi z 21/2 
ZJRM-1) 1 - - 
Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1)  

67 53 -20,9 
Druge kršitve  36 33 -8,3 
Skupaj  624 557 -10,7 
 
 
MESTNA OBČINA VELENJE 
 
V občini Velenje smo skupno obravnavali 604 (600)1 zadev s področja javnega reda, kar je manj kot 1 
% več kot leto poprej.  Delež obravnavanih prekrškov znaša več kot 84 % glede na vse obravnavane 
kršitve s področja javnega reda. Pri tem smo beležili  463 (505)1  kršitev Zakona o varstvu javnega 
reda in miru, 51 (17)1  kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 13 (20)1 
kršitev Zakona o zaščiti živali, 1 (2)1   kršitve Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, 9 
(4)1 kršitvi Zakona o orožju,  4  (5)1, Zakona o osebni izkaznici, 16 (8)1, kršitev Zakona o policiji, 6 
(16)1, kršitev Zakona o nalogah in pooblastilih policije 3, kršitev Zakona o Javnih zbiranjih 9 (10)1,   Za 
kršitve po Zakonu o omejevanju porabe alkohola in Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, 
prekoračitve obratovalnih časov gostinskih lokalov in ostalo smo predloge podajali drugim 
prekrškovnim organom ( tržnemu inšpektoratu ) in sicer v 13 primerih. Ob koncu leta 2013 smo kljub 
velikim preventivnim aktivnostim v zvezi z usmeritvami policije in preventivne dejavnosti v sodelovanju 
z MO Velenje obravnavali en dogodek z nepravilno uporabo pirotehničnih izdelkov, kjer se je lahko 
telesno poškodovala ena oseba.       
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2012 
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3.  OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA CESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU CELOTNE PP    
        VELENJE 
 
 
Na področju prometne varnosti smo redno spremljali stanje prometne varnosti in izdelovali mesečne 
analize in upoštevali trimesečne prognoze stanja, na podlagi česar smo tudi načrtovali delo na 
področju prometne varnosti. Prav tako smo s pomočjo spletne aplikacije "Predlagaj kontrolo" spremljali 
želje občanov, jih upoštevali ter o njih redno obveščali tudi Medobčinsko redarstvo. Večina 
predlaganih kontrol je bila na nam poznanih lokacijah, kjer je policija že izvajala kontrola, nekaj pa je 
bilo novih lokacij, ki pa so bile povečini vezane na želje posameznih občanov o umiritvi prometa v 
bližini njihovih bivališč. 
V času med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013 smo izvedli oz. sodelovali v 75 poostrenih nadzorih. Poostreni 
nadzori so bili načrtovani s strani enote, policijske uprave ali generalne policijske uprave. Usmerjeni so 
bili v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah periodičnih analiz najbolj vplivali na prometno varnost. Nekaj 
teh nadzorov je bilo tudi evropsko usklajenih. 
 
V letu 2013 je bila prometna varnost na območju PP Velenje, v primerjavi z enakim obdobjem 
prejšnjega leta, glede na posledice primerljiva, izjema so prometne nesreče s smrtnim izidom, saj sta 
na območju PP Velenje umrla 2 (1)1 udeleženca. Pri vseh ostalih posledicah pa beležimo upad.  
Skupno je bilo na območju PP Velenje obravnavanih 337 (420)1 prometnih nesreč, kar je za 19.8 % 
manj kot leto poprej. Beležimo povečanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom 2 (1),1 manj 
prometnih nesreč z hudimi telesnimi poškodbami 17 (20),1, manj nesreč z lahkimi telesnimi 
poškodbami 241 (250)1. Obravnavanih je bilo 164 (231)1 prometnih nesreč z materialno škodo kar je 
za 29,0% manj kot lani. Policisti so obravnavali 4.386 (4. 611)1 ali 4,9% manj kršitev cestno prometnih 
predpisov. 
 
Pri obravnavi prometnih nesreč smo zaznali skupno 7 (10)1 kaznivih dejanj s področja prometne 
varnosti, in sicer smo zoper povzročitelje podali 7 (10)1 kazenskih ovadb. V 4 primerih smo podali 
poročila na okrožno državno tožilstvo. Dosledno smo izvajali usmeritve državnega tožilstva v 
posameznih konkretnih primerih. V ostalih primerih smo na Okrajno sodišče v Velenju podali 
obdolžilne predloge ali pa vodili hitre postopke o prekršku. 
 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili premiki z vozilom 65 (91)1, -28,5%, neprilagojena hitrost 
52(69)1 -24,6%, neupoštevanje pravil o prednosti 38 (64)1 -41%, neustrezna varnostna razdalja 37 
(45)1   -18 % in nepravilna stran/smer vožnje 26 (39)1 -33%. 
 
Zaradi posebno slabe prometne varnosti v preteklih letih (2010, 2011) smo posebno pozornost 
namenili glavni cesti prvega reda, št. 4 (izven naselja, odseka 1260 in 1261), kjer smo izvedli večje 
število ukrepov. Rezultati kažejo, da je kljub povečani pozornosti obremenjenost navedene ceste 
variira na večletni bazi. Tako smo v letu 2013 na tej cesti zabeležili ena smrtna žrtev (lani 0) in  več 
hudo telesno poškodovanih 3 (2)1. Na ostalih cestah ne beležimo večjih sprememb, izpostaviti pa je 
potrebno problematiko večjih naselij na območju PP Velenje, kjer je opaziti predvsem problematiko 
pešcev, kot najbolj izpostavljenih udeležencev v prometu, zaradi česar smo v letu 2013 izvedli več 
poostrenih nadzorov, ki so se osredotočili na to problematiko.  
 
Na območju PP Velenje je bilo obravnavanih skupaj 59 (68)1 prometnih nesreč s pobegom, in sicer 5 
(13)1 s posledico telesne poškodbe,  54 (55)1 s posledico materialne škode. Raziskanih je bilo skupaj 
51 (58)1, neraziskanih pa 8 (9)1.  
 
V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta so policisti odredili 12662 (6326)1 preizkusov 
alkoholiziranosti, kar je za 100,2 % več. Pozitivnih je bilo 339 (258)1 +31,4%. Odredili so tudi 12 (27) 1 
strokovnih pregledov  zaradi alkohola, od tega je bilo pozitivnih 9 (19)1 in 5 (10)1 strokovnih pregledov 
za mamila in psihoaktivna zdravila, od tega so bili pozitivni 5 (3)1. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola  
je bilo v 2013, na podlagi prometne zakonodaje, pridržanih 7 (64)1, upad je posledica spremenjene 
zakonodaje glede pridržanj voznikov.  
 
Ugotavljamo, da se je delež alkoholiziranih voznikov v prometnih nesrečah  na enaki ravni kot leto 
poprej 9.6 (10)1  %. Tej problematiki bomo pri načrtovanju dela še naprej dajali posebej velik pomen, s 
ciljem zmanjševanja odstotka udeleženih alkoholiziranih povzročiteljev in ostalih udeležencev v 
cestnem prometu. 
 

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2012 
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Svoje delo smo usmerili k ukrepom za umirjanje prometa od prisotnosti patrulj na relacijah in ob časih 
kjer prihaja do zgostitev prometa do ugotavljanja kršitev prekoračitev omejenih hitrosti tako v naselju 
kot izven naselja. Hitrost smo nadzirali tako na mestih, kjer večkrat prihaja do prometnih nesreč, kot 
tam, kjer večkrat prihaja do kršitev – neupoštevanje omejitev hitrosti. Med drugim smo se osredotočili 
tudi na ugotavljanje kršitev na najbolj prometnih cestah na območju PP, predvsem na glavni cesti G1-
4 in regionalnim cestam R2-425, R2-426 in R3-696 nismo pa zanemarili tudi lokalnih cest, kjer prihaja 
do kršitev cestno prometnih predpisov. 
 
V letu 2013 smo delo načrtovali v skladu z gostitvami kršitev in lokalne problematike in zmanjšanju 
števila udeleženih alkoholiziranih voznikov  v prometu. Pri tem smo začasno odvzeli (113a. člen ZP-1) 
in prepovedali nadaljnjo vožnjo v 167 (136)1 primerih. Zasegli smo 32 (67)1 vozil, pri tem pa je 
potrebno upoštevati, da se je obseg zasegov zmanjšal tudi zaradi spremembe ZPrCP po kateri so 
lahko policisti vozila zasegali šele po spremembi septembra 2013. V zvezi problematike enoslednih 
vozil smo v poostrenih nadzorih sodelovali s PPP Celje in Redarstvom MO Velenje  in pri delu 
uporabljali tudi motorno kolo za nadzor na vozniki enoslednih vozil. Prav tako smo organizirali policiste 
kolesarje, ki so nadzirali predvsem mestne ulice Velenja in posvečali pozornost problematiki pešcev in 
kolesarjev.  
Policisti so izvajali nadzor nad vozniki in vozili, za vožnjo katerih so potrebna posebna znanja (vozila 
avtobusi, tovorna vozila, prevozi šolskih otrok in prevozi nevarnega blaga), kjer pa je stanje dobro in 
večjih kršitev ni bilo ugotovljenih. Delo smo skozi leto mesečno načrtovali in izvajali skupaj s 
prometnim inšpektorjem, gozdarskim inšpektorjem – akcijsko delo. 
 
Redno smo sodelovali v postopkih odločanja v upravnih enotah pri izdajanju odločb organizatorjem 
športnih prireditev, opravili pa smo tudi predhodne terenske oglede in določili oblike varovanja. 
 
Policisti so promet fizično urejali ob prireditvah na cesti in drugih dogodkih, ki so zahtevali začasno 
spremembo prometne ureditve. Policisti so redno spremljali razmere na cestah na našem območju in 
obveščali pristojne službe o poškodbah in stanju cest zaradi vremenskih razmer. 
 
Redno smo tudi sodelovali v komisijah za promet, ki so bile ustanovljene v občinah Velenje, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki, kjer smo tvorno vplivali na prometno ureditev in odpravo pomanjkljivosti na področju 
cestno prometne infrastrukture. 

 
Prometne nesreče in posledice  

 
 

Leto 

Prometne nesreče Posledice  

št. vseh 
nesreč 

št. nesreč 
s smrtnim 

izidom  

št. nesreč s 
telesnimi 
poškod. 

št. nesreč 
z mater. 
škodo  

št. 
mrtvih  

št. hudo 
telesno 
poškod.  

št. lahko 
telesno 
poškod.  

2009 334 1 191 142 1 17 304 

2010 339 1 164 174 1 16 219 

2011 365 1 169 195 1 22 221 

2012 420 1 188 231 1 20 250 

2013 337 2 171 164 2 17 241 

Porast/upad 
(v %) -19,8 100 -9,0 -29 100 -15 -3,6 

 
 
MESTNA OBČINA VELENJE: 
 
Na območju občine Velenje smo obravnavali 268 (333)1 prometnih nesreč.  Na območju občine se je 
zgodila 1 prometna nesreča s smrtnim izidom  (0). Obravnavali smo 137 (148)1  prometnih nesreč s 
telesnimi poškodbami in 130 (185)1  prometnih nesreč z materialno škodo. V prometnih nesrečah je 
ena oseba umrla, 14 (28)1 oseb je bilo hudo telesno poškodovanih,  197 (388)1 oseb pa lahko telesno 
poškodovanih. Največ prometnih nesreč se je zgodilo v naselju Velenje. Prometna nesreča s smrtnim 

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2012 
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izidom se je zgodila na glavni cesti G1-4 izven naselja Vinska gora. Najpogostejši vzroki za nastanek 
prometnih nesreč so: 

- neupoštevanje pravil o prednosti  47 (57)1 prometnih nesreč, 
- premiki z vozilom 71 (82)1  prometnih nesreč 
- neprilagojena hitrost 54 (64)1  prometnih nesreč, 
- neustrezna varnostna razdalja 35 (45)1 prometnih nesreč, 
- nepravilna stran/smer vožnje 30 (34)1 prometnih nesreč 
- nepravilno prehitevanje 4 (10)1 prometnih nesreč 
- nepravilnosti pešca 1 (2)1 prometnih nesreč 
- ostalo  24 (35)1 prometnih nesreč. 

 
Prav tako smo obravnavali 21 (52)1 povzročiteljev prometnih nesreč, ki so bili pod vplivom alkohola.  
Povprečna stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč je znašala 1,49 (1,32)1 g/kg  
izdihanega zraka. Zaradi visoke stopnje voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, bomo v prihodnosti 
nadaljevali z aktivnostmi usmerjenimi v izboljšanje stanja in sicer s povečanjem števila odrejanja 
preizkusov alkoholiziranosti vsem udeležencem prometnih nesreč ter kršiteljem, ki prekoračijo hitrost 
ali storijo drug hujši prekršek. Prav tako bomo posebno pozornost posvetili večkratnim kršiteljem iz 
področja VCP.  
 
 

Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkohola 
  

Nesreče 
Št. vseh 

povzročiteljev 

Št. 
alkoholiziranih 
povzročiteljev 

Delež  
alkoholiziranih 

povzročiteljev (v 
%) 

Povprečna 
stopnja alkohola 

(g/kg) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Smrtne - 1  - - - - - - 
S telesno 
poškodbo   130 127   9 11   6.9 8,6 1.37  1,81 
Z materialno 
škodo  181 120  17 10     9.3 8,3   1.45 1,19 
Skupaj  311  248   26 21  8.3  8,4  1,41 1,50 

 
Posledice prometnih nesreč glede na vzrok  

 

Vzrok Št. mrtvih Št. hudo telesno 
poškodovanih 

Št. lahko telesno 
poškodovanih 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Neprilagojena hitrost - - 6   92 50  
Nepravilna stran/smer - 1 3 3  52 17  
Neupoštevanje prednosti    2 5  94 44  
Nepravilno prehitevanje - - 12 5  6 3  
Nepravilni premiki z vozilom - - 4   26 13  
Neustrezna varnostna 
razdalja - - - - 70 51  

Nepravilno ravnanje pešcev  - -     4 1  
 
 
 
44..  NNAADDZZOORR  DDRRŽŽAAVVNNEE  MMEEJJEE  IINN  IIZZVVAAJJAANNJJEE  PPRREEDDPPIISSOOVV  OO  TTUUJJCCIIHH  
  
Z opravljanjem nalog policije, smo v skladu z načrtom dela opravljali aktivnosti za odkrivanje 
nezakonitosti povezanih s prebivanjem tujcev v RS. Na podlagi statističnih podatkov o ilegalnih 
migracijah na območju Policijske postaje Velenje ter analize posameznih postopkov s tujci, smo 
opravili 16 poostrenih nadzorov s ciljem odkrivanja nezakonitega prebivanja tujcev v RS. S ciljem 
odkrivanja ilegalnih poti ter ilegalnih migracijah oseb na notranjih mejah EU, smo opravili 3 poostrene 
nadzore. V vseh policijskih postopkih smo dosledno preverjali zakonitost prebivanja tujcev. Ugotovili in 
obravnavali smo 9 kršitev določb Zakona o tujcih – Ztuj-2 in 29 kršitev določb Zakona o prijavi 
prebivališča – ZPPreb. Obravnavali smo več primerov kršitev zakonskih določb, za katere so za 
obravnavo stvarno pristojni drugi organi. V primerih obravnave tujcev, ki so nelegalno prodajali 
različne artikle, oz. se ukvarjali z neformalno dejavnostjo, smo obveščali pristojne inšpekcijske organe, 
ki so v mejah svoje pristojnosti izvedli zakonske ukrepe. Veliko pozornost smo namenili odkrivanju 
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nezakonitega prebivanja tujcev, povezanega z delom na črno. Po tem vprašanju smo izvajali nadzor 
tujih oseb, ki so se v R. Sloveniji nastanili in prebivali v dovoljenem roku kot turisti ter drugih tujcev. 
Obenem smo opravili vsa potrebna preverjanja za tujce, ki so jim bila izdana prva dovoljenja za 
prebivanje zaradi opravljanja dela. Zaradi vsiljivega beračenja tujcev, smo opravljali nadzore pred 
nakupovalnimi centri, kjer se takšne osebe občasno pojavljajo. Obravnavali smo več takšnih oseb, ki 
pa jim vsiljivega beračenja nismo mogli očitati, zoper njih pa smo odkrili druge kršitve, kot so ne 
posedovanje osebnih dokumentov, kršitve prijave prebivanje in drugo.  

 
Spremljali smo aktualne dogodke, povezane z izgradnjo 6. bloka TE Šoštanj, kjer je opravljalo dela 
večje število tujcev.  Sodelovali smo z upravnimi organi, občinskimi organi ter odgovornimi v 
Termoelektrarni Šoštanj.  Glede na povečano število tujcev na tem območju, se je razmeroma 
nekoliko povečalo število kršitev zoper javni red in mir ter kaznivih dejanj, vendar ni bistvenega 
odstopanja glede na predhodno obdobje. 
 

 

 

Pripravili: 
 
pomočniki komandirja PP  mag. Iztok Mori, l. r. 
Nikolaj Smrečnik, l. r. komandir policijske postaje  
Davorin Potočnik, l. r.  višji policijski inšpektor III 
Gregor Jeršič, l. r.    
Marijan Hrvacki, l. r.   
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POROČILO 
o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu  Mestne občine Velenje
za leto 2013

V letu 2013 smo v SPV MO Velenje nadaljevali z uresničevanjem 
sprejetega letnega program a na področju preventive in vzgoje 
v cestnem prometu v naši lokalni skupnosti.

Naše dejavnosti smo dograjevali sodelovanju z Agencijo za 
varnost v cestnem prometu RS, Svetom za preventivo RS, 
ocene varnosti v cestnem prometu na podlagi poročila PP 
Velenje in opažanj članic SPV, redarjev MI Saša, posameznih 
institucij in občanov. 

Dolgoročen cilj akcijskih načrtov na področju varnosti v cestnem 
prometu je približevanje se ničelni viziji. 

Strateški cilji:
a) izboljšati izobraževanje in usposabljanje udeležence v 
cestnem prometu,
b) izboljšati uveljavljanje cestno prometnih predpisov,
c) povečati varnost cestne infrastrukture,
d) izboljšati storitve v sili in po poškodbah,
e) zaščititi ranljive udeležence v cestnem prometu.

Navedenim ciljem smo sledili tudi v letu 2013. 

V LETU 2013 smo izvedli naslednje aktivnosti:
1. BODI (PRE ) VIDEN
Akcija Pešec s sloganom » Bodi (pre) viden«, ki jo v okviru 
Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa koordinira 
Javna Agencija Republike Slovenije za varnost prometa, se 
vsako leto začenja oktobra in teče skozi vse zimske mesece, 
ko je ogroženost pešcev največja.   
V mesecih januar, februar, november in december so bili v akcijo 
vključeni poleg SPV MOV Velenje tudi PP Velenje, učenci tretjih 
in četrtih razredov vseh OŠ, Zveza šoferjev in avtomehanikov. 
Gradivo z izobraževalnimi vsebinami in odsevna telesa so bila 
sodelujočim nosilcem vročena. Nosilci nalog so poleg  akcije v 
šolah, delili gradiva in odsevne predmete na posebnih druženjih, 
predavanjih, obredih, na poteh posameznikom in skupinam 
občanov v celotni MO Velenje.
Ob začetku šolskega leta 2013/2014 je župan MOV vsem 
ravnateljem OŠ za vse učence  prvih razrdov vročil odsevna 
telesa, SPV MOV pa učencem prvih  razredov OŠ rumene 
rutice.
V soboto, 30. 11. 2013 s pričetkom ob 10. uri je v Nakupovalnem 
centru Velenjka potekala Preventivna Akcija »Bodi(pre)viden» 
Akcija je bila izvedena v organizaciji in sodelovanju Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje, 
Zveze šoferjev in avtomehanikov Velenje, Policijske postaje 
Velenje, ZD Velenje in predstavnika Izpitnega centra Velenje.
Ocenjujemo, da je bila akcija uspešna, na osnovi ocene 
udeležencev in izvajalcev.  

2.OBNOVIMO IN PREVERIMO SVOJE ZNANJE V 
PROMETU
Na osnovi izraženih želja starejših voznikov smo organizirali po 
MČ in KS Okrogle mize na teme:

- mobilnost v zrelih letih,
- nova ZAKONODAJA,
- obnovimo in preverimo svoje znanje s poudarkom na več 
pasovnih krožiščih,
- starost in zdravje,
- ocena varnosti v cestnem prometu in vzroki pogostosti 
nesreč,
- Bodi (pre)viden.     

NOSILEC: SPV MOV, Izpitni center AVP RS, Policijska postaja 
Velenje.
SODELUJOČI: Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev 
Velenje, predsedniki Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti, 
Društva upokojencev in njihovih pododborov in Zdravstveni 
dom Velenje.

Okrogle mize so bile izvedene v Skupščinski dvorani Mestne 
občine Velenje, Krajevnih skupnostih: Stara Vas, Velenje 
Šmartno, Škale, Šentilj in Paka, Skupaj se je udeležilo več kot 
250 udeležencev.
Ocena udeležencev je dobra z željo, da se z aktivnostmi 
nadaljuje tudi v prihodnje.

Akcija » Starejši voznik «
V Sloveniji je v mesecu aprilu istočasno v šestnajstih mestih 
potekala akcija »starejši voznik», katere organizatorji so 
bili Agencija RS za varnost prometa, Izpitni centri, Sveti za 
preventivo, Zveza društev upokojencev Slovenije, zveze in 
društva. Akcija je bila izvedena tudi v Velenju. Izvedena je bila 
tudi v Velenju. Akcije se je udeležilo v teoretičnem delu udeležilo 
96 starejših voznikov in 196 udeležencev pa praktične vožnje. 
Udeležba je bila v Velenje največja v primerjavi z drugimi 
slovenskimi mesti. Tako lepemu sodelovanju verjetno gre 
zasluga, da na našem področju dajemo že nekaj let poseben 
poudarek tudi starejšim voznikom. Izvajalci in udeleženci so 
bili več kot zadovoljni. Vsi si želijo čim varnejše udeležbe v 
cestnem prometu, varno priti na zastavljen cilj. To pa je mogoče 
z upoštevanjem cestno prometnih predpisov in ravnanj vseh 
udeležencev v prometu. 
Na osnovi pogovor in ankete, ki je bila izvedena po opravljeni 
vožnji in vročitvi knjige » Hočem postati dober in varen voznik«, 
lahko ugotovimo in zaključujemo, da je nujno nadaljevati s 
podobnimi vsebinami izobraževanja.
   
3. TEHNIČNI DAN ZA DEVETOŠOLCE OSNOVNIH ŠOL
V skladu z projektom Tehnični dnevi za učence 9. razredov 
osnovnih šol Mestne občine Velenje so potekali v četrtek, 9. 
5 2013, in v torek, 14. 5. 2013, tehnični dnevi po naslednji 
vsebini.
a) Praktičen prikaz  reševanje ponesrečenca v prometni nesreči, 
od zavarovanja mesta nesreče do oskrbe poškodovanca in 
odstranitve ostankov prometne nesreče.
Predstavitev , reševalnih, policijskih in gasilskih vozil in 
predstavitev reševalnih 
Prikaz varne vožnje policista z enoslednim vozilom. 
b) Interaktivne delavnice » Še vedno vozim vendar ne hodim«

Cilji: 
Bodočim in mladim voznikom od 15 do 20 let, ki zaradi 
neizkušenosti, načina življenja in drugih razlogov spadajo v 
rizično skupino, na inovativen način s pričevanji ponesrečencev 
v PN predstaviti in poučiti o posledicah neodgovorne vožnje.
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Spodbujati varno vožnjo kot vrednoto med mladostniki.
Dvigniti zavest o večji varnosti v CP in posledicah neupoštevanja 
CPP.
Predstaviti aktivno udejstvovanje invalida po rehabilitaciji v 
vsakodnevnih situacijah.
     
IZVAJALCI in SODELAVCI: 
SPV MOV Velenje, Redarska služba MO Velenje, PGD Velenje,  
PP Velenje, ZD reševalna služba, PUP Velenje, ZŠAM Velenje, 
Prometna policijska uprava Celje.

Interaktivnih delavnic, ki so se odvijale v Centru NOVA so se 
udeležili vsi učenci devetih razredov OŠ.
Praktičnega prikaza opisanega programa, pa so se udeležili: 
Učenci devetih razredov osnovnih šol, učenci drugih letnikov 
ŠC Velenja in starejši občani. 
       
4. PROJEKT PASAVČEK in KOLESARČEK
Že sedmo leto zapored izvajamo na našem področju tudi projekt 
“PASAVČEK“, katerega osnovni namen je spodbujanje pravilne 
uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med 
vožnjo v avtomobilu.

V okviru projekta Pasavček smo po šolah in vrtcih razdelili 
gradiva in povabili naj se prijavijo k projektu, ki ga vodi Direkcija 
za ceste- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS. 
Odzvali so se na vseh šolah in vrtcih Mestne občine Velenje. 
Izdelali so lastne projekte in programe dejavnosti. Projekt 
»Kolesarček« je za vrtce Velenje bil izveden 18.septembra 
2013 v sklopu ETM 2013.

Cilj projektov:
• Spoznati pasavca kot žival. 
• Spoznati lik Pasavčka.  
• Osveščati otroke, starše in stare starše o varni poti v šolo in 
domov ter povečanje varnosti otroka na cesti in v avtomobilu, 
ki so nižji od 150 cm.
• Spodbujati pravilno in redno uporabo varnostnega pasu za 
vse potnike v avtomobilu ali kombiju.
• Seznaniti starše in otroke s pravilno uporabo otroških 
varnostnih sedežev, predstavitev osnovnih skupin otroških 
varnostnih sedežev ter preizkušanje demo sedežev.
• Seznaniti otroke in starše s predpisi, ki veljajo v cestnem 
prometu in se navezujejo na uporabo varnostnega pasu v 
vozilu .
• Osveščanju otrok in staršev o uporabi kolesarske varnostne 
čelade.
• Navajati na redno nošenje rumene rutice, kresničke, oblačil 
ter obutve z odsevniki. 

Po končani akciji smo zbrali podatke in jih vnesli v tabelo iz 
katere je razvidno, da smo v Velenju nekje pod povprečno 
pripetimi otroki na zadnjem sedežu, saj je odstotek ne pripetih 
otrok 12%, oziroma se jih pripne 88%. Na republiškem nivoju je 
ta odstotek 91,8%.

5. KOLESARSKI IZPITI (ZA PETOŠOLCE OSNOVNIH ŠOL)
Doslej smo kolesarske izpite za učence petih razredov 
velenjskih osnovnih šol izpeljali v šolskih okoliših (v prometu), 
razen OŠ Gorica, ki je kolesarske izpite izpeljala na poligonu 
Ljubečna, ker jim razmere v okolici šole niso bile ustrezne 
zaradi gradbišča. 

Zahteve Agencije za varnost v cestnem prometu so narekovale 
spremembe. Zato smo za leto 2013 pripravili v sodelovanju 
s šolami, PP Velenje, ZŠAM Velenje drugačen program. 
Realizacija le tega pa je odvisna od sklepov ravnateljev OŠ in 
mentorjev prometne vzgoje. 

Od 23. 5. 2013 do 5. 6. 2013 je opravljalo izpit 252 učencev. 
Izpit so opravili vsi učenci.

NOSILEC: vse osnovne šole, mentorji prometne vzgoje na 
osnovnih šolah in ravnatelji
SODELUJEJO: PP Velenje, ZŠAM Velenje, SPV MO Velenje.

6. OTROCI ODRASLIM - LIKOVNA DELA
SPV MO Velenje je razpisal Nagradni natečaj likovna dela  
“OTROCI ODRASLIM“ na temo prometnih znakov.
V nagradnem natečaju so sodelovali učenci PRVE TRIADE 
osnovnih šol MO Velenje, kot tudi učenci CVIU Velenje in 
varovanci VDC Ježek, enota Velenje. Možna je bila uporaba 
vseh likovnih tehnik. Pri ustvarjanju so otroci pokazali tudi 
poznavanje osnovnih cestno prometnih predpisov. 
Letošnji likovni natečaj je bil rekordnega odziva in temu primerno 
uspešno izveden. 

7. ZADNJI ŠOLSKI DAN
Z namenom zaščititi ranljive skupine v cestnem prometu 
nam narekuje povečati nadzor in nuditi pomoč v okolici šol 
in na šolskih poteh v začetku šolskega leta kakor tudi ob 
zaključku. Predvsem pri učencih/kah zadnjih razredov OŠ in 
srednješolcih. Razigranost in pričakovane počitnice, napetosti 
ob zaključevanju ocen, imajo za posledico zmanjšano pozornost 
za presojo cestnih razmer in različnih prometnih situacij ter 
manj preudarno ravnanje otrok.

Varovanje otrok je potekalo v skladu z izdelanim načrtom ocene 
“varnih poti” v okolici šol in šolskih poti.
Naloga je bila uspešno izvedena.

Nosilci nalog so bili: Policijska postaja Velenje, Redarska 
služba MO Velenje, Zveza šoferjev in avtomehanikov Velenje, 
Osnovne šole in Center srednjih šol. 
Koordinator SPV Mestne občine Velenje.

8. ZAČETEK POUKA - PRVI ŠOLSKI DNEVI
V mesecu avgustu 2013 so strokovni sodelavci (PP Velenje, 
PUP Velenje in Urada za gospodarske javne službe MO Velenje 
ter ravnatelji (OŠ) pregledali vse šolske poti, okolice vrtcev in 
šol ter avtobusna postajališča.

Vse šolske poti, še posebej v okolici šol so bile opremljene 
z dodatnimi opozorili, ki so opozarjala na začetek novega 
šolskega leta, na prve šolske dni (plakati, letaki z napisi 
“VOZITE PREVIDNO in ŠOLSKA POT“ ter dodatni prometni 
znaki - otroci na cesti).
Na novo so bile prebarvane vse talne oznake pri vseh vrtcih in 
šolah.
Razdelili smo različna gradiva, ki so namenjena staršem in 
otrokom prvih razredov osnovnih šol:brošure Moji prvi koraki v 
prometu, pobarvanke, letaki. Vsi otroci prvih razredov so dobili 
rumene rutice. Obveščanje javnosti je potekalo tudi preko 
medijev. Radia Velenje, VTV v oddajah Dobro jutro, tedniku 
Naš Čas. Na osnovi ocene cestnih razmer v MO Velenje so 
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PP Velenje, Redarska služba in člani ZŠAM Velenje opravljali 
dodatni nadzor na križiščih, pomembnih prehodih za pešce, še 
posebej v okolici šol in na šolskih poteh. Pomagali so otrokom 
na cestnih prehodih, se z njimi pogovarjali in jim svetovali 
ter opozarjali na morebitna nepravilna dejanja. Prav tako so 
opozarjali na pripetost z varnostnim pasom. Tudi občinski 
redarji so prve dni pri svojem delu vplivali na voznike, da so 
spoštovali predpise, otroke in starše opozarjali na ravnanja, ki 
ogrožajo njihovo varnost. Poostrili so nadzor nad parkiranjem 
in opravljali meritve hitrosti..    

Naša ocena je, da je bila naloga dobro opravljena, saj v tem 
času nismo beležili nesreč v katerih bi bili vpleteni otroci.

SODELUJOČI: SPV, PP Velenje, osnovne šole v MO Velenje, 
Urad za gospodarske javne službe MO Velenje, MO Velenje 
– redarska služba, prostovoljci, člani ZŠAM Velenje...

9. ZA VEČJO VRNOST MLADIH V SREDNJIH ŠOLAH
Na Šolskem Centru že nekaj let potekajo aktivnosti  za večjo 
prometno varnost mladih.
       
Aktivnost vodijo uspešni mentorji v sodelovanju s članom SPV 
MO Velenje. Tudi v letu 2013 so zastavljen program v celoti 
realizirali v sodelovanju s Policijsko postajo Velenje, Šolo 
vožnje in SPV. 
Cilji programa:
• Povečevanje interesa za problematiko prometne varnosti 
mladih.
• Udeleženci kritično razmislijo o prometu in prometni varnosti.
• Udeleženci razumejo kaj je promet, zakaj so potrebna pravila 
v prometu.
• Udeleženci ugotovijo in razumejo prednosti in slabosti 
določenega vedenja z vidika prometne varnosti.
• Razvijanje kritičnega , samostojnega razmišljanja in 
presojanja.
• Spoznavanje dela ,nalog in poslanstva prometne policije.
• Spoznavanje in učenje cestno prometnih predpisov.

Sodelujejo Šolski center Velenje, Policijska postaja Velenje, 
Šole vožnje Velenje in SPV Velenje

10. EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Od 16. do 22. septembra 2013 je v MO Velenje potekala akcija 
»Evropski teden mobilnosti« na temo »Vaš korak za čistejši 
zrak«, ki jo je vodil pripravljalni odbor imenovan s strani župana 
MO Velenje.
Cilj akcije je bil opozarjanje na posledice podnebnih sprememb 
in na indikatorje, ki ustvarjajo »klimo« v mestu: kakovost 
življenja, kakovost zraka, hrup, prometna varnost, kakovost 
javnih površin, socialna povezanost prebivalstva in na splošno 
vzdušje v mestu  

Svet za preventivo je sodeloval v akciji, ki se je odvijala na 
Rudarski cesti. 

11. PREGLEDI IN PRIPRAVA VOZIL ZA ZIMSKO VOŽNJO NA 
ŠOLSKEM CENTRU
V četrtek, 21. novembra 2013, so med 11. in 13. uro v 
delavnicah Medpodjetniškega izobraževalnega centra Velenje 
(Koroška cesta 62 a, Velenje) potekali brezplačni preventivni 
zimski pregledi osebnih vozil.

Na vozilih so pregledovali 12 kontrolnih točk:
1. luči spredaj in zadaj ter smerne in opozorilne utripalke; 
2. osvetlitev prtljažnika, notranjosti in sovoznikovega predala;
3. kontrolne lučke, hupo;
4. napravo za čiščenje stekel;
5. metlice brisalcev;
6. vetrobransko steklo;
7. hladilni sistem;
8. akumulator;
9. klinasto-rebrasti jermen;
10. zavorni sistem (zavorne obloge, zavorna tekočina);
11. izpušni sistem;
12. pnevmatike (vključno z rezervnim kolesom);
13. nivo motornega olja;
14. karoserijo in lak.

Brezplačno so pregledali 73 vozil in odpravili manjše 
pomanjkljivosti. Ter voznikom vozil dali marsikateri pomemben 
napotek, pobudo ali predlog. 
Vozniki so bili bodočim mehanikom in njihovim učiteljem zelo 
hvaležni. Tudi mi smo se jim zahvalili.

13. SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE V PROMETNIH 
NESREČAH
V ponedeljek, 15. novembra 2013, je bila ob 16.30 pri osnovni 
šoli Livada priložnostna prireditev ob svetovnem dnevu spomina 
na žrtve prometnih nesreč.
V kratkem kulturnem programu so nastopili otroci osnovne šole 
Gustava Šiliha Velenje. Na priložnostni prireditvi je spregovori 
podžupan Franc Žerdin, predsednik SPV MOV, ravnateljica 
osnovne šole Livada Velenje in predstavnik PP Velenje. 
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan, ob 
katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih 
nesrečah, skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in 
znanci.
Na pobudo različnih nevladnih organizacij ga je priznala 
Organizacija združenih narodov. Zavod Varna pot se je že peto 
leto zapored pridružil mednarodnemu gibanju ter sodelovanju 
z Evropskim združenjem žrtev prometnih nesreč ter številnimi 
vladnimi in nevladnimi organizacijami obeležili Svetovni dan 
spomina na žrtve prometnih nesreč.
 
Smrt ali poškodbe zaradi prometnih nesreč so nenadni in 
travmatični dogodki, ki imajo dolgotrajne, pogosto doživljenjske 
posledice. Vsako leto se na milijone ljudi po svetu pridruži 
tistim, ki že trpijo zaradi prometnih nesreč.
Tudi Mestna občina Velenje se je pridružila Viziji nič in pobudi 
Direkcije Republike Slovenije za ceste in Zavodu varna pot, da 
na slovesnih dogodkih ne ponujamo alkoholnih pijač. Zavedamo 
se, kako velik problem je prekomerno uživanje oz. zloraba 
alkohola. Vedno, ko se ponudi priložnost, skušamo prispevati 
k zmanjšanju zlo(rabe) alkohola in k večji ozaveščenosti med 
ljudmi. Dan spomina na žrtve prometnih nesreč želi odgovoriti 
na potrebo žrtev prometnih nesreč in njihovih svojcev po javnem 
priznanju njihove izgube in bolečine.

ZAKLJUČEK
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je pri 
svojem delu tesno povezoval tako z vladnimi in nevladnimi 
organizacijami. Tesno smo sodelovali z vodstvi MČ in KS, Zvezo 
in društvi upokojencev Velenje, PP Velenje, ZŠAM Velenje, 
Redarsko službo, Vrtci, Osnovnimi šolami, Šolskim centrom 
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Velenje, uradi MO Velenje, Sosvetom za varnost občanov MO 
Velenje, PUP Velenje, ŠPZDU, društvi upokojencev Velenje in 
številnimi posamezniki. Naše delo je potekalo v tesni povezavi 
z Agencijo za varnost v cestnem prometu Republike Slovenije.
O našem delu in načrtovanih aktivnostih so poročali mediji: 
Radio Velenje in Naš Čas, VTV Velenje in služba za stike z 
javnostmi MO Velenje.  
    
Za sodelovanja in pomoč se zahvaljujem vsem sodelujočim.

FINANČNO POROČILO
OPIS DOKUMENTA                                        Znesek v € 
Rumene rutice, kresničke, odsevne trakove                1.550,50   

Tehničnidan 
(prevoz uničenega vozila, malica za sodelujoče)            353,00   

Potni stroški, Andrej Pegan                               114,40  
 
Varovanje otrok ob zadnjem in 
prvem šolskem dnevu (ZŠAM)                                     2.304,00   
 
Gostinske storitve ob izvedenih akcijah za sodelujoče
 v letu 2013                                                                     634,55
 
Varovanje otrok pri izvedbi kolesarskih 
izpitov (ZŠAM)                                                             1.620,00 

SKUPAJ                                                          6.5��,�5   

Spoštovani!
Vse kar delamo, delamo odgovorno s ciljem, zmanjšanja števila 
nesreč .Želimo varno pot za vse udeležence v prometu. Naše 
aktivnosti in akcije izvajamo kot prostovoljci. Naša največja 
nagrada za opravljeno delo, štejejo samo dobri  rezultati. Torej 
ničelna vizija.   
                                                                
                                                                Predsednik SPV MOV
                                                               Karl Drago Seme, l. r.  

POROČILO 
O DELU MEDOBČINSKE 

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA 
PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI Z 
DROGAMI VELENJE ZA LETO 2013

Programi Medobčinske lokalne akcijske skupine za 
preprečevanje zasvojenosti z drogami (LAS) Velenje so 
preventivno naravnani in namenjeni predvsem za populacijo 
otrok in mladostnikov, ter tudi staršev. Tako smo tekom 
šolskega leta učence sedmih in osmih razredov osnovnih šol iz 
Šaleške doline, ter dijake Šolskega centra Velenje seznanjali s 
problemom nasilja in drog med mladino. 

Na osnovnih šolah je bilo za ta namen opravljenih 26 ur in 
na Šolskem centru Velenje 45 ur. V 5 enotah Vrtca Velenje 
so vzgojiteljice izvajale za otroke stare od 3 do 5 let skupaj s 
starši družinsko rekreacijo, ki jo že vrsto let podpiramo, otroci 
in starši pa jo zelo radi obiskujejo. Preko Medobčinske zveze 
prijateljev mladine Velenje smo nudili staršem 7 brezplačnih 
srečanj v programu Otroci so naše največje bogastvo, oziroma 
tako imenovano Šolo za starše, kjer se starši seznanjajo z 
razvojem in odraščanjem otrok in mladoletnikov ter o tem, kako 
premagovati razvojne težave. 

Za starše smo organizirali na O.Š. Antona Aškerca predavanje 
na temo Pogovarjajmo se, prisluhnimo otroku in ne zatiskajmo 
si oči. 

Ob občinskem prazniku in prireditvi „Velenje se predstavi” 
smo na Titovem trgu, skupaj s Športno zvezo Velenje, izvedli 
tradicionalno preventivno akcijo „Tek očkov”. Na teku je 
sodelovalo rekordnih 381 udeležencev, od tega 141 očkov in 
240 otrok, kar je za 144 udeležencev več kot v preteklem letu. 

Finančno smo podprli program Mladinskih delavnic, ki se izvaja 
preko CSD Velenje v okviru Društva za preventivno delo v 
Ljubljani in predstavlja prispevek k preprečevanju zlorabe drog 
med mladimi. 
Program je primarno preventivno naravnan in namenjen 
učencem 8. in 9. razredov osnovnih šol. Prav tako smo podprli 
izvajanje terenskega dela z odvisniki od prepovedanih drog, ki 
ga vodi Zavod Socio Celje, saj s terenskim vozilom obiskujejo 
Velenje. V letu 2013 so opravili 53 stikov z uporabniki, ki 
imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje. Od začetka 
delovanja programa leta 2007, pa do konca leta 2013, imajo 
evidentiranih 18 različnih uporabnikov s stalnim prebivališčem v 
naši občini, ki so obiskovali program terenskega dela in koristili 
njihove storitve. Poleg uporabnikov s stalnim prebivališčem 
v naši občini, so jih obiskovali še uporabniki, ki imajo stalno 
bivališče v občinah Šoštanj, Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne 
na Koroškem in Žalec, kar bistveno povečuje obisk na našem 
območju in je kazalnik gibanja uporabnikov prepovedanih drog 
v naši občini.

Mestna občina Velenje je tudi v preteklem letu podpisala 
najemno pogodbo za souporabo prostorov v Mestni četrti Desni 
breg, za potrebe delovanja Dnevnega centra za zmanjševanje 
škode zaradi drog Velenje, ki deluje preko ŠENT-a (Slovenskega 
združenja za duševno zdravje). V poročilu navajajo, da so imeli 
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v letu 2013 v centru skupno število vseh različnih uporabnikov 
programa 60, kar je za 18 več kot leto prej (od teh 39 iz Velenja, 
kar je za 9 več kot v letu 2012), njihova starostna struktura je bila 
od 21 do 46 let, po spolu 47 moških in 13 žensk, 80 % jih je imelo 
srednješolsko izobrazbo, 20 % pa osnovnošolsko izobrazbo, 
po zaposlitvenem statusu so bili 100 % brezposelni.

Izobraževanje na področju preprečevanja zasvojenosti je 
pomembno, saj se oblike zasvojenosti, ter psihoaktivne 
substance iz leta v leto zelo spreminjajo. Tega se člani v 
Medobčinski LAS Velenje zavedamo, zato smo se udeležili 
nekaterih dogodkov na tem področju. 

V Slovenj Gradcu smo se pridružili Nacionalni konferenci ob 
mesecu preprečevanja zasvojenosti z osrednjim sloganom 
»Dovoljeno ni tudi varno«. Na Ministrstvu za zdravje RS smo 
se udeležili delovnega srečanja na temo nove psihoaktivne 
snovi, načini uporabe, tvegana vedenja in socialni kontekst pri 
slovenskih mladostnikih. V Državnem svetu RS smo bili prisotni 
na konferenci, ki je predstavila interdisciplinarni pristop pri 
oblikovanju dobrih praks na področju zlorabe drog. V Velenje 
pa smo na zadnji seji Medobčinske LAS Velenje v letu 2013 
povabili strokovno delavko iz Zavoda Socio Celje, ki nam je 
nazorno predstavila delo na terenu z odvisniki od prepovedanih 
drog, hkrati pa smo si lahko ogledali tudi terensko vozilo, ki 
služi temu namenu. 

Medočinska LAS Velenje je skupaj s Centrom za socialno 
delo Velenje podprla delovanje Društva »Projekt Človek« tudi 
v Velenju. V začetku meseca septembra 2013 je v Centru za 
socialno delo Velenje pričela z delom strokovna delavka za 
pomoč zasvojenim, ki deluje v okviru Društva »Projekt Človek. 
Svetovanje in pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenosti 
poteka vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 13. do 17. ure. 

V mesecu oktobru smo pričeli z aktivnostmi za izvedbo raziskave 
o razširjenosti uporabe drog med mladimi v Velenju in okolici, 
v sodelovanju s Policijsko postajo Velenje ter Sosvetom za 
izboljšanje varnosti občank in občanov Velenja. 

V letu 2014 bo 10 let, kar je bila za Velenje izvedena 
poglobljena raziskava za ta namen, zato bo tokratna analiza 
lahko primerjalna. Zajeli bomo devetošolce vseh treh občin 
Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, dijake 1. in 3. letnikov 
Šolskega centra Velenje, ter mlade brezposelne. 

Z našim delom in programi sledimo poslanstvu LAS-a, katerega 
primarna naloga je preventiva na področju preprečevanja 
zasvojenosti za čim širšo populacijo, predvsem za mlade. So 
pa pri tem delu pomembne tudi analize, da vemo kje smo, zato 
bo raziskava na tem področju še kako dobrodošla.

Prikaz finančnih sredstev na postavki 40320010 LAS - Program 
za boj proti drogi za leto 2013:
sprejeti in veljavni proračun: 9.524,00 EUR, končna realizacija: 
8.043,46 EUR (84,5 %)

- podjemne pogodbe za izvajanje preventivnih programov: 
2.276,44 EUR
- mladinske delavnice: 1.965,00 EUR
- tek očkov: 818,01 EUR

- družinska rekreacija: 1.191,20 EUR
- terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog: 1.000,00 
EUR
- šola za starše:  574,00 EUR
- tiskanje 1500 anketnih vprašalnikov za raziskavo LAS: 218,81 
EUR.

Številka: 154-03-0001/2014-530
Datum: 4. 3. 2014

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

                          višja svetovalka II. za varstvo                           
                                  in vzgojo predšolskih otrok 

Marko Pritržnik, prof., l. r. 
  predsednik Medobčinske LAS Velenje
 
                                  Drago MARTINŠEK, univ.dipl.soc., l. r.  
                                          vodja Urada za družbene dejavnosti  
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POROČILO O DELU MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE, REDARSTVA IN VARSTVA OKOLJA 
ZA LETO 2013 

 
Ob koncu leta 2013 je skupni organ občinskih uprav Medobčinska inšpekcija, redarstvo in 
varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) dopolnil devet let delovanja. Ustanovljen je bil kot organ 
skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva 
in občinskega redarstva za območja občin Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, 
Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, 
Velenje in Vransko. Hkrati MIRVO opravlja izvrševanje upravnih nalog na področju varstva 
okolja še za občini Šoštanj in Šmartno ob Paki ter za Mestno občino Velenje.  
 
V letu 2013 je bilo zaposlenih 18 ljudi. V mesecu decembru je bila zaradi potreb dela občinska 
redarka prerazporejena na drugo delovno mesto v občinski upravi Mestne občine Velenje.   
 
Naloge v občinah ustanoviteljicah so se opravljale skladno s sprejetim Dogovorom o 
medsebojnih razmerjih, ki so ga podpisali župani občin ustanoviteljic. Inšpekcija in 
medobčinsko redarstvo v občinah ustanoviteljicah opravljata nadzor nad izvajanjem določb 
sprejetih občinskih odlokov ter veljavne materialne zakonodaje in podzakonskih predpisov v 
obsegu prenosa pristojnosti.  
Najpogosteje se je nadzor vršil nad prometnimi površinami posebnega pomena, občinskimi 
cestami, splošnim redom, zunanjim oglaševanjem, zapuščenimi vozili, avto – taksi prevozi; 
nadzor glede plačila občinskih taks, nadzor nad ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi 
odpadki, oskrbo s pitno vodo ter nad odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode. 
 
Aktivnosti1 zaposlenih v MIRVO za ostale občine ustanoviteljice (izvzeta Mestna občina 
Velenje) 
 
Inšpekcija 
za ceste 

Komunalna 
inšpekcija 

Medobčinsko 
redarstvo 

Varstvo 
okolja 

Svetovalec 
za pravne 

zadeve 

Vodja 
MIRVO 

49 70 692 240 4 94 
 
Aktivnosti in opravljene ure zaposlenih v MIRVO za ostale občine ustanoviteljice po 
občinah 
  

Občina ustanoviteljica Aktivnosti (inšpekcija, 
redarstvo in varstvo okolja) 

Št. opravljenih ur 
 (inšpekcija, redarstvo in 

varstvo okolja) 

Občina Braslovče 33 57 
Občina Gornji Grad 39 73 
Občina Ljubno 16 54 
Občina Luče 4 9 
Občina Mozirje 170  218 
Občina Nazarje 82 159 
Občina Polzela 16 40 
Občina Prebold 7 13 
Občina Rečica ob Savinji 51 66 
Občina Solčava 4 11 
Občina Šmartno ob Paki 139 144 

                                                           
1 Kot aktivnosti so šteti obiski zaposlenih v občinah ustanoviteljicah in opravila v pisarni za posamezno občino. 
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Občina Šoštanj 584 882 
Občina Tabor 4 6 
Občina Vransko 0 0 
SKUPAJ 1149 1732 

 
Inšpekcija za ceste 

Osnova za izvajanje nadzora inšpekcije za ceste je Zakon o cestah, predpisi, izdani na njegovi 
osnovi, in občinski odloki, ki se nanašajo na področje cest in ostalih prometnih površin. Nadzor 
v ostalih občinah ustanoviteljicah se je izvajal izključno na podlagi pobud občin ustanoviteljic ter 
podanih prijav, v Mestni občini Velenje pa se je poleg tega izvajal tudi reden nadzor 
kategoriziranih občinskih cest in prometnih površin posebnega pomena, po prijavah pa tudi 
posameznih nekategoriziranih prometnih površin, ki se uporabljajo za javni promet. Predmet 
rednega nadzora so bile predvsem tiste pomanjkljivosti, ki so vplivale na varno odvijanje 
prometa in varstvo cest.  
Inšpektor je s pogosto prisotnostjo na terenu, predvsem z vidika nadzora na najbolj pomembnih 
odsekih cest, s svojim delom skušal delovati predvsem preventivno in z opozorili zagotavljati 
izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti ter preprečevati pojave pomanjkljivosti, ki bi lahko 
ogrožale varnost prometa in ceste. V tem smislu so bili večkrat pregledani odseki cest ob 
gradbiščih, odseki, na katerih so se izvajala obnovitvena dela in odseki, na katerih ali ob katerih 
so se izvajale druge aktivnosti, zaradi katerih jih je bilo potrebno delno ali v celoti zapreti za 
promet ali so le-te lahko vplivale na varnost prometa in same ceste.  
Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi zagotavljanju preglednosti in neoviranega poteka 
prometa. Pri tem je bilo obrezanega precej zelenja tako na javnih kot zasebnih površinah. Velik 
problem pri tem predstavljajo neurejena lastništva zemljišč ob cesti oziroma nikoli določena 
potrebna polja preglednosti ter neurejene omejitve rabe takih zemljišč, ki so v privatni lasti. 
Kljub temu so na podlagi opravljenih razgovorov tudi ti zavezanci izrečena opozorila upoštevali 
in v dogovorjenih rokih poskrbeli oziroma v določenih primerih dopustili, da so se pomanjkljivosti 
odpravile. Pri tem so bili vključeni v odpravo pomanjkljivosti tako izvajalci rednega vzdrževanja 
kot tudi skupine dijakov oziroma študentov, ki so opravljali počitniško delo. Njihova pomoč je 
bila pomembna predvsem tam, kjer lastniki zaradi starosti ali zaradi drugih utemeljenih vzrokov 
sami niso bili sposobni izvesti del.  
V času poletnih počitnic je bila posebna pozornost namenjena pregledom cest v okolici šol in 
drugih vzgojno-varstvenih ustanov. Izvajalec rednega vzdrževanja je še pred začetkom pouka 
poskrbel za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti na teh odsekih. Izjema je bila le okolica 
Osnovne šole Gorica, kjer je zaradi izvajanja del na gradbišču in s tem povezanimi nenehnimi 
spremembami v okolici bilo potrebno izvajati redne oglede in opozarjati na nevarnosti, ki so se 
pojavljale v posameznih fazah tudi v času pouka.  
Enako velja tudi za gradbišče na promenadi. Izvajalci so izrečena opozorila upoštevali in 
poskrbeli za zagotavljanje še sprejemljive varnosti udeležencev v prometu v vseh fazah 
gradnje.  
Žal tega ni mogoče reči za odpravo (s finančnega vidika) dražjih pomanjkljivosti, na katere so 
bili opozorjeni upravljavci cest, ki zaradi pomanjkanja sredstev vseh ugotovljenih pomanjkljivosti 
niso uspeli odpraviti. Tako so posamezni odseki cest še vedno opremljeni s prometno 
signalizacijo, s katero so udeleženci v prometu opozorjeni na določeno pomanjkljivost, kar pa je 
lahko le začasna rešitev. 
Inšpektor je v okviru izvajanja nadzora pri gradnji ostale infrastrukture v cestnem telesu 
(kanalizacija, vodovod …) sodeloval z izvajalci, upravljavci in nadzorom ter skrbel, da so se v 
največji možni meri skupaj z izvajanjem del pri gradnji določene infrastrukture izvedla tudi tista 
nujna dela, ki so bila potrebna z vidika odprave pomanjkljivosti na cestni infrastrukturi na 
odsekih, kjer so se dela izvajala. Tudi pri pregledih izvajanja del ob obnovi posameznih cestnih 
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odsekov in objektov so bile ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti s strani izvajalcev 
odpravljene v odrejenih rokih. 
Poleg svojega rednega dela je inšpektor sodeloval tudi pri reševanju zadev, ki niso bile 
neposredno povezane s področjem inšpekcijskega nadzora. Sodeloval je v različnih komisijah 
(pregledi izvedbe obnovitvenih del, novih odsekov, objektov, prometna signalizacija, urejanje 
prometa ipd.), v svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pri različnih projektih s 
področja cest in prometa, pri pripravi predlogov za izboljšanje varnosti, pri reševanju problemov 
na državnih cestah. Opravljenih je bilo tudi veliko razgovorov z občani, ki so od inšpektorja 
želeli različna pojasnila tako v zvezi s cestami kot tudi s povsem drugih področij. 
Pri svojem delu je inšpektor sodeloval z državnimi inšpekcijskimi službami (predvsem s PIRS), 
DRSC, DDC, vzdrževalci državnih cest, posameznimi službami na Ministrstvu za infrastrukturo 
in promet ter Ministrstvu za notranje zadeve, PP Velenje, Žalec in Mozirje, PU Celje idr. 
Inšpektor za ceste je vodil delovno skupino občinskih inšpektorjev pri SOS in sodeloval v 
DMOMINS predvsem na področju podajanja pripomb in predlogov k predlaganim spremembam 
zakonov in predpisov. 
V splošnem gledano se stanje občinskih cest v vseh občinah, kjer inšpektor izvaja inšpekcijski 
nadzor, izboljšuje. Nekje bolj, nekje manj. Glavni oviri za kvalitetno upravljanje in vzdrževanje 
občinskih cest sta še vedno predvsem neodmerjene ceste, neurejena lastništva in stvarne 
služnosti upravljavcev cest na sosednjih zemljiščih ter omejena finančna sredstva za ceste.  
 
Komunalna inšpekcija 
 
Nadzor na področju komunalne inšpekcije se je izvajal na osnovi sprejetih občinskih odlokov. 
Nadzor v ostalih občinah ustanoviteljicah se je izvajal izključno na podlagi pobud občin 
ustanoviteljic ter podanih prijavah, v Mestni občini Velenje pa se je poleg tega izvajal tudi reden 
nadzor zbiralnic ločenih frakcij in lokacij potencialnih divjih odlagališč. Glavni poudarek je bil na 
področju ravnanja s komunalnimi odpadki v obliki osveščanja in nadzora nad ustreznim 
ločevanjem komunalnih odpadkov ter v sodelovanju z izvajalcem javne službe – vključevanja v 
sistem odvoza komunalnih odpadkov.   
Opravljene so bile naslednje naloge: 

- kontinuirano spremljanje stanja zbiralnic sekundarnih surovin in nadzor nad odloženimi 
odpadki v zbiralnicah v Mestni občini Velenje in Občini Nazarje;  

- vključevanje objektov oz. gospodinjstev ter pravnih subjektov v redni odvoz komunalnih 
odpadkov;  

- spremljanje stanja nad odloženim ostankom mešanih komunalnih odpadkov in bioloških 
odpadkov v tipiziranih zabojnikih v Mestni občini Velenje; 

- sodelovanje z izvajalcem gospodarske javne službe ravnanja z odpadki;   
- ukrepanje na področju evidentiranih divjih odlagališč in njihova sanacija v sodelovanju z 

občinami ustanoviteljicami in izvajalci javne službe; 
- sodelovanje in nadzor pri urejanju lokacij vrtičkov na lokacijah Stara vas in Lipa – 

vzhod;  
- priključevanje objektov na javni vodovod;  
- priključevanje objektov na javno kanalizacijo in nadzor praznjenja obstoječih greznic ter 

malih komunalnih čistilnih naprav; 
- sodelovanje v delovnih skupinah na področju ravnanja z odpadki in pri reševanju 

problematike kritičnih zbiralnic sekundarnih surovin; 
- sodelovanje v delovnih skupinah za pripravo odlokov na področju odvajanja komunalnih 

odpadnih vod in oskrbe s pitno vodo; 
- obravnavanje in svetovanje občanom v zadevah, ki niso v pristojnosti občinske 

inšpekcije. 
Pri nadzorih divjih odlagališč se ugotavlja, da število divjih odlagališč ostaja na ravni kot v 
preteklem letu. Predvsem gre za odlaganje odpadkov na lokacije, ki so odmaknjene in tako 
omogočajo kršiteljem neopaženo odlaganje odpadkov. Največkrat so odloženi mešani 
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komunalni odpadki (kosovni odpadki) in gradbeni odpadki. Prihaja tudi do »smetenja«, ki je 
posledica druženja in tukaj se najdejo ostanki embalaže hitre prehrane. 
V preteklem letu so se izvajali kontinuirani nadzori zbiralnic ločenih frakcij z namenom 
preprečevanja odlaganja mešanih komunalnih odpadkov in ostalih odpadkov, ki ne sodijo v 
zbiralnice. O ugotovitvah se je sproti obveščalo izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki, ki je poskrbel za ustrezno čiščenje zbiralnic. Ugotavlja se, da je stanje  zbiralnic dobro 
z izjemo nekaterih kritičnih zbiralnic, ki so predvsem na »osamljenih« lokacijah, zato komunalna 
inšpekcija z usmerjenim nadzorom predvsem teh zbiralnic poskuša ugotoviti povzročitelje ter z 
rednim nadzorom izboljšati stanje zbiralnic. S strani komunalne inšpekcije je bila podana 
pobuda izvajalcu javne službe in pristojnemu uradu Mestne občine Velenje, da se poleg  
odvoza kovinske in plastične embalaže neposredno od povzročiteljev – hiš preuči možnost 
ukinitve kritičnih lokacij zbiralnic ter postavitev dodatnih zabojnikov v bližnje zbiralnice oziroma 
njihova prestavitev na nove lokacije bližje naseljem oziroma hišam. 
Komunalna inšpekcija je skupaj z izvajalcem javne službe izvedla preglede ustreznosti 
ločevanja odpadkov v nekaterih večstanovanjskih stavbah, ki po podatkih izvajalca javne službe 
ne dosegajo zadovoljive stopnje ločevanja odpadkov, ter na osnovi ugotovitev zoper kršitelje 
uvedla ustrezne postopke. 
Po sprejetju novega Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode za 
območje Mestne občine Velenje se opaža tudi povečana aktivnost pri vgradnji oziroma rednem 
nadzoru izvajalca javne službe odvajanja odpadne vode in delovanja malih komunalnih čistilnih 
naprav. Pojavljajo se težave zaradi neustreznega delovanja čistilnih naprav nekaterih 
proizvajalcev, čeprav imajo vse ustrezne dokumente (izjava o skladnosti EU) in tako ne 
dosegajo minimalnih predpisanih vrednosti očiščenosti odpadne vode. 
Obravnavalo se je tudi več nepravilnosti glede hranjenja prostoživečih živali (mačke, golobi) ter 
skupaj z Društvom za zaščito živali »Poživ« in Mestno občino Velenje iskalo rešitev za 
postavitev dodatnega zavetja in točk hranjenja prostoživečih mačk na območju mesta. 
 
Področje varstva okolja 
 
Področje varovanja kakovosti zraka 
Aktivnosti na področju varovanja kakovosti zraka so se izvajale na podlagi republiških in 
občinskih predpisov. Sprejeti Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju 
Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki predpisuje opravila za 
varovanje kvalitete zraka, ki smo jih v letu 2013 redno izvajali: 
- zagotavljanje delovanja in vzdrževanja Ekološkega informacijskega sistema na MIRVO, ki 

pridobiva podatke o meritvah ekoloških in meteoroloških parametrov s postaj na osmih 
merilnih mestih treh občin (Velenje, Pesje, Škale, Graška gora, Šoštanj, Topolšica, 
Zavodnje, Lokovica-Veliki vrh) in na mobilni postaji v Šoštanju ob gradbišču novega bloka 
TE Šoštanj; 

- redno spremljanje in nadzor nad delovanjem sistema, analize nepravilnosti in odprava 
pomanjkljivosti, predlogi rešitev in posodobitev; 

- spremljanje merjenih parametrov v zraku in vodenje evidence o izmerjenih vrednostih ter 
obveščanje javnosti; 

- zagotavljanje stalne pripravljenosti in izrednega obveščanja v primerih povišanih vrednosti 
onesnaževal v zraku zaradi zaščite zdravja in okolja, izvedba opozorilne vaje z zunanjimi 
sodelujočimi in izvedba aktivnosti ter objava obvestila za javnost pred poletjem zaradi 
nevarnosti povišanih vrednosti ozona v zraku. 

Javnost je bila o rezultatih meritev kvalitete zraka redno obveščena preko spletnih strani in 
sredstev javnega obveščanja: informacije o koncentracijah merjenih vrednosti onesnaževal v 
zraku so bile objavljene in urno osvežene na spletni strani http://okolje.velenje.si/, tedenska 
poročila o merjenih vrednosti onesnaževal v zraku redno objavlja lokalni časopis, mesečna 
poročila o rezultatih meritev, uspešnosti prenosa podatkov, ukrepih in obveščanju so bila 
opremljena tudi s podatki o prekoračitvah mejnih, opozorilnih in alarmnih vrednostih in redno  
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posredovana vsem trem lokalnim skupnostim ter objavljena na spletnih straneh Mestne občine 
Velenje. 
V letu 2013 smo bili v poletnih dneh kar nekajkrat v pripravljenosti zaradi koncentracij ozona na 
merilnih postajah Velenje, Šoštanj in Zavodnje, ki so se približevale opozorilni vrednosti. 27. 
julija v večernih urah pa je koncentracija presegla opozorilno vrednost na postajah Velenje in 
Zavodnje, zato so bila sredstvom javnega obveščanja in določenim naslovnikom poslana 
obvestila – opozorila z informacijami o višini koncentracije in načinu zaščite zdravja in okolja.  
Izvedene so bile še naloge glede pridobivanja podatkov in izdaja odločb za plačilo okoljske 
takse za Premogovnik Velenje, koordiniranje dela med predstavnikom Energetsko svetovalne 
pisarne (ENSVET), Mestno občino Velenje in sredstvi javnega obveščanja, sodelovanje v 
delovnih skupinah v okviru Mestne občine Velenje in izven ter povezovanje z ustanovami in 
posamezniki pri zadevah z delovnega področja.  
V letu 2013 smo tudi redno spremljali podatke o vsebnosti prašnih delcev PM10 v zraku, ki jih 
objavlja Agencija RS za okolje (ARSO). S septembrom 2011 je namreč na našo pobudo 
Agencija začela opravljati meritve delcev tudi v mestu Velenje. Število preseženih vrednosti je 
bilo v letu 2013 (kot tudi v letu 2012) manjše od dovoljenega, meritve pa še naprej neprekinjeno 
tečejo.  
 
Področje ravnanja s komunalnimi odpadki  
Na področju ravnanja z odpadki so se izvajale naslednje aktivnosti: 
- sledilo se je učinkom ločenega zbiranja v zbiralnicah sekundarnih surovin; na nekaterih 

zbiralnicah se je decembra povečal volumen postavljenih zabojnikov za papir in steklo; 
odstranile so se posode za embalažo z namenom vzpostavitve sistema zbiranja embalaže 
iz plastike in kovin po sistemu od vrat do vrat; 

- spremljalo se je stanje na najbolj kritičnih zbiralnicah, predlagani so bili ukrepi glede 
dodatnega čiščenja; interventna ekipa je opravljala dodatno čiščenje zbiralnic po vnaprej 
določenem urniku; 

- opravljalo se je osveščanje prebivalcev v gospodinjstvih s poudarkom na ločenem zbiranju 
bioloških odpadkov, nevarnih odpadkov, papirja in embalaže.  

Potekale so koordinacije z izvajalcem javne službe ravnanja z odpadki glede zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov, akcijskega zbiranja in reševanja problematike. Dogovorjene so 
bile tudi naloge, ki se izvajajo v okviru zapiranja odlagališča v Velenju. Odlagališče še ni 
pridobilo statusa zaprtega odlagališča, izvedlo pa se je veliko nalog v zvezi z zagotavljanjem 
primerne prekrivke, očistili so se piezometri in deloma investicijsko vzdrževala oprema za 
odplinjevanje odlagališča. 
Kontinuirano se sledi spremembam v predpisih ločenega zbiranja, ki se upoštevajo pri 
spremembah in dopolnitvah lokalnih predpisov ter obveščanju prebivalcev. V pripravi je Uredba 
o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki bo predpisala cilje ločenega zbiranja. 
V letu 2013 smo sodelovali pri pripravi novega Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode za območje Mestne občine Velenje in tehničnega pravilnika. 
Za občane, ki živijo v objektih, ki spadajo v razpršeno gradnjo, smo opravili javni razpis za 
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 
2013. V Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj se izvaja tudi projekt Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v Šaleški dolini. 
Sodelovali pa smo tudi pri projektu Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.   
 
Medobčinsko redarstvo 
 
Občinski redarji so v preteklem letu med svojimi nalogami največ časa namenili nadzoru nad 
mirujočim prometom ter ukrepanju (z opozorili ali represivnimi ukrepi) zoper voznike, ki niso 
upoštevali cestnoprometnih predpisov. To nalogo so izvajali dnevno, na najbolj izpostavljenih 
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točkah večkrat dnevno, predvsem v terminih, kjer na posameznih lokacijah prihaja do 
povečanega števila kršitev cestnoprometnih predpisov.  
 
Poleg nadzora mirujočega prometa so občinski redarji opravili še naslednje aktivnosti: 
- Po Zakonu o pravilih cestnega prometa je bilo obravnavanih 52 primerov zapuščenih vozil, 

katerih lastnikom so odredili, da vozila odstranijo. Pri 17 vozilih so ugotovili, da jih lastniki 
niso odstranili, zato so bila odpeljana v skladiščenje, po zakonsko določenem roku pa v 
razgradnjo. Zoper lastnike vozil je bil uveden postopek po Zakonu o prekrških; 

- Opravljeni so bili skupni nadzori (kombinirane patrulje) s policisti Policijske postaje Velenje;  
- Evidentirali so poškodovano prometno signalizacijo, uničeno ali nedelujočo javno 

razsvetljavo in ostalo poškodovano urbano opremo. Vse ugotovitve so bile posredovane 
odgovornim referentom; 

- V zimskem času (januar, februar 2013) so spremljali stanje očiščenosti prometnih površin, 
poudarek je bil na očiščenosti pohodnih površin in parkirišč;  

- Ob začetku šolskega leta so bili prisotni na lokacijah v bližini šolskih ustanov (šolske poti); 
- Prisotni so bili pri vseh večjih prireditvah, ki so se odvijale v Mestni občini Velenje, kjer so 

opravljali nadzor nad upoštevanjem predpisov, preprečevali negativna ravnanja in usmerjali 
promet (Pikin festival, Dnevi zaščite in reševanja, mesečni sejmi, Drsališče Velenje);   

- Sodelovali so pri dogodkih, ki jih je organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu;  

- Ob Dnevu mrtvih so urejali promet pri pokopališču Podkraj in v Škalah;      
- Izvajali so nadzor nad spoštovanjem določb o občinskih taksah na stojnicah v času sejmov; 
- Opravljali so nadzore na podlagi izdanih soglasij pristojnih uradov Mestne občine Velenje 

(uporaba zemljišč, zapore prometnih površin); 
- Se odzivali na klice na mobilno številko redarstva, ki je aktivna v delovnem času redarstva.   
 
Statistika vseh prekrškovnih zadev v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013. 
 

ADMINISTRACIJA Leto 2013 
število izdanih plačilnih nalogov 4466 
število izdanih poizvedb pravnim osebam 46 
PREKRŠKOVNI ORGAN VII. STOPNJE  
število vloženih ugovorov 74 
število vloženih zahtev za sodno varstvo 427 
število izdanih sklepov 30 
število izdanih odločb 63 
število ustavitev postopka 712 
število odstopov zahtev za sodno varstvo na sodišče 101 
število odstopov predlogov za uklonilni zapor 5 
število obdolžilnih predlogov   2 
SODIŠČE  
število sodnih odločitev 122 
IZTERJAVA  
število predlogov davčne izterjave - globe 1086 
število predlogov davčne izterjave - stroški prekrškovnega 
organa 

22 

število predlogov davčne izterjave - stroški sodišča 52 
število preklicev davčne izterjave 55 
RADAR  
število zaznanih kršitev 2523 
FINANČNI PODATKI - ŠTEVILČNO  
število plačanih glob 3983 
število plačanih glob z izterjavo 1156 
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plačilo na obvestilo o prekršku 447 
 
Pri izvajanju nadzora po Zakonu o pravilih cestnega prometa so bile najpogostejše kršitve: 
- 1178 x neoznačitev časa prihoda na območju časovno omejenega parkiranja; 
- 204 x parkiranje na mestu za invalide; 
- 180 x parkiranje na površinah, ki niso namenjene prometu; 
- 141 x parkiranje na označenih intervencijskih poteh; 
- 123 x parkiranje na prehodu za pešce, pločniku ali v območju za pešce; 
- 103 x parkiranje na mestu, kjer je to prepovedano s prometnim znakom; 
- 76 x parkiranje v nasprotju z označbami ali izven označb za parkiranje; 
- 29 x parkiranje v križišču; 
- 25 x parkiranje na avtobusnem postajališču; 
- 19 x nepravilno parkiranje na vozišču; 
- 17 x neupoštevanje odredbe o odstranitvi zapuščenega vozila; 
- 15 x vožnja v območju za pešce; 
- 11 x zaparkiranje drugega vozila 
- in ostale kršitve, ki so jih občinski redarji ugotovili manj kot 10 x pri posamezni določbi. 

 
Meritve s stacionarnim radarjem so se v preteklem letu izvajale na Partizanski cesti, Šaleški 
cesti, Cesti Simona Blatnika, Kidričevi cesti in Kosovelovi ulici. Skupno je bilo ugotovljenih 2523 
kršitev.  
Ukrepi so bili naslednji: 
- 2 x prekoračitev hitrosti nad 50 km/h – podan obdolžilni predlog; 
- 52 x prekoračitev hitrosti od 30 do 50 km/h – izdan plačilni nalog; 
- 285 x prekoračitev hitrosti od 20 do 30 km/h – izdan plačilni nalog; 
- 2184 x prekoračitev hitrosti od 10 do 20 km/h – izdan plačilni nalog. 
 
Pri izvajanju nadzora po Zakonu o varstvu javnega reda in miru so bili zoper kršitelje izdani 
plačilni nalogi: 
- 8 x zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe; 
- 2 x zaradi neupoštevanja zakonitega ukaza uradne osebe. 

 
Pri izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi odloki so bili zoper kršitelje izdani plačilni nalogi:  
- 14 x zadrževanje v objektih, namenjenih parkiranju; 
- 5 x nepobiranje pasjih iztrebkov;  
- 4 x vodenja psa brez povodca; 
- 2 x kurjenje odpadkov; 
- 1x vodenje živali na območje, kjer je to prepovedano; 
- 1 x oglaševanje brez dovoljenja.  
 

 
OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE VELENJE 

 
Mestna občina ima od leta 2008 sprejet občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV), kot to 
določa Zakon o občinskem redarstvu. Ocena izvajanja OPV temelji na podlagi letnega poročila 
o delu policije, letnega poročila medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja ter 
opravljenih nalogah ostalih občinskih organov. Z opravljenimi nalogami želimo pripomoči k 
dvigu kakovosti življenja in bivanja občanov ter višji stopnji varnosti javnega prostora v lokalni 
skupnosti.  
 
Predstavljena so področja, na katerih so občinski redarji v preteklem letu ukrepali: 
- Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja  
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Na področju prometne varnosti so občinski redarji največ ukrepov namenili mirujočemu 
prometu. Prioriteta nadzora je bilo neupravičeno parkiranje na mestih za invalide in na mestih, 
kjer vozila ogrožajo promet ali so zaradi njih neprevozne intervencijske poti in v območjih 
časovno omejenega parkiranja. 
V preteklem letu je bil spremenjen Zakon o pravilih cestnega prometa in ena od sprememb se 
nanaša tudi na kršitelje – ti lahko po novem globo za prekršek poravnajo že pred izdajo 
plačilnega naloga. 
V jesenskem času so začeli izvajati nadzor na parkirišču med Tomšičevo cesto in Šolskim 
centrom Velenje, kjer je bila zaradi potreb izgradnje nove garažne hiše spremenjena modra 
cona B. Spremenil se je tudi čas brezplačnega parkiranja v modri coni C v času vikendov.  
V drugi polovici preteklega leta je potekal postopek izbire izvajalca meritev hitrosti in se zato v 
določenem časovnem obdobju meritve hitrosti niso izvajale. Po izbiri izvajalca pa je le-ta 
ponovno začel izvajati meritve. Obstoječe lokacije, kjer so se že pred tem izvajale meritve, so 
ostale enake, dodalo se je le eno ohišje na Kidričevi cesti. 
 
- Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin  
Občinski redarji so opravljali nadzore v območjih za pešce in v območju umirjenega prometa, v 
parkih, na otroških igriščih in ostalih površinah, namenjenih pešcem. V poletnih mesecih so 
večkrat dnevno opravljali nadzore na območju Velenjskega in Škalskega jezera. 
 
- Ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulture dediščine  
Na podlagi sprejetega Odloka o splošnem redu v Mestni občini Velenje so v preteklem letu 
opravljali nadzore v kletni etaži trgovskega centra Mercator in v garažni hiši Kardeljev trg. 
Izrečenih je bilo več deset represivnih ukrepov in precej več opozoril. V primerih, ko je bilo 
ugotovljeno, da so določbe glede zadrževanja kršili mladoletniki, so redarji o prekršku seznanili 
njihove zakonite zastopnike, niso pa bili predlagani postopki pri pristojnem sodišču.  
 
- Ogroženost javnega reda in miru  
Občinski redarji lahko po Zakonu o varstvu javnega reda in miru ukrepajo v naslednjih primerih: 
če zaznajo primer nedostojnega vedenja, beračenja na javnem kraju (na vsiljiv ali žaljiv način), 
uporabo nevarnih predmetov, poškodovanje uradnih napisov, oznak ali odločb, pisanje po 
objektih, vandalizem, nedovoljeno kampiranje, v primeru nedovoljene uporabe živali ter v 
primeru neupoštevanja zakonitega ukrepa uradnih oseb.  
V preteklem letu so tako redarji izrekli ukrepe zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe in 
neupoštevanja zakonitega ukaza uradne osebe. 
Večinoma so občinski redarji izvajali aktivnosti na področju javnega reda po občinskem odloku. 
 
- Ogroženost na javnih shodih in prireditvah  
Občinski redarji so bili prisotni pri vseh večjih prireditvah, katerih organizator je bila Mestna 
občina Velenje. Organizatorjem so nudili pomoč pri urejanju in usmerjanju prometa. Prav tako 
so sodelovali s policisti in varnostniki ter nudili morebitno pomoč pri varovanju.  
Upravna enota Velenje pri izdaji dovoljenj zahteva visoke standarde, ki se nanašajo na 
zagotavljanje varnosti in reda, s tem pa se na nek način zmanjšajo morebitna negativna 
ravnanja udeležencev.  
 
- Ogroženost okolja 
V kolikor so občinski redarji pri nadzoru na terenu ugotovili, da je prišlo do nedovoljenega 
odlaganja odpadkov ali smetenja na različnih lokacijah, so o tem obvestili občinsko inšpekcijo. 
Prav tako so občinsko inšpekcijo obveščali tudi o drugih ugotovitvah iz področja okolja, le-ta pa 
je potem ukrepala v okviru svojih pristojnosti ali obvestila druge pristojne inštitucije.   
 
- Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah 
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Kljub povečanemu število tujih delavcev v sosednji občini vpliv morebitnih negativnih varnostnih 
razmer v občini ni bil zaznan, kar se tiče delovnega področja redarstva. Se pa zaradi 
povečanega števila tujih delavcev opravljajo nadzori na dveh lokacij zaradi problematike 
parkiranih vozil.  

       
      Organiziranost in način dela medobčinskega redarstva  

Medobčinsko redarstvo je organ v sestavi Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, 
ki ga je ustanovilo 15 občin ustanoviteljic. V preteklem letu je naloge občinskega redarja 
opravljajo osem javnih uslužbencev. Poleg redarjev so naloge s področja redarstva opravljali še 
štirje javni uslužbenci. 
Medobčinsko redarstvo je izvajalo naloge na terenu v obliki patruljnega in opazovalnega dela. 
Občasno so bile nekatere naloge izvedene tudi v civilu in v obliki kombiniranih patrulj s policijo. 
Naloge so se izvajale v dveh oz. treh izmenah, število občinskih redarjev pa se je v posamezni 
izmeni prilagajalo glede na prioriteto nalog. 
Na območju mestne občine Velenje so bili občinski redarji prisotni dnevno, v ostalih občinah 
ustanoviteljicah pa so naloge opravljali po predhodnem dogovoru in planu nalog.   
 

      Cilji občinskega programa varnosti  
Ocenjujemo, da je izvajanje delovnih nalog občinskih redarjev potekalo dobro ter da je bil 
dosežen osnovni strateški cilj delovanja medobčinskega redarstva, to je izvajanje učinkovitega 
nadzora in zagotavljanje preventivnega delovanja z namenom zagotoviti spoštovanje pravnih 
predpisov in s tem zadovoljstva uporabnikov in širše družbene skupnosti. Cilj redarskega 
nadzora (in tudi inšpekcijskega) je bil in bo tudi v prihodnje usmerjen predvsem k preprečevanju 
kršitev in situacij, pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko imele 
škodljive posledice za ljudi, premoženje, skupnost oziroma javno korist.  
Delo zaposlenih na medobčinskem redarstvu (in inšpekciji) bo usmerjeno k obdelavi bistvenih 
kršitev, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni interes in imajo škodljive posledice za ljudi, 
premoženje in okolje. Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti namenili ozaveščanju ljudi, 
komunikaciji z njimi in preventivnemu delovanju med njimi. 
 
 
 
 

                                  Sonja Glažer, l. r.   
 vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja  
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Predlagatelj: ŽUPAN                                      Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o 
občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 
18/2008) na  ____ seji, dne _________ sprejel naslednji  

SKLEP 
o sprejemu ocene izvajanja Občinskega 

programa varnosti Mestne občine Velenje

1. člen
Svet Mestne občine Velenje ocenjuje, da je izvajanje Občinskega 
programa varnosti Mestne občine Velenje ustrezno.

 
2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 019-01-0001/2014-801   
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ 

Obrazložitev:
Skladno z Zakonom o občinskem redarstvu je Mestna občina 
Velenje sprejela Občinski program varnosti. V navedenem 
zakonu je določeno, da občinski organi najmanj enkrat letno 
ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti. Poročilo 
je izdelano kot pregled predstavljenih področij v sprejetem 
Občinskem programu varnosti Mestne občine Velenje in je 
sestavni del Poročila o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva 
in varstva okolja za leto 2013 ter ocene izvajanja občinskega 
programa varnosti. 

V Velenju, 3. 3. 2013

    
                                                                                  Pripravila:
	 		 																																								 Sonja Glažer, l. r. 
       vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja 

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. 

POROČILO 
O DELU ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV 

ŠALEŠKE DOLINE
(za leto 2013)

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:

15. februar 2013 – Večer erotične literature »Valentin in 
Venera«; so-organizacija; Dvorana  Marof Šmartno ob Paki
16. marec 2013 – gledališka delavnica »Preglej in zaigraj; 
gledališka delavnice, ki jo je vodil igralec Damijan Trbovc; 
organizacija; dvorana Centra Nova
- 19. In 21. marec 2013 – Pozdrav pomladi 2013 – območna 
revija otroških in mladinskih PZ (sodelovalo je 28 pevskih 
sestavov); so-organizacija; Dom kulture Velenje
13. in 14. april 2013 – Pozdrav pomladi 2013 – območna revija 
odraslih PZ, malih vokalnih skupin in oktetov (sodelovalo je 
22 pevskih sestavov); so-organizacija; glasbena šola F.K. 
Koželjski
17. maj 2013 – območno srečanje otroških PZ vrtcev Šaleške 
doline; so-organizacija; Dom kulture Velenje 
- V poletnih mesecih (julij in avgust) izvedba otroških delavnic 
v okviru projekta »Poletje na travniku«; so-organizacija; travnik 
ob Domu kulture Velenje 
- 18. avgust 2013 – pomoč pri organizaciji festivala “Graška 
Gora poje in igra” (ZKD Šaleške doline je podelila nagrado za 
najboljše besedilo)
- 24. avgust – 2013 – 7. likovna kolonija »Međimurje v EU«; 
so-organizacija (Zelengaj, Hodošan)
-  8. november 2013 – likovna razstava Podobe Žičke kartuzije; 
so-organizacija; vila Bianca
- 11. november 2013 – gledališka predstava Mišo frajer, Janko 
hajer; so-organizacija; Muzej premogovništva Slovenije
- 20. december  2013 – likovna razstava nastalih likovnih del 
na 7. likovni koloniji »Međimurje v EU«; so-organizacija; vila 
Bianca 

Seje organov ZKD Šaleške doline
Nadzorni odbor se je sestal  11.  januarja 2013. Druga skupščina 
ZKD Šaleške doline je bila 16. januarja 2013.

Projekti 
V  letu 2013 je Zveza s petnajstimi 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 deset projektov, ki jih je 
Sklad sofinanciral v vrednosti 3.950,00 €. 
Od teh projektov so bili izvedeni:

Dudovo drevo – otroška gledališka predstava KUD Dudovo 
drevo 
3 x Fedrino gledališče na Muzagetovem olimpu – gledališko-
literarni performans;  skupina srednješolcev je izvedla 



       11. marec 2014GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 8�  / Številka 28

26. seja Sveta Mestne občine Velenje

gledališko-plesno delavnico z javno uprizorjenim gledališko-
literarnim performansom z naslovom  Muzaget na slovenskem 
Olimpu 2013;  projekt je bil izveden in javno predstavljen v 
programu Lirikonfesta 2013 – pomladnega festivala liričnih 
umetnosti v Velenju
Dotakni se s plesom – plesna predstava Plesnega studia N; 
v projektu so mladi plesalci skozi koreografijo spoznavali 
»dotike«
Pravljični poligon presenečenj  – otroška lutkovna prestava ob 
obletnici praznovanja Lutkovnega gledališča Velenje
Skrivnosti plesa – plesna predstava članic Plesnega teatra 
Velenje, Tine Benko in Neže Jamnikar
Jesenska šola teatra – gledališke delavnice v okviru 24. 
Pikinega festivala
Šola Folkrola – folklorne delavnice v okviru 24. Pikinega 
festivala
Šola sedme umetnosti – filmska četrt na 24. Pikinem festivalu
»Včasih pa me preprosto ni….« - plesna predstava Plesnega 
studia N ob praznovanju 20. obletnice delovanja
Črno-belo. Pa tudi barvno – likovna delavnica v okviru 24. 
Pikinega festivala

Na javnem projektnem pozivu so uspešno kandidirala tudi 
naslednja KD: Društvo šaleških likovnikov, Šaleško literarno 
društvo Hotenja, Šaleški akademski pevski zbor, Šaleško 
folklorno društvo Koleda, Gledališče Velenje, MePZ Gorenje. 

Na javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju 
različnih etničnih skupnosti in priseljencev v RS je uspešno 
kandidiralo KD Medžimurje Velenje (3 projekti), Srbsko kulturno 
društvo dr. Mladen Stojanović (en projekt) in Šaleško literarno 
društvo Hotenja (en projekt).
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  2012 prijavljala na javni razpis za 
izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih je v letu 2013 (so) 
financirala MO Velenje. Razpis je bil odprt od 28. decembra 
2012 do 28. januarja 2013. 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. Občini Šoštanj in Šmartno ob Paki razpišeta javne 
razpise za sofinanciranje delovanja KD vsaka zase. 
Posamezna društva so s svojim delom tudi v letu 2013 presegala 
lokalno raven:

KD v MO Velenje:
en član Šaleškega literarnega društva je bil izbran za sodelovalo 
na državnem srečanju »Sosed tvojega brega« - srečanje 
tujejezičnih avtorjev, ki živijo v Sloveniji (Novo mesto)
Peter Rezman, član šaleškega literarnega društva Hotenja je 
bil nominiranec za nagrado Kresnik 
KD Medžimurje je nastopilo na državnem srečanju  folklornih, 
pevskih in godčevskih skupin »Le plesat me pelji..« v Sežani
ŠKD Koleda je s svojim nastopom uvrstila na regijsko srečanje 
in na njem dosegla državno raven 
likovno delo Irene Guček, dolgoletne članice Društva šaleških 
likovnikov, je bilo izbrano za državno razstavo »Parafraza, 
palimpsest citat in prisvojitev«
Šaleški študentski oktet je na regijskem tekmovanju odraslih 

PZ prejel zlato priznanje (Dravograd)
Društvo šaleških likovnikov je izdalo obsežni katalog o zgodovini 
društva
Predsednik republike Borut Pahor je v letu 2013  za prispevek 
k razvoju ljubiteljske kulture na področju folklorne dejavnosti, 
kakovostnega poustvarjanja slovenskega plesnega in 
glasbenega izročila ter oblačilne dediščine podelil red za 
zasluge Nevi Trampuš in Miletu Trampušu (posthumno).
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je Karolini Dragici Mavec 
za leto 2013 podelil srebrno plaketo za ustvarjalni prispevek 
na področju sodobnega plesa, Karl Čretnik pa je za ustvarjalni 
prispevek na področju gledališke dejavnosti prejel Linhartovo 
plaketo. 

KD v občini Šoštanj:
Z zlatim priznanjem s pohvalo in osvojenim pokalom se je z 
18. tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za pokal 
Vinka Štrucla vrnil PO Zarja Šoštanj 
MePZ Svoboda Šoštanj je na regijskem tekmovanju odraslih 
PZ prejel zlato priznanje (Dravograd)
Oktet TEŠ je obeležil 20. obletnico delovanj; ob tej priložnosti je 
oktet izdal tudi zgoščenko
Kulturnica Gaberke je obeležila 20. obletnico delovanja; ob 
tej priložnosti so izdali obsežno monografijo o delovanju 
Kulturnice 

KD v občini Šmartno ob Paki:
MePZ Šmartno ob Paki je na regijskem tekmovanju (Dravograd) 
odraslih PZ prejel srebrno priznanje 

V preteklem letu so številna društva zaznamovala pomembne 
obletnice: 25. obletnica delovanja lovskega PZ Škale;  20. 
obletnica delovanja Konovskih štrajharjev, okteta TEŠ in 
Kulturnice Gaberke; 15. obletnica delovanja MePZ Šmartno ob 
Paki 

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 2013 je vlogo za včlanitev v ZKD Šaleške doline oddalo 
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Šaleško muzejsko društvo. 

Splošna ocena delovanja Zveze
Gledano v celoti je Zveza v letu 2013 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. 

Poročilo sestavila 	
Tatjana Vidmar, l. r. 

tajnica ZKD Šaleške doline

POROČILO 
O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA 

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 
STAREJŠIH V MESTNI OBČINI VELENJE 

ZA LETO 2013

I. PROJEKT: »SOCIALNA VKLJUČENOST STAREJŠIH V 
MESTNI OBČINI VELENJE«
Problematika starejših je zaradi spremenjenih demografskih 
razmer v socialnem in zdravstvenem sistemu močno 
izpostavljena. Po eni strani se starejši pogosto soočajo z nizkimi 
prihodki (pokojninami), zaradi česar je visoka tudi stopnja 
tveganja revščine pri starejših osebah, še posebej pri starejših 
osebah, ki živijo same, in še predvsem pri starejših ženskah, ki 
živijo same (skoraj vsaka druga ženska, stara nad 65 let, ki živi 
sama, ima razpoložljive dohodke pod nacionalno mejo tveganja 
revščine). Ob tem je pogosto slaba tudi socialna vključenost 
starejših oseb. Po drugi strani pa naraščanje starejše populacije 
(ki je v Republiki Sloveniji zelo izrazito) postavlja tako socialni 
kot zdravstveni sistem pred izziv povečanih potreb po storitvah 
dolgotrajne oskrbe in drugih starejšim prilagojenih storitvah, 
ki tem omogočajo oziroma lajšajo vsakodnevno življenje in 
vključevanje v okolje. Socialno vključenost navadno opredelimo 
kot nasprotje socialne izključenosti. S socialno vključenostjo 
želimo doseči stanje, ki bo posameznikom ali posameznim 
skupinam omogočalo dostop do pravic, priložnosti in virov, ki 
so na razpolago v družbi in omogočajo uspešno vključevanje 
vanjo. Veliko ljudi se počuti socialno izključene zaradi telesnega 
oziroma zdravstvenega hendikepa, revščine. S problemi 
socialne izključenosti se velikokrat soočajo tudi starejši ljudje. 
Včasih se potrebam, ki jih imajo zaradi starosti, pridružijo še 
težave, povezane z nizkimi dohodki in/ali pripadnosti takšni ali 
drugačni manjšini. 

Mestna občina Velenje (v nadaljevanju MOV) si prizadeva za 
enakost ljudi, za pravičnost, solidarnost z vsemi ljudmi. MOV je 
usmerjena tudi v aktivno staranje, kar pomeni, da si prizadeva, 
da ostanejo starejši v tretjem življenjskem obdobju delovno 
in družbeno aktivni ter živijo kar se da zdravo in zadovoljno 
življenje. Naloga MOV je 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, ki jo moramo izkoristiti tudi 
v te namene.

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 in prenosi dobrih praks 
ter inovativnih programov v lokalno okolje. V letu 2013 se je 
koordinacijska skupina sestala štirikrat.
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1. Vodnik po socialnih programih
V oktobru 2013 smo izdali Vodnik po socialnih programih 
– Tretja generacija v skupnosti Mestne občine Velenje, ki je 
nadgradnja istoimenskega vodnika iz leta 2011. Vodnik vsebuje 
vse pravice, ki jih lahko starejši uveljavljajo na občini, na 
pristojnem centru za socialno delo in Zavodu za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje. Opisani so vsi programi, ki jih izvajajo 
zavodi in organizacije na področju starejših: Inštitut Integra 
Velenje, Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev, 
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Dom za varstvo 
odraslih Velenje, Društvo Vid in Slovensko društvo Hospic. V 
vodniku so navedene tudi vse pomembne telefonske številke, 
na katere se starejši lahko obrnejo v primeru, ko potrebujejo 
pomoč ali druge storitve. Med listanjem vodnika lahko občani 
hitro najdejo ponudnike določenih vsebin in njihove ključne 
kontaktne podatke. Vodnik je pravzaprav informator, ki je 
namenjen vse, ki zase ali za svoje bližnje potrebujejo določeno 
obliko podpore ali pomoči. 

2. Plakat Medgeneracijska solidarnost v MOV v letu 2013 
Na plakatu so navedene aktivnosti po mesecih, ki so jih izvajale 
šole, zavodi, društva, vrtci, krajevne skupnosti in mestne četrti, 
klubi, zveze in združenja. 
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, razstave, dnevi 
odprtih vrat, festivali, sodelovanje otrok z babicami in dedki, 
ekskurzije, rokodelstvo, pevci in godci, ročna dela, skupine za 
samopomoč, bralni klub, proslave, revije pevskih zborov idr. 
Plakati so bili nameščeni na vidnih mestih v Zdravstvenem 
domu Velenje, Centru za socialno delo Velenje, v Domu za 
varstvo odraslih Velenje, v Centru dnevnih aktivnosti Velenje, 
na Ljudski univerzi Velenje, na Mestni občini Velenje in na 
Univerzi za III. življenjsko obdobje.

3. Delovanje Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane 
Mestne občine Velenje
Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Velenja je 
namenjen razvedrilu, druženju, povezovanju, socialnemu 
vključevanju, pa tudi dodatni pomoči pri skrbi zase. Center 
deluje od 8. oktobra 2012 v prostorih Šaleške pokrajinske zveze 
društev upokojencev na cesti Bratov Mravljakov 1 v Velenju. V 
letu 2013 je bil odprt dvakrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih 
in četrtkih od 9. do 12. ure. V tem času so se odvijale različne 
koristne in družabne aktivnosti. S centrom želijo v skladu s 
poslanstvom, ki so si ga zastavili, oblikovati potrebno socialno 
mrežo, krepiti medsebojno pomoč in solidarnost ter povečati 
družbeno vključenost starejših. Predvsem želijo vključiti v 
njihove dejavnosti tiste člane družbe, starejše in tudi mlajše, ki 
so zaradi različnih okoliščin ostali nekje ob robu in ne najdejo 
sredine, kjer bi se lahko vključili in se počutili sprejete. Pri tem 
sodelujejo z različnimi organizacijami in društvi, vključujejo se 
v njihove aktivnosti in vključujejo njihove člane v dejavnosti 
Centra dnevnih aktivnosti.

V času druženja so pripravljali različne družabne igre, kot so 
igrica spomin, človek ne jezi se, domino, šah, kratkočasnica 
in podobno. Izvajali so vaje razgibavanja, vaje za krepitev 
koncentracije in spomina, pa vaje za krepitev ravnotežja v 
borbi proti padcem v starosti, pogovarjali so se o potrebnem 

ravnanju, kako preprečiti padce, pa o borbi proti sladkorni 
bolezni, visokem pritisku in še o čem. Veliko so se smejali, 
ob delavnicah prepevali slovenske narodne pesmi, zato je 
druženje potekalo v sproščenem vzdušju. 

Prostovoljka s strani UNI 3 je ob ponedeljkih vodila sprehode v 
okolico (občasno v družbi  stanovalcev Doma  za varstvo odraslih 
in članov Društva za boj proti raku), žal pa je v prvih mesecih leta 
zaradi izredno pogostih snežnih padavin in s tem povezanega 
tveganja za padce in poškodbe ta dejavnost nekoliko zamrla. 
Koordinatorka programa »starejši za starejše« je ob četrtkih 
vodila ustvarjalno delavnico izdelave cvetja iz papirja, čestitk 
in drugih ročnih spretnosti. Delavnice krepitve spomina in 
koncentracije je v okviru medsebojnega sodelovanja pričela 
predsednica Društva za boj proti raku, včasih pa so jih izvajali 
tudi sami. Sodelujejo z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine 
in posameznimi šolami ter tako spodbujajo medgeneracijsko 
povezovanje na zabaven in koristen način. Center je letos že 
drugič sodeloval pri izdelavi artiklov za bazar DPM, saj so jim 
želeli priskočiti na pomoč pri njihovi humanitarni dejavnosti. 
V spomladanskih mesecih so se priključili projektu Ljudske 
univerze »Modni velikani -  oblačimo drevesa«, v okviru katerega 
so v zdraviliškem parku v Topolšici oblekli drevo v pletenine. 
Pri pletenju so se obiskovalke Centra izredno zabavale (bile 
so seveda same predstavnice nežnejšega spola), prepevale so 
in se na koncu sprehajale po kolenih po »krpankah«, da so jih 
sešile v eno samo ogromno oblačilo. 

Delo centra temelji izključno na delu prostovoljcev. Čeprav 
ne težijo k množičnosti za vsako ceno, pa so veseli vsakega 
obiskovalca. Prav posebej si želijo v sredino privabiti 
posameznike, ki se zaradi različnih osebnih okoliščin ne 
zmorejo ali ne upajo udeleževati različnih družbenih aktivnosti 
v organizaciji številnih izvajalcev z območja naše občine, ker se 
ne počutijo dovolj sposobni ali samozavestni za vključevanje v 
te dejavnosti. Center je pravi naslov, saj se prilagajajo vsakemu 
posamezniku. Pri njih ni domačih nalog in prav nikogar ne 
obsojajo, če česa ne zmore. Tu je pravi naslov tudi za tiste 
starejše osebe, ki potrebujejo celodnevno skrb sorodnikov v 
domačem okolju, da se vsaj občasno odpravijo »med ljudi«. 
Žal doslej tovrstnih obiskov še niso imeli, si jih pa želijo.

V letu 2013 so izvedli obširno akcijo obveščanja prebivalcev 
Velenja o svojem delu. Posredovali so letake vsem krajevnim 
skupnostim, vsem sorodnim društvom, še posebej so bili 
prisotni na zborih članov društev upokojencev. Informacija je 
bila posredovana  na  seji Sveta MOV, dvakrat so bili v tem letu 
predstavljeni v tedniku Naš čas. Kljub temu ugotavljajo, da je bil 
v drugi polovici leta 2013 obisk manjši, nekateri spomladanski 
stalni obiskovalci so bili prezaposleni z drugimi aktivnostmi. 
Veseli so njihovih aktivnosti, saj to pomeni, da niso osamljeni 
med štirimi zidovi. Zavedajo se, da je ponovno vključevanje 
osamljenih in izločenih oseb nazaj v aktivne sredine dolgotrajen 
proces in da te osebe nikoli ne bodo množično drle v center, ne 
glede na to, kako zanimive aktivnosti bodo pripravili. V takih 
primerih je ustrezen le osebni stik z ljudmi, ki so jim blizu in 
jim zaupajo. Razvoj centra je tek na dolge proge in še naprej 
si bodo prizadevali, da bi se skromno število obiskovalcev 
vztrajno povečevalo. 

4. Projekt »Iz preteklosti v prihodnost z MODNIMI VELIKANI«
Projekt »Iz preteklosti v prihodnost z MODNIMI VELIKANI« je 
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potekal od januarja do junija 2013 pod okriljem Ljudske univerze 
Velenje.  Projekt je povezal več kot tristo ljudi različnih generacij 
v Mestni občini Velenje in v občinah Šoštanj ter Šmartno ob 
Paki. Njegov namen je bil ohranjati domačo obrt (pletenje, 
kvačkanje, šivanje) in hkrati spodbujati zanimanje za volno in 
umetnost. Zasnovan je bil na pobudo Mihe Cojhtra, znanega 
šaleškega oblikovalca, ki študira interaktivno umetnost v Linz 
– u v Avstriji.
Delavnice so bile naravnane medgeneracijsko, zato so pri 
pletenju, kvačkanju in šivanju sodelovali tako starejši kot tudi 
mlajši udeleženci. S končnimi izdelki so oblekli drevesa na 
otroškem igrišču Šoštanj, ob PV Centru za starejše Zimzelenu 
in ob Naravnem zdravilišču Topolšica ter tako ustvarili nov 
turistični proizvod na zanimiv in ekološki način. Inovativni 
izdelki ne polepšajo samo okolja, temveč spodbujajo ostale 
k ohranjanju starih znanj in navad, spodbujajo k razmišljanju 
o ohranjanju narave in o ekološki predelavi starih pletenih 
izdelkov.
Tri 5-letne razstave so trajnostno naravnane in bodo naredile 
podeželje Šaleške doline privlačnejše in prijaznejše, pa tudi 
turistično bolj zanimivo.

5. Projekt Simbioza 
Projekt Simbioza, ki je potekal od 21. do 25. oktobra 2013 na 
Ljudski univerzi Velenje, je namenjen seniorjem, ki se želijo 
spoznati z računalnikom in mobilno telefonijo, ter vsem, ki bi se radi 
preizkusili v vlogi mentorja brezplačnih delavnic računalniškega 
opismenjevanja. V letu 2013 so delavnice ponudile brezplačna 
izobraževanja o osnovah dela z računalnikom, urejevalnikom 
besedil, elektronsko pošto, internetom, družbenimi omrežji in 
mobilno telefonijo. V Velenju je pri projektu sodelovala Ljudska 
univerza Velenje kot informacijska točka, lokacija za prijave ter 
kot lokacija za izvajanje samih tečajev. Projekt se je tako odvijal 
na Ljudski univerzi v Velenju ter na dveh dislokacijah – Šoštanj 
ter Nazarje. V Velenju je enaindvajsetim udeležencem znanje 
predajalo deset prostovoljcev, ki so opravili 90 ur prostovoljnega 
dela. Teme posameznih tečajev so se med sabo dopolnjevale 
in so bile določene za vsak dan posebej. Simbioza je potekala 
dvakrat dnevno, skupaj deset terminov, ki so se odvijali v 
dopoldanskem in popoldanskem času. 

6. Center medgeneracijskega učenja Šaleške doline
Na Ljudski univerzi Velenje so 18. novembra 2013 ustanovili 
Center medgeneracijskega učenja Šaleške doline. K projektu so 
pristopile občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, društva 
in ustanove, ki delujejo v Šaleški dolini. Na Ljudski univerzi se 
zavzemajo za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sinergijo, 
obenem pa si prizadevajo aktivneje vključiti v izobraževanje tudi 
ranljive skupine odraslih, kot so npr. Romi, osipniki, zaporniki, 
migranti in starejši odrasli. Center medgeneracijskega učenja 
bo vzpostavil mrežo izobraževalnih organizacij in društev, ki 
bodo omogočile prostovoljni prenos znanj z ene generacije 
na drugo. Naše stoletje je zaznamovano z medgeneracijskim 
razkorakom, ki je nastal kot posledica demografskih sprememb 
in večanja pomena znanja. Zaradi razdelitve ekonomskih virov 
in družbene moči, ki jo ima posamezna generacija, staranje 
prebivalstva ustvarja konflikte. Medgeneracijsko učenje tako 
predstavlja eno najpomembnejših sredstev za preseganje teh 
razlik in vodi v solidarnost in zaupanje med generacijami. 
Vsi centri medgeneracijskega učenja po Sloveniji bodo različnim 
generacijam torej ponujali organizirane in strokovno podprte 
možnosti za izmenjavo izkušenj in znanj ter za medsebojno 

učenje in druženje.
V Tednu medgeneracijskega učenja, ki je potekal od 25. 
do 30. novembra 2013 so v Šaleški dolini potekale številne 
medgeneracijske delavnice.

7. Center vseživljenjskega učenja SAŠA
Ljudska univerza Velenje je bila od leta 2008 do leta 2013 
nosilka projekta Center vseživljenjskega učenja (CVŽU) v 
Savinjsko Šaleški regiji. Skupaj s parterjema podjetjem Invel 
d.o.o. in Knjižnico Velenje so nudili različne oblike brezplačnega 
svetovanja, informiranja in učenja. Projekt se je leta 2013 
zaključil. Na zaključni konferenci, ki je bila 13. decembra 2013 
so predstavili končne rezultate. Storitve Centra vseživljenjskega 
učenja SAŠA je koristilo 13.140 obiskovalcev.  V centru so 
se poskušali približati ranljivim skupinam (brezposelnim, 
starejšim odraslim, osebam z manjšo motiviranostjo za učenje, 
kmečkemu prebivalstvu, osipnikom in drugim…) ter jim z 
različnimi dejavnostmi približati možnosti vseživljenjskega 
učenja na različnih lokacijah v regiji ter tako rešiti problem slabših 
prometnih povezav oz. povečati dostopnost do izobraževalnih 
možnosti. Ob zaključku projekta so izdali zbornik, v katerem 
so zbrani petletni rezultati Centrov vseživljenjskega učenja in 
izkušnje tistih, ki se niso predali malodušju, ampak so naredili 
korak naprej. Ljudska univerza Velenje je bila pozvana tudi k 
sodelovanju dokumentarnega filma o svetovalni dejavnosti.

8. Četrti medgeneracijski festival
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Šaleška pokrajinska 
zveza društev upokojencev Velenje in IPAK Velenje, so pod 
pokroviteljstvom Bojana Kontiča župana Mestne občine Velenje, 
organizirali 4. mednarodni medgeneracijski festival Evropsko 
leto državljanov, Velenje 2013. Festival se je izvedel 28. in 
29. marca 2013 v prostorih Vile Bianca v Velenju. Nevladne 
organizacije želijo s festivalom opozoriti na aktualne teme, 
ki zadevajo življenje različnih generacij z željo, da se aktivno 
vključujejo v dogajanja in v široko odprtem prostoru Evrope 
najdejo svoje mesto. Vsak dan bolj aktualna ekonomska kriza 
prav poziva ljudi, da niso samo opazovalci dogajanj okoli sebe, 
ampak se spoprimejo z realnostjo,  dogajanji in možnostmi, ki 
jih ta prostor nudi.
Slogan Evropskega leta državljanov 2013 je bil: „Za Evropo 
gre. Za vas gre. Vključite se v razpravo.“ S 4. mednarodnim 
medgeneracijskim festivalom in gostujočimi strokovnjaki so 
v Velenju želeli vzpodbuditi razpravo in aktivnosti za lastno 
kakovostnejše državljanstvo v Sloveniji in Evropi. V programu 
so prvi dan sodelovali priznani slovenski in tuji strokovnjaki s 
področja prava, gerontologije in andragogike: dr. Miro Cerar, 
dr. Vojko Strahovnik, dr. Stanko Blatnik, dr. Edita Šarić, dr. 
Ana Kranjc, mag. Andrej Rotovnik in Sonja Bercko. Drugi dan 
je bil namenjen medgeneracijskemu sodelovanju v ustvarjalni 
delavnici z naslovom Ustvarjanje novih priložnosti »Out of 40«. 
V delavnici so sodelovali študentje Univerze za III. življenjsko 
obdobje Velenje in dijaki Šolskega centra Velenje, ki so v 
konstruktivnem dialogu razmišljali problemsko, ustvarjalno in 
inovativno o perečih problemih v vsakdanjem življenju. 

9. Projekt Starejši za starejše
V našem okolju se že vrsto let uspešno izvaja projekt Starejši 
za starejše – za višjo kakovost življenja doma. Prostovoljci 
obiskujejo starejše nad 69 let in o eventualnih ugotovljenih 
problemih obvestijo Center za socialno delo. Prostovoljci so 
učinkoviti v okolju, kjer jih obiskani ljudje prepoznajo. Projekt 
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Starejši za starejše se izvaja pod okriljem Šaleške pokrajinske 
zveze društev upokojencev in Univerze za III. življenjsko 
obdobje. V letu 2013 so se na novo v projekt vključili še DU 
Šentilj, osamosvojilo se je DU Vinska Gora. Za aktivno delo 
v projektu se pripravlja DU Šalek, ki še išče ustreznega 
koordinatorja. V letu 2013 je v projektu ŠPZDU delalo 65 
prostovoljk in prostovoljcev. 

Cilji projekta Starejši za starejše so: 
- najti osamljene, onemogle, osiromašene vrstnike, jim olepšati 
starost, olajšati stiske,
- odpreti vrata naših društev vsem osamljenim in pomoči 
potrebnim, jih povabiti k našim aktivnostim,
- prenesti informacije o starejših, ki potrebujejo in želijo pomoč, 
odgovornim v javnih zavodih, vplivati na izboljšanje storitev,
- pomagati drugim humanitarnim organizacijam najti tiste, ki so 
pomoči najbolj potrebni,
- povečati vpliv civilne družbe na odločitve o starejših in njihovih 
potrebah.

Izvajale so se naslednje pomoči: podiranje drevja, obrezovanje 
drevja, lopatanje (štihanje),  pletje vrta, košnja trave, pobiranje 
sadja, beljenje stanovanja, čiščenje stanovanja, izdelava 
ograje na balkonu, kmečka dela, prevozi k zdravniku, dostava 
nakupljenega iz trgovine, predelava balin igrišča na DU Velenje, 
da je dostopno invalidom na vozičkih, sporočanje problematike 
na Center za socialno delo Velenje, sporočanje problematike 
na Patronažo službo Zdravstvenega doma Velenje, itd.

10. Zaključek 
V  vseh letih odkar smo se priključili projektu Socialna 
vključenost starejših v MOV dobro sodelujemo z lokalnimi 
društvi, organizacijami in zavodi, katerih glavna skrb so 
starejši in njihova socialna vključenost v dogajanje, ki je v 
MOV še posebej pestro. V lanskem letu smo nadaljevali z 
dvema mednarodnima dogodkoma, konferenco za invalide 
in medgeneracijskim festivalom, ki sta bila dobro obiskana 
in sta postregla z zanimivimi temami, zato ju bomo vsekakor 
načrtovali še v prihodnje. Ponosni smo tudi na Strategijo za 
starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v MOV do leta 2020, po 
kateri se bomo ravnali do leta 2020 in sproti izpolnjevali ukrepe, 
da bodo starejši občani živeli v varnem okolju. V pripravi je še 
Strategija razvoja socialnega varstva v MOV za obdobje 2014-
2020, ki bo zajela tudi smernice in ukrepe za razvoj programov 
in projektov, namenjenih starejšim občanom. Starejšim smo 
z izdajo drugega Vodnika po socialnih programih – Tretja 
generacija v skupnosti mestne občine Velenje olajšali iskanje 
podatkov o socialnih programih. Ves čas smo si prizadevali 
prisluhniti željam starejših občanov, ki smo jih obravnavali in 
reševali na sestankih koordinacijske skupine v tem projektu in 
koordinacijskega odbora v projektu Velenje, starosti prijazno 
mesto. Pestro bo tudi leto 2014, saj bomo nadaljevali z vsebinami 
ter se še naprej odzvali na potrebe občank in občanov. 
Pri opravljanju našega poslanstva sta nam v veliko podporo in 
v pomoč uprava ter župan Mestne občine Velenje, za kar se 
jima zahvaljujemo.

II. PROJEKT »VELENJE, STAROSTI  PRIJAZNO  MESTO«
Projekt »Velenje, starosti prijazno mesto« izvaja Mestna 
občina Velenje od leta 2009. Cilj projekta 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. 
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. V letu 2013 
smo šli korak dlje in skupaj s podjetjem Tecum začeli snovati 
ideje za spletno aplikacijo www.starostiprijazno.si. Aplikacija bo 
omogočala hitrejšo komunikacijo med občani in institucijami, ki 
bodo takoj obveščene o težavi in jo bodo lahko začele reševati 
prej. 
Koordinacijski odbor v projektu »Velenje, starosti prijazno 
mesto«, ki skrbi za koordinacijo in izvajanje vseh aktivnosti v 
projektu, se je v preteklem letu sestal trikrat.

1. Četrti mednarodni medgeneracijski festival Evropsko leto 
državljanov
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Šaleška pokrajinska 
zveza društev upokojencev Velenje in IPAK Velenje, so pod 
pokroviteljstvom župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča, 
organizirali 4. mednarodni medgeneracijski festival Evropsko 
leto državljanov, Velenje 2013. Festival se je izvedel 28. in 
29. marca 2013 v prostorih Vile Biance v Velenju. Nevladne 
organizacije želijo s festivalom opozoriti na aktualne teme, 
ki zadevajo življenje različnih generacij z željo, da se aktivno 
vključujejo v dogajanja in v široko odprtem prostoru Evrope 
najdejo svoje mesto. Vsak dan bolj aktualna ekonomska kriza 
prav poziva ljudi, da niso samo opazovalci dogajanj okoli sebe, 
ampak se spoprimejo z realnostjo,  dogajanji in možnostmi, ki 
jih ta prostor nudi.
Slogan Evropskega leta državljanov 2013 je bil: „Za Evropo 
gre. Za vas gre. Vključite se v razpravo.“ S 4. mednarodnim 
medgeneracijskim festivalom in gostujočimi strokovnjaki so 
v Velenju želeli vzpodbuditi razpravo in aktivnosti za lastno 
kakovostnejše državljanstvo v Sloveniji in Evropi. V programu 
so prvi dan sodelovali priznani slovenski in tuji strokovnjaki s 
področja prava, gerontologije in andragogike: dr. Miro Cerar, 
dr. Vojko Strahovnik, dr. Stanko Blatnik, dr. Edita Šarić, dr. 
Ana Kranjc, mag. Andrej Rotovnik in Sonja Bercko. Drugi dan 
je bil namenjen medgeneracijskemu sodelovanju v ustvarjalni 
delavnici z naslovom Ustvarjanje novih priložnosti »Out of 40«. 
V delavnici so sodelovali študentje Univerze za III. življenjsko 
obdobje Velenje in dijaki Šolskega centra Velenje, ki so v 
konstruktivnem dialogu razmišljali problemsko, ustvarjalno in 
inovativno o perečih problemih v vsakdanjem življenju. 
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2. Izobraževanje »Zmanjšajmo padce v starosti«
V Sloveniji sodijo posledice padcev med starejšimi med 
najpogostejše vzroke hospitalizacij in polovica starih nad 80 
let po padcu ne pride več domov, ampak gredo v domove za 
starejše. MOV želi zagotoviti dobre življenjske pogoje vsem 
občankam in občanom, zato je organizirala izobraževanje 
»Zmanjšajmo padce v starosti«. 
V mesecu juniju 2013 je bila v Velenju podelitev diplom 
enaindvajsetim udeležencem izobraževanja, ki so zaključili 
izobraževanje in pridobili naziv »širitelj« programa. Obiskovalce 
so nagovorili župan MOV Bojan Kontič, predstojnik Inštituta 
Antona Trstenjaka dr. Jože Ramovš, vodja izobraževanja Blaž 
Švab in moderatorka izobraževanja dr. Anica Krajnik Pistotnik.
Širitelji prostovoljci so skupina z različnimi življenjskimi 
izkušnjami, znanji in sposobnostmi, ki jih je poenotil cilj v 
svojem okolju razvijati preventivno zavest, skupaj z nasveti o 
ustreznem ravnanju in ukrepanju, kako preprečiti in zmanjšati 
nevarnost padcev.
Organizirali so 13 izobraževalnih skupin starejših občanov v 
različnih krajevnih skupnostih, društvu upokojencev Velenje, 
Domu za varstvo odraslih Velenje in Knjižnici Velenje. V teh 
so udeleženci dobili znanje, kako urediti dom in okolje, da 
preprečimo padce.
Izobraževanje je bilo med občani pozitivno sprejeto, povezovalo 
je med sabo predvsem ljudi tretje in četrte generacije, ki se vse 
bolj zavedajo, da je za zagotavljanje kakovostnega življenja 
vedno bolj pomembna medsebojna in tudi sosedska pomoč. 

3. Okrogla miza z naslovom »Vloga starih staršev pri vzgoji 
otrok«
Predavatelja na okrogli mizi sta bila mag. Franc Hočevar, prof. 
defek., spec. menedžmenta in doc.dr. Božidar Voljč, dr.med. 
Predstavila sta dolgoletne strokovne in osebne življenjske 
izkušnje obravnavanja otrok na ravni odrasli - otroci in dedki 
- vnuki in predstavila pomembnost medsebojnega sožitja. 
Življenjske izkušnje dedkov ali babic so neprecenljivo znanje, 
ki ga na pripoveden, v prispodobi ali na igriv način lahko 
posredujejo na vnuke. Rdeča nit okrogle mize so bile življenjske 
zgodbe obeh sodelujočih, ki sta s pozitivno, prijazno, pohvalno 
in na ljubeč način posredovano komunikacijo vzpostavila 
spoštljiv povezovalni odnos s svojimi vnuki. V pripoved obeh 
udeležencev so se aktivno vključili tudi udeleženci/poslušalci s 
svojimi pripovedmi in zgodbami iz življenja z vnuki.
Okrogla miza je izpostavila dejstvo, da stari starši lahko veliko 
pomagajo pri vzgoji otrok in pri vzpostavljanju medgeneracijskega 
sožitja v družini in v skupnosti. So motivatorji in vzgojitelji  otrok 
za njihovo kasnejše razumevanje različnih obdobij v življenju in 
spoštljivega odnosa posameznika do ljudi drugih generacij.

4. Spletna aplikacija www.starostiprijazno.si
Spletna aplikacija, ki jo razvija podjetje TECUM - s teboj, zavod 
za kakovostno življenje starejših ljudi, je namenjena za zbiranje 
pripomb in predlogov seniorskega odbora ter ostalih občanov 
glede arhitektonskih ovir in ostalih ovir v Velenju. V letu 2013 
je TECUM aplikacijo razvijal, zato še ni bila v uporabi, bo pa 
predvidoma v letošnjem letu. Prednost aplikacije pred knjižicami, 
v katere so do sedaj seniorji zapisovali svoje pripombe je v tem, 
da se pobuda takoj pošlje ustanovam, ki lahko še tisti trenutek 
začnejo reševati zadevo. Spletna aplikacija je dostopna vsem 
občanom ne glede na starost, medtem ko so knjižice prejeli le 
seniorji. Poleg tega lahko občani priložijo fotografijo, s katere je 
problem še bolje razviden. Vse pobude, predlogi, vprašanja in 

odgovori bodo vidni vsakomur, prav tako si jih bo vsakdo lahko 
natisnil.

5. Strategija za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Mestni 
občini Velenje do leta 2020
Na MOV smo v okviru smernic, ki jih za program Starosti 
prijazna mesta predvideva Svetovna zdravstvena organizacija 
in na podlagi predlogov seniorskega odbora pripravili 
Strategijo za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v MOV 
do leta 2020. Dokument vsebuje 63 splošnih in posamičnih 
ukrepov, ki so razvrščeni v osem ključnih področjih, kot jih 
določa Svetovna zdravstvena organizacija in sicer stavbne in 
zunaj stavbne površine, prevoz, bivališča, družabno življenje, 
spoštovanje in vključevanje v družbo, družabno angažiranje in 
zaposlitev, komuniciranje in obveščanje ter storitve skupnosti in 
zdravstvenih služb. Z ukrepi navedenimi v Strategiji za starosti 
prijazne usmeritve in aktivnosti v Mestni občini Velenje do leta 
2020 so predvidene aktivnosti na območju MOV, k izvedbi 
katerih se lahko zaveže MOV, ob upoštevanju zakonskih 
pristojnosti ter v okviru sprejetih finančnih načrtov posameznih 
nosilcev.
Priprava in sprejetje Strategije za starosti prijazne usmeritve in 
aktivnosti v Mestni občini Velenje do leta 2020 na Svetu MOV 
predstavlja eno izmed dejanj, h katerim se je MOV zavezala 
z vključitvijo v Globalno mrežo Starosti prijaznih mest SZO 
in enega izmed rezultatov teženj k vzpostavitvi pogojev za 
zagotovitev mesta, prijaznega starejšim. Strategija pa ne 
vsebuje le ukrepov, ki jih bomo v MOV izvedli do leta 2020, 
temveč tudi opis območja in analizo na območju. Vsebuje 
podatke o tem, koliko je v MOV prebivalcev. Zanimiv podatek 
je, da je bilo med prebivalci število najmlajših večje od števila 
najstarejših, kar je značilnost redkih slovenskih občin. Podatek 
pove, da se povprečna starost prebivalcev MOV dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Strategiji smo dodali 
tudi prilogo, v kateri sta navedeni in opisani socialno varstveni 
storitvi pomoč družini na domu in institucionalno varstvo ter 
projekti, ki se izvajajo v MOV: Velenje, starosti prijazno mesto, 
Občina po meri invalidov, Socialna vključenost starejših v MOV 
in varovanje na daljavo – SOS gumb. Prav tako so opisane 
naloge Centra za socialno delo, Zdravstvenega doma Velenje, 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Inštituta 
Integra, Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev 
Velenje, Univerze za III. življenjsko obdobje in TECUM s teboj, 
zavoda za kakovostno življenje starejših ljudi.
Strategija je bila sprejeta na seji Sveta MOV 3. decembra 2013 
in bo pripomogla k vzpostavitvi pogojev za zagotovitev mesta, 
prijaznega starejšim. 

6. Predavanje »Ravnovesje na krožniku, ravnovesje v telesu«
V decembru je MOV v zahvalo za aktivno sodelovanje v 
projektu Velenje, starosti prijazno mesto pripravila predavanje 
svetovalke o zdravi prehrani Marije Merljak o ravnovesju na 
krožniku ter posledično v telesu. Na predavanje smo povabili 
člane seniorskega odbora, ki so po koncu predavanja prejeli 
svoj izvod Strategije za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti 
v MOV do leta 2020.
Predavanje je bilo izredno dobro obiskano in vedenje o 
pomembnosti lastne skrbi in odgovornosti za zdravje, je 
pokazala tudi zaključna zelo živahna diskusija udeležencev. 

7. Sodelovanje v Republiškem odboru Starosti prijaznih mest
Na sestankih Republiškega odbora so prisotni predstavniki 
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Instituta Antona Trstenjaka in delegati mest, ki izvajajo projekt 
Starosti prijaznih mest in skupnosti v Sloveniji.  Začetek gibanja 
sodi v leto 2005 s pričetkom na 15. Svetovnem gerontološkem-
geriatričnem kongresu v Rio de Jeneiro. Dublinška deklaracija, 
sprejeta 2011, katere podpisnik je tudi Mestna občina Velenje je 
utemeljila 8 razsežnosti ocenjevanja Starosti prijaznih mest in v 
samo ocenjevanje vključila sodelovanje seniorjev. V letu 2013 
je bila sprejeta nova Dublinška deklaracija o Starosti prijaznih 
mest in skupnosti v Evropi 2013 z naslednjimi poudarki:
• Evropsko orientirana, dograjuje Dublinško deklaracijo iz leta 
2011
• Upošteva relevantnost evropskega političnega okvira, ki 
podpira vladne in družbene akcije za zdravje in blagostanje
• Upoštevanje dosežkov Evropskega leta aktivnega staranja in 
solidarnosti med generacijami
Deklaracija izpostavlja naslednje: 
• Starejši ljudje so nagrada evropske družbe, zato je pomembno 
to vrednost prepoznati in utrjevati vezi solidarnosti med 
generacijami v Evropi, kjer ljudje vseh starosti  zavzemajo 
pozitivna stališča drug do drugega in kjer med generacijami 
obstaja soglasje glede prihodnjih poti
• Obstaja velika priložnost in konkurenčna prednost EU na 
področju nadaljnjega razvoja IKT za večjo vključenost in e-
zdravje, z namenom pospešitve uvajanja novih procesov, 
izdelkov in storitev, ki izboljšujejo kakovost življenja in zdravja 
starejših ljudi v evropskih mestih in skupnostih. Vzporedno s 
tem pa je cilj izboljšati učinkovitost in trajnost naših sistemov 
zdravstvenega in socialnega varstva.
Deklaracija 2013 je pomembna za Slovensko mrežo starosti 
prijaznih mest in občin in je podlaga za oblikovanje strateških 
dokumentov v občinah za Starosti prijazna mesta:
• Nagovarja k povezovanju mest in občin na evropskem in 
nacionalnem nivoju
• Nudi izhodišče za skupne projekte
• Spodbuda za med sektorsko sodelovanje in ukrepanje na 
področju kakovostnega staranja ter medgeneracijskega sožitja
• Spodbuja aktivno in zdravo staranje v domačem okolju
• Spodbuja razvoj podjetništva za trg starih ljudi

Institut Antona Trstenjaka nudi pomoč pri pripravi občinskih 
strategij in v okviru projekta Starosti prijaznih mest v Sloveniji
uvaja nova izobraževanja za prostovoljce, ki so voljni pomagati 
drugim ljudem v svojem okolju.

8. Zaključek
Vse naloge, ki si jih je zastavil koordinacijski odbor v letu 2013 
so bile uspešno zaključene. S Strategijo za starosti prijazne 
usmeritve in aktivnosti v MOV do leta 2020 smo postavili trdne 
temelje za delo v prihodnje. Tudi za leto 2014 smo si zadali 
veliko načrtov. Nadaljevali bomo s povezovalnim delom in 
aktivnosti seniorskega odbora udejanjali tudi v prihodnje. Še 
vedno bomo zbirali predloge in pripombe seniorjev glede ovir v 
Velenju in jih skušali kar najhitreje rešiti. Potrebno je upoštevati, 
da izvedba njihovih predlogov posledično vpliva na proračun in 
stroške izvajalcev, zato je čas realizacije včasih nekoliko daljši. 
Naša prioritetna naloga je vzpostavitev spletne strani www.
starostiprijazno.si in prikaz uporabe aplikacije seniorjem. Velik 
poudarek bomo dali tudi promociji projekta, saj si želimo, da 
bi starejši občani sodelovali pri vseh pomembnih odločitvah 
in pomagali, da bo Velenje ostalo starosti prijazno. Do sedaj 
smo dobro sodelovali tako s seniorskih odborom kot tudi z 
organizacijami, ki svoje naloge in aktivnosti posvečajo skrbi za 

starejše. Pričakujemo in načrtujemo, da bomo tudi v prihodnje 
s skupnimi močmi uspešno peljali projekt naprej in ga še 
nadgrajevali.
      
Velenje, dne 18. 2. 2014

                                                                                   Pripravila:  
      Katja Remic Novak, 

univ. dipl. med. kom., l. r. 
Strokovna  delavka Urada za družbene dejavnosti                    

                                    
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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POROČILO O IZVAJANJU MIRUJOČEGA PROMETA V VELENJU 
MODRE CONE 

 
 
1. SPLOŠNO 
 
Sistem plačevanja parkirnine na javnih parkiriščih v Velenju smo uvedli v oktobru leta 2003. Območje, kjer je 
obvezno plačevanje parkirnine smo razdelili na dva dela in jih poimenovali cona A in Cona B.  
V začetku leta 2011 smo modre cone razširili še na območje Stantetove ceste in Kardeljevega trga. To cono 
smo poimenovali cona C. 
Parkirnino v conah A in B je bilo od vsega začetka mogoče plačevati na 12 parkomatih, ki smo jih 
enakomerno porazdelili na območju modrih con. Poleg plačevanja na parkomatih so bile uporabnikom na 
voljo tudi letne karte.  
V coni C imamo razporejenih 6 parkomatov novejšega tipa, ki nimajo napajanja iz električnega omrežja, 
ampak imajo lastno napajanje preko vgrajene fotovoltaike.  
Stanovalcem v območju modrih con A in B smo omogočili nakup letnega parkiranega abonmaja. Sprva smo 
jim namenili po en abonma na stanovanje, ker pa zasedenost parkirišč ni bila prevelika, smo leta 2004 
omogočili stanovalcem nakup dveh abonmajev na stanovanje. 
Tudi stanovalcem v coni C smo v začetku omogočili nakup enega parkirnega abonmaja, ker pa so razmere 
to dopuščale, smo kmalu tudi tem omogočili nakup dveh abonmajev.  
Vsi ostali uporabniki do abonmajev niso upravičeni. Izjema so pravne osebe, ki so po sporazumu z Mestno 
občino Velenje predale svoja parkirišča v sistem modrih con. Ti so glede na število svojih parkirnih mest v 
svoji lasti upravičeni do sorazmernega števila abonmajev za firme. 
 
Načini plačila: 

Parkomati omogočajo možnost plačila na tri načine: 
a) Plačevanje s kovanci 
b) Plačevanje z žetoni 
c) Plačevanje s čip kartico* 
*Ta način plačevanja se v Velenju ni uveljavil. Uporabniki se najraje odločajo za plačevanje z gotovino, v 
veliko manjši meri pa za žetone. Na parkomatih v coni C plačevanje s čip kartico ni mogoče. 
Žetoni so v prodaji v kiosku Dela pri mostu v križišču Prešernove in Rudarske ceste. Zaradi majhnega 
povpraševanja dodatna prodajna mesta niso potrebna. 
 
2. CONA A: 
- Parkirišča v območju med Šaleško cesto, Kidričevo cesto, reko Pako in Rudarsko cesto,  razen parkirišč na 
dvoriščih objektov, na katere je dostop preprečen z zaporo; 
- parkirišče na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom Paka in parkirišče pred stavbo NLB. 
 
V coni A je postavljenih 9 parkomatov.  
Cena parkiranja je 0,40 € za parkiranje do ene ure.  
Obratovalni čas: od 7.00 do 15.30 ure med ponedeljkom in petkom. 
Z označitvijo časa prihoda je parkiranje do 30 minut brezplačno. 
 

Cona A zajema naslednje parkomate: 
parkomat 8 (Cankarjeva 1) 
parkomat 9 (Cankarjeva 2) 
parkomat 10 (urarstvo Tamše) 
parkomat 11 (bivša Zibka, sedaj Baby center) 
parkomat 12 (Unicredit banka) 
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parkomat 13 (bivša Velma) 
parkomat 14 (občina) 
parkomat 16 (upravna enota) 
parkomat 17 (Kulturni dom) 

 
CONA B: 
- Parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri Zdravstvenem domu do Kidričeve ceste in med 
Vodnikovo cesto ter reko Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže zdravstvenega doma;  
- parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15  in Tomšičeva cesta 10; 
- parkirišče za stavbo C Šolskega centra Velenje, od Tomšičeve ceste do zapornice pri Glasbeni šoli Velenje. 
  
Cena parkiranja je 0,40 € za parkiranje do ene ure.  
Obratovalni čas: od 7.00 do 15.30 ure med ponedeljkom in petkom. 
Z označitvijo časa prihoda je parkiranje do 30 minut brezplačno. 
 
V coni B so postavljeni 3 parkomati: 
parkomat 3 (pri Sanolaborju) 
parkomat 4 (glavni vhod ZD) 
parkomat 6 (pri Lekarni) 
*Opomba: zaradi začetka gradnje garažne hiše pri Zdravstvenem domu smo parkomat 4, pred glavnim 
vhodom v Zdravstveni dom, ukinili, parkomat 3 pred Sanolaborjem pa smo prestavili na nadomestno 
parkirišče za stavbo C Šolskega centra Velenje. 
 
4. CONA C: 
1. Zunanja parkirišča v območju Kardeljevega trga, ki ga omejuje Šaleška cesta, povezovalna cesta, pot ob 
reki Paki in Kidričeva cesta. 
  
Cena parkiranja je 0,40 € za parkiranje do ene ure.  
Obratovalni čas: 24 ur, vse dni v letu. 
Z označitvijo časa prihoda je bilo parkiranje do 120 minut (dve uri) brezplačno. Zaradi prostih kapacitet smo 
konec leta 2013 uporabnikom omogočili brezplačno parkiranje ob vikendih do 240 minut (4 ure). 

 
V coni C je postavljeno 6 parkomatov: 
parkomat C1 (parkirišče ob Paki, ob Kidričevi cesti) 
parkomat C2 (parkirišče ob Paki, za pošto) 
parkomat C3 (pred garažami Kardeljev trg 1-3) 
parkomat C4 (na osrednjem parkirišču na Kardeljevem trgu) 
parkomat C5 (na parkirišču pred Stantetovo 20) 
parkomat C6 (na parkirišču pred trgovino Hura) 
*Opomba: Invalidi v vseh conah parkirajo brezplačno. 
 

5. ANALIZA TRENUTNEGA STANJA 
V conah A in B poteka plačevanje parkirnine na ustaljen način že vse od leta 2003. Še vedno so v uporabi 
isti parkomati, ki jih servisiramo večinoma sami. Rezervne dele za parkomate nam dobavlja dobavitelj od 
proizvajalca v Italiji. Zaenkrat večjih težav z dobavo rezervnih delov nismo imeli. Ker je ta tip parkomata 
opuščen lahko pričakujemo več težav z zagotavljanjem rezervnih delov v prihodnosti. 
 
Transfer denarja 
Transfer gotovine iz parkomatov vsakodnevno opravlja varnostna služba Gorenje. Ta gotovino najprej 
prenese v pisarno modrih con, kjer se prešteje, od tu pa se gotovina prenese na pošto, kjer se položi na naš 
račun. 
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6. PRODAJA ABONMAJEV IN LETNIH KART 

cona abonma leto 2013 

Cona A 
1. abonma 

2. abonma 

       433 

        88 

 skupaj 521 

Cona B 
1. abonma 

2. abonma 

97 

18 

 skupaj 115 

 

Cona C 

1. abonma 

2. abonma 

442 

243 

 Skupaj 685 

Skupaj vseh prodanih abonmajev                   1.321 

 

 

7. PRIMERJAVA ABONMAJEV IN LETNIH KART MED LETI 2012 IN 2013 

cona abonma 2012  cona abonma 2013  

Indeks 

2012/2013 

Cona A 1. abonma 428  A 1. abonma 433  1,01 

 

2. abonma 94  A 2. abonma 88  0,93 

 

Skupaj A 522  A Skupaj A 521  1,00 

Cona B 1. abonma 93  B 1. abonma 97  1,04 

 

2. abonma 21  B 2. abonma 18  0,86 

 

Skupaj B 114  B Skupaj B 115  1,00 

 

1. abonma 456  C 1. abonma 442  0,96 

Cona C 2. abonma 253  C 2. abonma 243  0,96 

 

Skupaj C 709  C Skupaj C 685  0,96 

  
1.345  skupaj vseh prodanih 1.321  0,98 

 

Zgornji podatki kažejo, da bilo v letu 2013 izdanih približno 2% abonmajev manj, kot v letu prej. 
Občani so v letu 2013 (zaradi zamenjave registrskih tablic) zamenjali 189 abonmajev, kar je 7,38% več kot v 
letu 2012, ko je bilo zamenjanih 176 abonmajev. 
V letu 2013 smo prodali 177 letnih kart, kar je 2,9% več kot v letu 2012, ko smo jih prodali 172. 
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8. PRIHODKI, PRIMERJAVA MED LETI 2012 IN 2013 

Vrsta prihodka 2012 (€) 2013 (€) Indeks 2012/2013 

Prihodki od parkirnin – parkomati 83.306 75.256 0,90 

Prihodki od žetonov in čip kartic 728 212 0,29 

Prihodki od abonmajev za stanovalce 12.352 15.953 1,29 

Prihodki od letnih kart 31.180 34.570 1,11 

Prihodki od prodaje abonmajev 

podjetjem 

42 116 2,76 

Skupaj 127.608 126.107 0,98 

 

Zgornji podatki kažejo, da so bili skupni prihodki od poslovanja modrih con v letu 2013 za 2% nižji kot v letu 
2012. 
 

9. REALIZACIJA PLANA 

Vrsta prihodka Realizacija* Plan Indeks% 

Prihodki od parkirnin – parkomati 75.256 90.000 83,61 

Prihodki od žetonov in čip kartic 212 900 23,55 

Prihodki od abonmajev za stanovalce 15.953 12.000 132,94 

Prihodki od letnih kart 34.570 35.000 98,77 

Prihodki od prodaje abonmajev 
podjetjem 

116 50 2,32 

Skupaj 126.107 137.950 91,41 

 

Zgornji podatki kažejo, da so bili skupni prihodki za dobrih 8% nižji od načrtovanih. Največji izpad je na 
prihodkih od plačanih parkirnin na parkomatih. Delno je razlog za to ukinitev centralnega parkirišča pri 
Zdravstvenem domu, ki ga nadomestno parkirišče zadaj stavbe C Šolskega centra Velenje ni pokrilo, saj 
opažamo, da je to parkirišče slabo zasedeno. 
 
 
Grafični prikaz prihodkov: 

 

parkomati žetoni in čip
kartice

abonmaji za
stanovalce

letne karte abonmaji
firme

 -
 10.000,00
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10. STROŠKI 

Zap.št. Opis stroška Znesek (€) 

1 Pisarniški material in storitve 1.290 

2 Stroški varovanja 7.993 

3 Čistila 149 

4 Poštnina in poštne storitve 1.038 

5 Vzdrževanje parkomatov 2.457 

7 Drugi operativni odhodki 726 

 Skupaj 13.653 

 

Največji delež pri stroških predstavlja varovanje. Ta strošek zajema vsakodnevno praznjenje vseh 
parkomatov ter prenos gotovine na občino in od tu na pošto. 
Stroški vzdrževanja parkomatov so bili tudi v letu 2013 relativno nizki glede na starost in število parkomatov. 
V naslednjih letih pričakujemo, da se bodo ti stroški zvišali. Ker so parkomati v conah A in B stari več kot 10 
let, dobavitelj ni več dolžan zagotavljati rezervnih delov, kar pomeni da lahko postane dobava teh vprašljiva. 
Zaradi tega planiramo postopno zamenjavo obstoječih parkomatov z novimi.  
 

11. STROŠKI VZDRŽEVANJA POVRŠIN 

Letno vzdrževanje parkirišč v modrih conah 11.022 € 

Zimsko vzdrževanje parkirišč v modrih conah 33.753 € 

Skupni stroški vzdrževanja površin v modrih conah 44.775 € 

 

V letu 2013 nismo investirali v nove površine, ker območja modrih con v primerjavi z letom 2012 nismo širili, 
ampak smo ukinili glavno parkirišče pred Zdravstvenim domom. Edina sprememba je bila prestavitev 
parkomata izpred Sanolaborja na drugo lokacijo, na parkirišču za stavbo C Šolskega centra Velenje.  
Prikazani stroški vzdrževanja površin predstavljajo fiksne stroške, ki jih občina po dvanajstinah po koncesijski 
pogodbi plačuje koncesionarju za vzdrževanje parkirišč in dovoznih cest v modrih conah. 
Stroški vzdrževanja površin v modrih conah pomenijo stroške pometanja in čiščenja, obnove vertikalne in 
horizontalne prometne signalizacije, ter popravila poškodovanih površin (v obsegu do 50 m2). Parkirišča v 
modrih conah vzdržuje koncesionar po standardu, ki ga določa Pravilnik o standardih storitev opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki ga je sprejel 
svet Mestne občine Velenje. 
 
12. ŠIRITEV MODRIH CON 
V letu 2014 načrtujemo širitev modrih con na območje naselja Gorica. Po končani izgradnji poslovno-
stanovanjskega objekta bo naselje z garažno hišo pridobilo nove parkirne površine. Predvidevamo, da bo del 
teh parkirišč skupaj z zunanjimi javnimi parkirišči vključen v režim modrih con. 

 

Pripravil: Rudi Vuzem, l. r.                                                    

   Anton Brodnik, l. r. 
Vodja Urada za komunalne dejavnosti  
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POROČILO 
Turistično- informacijskega centra Velenje za leto 2013 

 
PREDSTAVITEV TIC-a VELENJE 
 
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.  
 
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),  
 skrbništvo objekta Vila Bianca (oddaja seminarskih in drugih prostorov v najem, dogovor z 

najemniki, postavitve, dežurstvo, pospravljanje, izvedba protokola na porokah),   
 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, soorganizacija 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, Evropske destinacije 

odličnosti, Pikin festival, 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 (priprava letnega finančnega načrta za področje turizma v Mestni občini Velenje),  
 študijska potovanja za novinarje (organizacija in izvedba študijskih potovanj za domače in tuje 

novinarje), 
 skrbništvo sistema za izposojo mestnih koles BICY (registracija novih uporabnikov, razvoz 

koles po točkah, vzdrževanje koles…), 
 sodelovanje v Skupnosti občin Slovenije (na področju turizma) …  

 
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).  
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1 ZAPOSLITVENA STRUKTURA   
 
TIC Velenje je leto 2013 začel z dvema osebama manj kot leto 2012.  
V TIC-u Velenje so redno zaposlene 3 osebe: Vodja TIC Velenje, Strokovna sodelavka za turizem ter 
Koordinator. Za  pomoč v TIC Velenje smo preko javnih del pridobili eno osebo, ki je opravljala delo 
turističnega informatorja. V ekipo TIC-a Velenje je bil vključen tudi skrbnik sistema BICY (zaposlen 
preko javnih del), ki nam je pomagal tudi pri hišniških opravilih. V maju 2013 se nam je pridružila še 
ena oseba, ki se je  v okviru rehabilitacije na delu usposabljala na delovnem mestu turistični informator 
(strošek zaposlitvene rehabilitacije zanjo je krilo Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake 
možnosti). 
 
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 smo 
potrebovali pomoč preko študentskega dela. 

 
Dijakinje in študentke so preko napotnice opravile skupno  1.638 ur,  strošek za opravljeno delo  
znaša 6.165 €. Od 15. avgusta do 30. septembra 2013 je v Avtokampu Jezeru delovala tudi TIC-ova 
info točka in sicer vsak dan od 9.- 17. ure (strošek študentskega dela je znašal 1.410,00 €). Poleg 
rednega dežurstva so študentke pomagale in dežurale na dogodkih v Vili Bianci, nadomeščale 
zaposlene zaradi bolniške odsotnosti  in/ali dopusta, pomagale pri izvedbi protokola na porokah, 
izvajale vodenja po Vili Bianci  ter opravljale razna druga dela. Študentke so sodelovale tudi na 
protokolarnih in drugih dogodkih: Sejem Alpe Adria – Turizem in prosti čas v Ljubljani, Evropsko 
prvenstvo modelarjev v Velenju, Športni vikend v Velenju, Mednarodni obrtni sejem v Celju, 
Vseslovensko srečanje društev bolnikov z osteoporozo, Pikin festival… 

 
1.2.2 Delovna praksa 

 
V letu  2013 sta v TIC-u Velenje obvezno delovno prakso opravili dve dijakinji, ki smo jima posredovali 
praktična znanja s področja turizma in izkušnje za nadaljnjo delo.  
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2 OBISK TIC-a VELENJE  
 

Prostore TIC Velenje v Vili Bianci je v letu 2013 obiskalo skupno 29.618 obiskovalcev, od tega 90% 
domačih in 10% tujih. To je 6,8 % (4.197 obiskovalcev) več kot v preteklem letu. Od tujcev je bilo 
največ  Avstrijcev in Nemcev, sledijo Italijani in Nizozemci. Veliko tujcev prihaja s Hrvaške in iz drugih 
nekdanjih jugoslovanskih republik. Opažamo tudi porast turistov iz Belgije, Španije in drugih evropskih 
držav. Zaradi dogodkov v Vili Bianci beležimo povečan obisk  za preko 7.000 oseb.  
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3 TURISTIČNA TAKSA 
 
 
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.  
 
V letu 2013 smo v nastanitvenih objektih zabeležili 3.229 domačih gostov in 14.679  tujih gostov, 
skupaj 17.908 gostov. Turistično takso so nastanitveni objekti plačali v znesku 17.398,97 €, to je 16 % 
več kot preteklem letu.  
 
ZAP. 
ŠT. 

MESEC DOMAČI 
GOSTI 

TUJI GOST ŠTEVILO 
OBISKOVALCEV 

ZNESEK TT  PLAČANA TT 

1 Januar 156 857 1.013 989,50 €  989,50 €  
2 Februar 254 1.225 1.479      1.345,55 €     1.345,55 €  
3 Marec 361 1.151 1.512      1.477,12 €     1.477,12 €  
4 April 318 899 1.217         1.186,17 €        1.186,17 €  
5 Maj 225 1.125 1.350      1.306,00 €     1.306,00 €  
6 Junij 308 1.382 1.690      1.587,87 €     1.587,87 €  
7 Julij  447 1.814 2.261      2.183,61 €        2.162,40 €  
8 Avgust 424 1.475 1.899      1.827,86 €     1.794,53 €  
9 September 222 1.845 2.067      1.917,32 €     1.905,20 €  
10 Oktober 380 1.262 1.642      1.673,09 €     1.673,09 €  
11 November 73 1.072 1.145      1.147,86 €     1.147,86 €  
12 December  97 834 931 823,68 € 823,68 €  
 SKUPAJ 3.265 14.941 18.206 17.465,63 € 17.398,97 € 
 
Do razlike med zneskom turistične takse in plačano turistično takso je prišlo zaradi neporavnane 
turistične takse v znesku 66,66 €. Zaradi neizpolnjevanja zakonskih obveznosti bomo izvedli izterjavo 
sredstev. 
 
4 PROMOCIJA 
 
Cilj promocije Velenja je povečanje prepoznavnosti Velenja kot privlačne turistične destinacije, kar 
bomo dosegli s komuniciranjem preko turistične blagovne  znamke Velenja. Zaradi racionalne rabe 
proračunskih sredstev smo promocijo usmerili na slovenski trg ter promocijske aktivnosti izvajali preko 
projektov sofinanciranih z EU sredstvi. Za predstavitve v tujini ni bilo dovolj finančnih sredstev. 
 
Za promocijo Velenja smo poskrbeli na naslednjih sejmih: 

- Sejem Turizem in prosti čas v Ljubljani,  
- Sejem Naturo v Gornji Radgoni, 
- Mednarodno obrti sejem v Celju,  
- Sejem Pridne roke v Slovenskih Konjicah, 
- Sejem Narava in zdravje v Ljubljani. 

 
Za potrebe kvalitetnejše promocije smo skupaj z različnimi ponudniki pripravili turistični vodnik In Your 
Pocket Velenje v slovenskem in angleškem jeziku (naklada 20.000 kos). Vodnik je bil sofinanciran 
preko RDO SAŠA.  
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V sodelovanju z ERICo Inštitutom za ekološke raziskave Velenje smo izvedli projekt Turistična 
ponudba podeželja Šaleške doline. V okviru projekta smo pripravili turistični katalog Turistična 
ponudba podeželja Šaleške doline v nakladi 10.000 izvodov v slovenskem in 5.000 izvodov v 
angleškem jeziku ter nadgradili spletni portal www.velenje-tourism.si z novo vsebino. Projekt je nastal 
s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  
 
V namene promocije smo 69 subjektom izdali preko 7.000 paketov promocijskega materiala o Velenju, 
SAŠA regiji in Sloveniji.  Največkrat smo izdali kataloge Velenja, zgibanke Velenje in In Your Pocket 
Velenje. Za lastne potrebe promocije smo porabili več kot 5.000 izvodov promocijskih materialov.  
 
V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije in Planinskim društvom Vinska Gora  smo izdali Planinsko 
karto Šaleške doline v nakladi 2.500 izvodov (slo/ ang/ nem/ ita).  
 
5 SPOMINKARSTVO  
 
TIC Velenje skrbi za spominkarsko dejavnost v Velenju (načrtovanje in zbiranje spominkov).  
Obiskovalci lahko v TIC-u Velenje izbirajo med več kot 100 spominki, ki smo jih razvrstili v 4 nivoje: 

1. Protokolarna darila in spominki MOV ter spominki z večjo umetniško in sporočilno vrednostjo.  
2. Turistični spominki Velenja, ki predstavljajo turistično ponudbo mesta (spominki TIC-a Velenje, 

Festivala Velenje, spominki iz premoga …). 
3. Spominki Savinjsko-šaleške turistične destinacije.  
4. Uradni spominki Slovenije z vključeno blagovno znamko »I Feel Slovenia«. 

 
V letu 2013 smo v prodajo vključili naslednje nove spominke: 

- Dežnik Velenje (usklajen s CGP velenjskega turizma), 
- Planinska karta Šaleške doline, 
- Produkti Planinske zveze Slovenije (planinski vodniki, planske karte …), 
- Majice Titovo Velenje (v okviru projekta Doživetje socializma v Velenju), 
- Razglednice, 
- Vražje Gate (HTZ) … 

 
V letu 2013 smo prodali 701 spominek v vrednosti 3.716,10 €. Od tega so bili najbolj prodajani 
spominki: Majica Ni živl'e'ja brez Veleja, majica Titovo Velenje, magnet 9x Velenje in monografija 
Velenja. V decembru so bile najbolj prodajan spominek Vražje gate.  

 
                     6  STORITVE 

 
Med storitve sodi prodaja vstopnic, lokalno turistično vodenje, oddaja poslovnih prostorov Vile Biance 
v najem, izvedba protokola na porokah in izposoja koles. V letu 2013 smo iz naslova storitev zabeležili 
prihodek v vrednosti 9.201,50 €. 
 

6.1 Vstopnice 
 

Prodajo vstopnic vršimo preko portala www.mojekarte.si in preko sistema Eventim Si d.o.o.. Preko 
portala www.mojekarte.si smo prodali  398 vstopnic v višini 3.972,00 €. Provizija znaša 3%, tj  155,60 
€ brez DDV. Preko EVENTIM-a smo prodali  vstopnice v višini 120,00  €. Provizija znaša 7,40 €.  
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6.2 Lokalno turistično vodenje 
 

V letu 2013 smo izvedli 25 lokalnih turističnih vodenj in študijskih tur, preko katerih je Velenje in 
okolico obiskalo preko 520 turistov. Prihodek TIC (razlika med celotno vrednostjo izleta in nastalimi 
stroški) znaša 820,60 €. Zaradi protokolarnega obiska in/ali novinarskih tur smo devetkrat izvedli 
brezplačno lokalno turistično vodenje. 
 

6.3 Poroke v Vili Bianci 
 

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.  
V letu  2013  se je v Vili Bianci odvilo 5 porok. Prihodek od izvedbe porok v Vili Bianci znaša 600,00 €, 
odhodek pa 233,40 € (strošek poročnega protokola, študentskega dela, ozvočenja, penine za 6 oseb 
in čiščenja). Prihodek TIC je 366,60 €. 

 

6.4 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 2013  izvedenih preko 170 dogodkov. Dogodke v Vili Bianci je obiskalo preko 
7.000 obiskovalcev. Prihodek od najema oddaje poslovnih prostorov v najem v letu 2013 znaša 
1.930,00 €. 

V objektu so se odvijali raznovrstni dogodki: mednarodne konference,  letne skupščine, predstavitve 
mednarodnih projektov, delavnice (Regionalne destinacijske organizacije Savinjsko-šaleške doline, 
delavnica pridobivanja sponzorjev, delavnica klekljanja),  razvojne konference Savinjske regije, 
različna predavanja, poroke, koncerti, sprejemi župana, izobraževanja … 
 
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. 
 
Zaradi organizacije 31 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 87 
ur, zaradi katerih se je zvišal strošek dela (cca. 540 €). V juniju 2013 smo uvedli plačilo dežurstva po 
19. uri, prihodek znaša 120 €. 
 
6.4.1 Vodeni ogledi Vile Biance 
 
S preteklostjo in sedanjostjo Vile Biance smo preko vodenega ogleda seznanili 23 individualnih 
obiskovalcev in 26 skupin s skupno 419 osebami.  
 
V letu 2013 beležimo povišanje prihodka od prodaje storitev za 732,25 €, kar znese 5,5%. 

 

6.4.2 Razstave v Vili Bianci 
 
V Vili Bianci deluje prodajna galerija, kjer razstavljajo mladi akademski slikarji iz Velenja in drugi 
umetniki. Upravljanje galerije je bilo v letu 2013 še v domeni Javnega zavoda Galerija Velenje.  
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V letu 2013 je bilo  v galeriji Vile Biance na ogled 15 začasnih umetniških razstav. 
 

 
 Termin Razstava 

1 22.12.2012 -- 31.1.2013 Slikarska razstava – Umetniki ob tromeji  

2 1.2. - 28.2.2013 Razstava V dvoje 
3 1.3.-24.3.2013 Razstava ANTON-a HERMAN-a  
4 25.3.-15.4.2013 15 let klekljanja v Velenju 
5 23.4.2013-10. 5. 2013 Slikarska razstava Nepal: Obrazi in podobe 

življenja 
6 11.5.2013 - 21.6.2013 Fotografska razstava 'Brez vode nas ni' 

7 21.6.2013 - 19.7.2013 Slikarska razstava: Parafraza, palimpsest, sitat in 
prisvojitev 

8 19.7.2013 - 14.8.2013 Razstava: Ko glina zaživi 
9 26.8.2013 - 10.9.2013 Razstava: Clacoderna 
10 11.9.-1.10.2013 Pikina razstava: Zakladnica Velenjskega športa 
11 2.10.2013-18.10.2013 Moje mesto, rad te imam 
12 18.10.-7.11.2013 Gostujoče razstava LD Doli, Jesenice 
13 8.11. - 28.11.2013 Razstava "Podobe Žičke kartuzije" 
14 29.11.-19.12.2013 Pregledna razstava Štefke Kordeš 
15 20.12. -- > Slikarska razstava: Međimurje in EU 

 
 

6.5 Izposoja koles 
 

Sezona izposoje koles traja od  maja do septembra. V juniju 2013 izvedli nakup novih gorskih koles, 
stara pa smo oddali Termam Topolšica v najem (5 koles). Prihodek od izposoje koles znaša 316,00 €. 

 

                    7 ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA DOGODKIH  
 

V letu  2013 je TIC Velenje organiziral in sodeloval pri organizaciji mnogih dogodkov: 
 

 
Z. š. 

 
DOGODEK 

 
VLOGA TIC VELENJE 

1 Sejem Alpe Adria – Turizem in 
prosti čas 
Gospodarsko razstavišče 
Ljubljana, 23. - 27. januar 2013 
 

- 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. 

2 Otroško pustno rajanje v Rdeči 
dvorani  
Rdeča Dvorana,  
12. februar 2013 

- Soorganizacija Otroškega pustnega rajanja v Rdeči 
dvorani.  

- Promocija dogodka in  obveščanje preko spleta. 

3 Turistična tržnica 
Mercator center Celje,  
19. marec 2013 
 

- Ocenitev promocijskih stojnic, ki so jih pripravile osnovne 
šole v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava – na 
temo Potuj z jezikom. V vlogi ocenjevalca je sodelovala 
Tina Belina. 
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4 Očiščevalna akcija MOV, 
13. april 2013 

- Aktivno sodelovanje zaposlenih pri izvedbi akcije. 

5 Sejem NATURO v Gornji 
Radgoni,  
19. april 2013 

- Predstavitev Savinjsko-šaleške turistične ponudbe v 
sodelovanju z Muzejem premogovništva Slovenije in 
Centrom Rinka iz Solčave. Poudarek predstavitve je bil 
na aktivnem preživljanju prostega časa v Velenju in 
Zgornji Savinjski dolini. 

6 Kmečka tržnica s 
spremljevalnim programom 
(Velika noč v mestu) 
Ploščad pred Centrom Nova,  
23. marec 2013 

- Soorganizacija dogodka (ostali soorganizatorji: Festival 
Velenje, Pilon Center d.o.o., TZ Velenje in TD Vinska 
Gora). 

- Koordinacija dogodka. 
- Promocija dogodka. 

7 Kmečka tržnica s 
spremljevalnim programom  
(Međimurje in Dalmacija 
pozdravljata EU) 
Ploščad pred Centrom Nova,  
4. maj 2013 

- Soorganizacija (ostali soorganizatorji: Festival Velenje, 
Pilon Center d.o.o., TZ Velenje in KD Međimurje 
Velenje). 

- Koordinacija dogodka. 
- Promocija dogodka. 

8 Cvetlični sejem 
Titov trg Velenje,  
18. maj 2013 

- Promocija dogodka na spletnih portalih. 
- Izvedba promocije turistične ponudbe Velenja v 

promocijskem šotoru z info pultom. 
- Prodaja spominkov Velenja in uradnih spominkov I FEEL 

SLOVENIA. 
9 »Življenje meščanov nekoč« 

Dvorišče Vile Biance,  
10. maj 2013 

       -      Soorganizacija dogodka s Šolskim centrom Velenje.          

10 Kmečka tržnica s 
spremljevalnim programom 
(Skrivnosti zelišč in medu) 
Ploščad pred Centrom Nova,  
1. junij 2013 

- Soorganizacija (ostali soorganizatorji: Festival Velenje, 
Pilon Center d.o.o., TZ Velenje in Društvo zeliščarjev). 

- Koordinacija dogodka. 
- Promocija dogodka. 

11 FSR Central European Cup, 
Velenjsko jezero, 
6. – 10. junij 2013 

- Pomoč pri pripravi prostora in organizaciji programa.  
- Promocija dogodka. 
- Predstavitev Velenja in SAŠA regije na promocijski 

stojnici. 
12 Posvet Izzivi Velenja – 

sodelovanje v Turizmu, 
Vila Bianca,  
17. junij 2013  

- Soorganizacija srečanja s Turistično zvezo Velenje. 
- Namen srečanja je bil spodbuditev boljšega sodelovanja 

z različnimi ponudniki v Velenju. 
 

13 Slovenska avantura 2013 
Velenjsko jezero,  
19. – 23. junij 2013 

- Tisk promocijskega materiala.  
- Promocija dogodka. 

14 Kmečka tržnica s 
spremljevalnim programom: 
Kruh je življenje; Od klasa do 
hleba  – Ploščad pred Centrom 
Nova,  
6. julij 2013 

- Soorganizacija (ostali soorganizatorji:, Festival Velenje, 
Pilon Center d.o.o., TZ Velenje in TD Šentilj).Promocija 
dogodka. 

- Koordinacija dogodka. 
- Promocija dogodka. 

15 Športni vikend Velenje –   
5. Triatlon 2013 
Avtokamp Jezero,  
6. in 7. julij 2013 

- Soorganizacija in koordinacija dogodka 
- Promocija dogodka. 

16 Kmečka tržnica s 
spremljevalnim programom: 
Srednjeveško doživetje 

- Soorganizacija (ostali soorganizatorji: Festival Velenje, 
Pilon Center d.o.o., TZ Velenje, TD Velenje in TD 
Šalek).  
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Ploščad pred centrom Nova,  
3. avgust 2013 

- Koordinacija dogodka. 
- Promocija dogodka. 

17 Sejem Pridne roke 2013 
Slovenske Konjice, 
17. avgust 2013 

- Promocija Velenja v sodelovanju s Centrom ponovne 
uporabe Velenje. 

18 Kmečka tržnica s 
spremljevalnim programom: 
Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj 
pa danes? 
Ploščad pred Centrom Nova,   
7. september 2013 

- Soorganizacija (ostali soorganizatorji: Festival Velenje, 
Pilon Center d.o.o., TZ Velenje in TD Šmartno ob 
Paki). 

- Koordinacija dogodka. 
- Promocija dogodka. 

19 Mednarodni obrtni sejem v 
Celju – MOS 2013 
sreda, 11. 9. 2013 – torek, 17.9. 
2013 

- Predstavitev storitev in turističnih znamenitosti v SAŠA 
regiji. 

- Promocija Velenja. 
- Promocija Pikinega festivala 2013. 

20 Sodelovanje na 24. Pikinem 
festivalu - Pikin panoramski 
avtobus 
Nedelja, 22. september 2013 in 
sobota, 28. september 2013 

- Predstavitev blagovne znamke Mozaik doživetij in SAŠA 
regija. 

- Promocija Velenja. 
- Organizacija vodenega ogleda Velenja s Pikinim 

panoramskim avtobusom 
21 11. Motivacijsko srečanje 

skrbnikov portala 
www.Slovenia.info.  
četrtek, 3. oktober  – petek, 4. 
oktober 2013 

- Izobraževanje na področju spletnih vsebin: pisanje in 
oblikovanje vsebine za splet. 

- Usposabljanje za boljši nastop na spletu. 
- Prevzem nagrade za vzorno skrbništvo in delo na portalu  

www.slovenia.info  za leto 2013. 
22 Kmečka tržnica – zaključna 

prireditev: Repa, korenje, 
zdravo življenje 
Ploščad pred Centrom Nova,   
5. oktober 2013 

- Soorganizacija (ostali soorganizatorji:, Festival Velenje, 
Pilon Center d.o.o., TZ Velenje in društvo REVIVAS 
Škale). 

- Koordinacija dogodka. 
- Promocija dogodka. 

23 Dnevi zaščite in reševanja 2013 
Velenje, 
3. – 5. oktober 2013 

- Promocija Velenja in SAŠA regije. 
- Informiranje obiskovalcev. 
- Promocija dogodka. 

24 10. Jesenski sejem v Velenju 
Titov trg,  
12. oktober 2013 

- Predstavitev aktivnosti TIC-a Velenje domačinom. 
- Prodaja spominkov Velenja in uradnih spominkov I FEEL 

SLOVENIA. 
25 Sejem Narava in zdravje 

Gospodarsko razstavišče,  
17. – 20. oktober 2013 

- Promocija Velenja kot planetu Zemlja prijazna občina. 
- Promocija turistične ponudbe Velenja preko plakata. 

26 Svetovni dan osteoporoze 
Velenje,  
19. oktober 2013 

- Pomoč pri organizaciji in koordinaciji dogodka. 
- Promocija dogodka. 
- Izvedba vodenih ogledov Velenja in Vile Biance. 
- Koordinacija turističnih ogledov muzejev. 

27 Praznični sejem 
Velenje,  
7. december 2013 

- Promocija dogodka. 
- Prodaja spominkov Velenja in uradnih spominkov I FEEL 

SLOVENIA. 
- Izvedba nagradne igre.  
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8 SPLETNI PORTALI IN SOCIALNI MEDIJI 
 
Vse pogosteje postaja spletna stran prvi stik gosta z mestom, ta pa je izredno pomemben za nadaljnje 
sodelovanje. V TIC Velenje 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: 
 

 www.velenje-tourism.si                                                                                                
Uradni spletni portal TIC-a Velenje zajema turistične in splošne informacij o Velenju in okolici.  
Vsebino portala smo razdelili na več kategorij, ki jih dnevno posodabljamo. 
 

 www.slovenia.info                                                                                                         
Uradni slovenski turistični informacijski portal nacionalne turistične organizacija (SPIRIT Slovenija, 
Javna agencija) zaokrožuje turistično ponudbo države kot destinacije.  TIC Velenje skrbi za več kot 
1.200  zapisov, ki smo jih razvrstili v ustrezne kategorije. Zapise TIC-a Velenje si je v letu  2013 
ogledalo preko 55.000 obiskovalcev. 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 ruskem jeziku. 
 

 
 

Skrbimo tudi za aktualne vsebine na ostalih spletnih portalih (www.sraka.com, www.napovednik.si, 
www.dogaja.se, www.migremo.si, http://www.slovenian-holidays.co.uk/, www.eSlovenia.si, 
www.mydestination.com/slovenia) in socialnih omrežjih (Facebook, Twitter, Google+, Youtube …), ki 
so na voljo brezplačno. 
 

                     9 PROJEKTI  
 
9.1 Strategija razvoja turizma v MOV 
 
Turizem je ena najhitreje rastočih področij v svetovnem merilu in razvojna priložnost Slovenije kakor 
tudi razvojna priložnost Velenja.  
 
V MOV je bila 11. marca 2009 sprejeta in na svetu MOV potrjena strategija razvoja turizma Velenja za 
obdobje 2009 – 2013. Strategija opredeljuje analizo stanja, konkurenčne prednosti turizma, vizijo, 
strateške cilje in temeljna področja turističnega razvoja pri uresničevanju skupnih strateških ciljev za 
spodbujanje razvoja turizma v načrtovanem obdobju. 
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                    Izvedeni so bili naslednji ukrepi na področju strategije razvoja turizma v MOV: 
1. Model organiziranosti turizma v MOV (vključitev MOV- TIC v Regionalno destinacijsko 

organizacijo - SAŠA). 
2. Sistem dinamične produkcije ITP in TTP (oblikovani so bili integralni turistični proizvodi na temo 

mesto, posel in kultura). 
3. Sistem mreženja in načrt oblikovanja in trženja ITP (sodelovanje z partnerji SAŠA regije pri 

oblikovanju in promociji skupnih turističnih produktov). 
4. Razvoj kakovostnega delovnega okolja v turizmu (selitev TIC-a v Vilo Bianco z vzpostavitvijo 

prijetnega delovnega okolja, vzpostavitev boljšega sodelovanja z različnimi partnerji v turizmu). 
5. Razvoj praktičnega izobraževanja in usposabljanja v turizmu (izobraževanje na temo grafičnega 

oblikovanja, predavanja s področja spleta, mobilnih aplikacij, zgodbarjenja, team-buildinga, 
izobraževanje bratov Žižek na temo spleta; predavanje dr. Janeza Bogataja: Lokalna in 
regionalna gastronomija v turistični ponudbi; predavanje Roka Polesa: Predstavitev in terenski 
ogled arhitekturne poti -  Sprehod skozi mesto moderne ter zgodba o Vili Bianci; Praktično 
usposabljanje v TIC Velenje za dijake ŠCV - Šole za storitvene dejavnosti, smer turizem) 

6. Ugled turizma v MOV (članstvo v mreži Evropskih destinacij odličnosti,  Moja dežela – lepa in 
gostoljubna, Dnevnikova izvidnica, SPIRIT Slovenija). 

7. Oblikovana je bila krovna blagovna znamka in celostna grafična podoba Velenjskega turizma, se 
postopoma uveljavlja na turističnem trgu. 

8. Potrošniki so obravnavani po nakupu storitve običajno preko elektronske pošte ter s komunikacijo 
preko socialnih omrežij. 

9. Razviti so bili novi turističnih proizvodi (Dostopni SPA paketi, Pikino potovanje po Mozaiku 
doživetij, Skozi zanimiva doživetja do nepozabnih spominov, individualni turistični proizvodi …) 

10. Izgradnja potrebne infrastrukture (obnova Vile Biance z novo namembnostjo, ureditev dostopov 
do objektov v mestu za gibalno ovirane osebe). 

 
Po zaključku strateškega obdobja Velenje postaja atraktivna in prepoznavna destinacija z bogato 
izbiro prireditvenih in športno rekreativnih doživetij ter programov za otroke in mladostnike. 

 
                      

                    9.2 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 2013 je bilo za 
sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje predvidenih 
34.000,00 €.  
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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. 

17.000,00 € 

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. 

14.000,00 € 

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 za 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). 
 

PODROČJE ODOBRENO IZPLAČANO RAZLIKA 
II A 16.984,38 € 16.309,16 € 675,22 € 
II B 14.000,00 € 14.000,00 € 0,00 € 
II C 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 
SKUPAJ: 33.984,38 € 33.309,16 € 675,22 € 

 
Turistični  zvezi in društvom smo za opravljene programe in realizirane projekte izplačali sredstva v 
višini 16.309,16 €. Turistični podmladki so skupno prejeli 3.000,00 €, organizator Silvestrovanja na 
prostem (Birt d.o.o.) pa 14.000,00 €. 

 
  



       11. marec 2014GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 108  / Številka 28

26. seja Sveta Mestne občine Velenje 12 
 

9.3 Regionalna destinacijska organizacija Savinjsko-šaleške doline (v nadaljevanju RDO SAŠA)  
 

RDO SAŠA je bila ustanovljena z namenom pospeševanja razvoja celovite turistične ponudbe regije – 
destinacije. Skrbi za krepitev povezovanja in sodelovanja pri načrtovanju, oblikovanju in trženju 
regijskega turizma. Projekt je bil  60 % financiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. 

 
 

TIC Velenje je v letu 2013 sodeloval pri naslednjih aktivnostih:  
 Oblikovanje in izdelava promocijskega materiala: 

- Ponatis tematske brošure za TK Mesto, posel in kultura v 2 jezikovnih različicah (slo/hr, 
ang/nem) in ponatis zgibanke za TK Mesto, posel in kultura v 4 jezikovnih različicah (slo, hr, 
ang, nem).  

- Predstavitveni katalog SAŠA destinacije – Mozaik doživetij. 
- Izdelava predstavitveno-promocijskega filma destinacije SAŠA  

(15 minutna in 4 minutna verzija). 
- Oblikovanje in izdelava promocijskega materiala za predstavitev SAŠA destinacije kot 

»Pikino popotovanje po Mozaiku doživetij« na 24. Pikinem festivalu. 
- Izdelava plakatov za 4 integralne turistične proizvode.  
 

 Oblikovanje in izdelava promocijskega materiala – zunanje oglaševanje:  
- Izdelava 2 »cerad« Mozaik doživetij: Ljubija pri Cinkarni in Soteska (2 jumbo plakata). 
- Tisk in lepljenje jumbo plakatov za TK Mesto, posel in kultura – Pikino popotovanje po 

Mozaiku doživetij. 
 

 Sodelovanje na sejmih:  
- NATURA 2013, Gornja Radgona, 19. 4. – 21. 4. 2013. 
- Udeležba na 24. Pikinem festivalu, Velenje, 22. 9. – 28. 9. 2013. 
- MOS Celje, 11. 9. – 17. 9. 2013. 

 
 Vzpostavitev spletne strani destinacije: 

- Nakup in podaljšanje spletne domene mozaik-dozivetij.si. 
- Vzpostavitev spletne strani destinacije na podlagi celostne grafične podobe 

(www.mozaik-dozivetij.si). 
- Skupen nastop destinacije za povečanje prepoznavnosti na spletu in boljše pozicioniranje: 

analiza strani in arhitektura izboljšav za povezavo destinacijske spletne strani in ponudnikov, 
oblikovanje, programiranje, priprava destinacije in ponudnikov na spletno trženje.            

 
Projekt  RDO SAŠA se  je zaključil  31. 12 . 2013. Za trajnostni razvoj turizma v regiji je v 
prihodnosti potrebno nadaljevati z določenimi aktivnostmi, ki so bolj učinkovite kadar sodeluje več 
ponudnikov (predstavitve na sejmih, študijske ture, spletni portali …). 
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9.4 Doživetje Socializma v Velenju 
          
V letu 2013 je TIC aktivno razvijal projekt »Doživetje socializma v Velenju«. Idejna zasnova projekta je 
bila raziskovalna naloga dijakov Šole za storitvene dejavnosti – smer turizem z naslovom Turistični 
potencial dediščine obdobja SFRJ v Velenju, pod mentorstvom Marka Gamsa. V raziskovalni nalogi je 
predstavljen potencial snovne in nesnovne dediščine obdobja socializma v Velenju.  
 
V letošnjem letu smo produkt Doživetje socializma v Velenju pričeli postopoma oblikovati. Projekt 
želimo pripraviti čim bolj celostno, zato je že od začetne faze razdeljen na posamezne storitve 
(vodenje po mestu, animacija učne ure, gostinska storitev …). 
 
Turistično atraktiven produkt bo na poučen, prepričljiv, verodostojen in tudi zabaven način predstavil 
obravnavano tematiko. Pri tem se povezujemo in širimo mrežo partnerjev, ki bodo pomembno 
pripomogli k celovitosti projekta.  
 
V prvi polovici leta smo uspešno zaključili dva sklopa projekta: scenarij za animacijo učne ure za 
učence s poudarkom na pedagoško poučnem prikazu vsakdanjega življenja v socialističnem času in 
scenarij za animacijo učne ure za starejše obiskovalce s poudarkom na obujanju nostalgije na čas, ko 
so odraščali in živeli v socialistični družbi. Obe animaciji smo v preizkusili tudi na testnih skupinah. 
 
Kot del celovite ponudbe projekta smo naročili in dali v prodajo majice »Titovo Velenje«, ki že sedaj 
uspešno delujejo kot samostojni turistični artikli. Le te bomo kasneje tudi dodali k dodatni ponudbi v 
okviru projekta.  
 
 

                     9.5 Projekt BICY  
 

Sistem BICY je brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo koles, ki vključuje 32 koles na sedmih 
izposojevalnih postajah v Velenju. TIC Velenje je ob otvoritvi prevzel skrbništvo nad sistemom. V 
sistem BICY se je do 31. 12. 2013 registriralo 993 uporabnikov. Število izposoj je 17.643.  
 

Tedenska razpoložljivost kolesa za posameznega uporabnika je 14 ur. Sistem BICY je enostaven za 
uporabo. V primeru, da uporabnik vendarle 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. 

 
 

9.6 EDEN 2013 (Evropska destinacija odličnosti)  
 

SPIRIT Slovenija, javna agencija je v okviru evropskega projekta EDEN (European Destinations of 
ExcelleNce oz. Evropske destinacije odličnosti) objavila razpis za izbor Evropske destinacije odličnosti 
2013 v Sloveniji. Tema letošnjega izbora je bila Dostopni turizem, ki je namenjen: 

 gibalno oviranim osebam (invalidi na invalidskih vozičkih, otroci v otroških vozičkih), 
 senzorno oviranim osebam (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni), 
 osebam z intelektualnimi in psihičnimi ovirami, 
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 starostnikom, 
 osebam, ki jim je turizem težje dostopen iz drugih razlogov (diabetes, alergije, veganstvo itd.). 

 
TIC Velenje se je v sodelovanju z Muzejem premogovništva Slovenije prijavil na projekt  s produktom 
Velenje za vse.  
 

Velenje kot mesto prijazno invalidom izpolnjuje veliko pogojev za dostojanstveno uporabo turističnih 
storitev in produktov za omenjene ciljne skupine. V TIC Velenje osebam z raznimi omejitvami 
namenjamo posebno pozornost, saj jim želimo omogočiti dostojanstveno spoznavanje Velenja in 
celotne SAŠA regije. V mestu so na voljo prilagojena parkirna mesta za invalide, urejene klančine v 
mestu in okolici ter ustrezna prometna signalizacija.  
 

Osebam z omejitvami so prijazni naslednji objekti:  Turistično - informacijski center Velenje Vila Bianca 
(ponudba promocijskega materiala tudi za slabovidne, ogled materiala s pomočjo lupe, prodaja 
spominkov, ki jih proizvajajo osebe z različnimi omejitvami Varstveno-delovnega centra SAŠA – enota 
Ježek Velenje ...); Mestna občina Velenje (sejna dvorana je opremljena z indukcijsko zanko), 
Muzej premogovništva Slovenije (edini muzej v Sloveniji, ki je pod zemljo dostopen osebam z 
različnimi omejitvami); Dom kulture Velenje (Izvedba nekaterih dogodkov za gluhe in naglušne preko 
indukcijske zanke); Rdeča dvorana; Bazen Velenje; Hotel Paka Velenje; Mladinski hotel Velenje; Vila 
Herberstein Velenje; Muzej usnjarstva na Slovenskem; Terme Topolšica … 
 

V sodelovanju s Termami Topolšica smo v okviru projekta EDEN pripravili: 
- 3-dnevni dostopni SPA paket za gibalno ovirane,  
- 3-dnevni medico paket za starostnike in  
- 3-dnevni prehransko prilagojeni SPA paket. 

Za Evropsko destinacijo odličnosti 2013 je bilo izbrano Laško s priznanimi termami. 
 

                    9.7 Z nasmehom narave iz SAŠA regije   

Osnovni namen projekta je bil intenzivno spodbujanje razvoja in ohranjanja podeželja z neposredno 
prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov pod skupno blagovno znamko. Skozi dopolnilni spremljevalni 
program na Kmečkih tržnicah smo poskrbeli za promocijo pridelkov, kmečkih opravil in izročil, ki 
ohranjajo ali približujejo podeželje mestu. Aktivnosti so se izvajale v vseh treh občinah Šaleške doline, 
vsak partner pa je poleg vsebinske vloge prispeval tudi finančna sredstva. Partnerji projekta so bili: 
LAS- Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline, KZ Šaleške doline, Mladinski center Šmartno ob 
Paki in MOV. 

Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 3.881,68 €.  

Izvedene so bile naslednje aktivnosti:  
 Izvedba 7  tematskih dogodkov na Kmečki  tržnici v Velenju (sodelovanje z društvi SAŠA regije). 
 Ogled primera dobre prakse na Dolenjskem. 
 Oblikovanje in tisk: 

- 3.000 kom zgibank/letakov in 1.800 kom etiket, 
- 60 kom žigov z logotipom blagovne znamke, 
- 130 kom predpasnikov v sklopu BZ Z nasmehom narave iz SAŠA regije, 
- 4.800 kom kartonske embalaže in   
- 2.816 kom zgibanke za potrebe trženja pod blagovno znamko Ekodar. 

 Sprejem novih nosilcev v blagovno znamko Z nasmehom narave iz SAŠA regije  
(v blagovno znamko je bilo sprejetih 22 novih nosilcev) 

 

Pod skupno blagovno znamko »Z nasmehom narave iz SAŠA regije« omogočamo sodobnemu 
človeku pristen stik z naravo in prispevamo k povezovanju ter izboljšanju kakovosti življenja urbanega 
in ruralnega prebivalstva SAŠA regije. 
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 9.7.1 Spremljevalni program na Kmečki tržnici v Velenju 
 

V Velenju vsako soboto med 8. in 13. uro na Kmečki tržnici ponudniki iz skoraj vseh občin SAŠA regije 
prodajajo svoje izdelke. Kmečka tržnica v središču Velenja je primer dobre prakse trajnostnega 
razvoja turizma, saj vključuje lokalne produkte s podeželja ter s svojo ponudbo skrbi za popestritev 
mestnega dogajanja, ima funkcijo stičišča podeželja in mesta, nudi pa tudi posebno doživetje za 
turiste. MOV – TIC Velenje  je v sodelovanju s Turistično zvezo Velenje, Festivalom Velenje in Pilon 
centrom d.o.o. in turističnimi društvi SAŠA regije od marca do oktobra enkrat mesečno pripravil 
spremljevalni program na tržnici. Preko zanimivega programa vabimo obiskovalce na dogodke, ki jih 
pripravljajo turistična društva.  

Izvedenih je bilo 7 tematskih dogodkov:  

DATUM NAZIV DOGODKA DRUŠTVO 
23. marec 2013 Velika noč v mestu TD Vinska Gora 
4. maj 2013 Međimurje in Dalmacija pozdravljata EU  KD Međimurje Velenje  
1. junij 2013 Skrivnosti zelišč in medu Društvo zeliščarjev Velenje 
6. julij 2013 Kruh je življenje – od klasa do hleba TD Šentilj pri Velenju 
3. avgust 2013 Srednjeveško doživetje TD Velenje in TD Šalek 
7. september  2013 Hmelj, nekoč zeleno zlato. Kaj pa danes? TD Šmartno ob Paki 
5. oktober 2013 Repa, korenje, zdravo življenje Društvo REVIVAS Škale 
 
Poleg društev smo k sodelovanju povabili tudi druge zanimive posameznike. Obiskovalcem so 
približali kmečka opravila značilna za določen letni čas in tradicionalne jedi krajev od koder prihajajo. 
Vedno je bilo poskrbljeno za zabaven program, kjer so se po navadi predstavili uspešni mladi 
glasbeniki. Turistični podmladki Turističnega društva Vinska Gora so ustvarjali v delavnicah in 
poskrbeli za najmlajše obiskovalce.  Kmečka tržnica je postala že pravo sobotno dopoldansko stičišče 
občanov, krajanov Velenja ter okolice, turistov in postaja del družabnega utripa in prepoznavnosti 
mesta.  
 
9.8 Turistična ponudba podeželja Šaleške doline  

Mestna občina Velenje – TIC Velenje se je v projekt Turistična ponudba podeželja Šaleške doline, ki 
ga je vodil ERICO aktivno vključila s pripravo platforme za nadgradnjo spletne strani www.velenje-
tourism.si, s pripravo vsebin o podeželju Šaleške doline za objavo na spletu, z vključitvijo vsebin 
turistične ponudbe podeželja Šaleške doline na spletno stran www.velenje-tourism.si in z organizacijo 
prevoda vsebin v en tuj jezik (ang). Prevode so nam zagotovili Grah Prevodi s.p., nadgradnjo spletne 
strani smo izvedli sami. Nadgradnja je potekala v mesecu septembru, oktobru in novembru 2013. V 
nadgradnjo je poleg naravnih in kulturnih znamenitosti vključenih 35 ponudnikov (doživetja, 
čebelarstvo, nastanitev in kulinarika, terme, hostel, turistična društva). 

Poleg navedenih aktivnostih smo sodelovali tudi pri pripravi, zbiranju in urejanju vsebin ter fotografij za 
katalog Turistične ponudbe podeželja Šaleške doline. Turistično ponudbo podeželja Šaleške doline 
smo promovirali tudi preko socialnega omrežja Facebook, kjer smo ustvarili album s fotografijami.  

Rezultat projekta je nadgradnja spletne strani www.velenje-tourism.si, kjer smo ustvarili novo spletno 
podstran Podeželje Šaleške doline (Countryside).  

Projekt je bil sofinanciran strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 1.700,00 €.  
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9.9 Fotomeseca   
 
Z mesecem majem 2013 je MOV- TIC Velenje organizirala fotografski natečaj, ki je namenjen 
pridobivanju zanimivih promocijskih fotografij najrazličnejših dogodkov in vedut Mestne občine 
Velenje, uveljavljanju lokalnih fotografov skozi izdelane promocijske materiale in spodbujanju 
kreativnosti med prebivalci občine. Komisija (v sestavi Urška Gaberšek, Goran Semečnik, Maša 
Kočevar in Tina Belina) na osnovi spletnih glasov, lastnih kriterijev in glasu župana vsak mesec avtorju 
izbrane fotografije podeli nagrado v višini 70,00 € bruto. 
 
TIC Velenje skrbi za promocijo foto natečaja na socialnih omrežjih, obveščanje javnosti preko e-pošte, 
pripravo zapisnika o izboru zmagovalne fotografije, pripravo avtorskih pogodb s fotografi zmagovalne 
fotografije in zahtevkov za izplačilo.  
 

                  9.10 Izziv Velenja – sodelovanje v turizmu  

Zavedamo se, da je Velenje v očeh slovenske javnosti še vedno znano predvsem kot industrijski 
center, zato se v sodelovanju s partnerji trudimo razvijamo atraktivno turistično destinacijo. Pri tem se 
soočamo s številnimi izzivi. V ta namen smo organizirali okroglo mizo, kjer smo potencialne partnerje 
pozvali h konkretnim predlogom za sodelovanje.  
 
V okviru okrogle mize »Izziv Velenja« smo različne ponudnike (gostince, hotelirje, muzealce, javne 
zavode s področja kulture in športa, društva) seznanili s pomenom medsebojnega sodelovanja za 
bolšjo prihodnost razvoja turizma v Velenju.  
 
Udeležencem smo na kratko predstavili TIC Velenje v smislu, da obratujemo vse dni v letu, katere 
aktivnosti izvajamo (od informiranja, spominkarstva, promocije, izvedbe vodenj, izvedbe protokola 
porok,skrbništva BICY sistema …). Nato smo spregovorili o prednostih sodelovanja med različnimi 
ponudniki v smislu skupne promocije (zniževanja stroškov), uspešnejše priprave projektov, možnostih 
izobraževanja … Na koncu smo jih seznanili s konkretnimi predlogi za sodelovanje: z možnostjo 
sodelovanja na različnih sejmih (predlog sodelovanja na sejmih bo že vključen v promocijski material), 
možnostih skupnega oglaševanja, o možnostih priprave skupnih akcij za obiskovalce v okviru 
pomembnejših dogodkov (npr. Festival mladih kultur Kunigunda) o brezplačnem izobraževanju na 
temo Lokalna in regionalna gastronomija v turistični ponudbi ter predstavila možnost izobraževanja na 
temo spletnega trženja.  

Nekateri turistični ponudniki so sprejeli naš izziv in z nami aktivno sodelujejo pri razvoju turizma v 
Velenju. 
 
9.11 Aktivnosti v in ob čolnarni Velenje  

 
Mestna občina Velenje je v letu 2012 postala lastnica čolnarne, zato smo si  prizadevali, da bi imeli 
občanke, občani in obiskovalci v okolici jezer čim boljše pogoje za preživljanje prostega časa.   
TIC Velenje je koordinator aktivnosti v in ob objektu čolnarna. Aktivnosti ob jezerih se tako odvijajo 
usklajeno med vsemi uporabniki čolnarne in ostalimi organizatorji različnih dogodkov ob jezeru. Skupaj 
z uporabniki čolnarne  in ostalimi organizatorji prireditev smo v začetku junija pripravili koledar 
dogodkov ob Velenjskem jezeru za poletje 2013 (junij - september), pripravili promocijski letak za 
»Plažo Velenje«, poskrbeli za e-promocijo dogodkov in obveščanja preko spleta.  
 
9.12 Info točka v Avtokampu Jezero 
 
Osnovna naloga info točke je bila posredovanje informacij o Velenju, njegovi turistični ponudbi, 
zanimivostih in naravni in kulturni dediščini domačim in tujim turistom ter občanom. Poleg tega so bile 
posredovane tudi informacije o aktualnih dogodkih, in sicer osebno, preko telefona, tiskovin, interneta 



11. marec 2014 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 28/ stran 11�

           26. seja Sveta Mestne občine Velenje

17 
 

... Obiskovalci jezer in gosti Avtokampa so lahko pridobili informacije o turistični ponudbi Šaleške 
doline, SAŠA regije in Slovenije ter promocijske materiale. 
 
Info točka v Avtokampu Jezero je delovala od 15. avgusta 2013 do 30. septembra 2013, vse dni 
med 9. in 17. uro. V tem obdobju je točko obiskalo preko 500 domačinov in turistov. 

10 DOSEŽKI NA NACIONALNEM NIVOJU 

10.1 Moja dežela lepa in gostoljubna 2013 
 
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. 
 
Turistična zveza Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v 
sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Direktoratom za turizem in 
internacionalizacijo objavlja že 22. leto zapored razpis za tekmovanje na področju turizma, urejanja in 
varstva okolja Moja dežela - lepa in gostoljubna 2013.  
 
Velenje je bilo ponovno opaženo kot izjemno urejeno in gostoljubno mesto.  
 
V kategoriji »večja mesta« smo po oceni strokovne komisije zasedli drugo mesto in se tako 
uvrstili takoj za slovensko prestolnico Ljubljano, tretje mesto pa je tokrat pripadlo Mariboru. Za 
izbor najlepšega in najgostoljubnejšega slovenskega mesta pa je potekalo tudi spletno 
glasovanje. Na podlagi tega je Velenje osvojilo prvo mesto med večjimi slovenskimi mesti.  

 

10.2 Dnevnikova izvidnica 
 
Časnik Dnevnik je letošnje poletje drugič zapored pripravil akcijo Dnevnikova izvidnica, s katero so 
želeli preverjati dejanske razmere na področju turizma pri nas. »Turistom najbolj prijazen slovenski 
kraj« so tudi letos iskali s pomočjo izvidnikov, tujih državljanov z vseh celin sveta, ki so neodvisno, 
neobremenjeno in brez vnaprejšnjega poznavanja krajev preverili storitve, ki jih ponujajo. 

Letos so tuji turisti za Dnevnik preverjali turistično ponudbo v štirinajstih slovenskih mestih, in sicer v 
Ajdovščini, Bohinju, Bovcu, Brežicah, Idriji, Laškem, Lendavi, Ljutomeru, Metliki, Ribnici, Slovenj 
Gradcu, Škofji Loki, Velenju in Zagorju. Turistično ponudbo so raziskali nenapovedano, brez kakršnih 
koli namigov in jo na podlagi izkušenj objektivno ocenili. Preverili so storitve turistično–informacijskih 
centrov, ocenili dostopnost informacij na spletnih straneh, izkusili gostinsko in hotelsko ponudbo ter si 
ogledali lokalne znamenitosti.  

H končni oceni in razvrstitvi so prispevali tudi člani strokovne komisije, bralci Dnevnika, ki so za 
turistom najbolj prijazen kraj glasovali z v Dnevniku objavljenimi glasovnicami, ter poslušalci Radia 
Veseljak. Velenje je kar v dveh kategorijah (»turistom najbolj prijazen kraj po izboru bralcev časnika 
Dnevnik« ter »turistom najbolj prijazen kraj po izboru strokovne komisije in Dnevnikovega uredništva 
Prosti čas«) osvojilo 3. mesto, kar je v družbi nekaterih eminentnih turističnih krajev zagotovo zelo 
velik uspeh.  

Poleg nenapovedanih turistov nas je torej zelo dobro ocenila tudi strokovna komisija, ki so jo 
sestavljali uveljavljeni strokovnjaki s področja turizma in etnologije. Etnolog prof. dr. Janez Bogataj, 
predsednik svetovnega združenja turističnih novinarjev in piscev FIJET Slovenija Drago Bulc, 
Dnevnikov urednik in novinar Vito Avguštin ter direktor podjetja E–Laborat Primož Žižek so se v svojih 
ocenah osredotočili predvsem na gostoljubje, urejenost, videz in čistočo obiskanega kraja, zanimali pa 
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so jih tudi oznake in prometne povezave ter seveda kulturna, zabavna, rekreacijska, gastronomska in 
nastanitvena ponudba kraja. Slovesno razglasitev in podelitev priznanj so pripravili 9. septembra na 
Ljubljanskem gradu.  

10.3 SPIRIT Slovenija 
 
SPIRIT Slovenija vsako leto organizira brezplačno motivacijsko srečanje skrbnikov portala 
www.slovenia.info. Letošnje srečanje se je odvijalo v Termah Olimia in sicer 3. in 4. oktobra 2013.            
MOV - TIC Velenje je skrbnik vsebin za Velenje in okolico. 

V letu 2013 je MOV - TIC Velenje od 135 skrbnikov ponovno med najboljšimi. Prejeli smo priznanje 
za prizadevno in kakovostno urejanje lokalne turistične ponudbe na uradnem slovenskem 
turističnem informacijskem portalu www.slovenia.info za leto 2013. Kot dodatno spodbudo za 
nadaljnje delo so nam podelili še nagrado in sicer brezplačno oglaševanje z bannerjem na spletni 
strani www.slovenia.info za 1 mesec ter posebno izpostavitev na kanalih socialnih omrežij Sektorja za 
turizem. 

 
11 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 614 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.  
 
Statistiko obiska Pozojevo poti je izredno težko točno meriti. Menimo, da je pot prehodilo veliko več 
pohodnikov, ki predhodno ni prevzelo kartončka v TIC Velenje. 
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Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov  

na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2013 
 
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 23/12) in Pravilnika o 
sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 19/08) je 
bil v letu 2013 pripravljen in izveden Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v 
Mestni občini Velenje (v nadaljevanju Javni razpis), katerega namen je spodbujanje razvoja turizma in turistične 
društvene dejavnosti na območju Mestne občine Velenje. 
 
Za odpiranje prijav je župan imenoval komisijo v naslednji sestavi Alenka Rednjak (predsednica), Amra Kadrič 
(članica), Suzana Žinič (članica), Urška Gaberšek (članica) in Tina Belina (članica). 
 
Dne, 25.1.2013 je bil objavljen Javni razpis 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.  
 
 RAZPISANA PODROČJA OPIS VIŠINA 

RAZPISANIH 
SREDSTEV 

1 II A  
Sofinanciranje programov in 
projektov turističnih društev, 
turistične zveze in članov 
turistične zveze 

 
Na razpisno področje II A se lahko prijavijo turistična 
društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje, Turistična 
zveza Velenje in člani Turistične zveze Velenje. 

 
17.000,00 € 

2 II B  
Organizacija in izvedba 
Silvestrovanja na prostem 

Na razpisno področje II  B se lahko prijavijo fizične osebe in 
druge pravne osebe, ki izvajajo projekt s področja turizma 
in imajo sedež na območju Mestne občine Velenje. 

14.000,00 € 

3 II C  
Sofinanciranje programov 
turističnih podmladkov, ki 
delujejo v okviru turističnih 
društev ali turistične zveze 

 
Na razpisno področje II 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 € 

 
V skladu z razpisom je do predpisanega roka (25. februarja 2012)  na naslov Mestne občine Velenje prispelo 12 vlog.   
Postopek odpiranja prijav je bil izveden dne, 27. februarja 2013 ob 10. uri, v pisarni vodje TIC Velenje v Vili Bianci. 
Nepopolne vloge so oddali naslednji prijavitelji: Društvo zeliščarjev Velenje – področje II A, Turistično društvo Šentilj 
pri Velenju – področje II A in Turistično društvo Šalek – področje II C.  Navedena društva so bila pisno pozvana k 
dopolnitvi vlog. 
 
Vloga Počitniškega društva Kažipot – področje II C je prispela pravočasno, vendar je bila ovojnica na naslovni strani 
nepravilno označena – brez popolnega napisa »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov 
turističnih podmladkov na področju turizma v MOV za leto 2013 – II. C točka« kot je zahtevano v Javnem razpisu. Na 
ovojnici so bile vidne sledi, da je bila vloga zaradi nepravilne oznake na naslovni strani, v sprejemni pisarni MOV že 
odprta in ponovno zaprta. Komisija vloge ni odprla, je ni obravnavala in jo je zavrgla. 
 
Na razpisno področje II A so se prijavili naslednji prijavitelji (17.000,00 €): 
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DRUŠTVO ODOBRENO IZPLAČANO RAZLIKA OBRAZLOŽITEV RAZLIKE 
TZV  3.390,94 € 3.390,94 € 0,00 €   
TD VELENJE 

2.085,02 € 1.535,94 € 549,08 € 
Nerealizirana projekta Nočni pohod z baklami in 
Srednjeveški dan. 

TD ŠENTILJ 
2.188,90 € 2.188,90 € 0,00 € 

Izplačilo za projekt Blagoslov konj v januarju 
2014. 

TD VINSKA 
GORA 2.982,84 € 2.945,74 € 37,10 € 

Nerealizacija prevoda spletne strani. 

REVIVAS 2.292,78 € 2.292,78 € 0,00 €   
DRUŠTVO 
ZELIŠČARJEV 1.944,04 € 1.906,94 € 37,10 € 

Nerealiziran prevod spletne strani. 

TD ŠALEK 2.099,86 € 2.047,92 € 51,94 € Manjša obiskanost projekta Kožuhanje.  
SKUPAJ: 16.984,38 € 16.309,16 € 675,22 €   
 
Do neizplačanih sredstev v znesku 675,22  € je prišlo zaradi neizvedenih nekaterih projektov in/ali njihovih delov, 
zaradi nepopolno opravljenih programov ali premajhne obiskanosti prijavljenih dogodkov.  
 
 
AKTIVNOSTI TURISTIČNE ZVEZE IN DRUŠTEV V LETU 2013 
 
1. Turistična zveza Velenje 
združuje 6 društev in deluje kot pomembna organizacija  na področju prostovoljnega dela  v turizmu. S turističnimi 
društvi usklajuje  skupne  aktivnosti, letni koledar prireditev (letno organizirajo ali soorganizirajo preko 40 prireditev)  
skrbi za skupno promocijo in se povezuje z javnim in gospodarskim sektorjem. 
 
V preteklem letu so organizirali predstavitev turistične ponudbe društev na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani, 
sodelovali na Otroškem pustnem rajanju, sodelovali pri pokopu pusta v Šaleku, sodelovali na Cvetličnem sejmu, 
Jesenskem sejmu in Prazničnem sejmu. Skupno so opravili preko  1000 udarniških ur na očiščevalnih akcijah.  
Aktivno so spodbujali Velenjčane k vključitvi v tekmovanje v urejenosti zunanjega bivalnega okolja v Mestni občini 
Velenje, ki ga organizira Turistično društvo Velenje s partnerji (MOV – TIC, PUP). 
 
Turistična zveza Velenje  je  v letu 2013 izvedla  5 projektov sofinanciranih iz Javnega razpisa za sofinanciranje 
programov in projektov na področju turizma:  
→ Kmečka tržnica; zveza je sodelovala pri organizaciji mesečnega spremljevalnega programa  od aprila do oktobra 

(predstavljali so kmečke običaje in gostili glasbene goste z ljudsko tematiko)  
(april – oktober).  

→ Turistični teden; tradicionalni sklop turističnih prireditev namenjenih občanom in obiskovalcem Velenja (28 
turističnih društev iz Slovenije je predstavilo svojo ponudbo v Velenju, izvedba okrogle mize na  temo pestrejše 
turistične ponudbe na podeželju, izvedba predstavitve starih slovenskih jedi na Grilovi domačiji, izvedba 
kolesarjenja …) (junij). 

→ Moja dežela – lepa in gostoljubna; kot regijska ocenjevalna komisija je zveza ocenjevala srednja in manjša 
mesta, kraje in šole na območju Šaleške, Spodnje in  Zgornje Savinjske doline. Veseli jih, da so kraji, ki jih 
ocenjujejo vedno bolj urejeni in gostoljubni (junij – september).  

→ Golažijada; v sklopu Jesenskega sejma je zveza priredila ekipno tekmovanje v kuhanju golaža (oktober). 
→ Dobrodošli v našem mestu; predstavitev starih običajev in tradicionalne kulinarike v Mercator centru Velenje 

(september).  
 
 
2. Turistično društvo Velenje  
Društvo je v slovenskem merilu najbolj prepoznavno po organizaciji prireditve Srednjeveški dan na Velenjskem gradu, 
ki ga letno obišče preko 2000 obiskovalcev in pomembno vpliva na ohranjanje žive kulturne dediščine  srednjega 
veka. Dogodek je zaradi slabega vremena odpadel. Del stroškov, ki so nastali pri organizaciji, je bilo kljub temu 
sofinanciran.  Eno pomembnejših področij delovanja društva predstavlja sejemska dejavnost v okviru katere vsak 
mesec organizirajo  ulični sejem v središču mesta. 
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Turistično društvo Velenje je izvedlo 2 projekta sofinancirane iz razpisa za sofinanciranje programov in projektov na 
področju turizma: 
→ Pustno srečanje na Graški Gori; pustno srečanje treh občin (Občina Mislinja, MO Slovenj Gradec in MO 

Velenje); tekmovanje predstavnikov občin v različnih pustnih igrah (marec). 
→ Velenje mesto cvetja; soorganizacija vsakoletnega  tekmovanja  v katerem se ocenjuje urejenost okolice 

individualnih stanovanjskih objektov, kmetij, blokov, balkonov … (maj - september). 
 
Poleg navedenih aktivnosti so sodelovali v aktivnostih  Turistične zveze Velenje (sejmi, sodelovanje na prireditvah 
ostalih organizatorjev) za boljšo promocijo turistične ponudbe Velenja. 
 
 
3. Turistično društvo Vinska Gora  
Turistično društvo deluje že od leta  1987. Dejavnost društva je zelo razvejana od delovnih akcij s katerimi skrbijo za 
urejenost kraja do organizacije odmevnih projektov in izjemno aktivnega turističnega podmladka. 
 
Turistično društvo Vinska Gora je v letu 2013 izvedlo 4 projekte sofinancirane iz razpisa za sofinanciranje programov 
in projektov na področju turizma: 
→ Ob vaškem perišču; srečanje pevcev in godcev iz cele Slovenije; sodelovalo je 13 skupin iz vseh predelov 

Slovenije (februar). 
→ Družinski vikend na Tuševem; tridnevno družinsko družabno srečanje, na katerem so potekale številne dejavnosti 

tako za starše kot za otroke; športne igre, delavnice za najmlajše, srečanje mladih harmonikarjev, kolesarski 
vzpon na kmetijo Tuševo (avgust). 

→ Mlinarska nedelja; tradicionalna prireditev v dolini, poimenovani po mlinih. Na prireditvi so predstavili mlinarsko 
dediščino naših krajev ter za obiskovalce pripravili pester zabavni in kulturni program (avgust). 

→ Jesen na Grilovi domačiji; sklop prireditev na Grilovi domačiji, obiskovalcem so prikazali jesenska opravila na 
domačiji, poskrbeli za pogostitev in kulturni program (september in oktober). 

 
Posebnost društva je, da se zaveda pomembnosti vključevanja otrok v društvo.  Skupaj so izdali mladinski turistični 
vodnik Po Vinski Gori. Poleg navedenih projektov so sodelovali v aktivnostih  Turistične zveze Velenje (sejmi, 
sodelovanje na prireditvah ostalih organizatorjev) za boljšo promocijo turistične ponudbe Velenja. 
 
4. Turistično društvo Šalek  
Društvo je že v letu 2011 po enoletnem premoru z novim  vodstvom zaživelo na novo. V letu 2013 so uspešno 
sodelovali pri izvedbi aktivnostih s Turistično zvezo Velenje in Turistično zvezo Slovenije. 
 
Turistično društvo Šalek je izvedlo 4 projekte sofinancirane iz razpisa za sofinanciranje programov in projektov na 
področju turizma: 
→ Pokop pusta; z značilnimi pustnimi igrami in pokopom  pusta Pepija (februar). 
→ O kresi se dan obesi; nastopali so člani folklornih skupin iz Marije Gradca, Velenja in Laškega (junij). 
→ Starotrški dan v Šaleku; tradicionalna prireditev, na kateri so se predstavili različni obrtniki in rokodelci, 

poskrbljeno je bilo tudi za kulturni program (avgust). 
→ Kožuhanje; prikaz starih kmečkih opravil in ohranjanje kulturne dediščine (september) . 

 
Poleg navedenih projektov so sodelovali v aktivnostih  Turistične zveze Velenje (sejmi, sodelovanje na prireditvah 
ostalih organizatorjev) za boljšo promocijo turistične ponudbe Velenja. 
 
5. Turistično društvo Šentilj  
Turistično društvo Šentilj je mlado društvo, ki deluje na področju Šentilja peto leto. 
 
Turistično društvo Šentilj je v letu 2013 izvedlo 4 projekte sofinancirane iz razpisa za sofinanciranje programov in 
projektov na področju turizma: 
→ Salamijada s Katarininim sejmom; prireditvi sta  namenjeni predvsem ljubiteljem kmečkih dobrot z izvedbo 

prodajnega sejma (april). 
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→ Večer pod lipo; pod  vaško lipo je potekala predstavitev starih običajev z ljudsko glasbo (junij) . 
→ Martinovo rajžanje; ob Martinovem prazniku so organizirali tradicionalen pohod od kleti do kleti  v Šentilju, ki so 

ga zaključili z Martinovo pojedino (november). 
→ Blagoslov konj; že 17 leto zapored so po starodavnem običaju blagoslovili konje (december). 

 
Poleg navedenih projektov so sodelovali v aktivnostih  Turistične zveze Velenje (sejmi, sodelovanje na prireditvah 
ostalih organizatorjev) za boljšo promocijo turistične ponudbe Velenja. 
 
 
6. Društvo zeliščarjev Velenje  
Društvo so ustanovili ljubitelji narave in zdravilnih zelišč leta  1998. Pod okrilje društva spada tudi zeliščni vrt na Grilovi 
domačiji v zaselku Lipje v KS Vinska gora, v katerem gojijo več kot osemdeset zelišč.  
 
Društvo zeliščarjev je v letu 2013 izvedlo 3 projekte sofinancirane iz razpisa za sofinanciranje programov in projektov 
na področju turizma: 
→ Pomlad na Grilovi domačiji; prikazali so pomladanska opravila v zeliščnem vrtu in domačiji ter izvedli zeliščno 

delavnico (marec). 
→ Dan odprtih vrat na Grilovi domačiji; obiskovalcem so predstavili  zelišča, ki jih gojijo na Grilovi domačiji 

(obiskovalci so imeli možnost ogleda  vinograda, sadovnjaka in čebelnjaka; ogledali so si razstavo Šaleških jedi in 
le te tudi poizkusili) (junij). 

→ Učni dan na Grilovi domačiji; učencem iz okoliških osnovnih šol so predstavili zeliščni vrt, jim prikazali  jesenska 
opravila  na domačiji, pripravili tematske delavnice in jih pogostili z zeliščnim napitkom (september). 

 
Poleg navedenih projektov so sodelovali v aktivnostih  Turistične zveze Velenje (sejmi, sodelovanje na prireditvah 
ostalih organizatorjev) za boljšo promocijo turistične ponudbe Velenja. 
 
7. Revivas - društvo za oživitev in promocijo vasi Škale  
Društvo skrbi za  ohranjanje zgodovine kraja in običajev, urejenost naselja, družabno življenje v kraju ter informiranje 
in izobraževanje prebivalcev.  
 
Društvo Revivas je v letu 2013  izvedlo 4 projekte sofinancirane iz razpisa za sofinanciranje programov in projektov na 
področju turizma: 

→ Jožefov sejem v Škalah; nekoč največji sejem v Šaleški dolini so spet organizirali po več kot 75 letih, na sejmu 
so prikazali domače dobrote ter izdelke domače in umetnostne obrti (marec). 

→ Tematske delavnice 1; izvedba dveh delavnic – velikonočna in adventna delavnica (april, november). 
→ Tematske delavnice 2; izvedba dveh delavnic – čebelarska in gobarska (maj, oktober). 
→ Jesen na vasi; izvedba prireditve Popoldne na Štorovem vrhu s prikazom kmečkih opravil, degustacijo 

jesenskih dobrot in druženjem (oktober). 
→ Na dilah najdeno, na ogled postavljeno; delavnice in razstava starin (november).  

 
Poleg navedenih projektov so sodelovali v aktivnostih  Turistične zveze Velenje (sejmi, sodelovanje na prireditvah 
ostalih organizatorjev) za boljšo promocijo turistične ponudbe Velenja. Sodelovali so tudi pri organizaciji in izvedbe 
razstav v Muzeju premogovništva Slovenije, Domu kulture Velenje in Mestni občini Velenje. 
 
 
Na razpisno področje B sta se prijavila dva  prijavitelja (14.000,00 €): 

→ Naš Čas, d.o.o. 
→ Birt d.o.o. 

 
Birt d.o.o. je dosegel najvišje število točk – 95, zato ga je komisija izbrala za izvedbo silvestrovanja na prostem. Iz 
njihove ponudbe je bilo razvidno, da naj bi na Silvestrovanju nastopili naslednji glasbeni gostje: Glasbena skupina BO 
(od 20.30 do 21.30 ure), Preprosto črni (od 21.30 do 22.30) ter Gadi in Manca Špik ali Modrijani (od 22. do 02. ure). 
Mestna občina Velenje je dne, 23.5.2013 ugotovila, da Birt d.o.o. ne more realizirati projekta Silvestrovanje na 
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prostem v obsegu in na način, kot so določili v svoji vlogi na Javni razpis, zato je dne, 21.6.2013 Javni razpis še enkrat 
objavila. 
 
Na ponovljen Javni razpis se je prijavil en prijavitelj: 

→ Birt d.o.o. 
 
Imenovana strokovna komisija je na odpiranju in ocenjevanju vlog dne,  24. 7. 2013, ugotovila, da je vloga prijavitelja 
Birt, d.o.o. pravočasna in popolna. Birt d.o.o. je edini ponudnik, ki se je prijavil na Javni razpis, zato strokovna komisija 
ni izvedla ocenjevanja po ocenjevalnih kriterijih. Poleg tega prijavljen projekt izpolnjuje vse razpisne pogoje in je 
inovativen, zato je bil izbran za organizacijo in izvedbo Silvestrovanja na prostem. 
 
Na razpisno področje C sta se prijavila dva prijavitelja (3.000,00 €): 
 
DRUŠTVO ODOBRENO IZPLAČANO RAZLIKA 
TURISTIČNI PODMLADEK ŠALEK 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 
TURISTIČNI PODMLADEK VINSKA GORA 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 € 
SKUPAJ: 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 
 
 
AKTIVNOSTI TURISTIČNIH PODMLADKOV V LETU 2013 
 
1. Turistični podmladek Vinska Gora 
V okviru Turističnega društva Vinska Gora in Osnovne šole Vinska Gora deluje prvi Mladinski turistično – informacijski 
center v Sloveniji. Mladi člani turističnega podmladka pod mentorstvom izdelujejo spominke,  pripravljajo delavnice, 
krožke, programe izletov in oglede zanimivosti kraja. Izjemna aktivnost  in uspešnost turističnega podmladka se kaže 
tudi v izvedbi sprejemov večih skupin, ki jih seznanijo s turističnimi biseri Vinske Gore. Mladi so sodelovali pri 
organizaciji in izvedbi projektov Turističnega društva Vinska Gora (Mlinarska nedelja, Jesen na Grilovi domačiji, 
Družinsko vikend na Tuševem in Ob vaškem perišču). 
 
Poleg navedenih projektov so sodelovali v aktivnostih  Turistične zveze Velenje (sejmi, sodelovanje na prireditvah 
ostalih organizatorjev) za boljšo promocijo turistične ponudbe Velenja. 
 
2. Turistični podmladek Šalek 
Deluje v okviru Turističnega društva Šalek. V sodelovanju z Osnovno šolo Šalek pripravljajo letno poročilo o delovanju, 
ki ga razdelijo med krajane na občnem zboru. Podmladek je v preteklem letu sodeloval pri izdaji turistične brošure o 
Šaleku in pomagal pri izvedbi projektov Turističnega društva Šalek (Starotrški dan, Kožuhanje, Pokop pusta in O kresi 
se dan obesi).  
 
Poleg navedenih projektov so sodelovali v aktivnostih  Turistične zveze Velenje (sejmi, sodelovanje na prireditvah 
ostalih organizatorjev) za boljšo promocijo turistične ponudbe Velenja. 
 

Mestna občina Velenje se vsem turističnim društvom zahvaljuje za opravljeno delo v preteklem letu. 
 
Številka: 403-04-0004/2013 
Datum:  6. 2. 2014 
 
Pripravili: 
Urška Gaberšek l.r.,  Alenka Rednjak l.r., 
Vodja TIC Velenje  Vodja Urada za razvoj in investicije 
 
Tina Belina l.r.,  
Strokovna sodelavka 
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) 

LETNO POROČILO 2013 
 
I. POSLOVNO POROČILO  
 

       

 
Ime ustanove: Ustanova Velenjska knjižna fundacija 
Kratica: UVKF  
Sedež ustanove: Kopališka 3, 3320 Velenje 
Izpostava (poslovna in uredniška pisarna): Kabinet UVKF, Stari trg 26, 3323 Velenje 
Pravno-organizacijska oblika: ustanova v javnem interesu 
Status pravne osebe: pravna oseba zasebnega prava 
Občina in upravna enota: Velenje 
 
Ustanoviteljica: Mestna občina Velenje 
Opr. št. ustanovitvenega akta: SV – 67/01-1 (7. 6. 2001) 
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 
Davčni zavezanec: ne (ustanova po 1. tč. 94. čl. ZDDV-1  
in 287. čl. direktive o DDV ni identificirana za DDV)  
Upravičenec do donacij za financiranje splošnokoristnih namenov:  
da (razvid MF-DURS 2012/2013) 
 
Namen ustanove: splošnokoristen in trajen 
Dejavnosti SKD: S 94.999 
Reg. SKD (Ajpes): dejavnost drugih članskih organizacij (91.330) 
Reg. SKIS (Ajpes): neprofitni izvajalec storitev (15000) 
Datum vpisa v PRS: 29. 08. 2001  
   
Vrednost ustanovitvenega premoženja v lasti/posesti ustanove: 20.050 eur 
(izkazano z nepremičnino poslovnega prostora na Kopališki 3 v Velenju  
(vl. št. 700, k. o. Velenje, parc. št. 3268/2) ter z ocenjeno vrednostjo knjižnega fonda  
(zbornik Velenje – razprave o zgodovini mesta in okolice, 1999) 
 
Člani ustanovitvene in prve uprave ustanove (2001–2006–2010):  
Srečko Meh (predsednik), Drago Bahun, dr. Jože Hudales,  
dr. Matjaž Kmecl, dr. Franc Žerdin 
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Odgovorna oseba/zakoniti zastopnik ustanove (poobl. 18/4-2006):  
Ivo Stropnik, vodja fundacije in festivala, odgovorni urednik 
 
Aktualni upravni odbor ustanove (5-letni mandat, 14/4. 2010–14/4. 2015):  
Srečko Meh (predsednik), Drago Bahun, dr. Matjaž Kmecl,  
dr. Milan Medved, Marko Škoberne   
 
Namen in kratka predstavitev dejavnosti UVKF 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je splošnokoristna neprofitna kulturna ustanova, ki jo 
je leta 2001 na pobudo književnika Iva Stropnika ustanovila Mestna občina Velenje.  
 
UVKF nudi moralno, (so)organizacijsko in strokovno podporo književni umetnosti in jezikovni 
kulturi v velenjskem prostoru in širše ter spodbuja slovensko gospodarstvo, podjetništvo idr. 
državne ter lokalne vire 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 izvaja fundacijsko dejavnost na področju književne in jezikovne kulture. Sodeluje s slovenskimi 
in tujimi književnimi ustvarjalci, prevajalci, združenji, festivali, revijami, založbami, knjižnicami, 
knjigarnami, regionalnimi in lokalnimi kulturnimi izvajalci, pokrovitelji idr.  
 
Večletna partnerica UVKF pri organizaciji osrednjega letnega programa UVKF – Mednarodnega 
Lirikonfesta Velenje – je KPLZA Velenika – kreativna, pisateljska, lektorska in založniška asociacija. 
 
UVKF ima poleg mednarodne Rp. Lirikon21 (revijalne panorame/festivalne antologije izvirne in 
prevedene poezije XXI. st.) in (od 2013) nagradne pesniške zbirke Velenjica (3 x 21 izbranih pesmi 
dobitnikov literarne nagrade čaša nesmrtnosti-velenjica za vrhunski 10-letni pesniški opus v XXI. st.) 
osrednje vzpostavljene fundacijske knjižne edicije: Belodvorski/Znane besede (leposlovje za odrasle), 
Čokolada s knjigo (leposlovje/slikanice za otroke), Dom in misel/Velenijana (domoznanske in 
spominske monografije, študije in razprave), Velenika (partnerske, soavtorske in sozaložniške edicije 
– rastoča zbirka umetniških, strokovnih, publicističnih idr. monografskih vsebin, zvrstno različno).  
 
UVKF skupaj s književno asociacijo Velenika organizira Mednarodni Lirikonfest Velenje (MLFV), ki 
združuje tradicionalne in širše ugledne literarne prireditve, nagrade idr. akcije (izhodiščno/osrednje v 
Velenju, s predstavitvami po SLO ter občasno v tujini). 
 
Realizirane večletne in osrednje produkcije MLFV 2013: XII. mednarodno književno srečanje v 
Velenju (terminsko v prvi polovici junija); Rp. Lirikon21 – festivalna antologija/mednarodna revija za 
izvirno in prevedeno poezijo XXI. ter Lirikonfestove zadeve (9. letnik/2013); mednarodni festivalni 
priznanji lirikonov zlát (za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. v slovenščino in bienalno 
slovenske poezije v druge evropske jezike, obj. v Rp. Lirikon21; 7. podelitev/2013) ter lirikonfestov 
zlát (bienalno festivalno priznanje za najtehtnejši esej na evropsko aktualno temo Lirikonfestovega 
književniškega omizja); Mednarodna Pretnarjeva nagrada ambasadorjem slovenske književnosti in 
jezika ter slovanskih kultur (10. podelitev v letu 2013); Akademija Poetična Slovenija – slavnostna 
umetniška prireditev Muzaget na Lirikonfestovem Olimpu – v letu 2013 s 7. podelitvijo literarne 
nagrade čaša nesmrtnosti-velenjica za vrhunski 10-letni pesniški opus (med 2006–2013 podeljeno 
osmim vrhunskim slovenskim pesnikom); Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju 
(7. leto/2013) – ustvarjalna bivanja za evropske književne ustvarjalce in prevajalce novejše slovenske 
umetniške literature; Lirikonfestovi mednarodni rezervati za poezijo XXI. st. – izbrani ambienti 
navdiha, refleksije in diskurza (izhodiščna vzpostavitev v programu medn. Lirikonfesta Velenje 



       11. marec 2014GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 122  / Številka 28

26. seja Sveta Mestne občine Velenje

2012/2013); Lirikonfestove degustacije izvirne in prevedene poezije XXI. st. idr. liričnih umetnosti 
(glasba, gledališče, video-film, likovna  umetnost, sodobni-umetniški ples, performansi-umetniške 
instalacije idr.) – celoletni cikel 21 literarnih produkcij/prireditev/dogodkov (v Velenju idr. po SLO 
ter na mednarodnih gostovanjih v festivalnopartnerskih državah) s spremljevalnim umetniškim 
programom liričnega značaja (v izvedbi slovenskih in tujih ustvarjalcev, zlasti v komornih zasedbah oz. 
primernih za komorne avditorije); Lirikonfestova abonmaja Odpiram knjigo (izbrane produkcije za 
odrasle in starejšo mladino) ter Čokolada s knjigo (izbrane produkcije za otroke in mlajšo mladino).  
 

K Lirikonfestovi besedi so vabljeni uveljavljeni in uveljavljajoči se evropski književni 
ustvarjalci, prevajalci, strokovni interpreti, uredniki, filozofi, esteti, mednarodni literarni posredniki 
idr. poznavalci ter spremljevalci izvirnega in prevedenega leposlovja (zlasti poezije XXI. st.).  

 
Lirikonfestove degustacije liričnega občutja (t. i. Lirikonfestove trinajstinke/2013) so v letu 

2013 vabile na srečanja z novejšo evropsko poezijo (izvirno, prevedeno ter v živo) idr. liričnimi 
umetnostmi. 

 
Večletna glavna pokrovitelja: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Mestna občina 

Velenje.  
 

*** 
 
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 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 
leta 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 akcijami 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.; 
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 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/Velenijana  – domoznanske monografije, študije in razprave; Belodvorski/Znane besede – 
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. 
 
 

 
 
POROČILO UVKF – 12. mednarodni Lirikonfest Velenje (2013) 
 
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 do dvema 
sodelavcem(a) preko celoletnega javnega dela ZRSZ v pomoč UVKF-Lirikonfestu, medtem ko letni 
program UVKF samostojno/neposredno 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) –
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 festivalne antologije za poezijo XXI. st./revije za 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 (prednostno) prevajalcev novejše 
umetniške literature (občasno/pridruženo tudi drugih umetnikov) na mednarodni književniško-
prevajalski rezidenci v Velenju; Lirikonfestova literarna abonmaja Odpiram knjigo in 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. 
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V osrednjem programu 12. mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2013) so bile združene naslednje 
tradicionalne, vseslovensko ugledne in mednarodno prepoznavne književne prireditve, publikacije, 
nagrade in priznanja: 12. mednarodno srečanje književnikov (z gosti iz 10 evropskih držav in 
esejističnim omizjem O sestopu-razkroju-nujnosti liričnega v evropskem človeku ter debatnimi omizji 
o aktualnih vprašanjih književnega ustvarjanja (estetskem izkustvu in družbeni funkciji (prevedene) 
poezije, vrednotenju in posredovanju 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 (v koprodukciji 
GS Fedra I. gimnazije v Celju in KUD Muzaget Velenje) ter podelitvijo literarne nagrade čaša 
nesmrtnosti-velenjica za vrhunske 10-letne pesniške opuse slovenskih književnikov/-ic, ki pomembno 
zaznamujejo umetniško literaturo XXI. st.  (v Velenju že osmič podeljeno vseslovensko literarno 
nagrado je prejel pesnik Zoran Pevec); slavnostno podelitev mednarodne Pretnarjeve nagrade 
ambasadorjem slovenske književnosti in jezika ter slovanskih kultur (v Velenju že desetič podeljeno 
mednarodno nagrado/ambasadorski naslov je prejel albanski književni prevajalec Nikolë Berishaj za 
večletno posredovanje slovenske literature in jezika v Albaniji oz. vzpostavljanje slovensko-albanskih 
književno-jezikovnih stikov); sedmič podeljeno priznanje lirikonov zlát za vrhunske revijalne prevode 
poezije XXI. st. sta prejela Željko Perović (za prevode iz novejše bosansko-hercegovske, srbske in 
hrvaške poezije v slovenščino) ter Lenka Daňhelová (za prevode iz novejše slovenske poezije v 
češčino), objavljene v devetem letniku Rp. Lirikon21 (mednarodne revije za poezijo XXI. st.), ki 
osrednje predstavlja panoramo izvirne in prevedene novejše evropske poezije ok. 80 izbranih tujih in 
slovenskih avtorjev ter njihovih prevajalcev, književne portrete, intervjuje, predstavitve 
Lirikonfestovih nagrajencev idr.). – Lirikonfestove trinajstinke  (celoletni cikel degustacij izvirne in 
prevodne poezije XXI. st. idr. liričnih umetnosti) so (o)bogatile duha s 13 kulturnimi večeri in 
predstavitvami v Velenju, po Sloveniji ter v avgustu z mednarodnim gostovanjem na Neretvanskih 
vedrinah v Hercegovini. Na mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju, ki jo že sedem 
let organizira UVKF, so gostovali književni prevajalci Marlena Gruda (PL), Žarko Milenić (BA), Milo 
Jukić (BA), Lenka Daňhelová (CZ) in Peter Kuhar (SLO/CZ). 
 
Z Lirikonfestom 2013 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.  
 
K Lirikonfestovi besedi so bili v letu 2013 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 2013 državno subvencionirani, sicer pa jih kot 
večletni kulturni program omogoča MO Velenje.  
 
UVKF je v srednjeročni strategiji lokalnega programa kulture vzpostavila v Starem Velenju 
književniško-prevajalski rezidenčni kabinet ter založniško pisarno za razvoj knjižne produkcije. 
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Z Lirikonfestovimi knjiženimi prireditvami je (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) predstavljanje festivalno izbranih ustvarjalcev in prevajalcev vrhunske umetniške literature XXI. 

st. ter aktualnega književnega dogajanja;  
2) vzpostavljanje 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 2002–2013); 

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 (zlasti estetsko zahtevnejše umetniške literature) 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/Znane besede, Čokolada s knjigo, Dom in 
misel/Velenijana, Velenika – partnerske izdaje) 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, 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. 
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OCENA USPEŠNOSTI V LETU 2013 
 
UVKF je v letu 2013 uspešno izvedla vse zastavljene programske vsebine/projekte v obsegu 
možnosti in finančnega plana 2013. Osrednji/večletni projekti UVKF so tudi v letu 2013 uspešno 
pridobili državno subvencijo Javne agencije za knjigo RS. Dva partnerska projekta sta v letu 2012 
pridobila tudi državno subvencijo JSKD RS.  
 
Plan UVKF v letu 2014 je načrtovan okvirno v sorodnem programskem in finančnem obseg kot v letu 
2013.  
 
V letu 2013 je bilo računovodstvo UVKF s poprejšnjega vodenja pri MOV (zaradi preobremenjenosti 
računovodske službe) preneseno na pogodbeno zunanje računovodstvo. 
 
V Velenju, 27/2-2014 
 
 

Pripravil: Ivo Stropnik, l. r.  
vodja Ustanove Velenjska knjižna fundacija  
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II. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
Vsi podatki so v € brez decimalnih mest. 
 
1. BILANCA STANJA LETO 2012 LETO 2013 IND. 12/13 

    
Aktivo – stanje sredstev v vrednosti 31259 20404 65 
sestavljajo naslednja sredstva:     
a) dolgoročna 19919 19330 97 
premoženjske pravice – sed. vrednost 550 430 78 
zgradbe 5536 5300 96 
oprema 1876 1643 88 
dolgoročne kapitalske naložbe 11957 11957 100 
naložbe v umetniška dela 0 0 0 
    
b) kratkoročna  11430 1074 9 
denarna sredstva v blagajni 15 287 1913 
denarna sredstva na računih 595 732 123 
terjatve do kupcev in za predujme 10720 55 0 
druge kratkoročne terjatve 10 0 0 
    
    
Pasivo – obveznosti do virov sredstev v vrednosti 31259 20404 65 
sestavljajo:     
a) kratkoročne poslovne obveznosti 8052 12517 155 
do dobaviteljev v DT 6830 9784 143 
do države – davek iz dobička 146 0 0 
do drugih državnih institucij 0 0 0 
druge kratkoročne obveznosti  1076 2733 254 
b) ustanovitveni vložek MOV 19837 19837 100 
c) nekriti presežek odhodkov 0 11950 0 
d) presežek prihodkov 3241 0 0 
e) rezervacije 129 0 0 
    
Rezultat poslovanja v letu 2013 je presežek odhodkov v višini 11.950 €.  
Dobiček iz preteklega obdobja je bil namenjen pokrivanju odhodkov iz tekočega leta v višini 
3.241 €. Ostanejo nepokrite izgube tekočega leta v višini 8.709 €. 
 
V letu 2013 je Ustanova Velenjska knjižna fundacija investirala v osnovna sredstva in drobni 
inventar v vrednosti 280,90 €. 
 
Pri popisu OS in DI v letu 2013 ni razlik.  
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2. PODATKI  IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 2012 2013 IND 12/13 
Prihodki so se zagotavljali iz naslednjih virov:     
Skupaj prihodki 79131 60080 76 
    
a) iz proračuna MOV 42079 42859 102 
za delovanje UVKF + materialni stroški 10009 8309 83 
za Herb./medn. knjiž. srečanje/Lirikonfest  2013 14000 14000 100 
za Pretnarjevo nagrado ASKJ 2013 2400 2400 100 
za Akademijo Poetična Slovenija 2013 5000 5000 100 
za revijo Rp. Lirikon21/2013 1120 5000 446 
za ostale projekte UVKF-Lirikonfest 2013 7520 0 0 
za EPK – Maribor 2013 0 0  0 
za Medn. književno-prev. rezidenco 2013 2300 2300 100 
za založništvo UVKF 2013   0 2850 0 
za UVKF program 2013 0 3000 0 
    
b) iz dotacij MK/JAK RS 9500 15000 158 
financiranje revije Rp. Lirikon21/2013 3500 0 0 
financ. Herb./medn. knjiž. srečanje/Lirikonfest 2013 3000 12000 433 
financiranje Medn. knjiž.-prev. rezidence 2013 3000 3000 100 
financiranje Akademije Poetična Slovenija 2013 0 0 0 
    
c) iz javnih financ EPK – Maribor  14200 0 0 
č) iz donacij drugih pravnih oseb 1123 1361 121 
d) iz prejetih obresti 4 5 125 
e) drugi prihodki 25 0 0 
f) iz prodaje proizv.  in storitev na trgu 12234 855 7 
    
    
Celotni odhodki 68715 68414 99 
so razdeljeni na  programe:    
delovanje ustanove + materialni stroški 11579 12243 106 
Akademija Poetična Slovenija 2013 9168 5314 58 
Književna revija Rp. Lirikon21 – založništvo 8593 5160 60 
Herb./medn. knjiž. srečanje/ Lirikonfest '13 8967 28450 317 
Medn. književno-prevajalska rezidenca 2012 9230 7416 80 
EPK – MB 2012 17832 0 0 
Literarna branja (LF-epeketanja) 2012 302 0  0 
Pretnarjeva nagrada ASKJ 2012 3044 2635 87 
UVKF - PROGRAM 2013          0 3347 0 
založništvo UVKF 0 3849 0 
    
Sredstva se med posameznimi  programi  prelivajo.    
    
Presežek odhodkov obračunskega obdobja je 0 8334 0 
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Davek od pridobitne dejavnosti je 146 0 0 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja je  10268 0 0 
 
 
Presežek iz preteklega proračunskega obdobja je bil namenjen pokrivanju  presežku 
odhodkov iz tekočega leta. 
  
 
Pripravila: Mojca Rotovnik        

Ustanova Velenjska knjižna fundacija  
Ivo Stropnik, vodja ustanove 

V Velenju, 28. 2. 2014 
 
 
V vednost: 
- UO UVKF 
- UDD MOV  
- Svet MOV 
- AJPES (LP 2013)  
 
        

 
 

V Velenju, 28. 2. 2014

Pripravila: Mojca Rotovnik, l. r.        

Ustanova Velenjska knjižna fundacija 
Ivo Stropnik, vodja ustanove, l. r.
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LEKARNA VELENJE 
Vodnikova 1 
3320 VELENJE 
 
 
 
 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013 
 
 
1 PREDSTAVITEV 
 
Lekarna Velenje je javni zavod, ki opravlja lekarniško dejavnost na področju Mestne občine Velenje, 
občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. 
Lekarno Velenje je ustanovila Skupščina občine Velenje (Ur. vestnik Občine Velenje št. 7/93) za 
opravljanje lekarniške dejavnosti na območju svoje občine. Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi je 
Svet Mestne občine Velenje sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi javnega 
zavoda Lekarna Velenje (Ur. vestnik Mestne občine Velenje 1/97). Na podlagi tega odloka opravlja 
Lekarna Velenje lekarniško dejavnost za območje občin: Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in 
Občine Šmartno ob Paki.  
 
Lekarniško dejavnost ureja Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur.l. RS 36/04). Opredeljuje jo kot del 
zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva  ter zdravstvenih in drugih organizacij z 
zdravili. Poleg osnovne dejavnosti opravlja lekarna še naslednje dejavnosti: 
 preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi 

sredstvi za varovanje zdravja, 
 preskrbo z veterinarskimi zdravili, 
 izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, 
 zdravstveno izobraževalno dejavnost, 
 svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil in medicinskih pripomočkov, 
 mentorsko dejavnost. 
 
Poslanstvo javnega zavoda Lekarna Velenje je učinkovita in uspešna oskrba prebivalcev s 
kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili ter skrb za pravilno in varno uporabo le-teh. 
 
Vizija Lekarne Velenje je biti med najuspešnejšimi v lekarniški dejavnosti. 
Zaposleni v Lekarni Velenje prepoznavamo poslanstvo in vizijo za svojo usmeritev, ju razumemo in 
upoštevamo pri svojem delu. 
 
Dolgoročni cilji Lekarne Velenje: 
 upoštevanje in izpolnitev pričakovanj ter zahtev uporabnikov lekarniških storitev, 
 nenehno izboljševanje obstoječih in razvijanje novih procesov dela, 
 stalno informiranje, izobraževanje, usposabljanje in motiviranje zaposlenih na vseh ravneh ter 

povečanje njihovega zadovoljstva, 
 krepitev dobrih medsebojnih odnosov, pripadnost zavodu, timsko delo in medsebojna pomoč pri 

delu,  
 stalen razvoj ter ohranjanje stabilnosti poslovanja zavoda, 
 vzdrževanje dobrih odnosov z ustanoviteljem in poslovnimi partnerji, 
 stalno vzdrževanje učinkovitosti in izboljševanje sistema vodenja kakovosti. 

 
1.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH 
 
V Lekarni Velenje je bilo po stanju na dan 31.12.2013 zaposlenih 47 delavcev.  
Na osnovi dejansko opravljenih ur v breme zavoda je bilo v letu 2013 zaposlenih 43,99 delavcev, kar 
je enako kot v letu 2012.  



11. marec 2014 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 28/ stran 1�1

           26. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

2 
 

Vseh boleznin je bilo 4,05 %. V primerjavi s preteklim letom je bila odsotnost zaradi boleznin v letu 
2013 manjša. Odsotnost delavcev smo v večini primerov rešili s prerazporeditvami znotraj enot in med 
enotami.  
Odsotnost dveh farmacevtk zaradi porodniškega dopusta in ene farmacevtke zaradi daljše bolezni 
smo nadomestili z zaposlitvijo za določen čas.  
Zaposleni so opravili 6,50 % nadur, od tega 5,69 % v dežurstvu. Ostale nadure so bile opravljene 
zaradi popisov zalog zdravil in ostalega blaga ter nadomeščanja odsotnosti delavcev zaradi bolniške 
odsotnosti.  
 

2 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 
2.1  REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 
 
Realizacijo programa primerjamo z realizacijo v letu 2012 in s planom za leto 2013. 

2.1.1 Storitve v breme ZZZS 
 
Plan storitev, ki obsega pripravo in izdajo zdravil na recept v breme ZZZS, je bil določen s pogodbo z 
ZZZS, usklajeno s Splošnim dogovorom za leto 2013. 
Plan ZZZS za leto 2013 je bil 297.622 točk. Realizirali smo 316.652 točk, kar je za 6,4 % več od  
plana.  
V letu 2013 nam je ZZZS priznal 28,46 delavcev iz ur, kar je bilo nekoliko več kot v letu 2012, in sicer 
za 0,3 delavca iz ur. 
Posebej nam je bilo priznano 4.546 ur dežurstva. 
Plan storitev do ZZZS je bil realiziran. V breme ZZZS je bilo v letu 2013 opravljenih 316.652 točk, kar 
je za 4,02 % več kot v letu 2012. 
Zdravila smo izdali na 415.453 receptov, kar je za 0,1 % več kot v letu 2012 in za 2,35 % manj kot v 
letu 2011. 
 

2.1.2 Realizacija celotnih storitev 
 
V tabeli so v točkah prikazane opravljene storitve po posameznih organizacijskih enotah ter primerjava 
s številom opravljenih storitev v letih 2012 in 2011.  
 

 
 

Vseh storitev je bilo opravljenih 392.715 točk, kar je za 3,08 % več kot v letu 2012 in 1,13 % več kot v 
letu 2011. 
Primerjava števila storitev po posameznih organizacijskih enotah z opravljenimi storitvami v preteklih 
letih ni realna, ker je bila Lekarna Center Velenje v letu 2013 zaprta mesec in pol. 
Skupno število točk pri zdravilih na recept se je povečalo za 4,02 %, pri zdravilih brez recepta pa 
zmanjšalo za 1,31 %. Izdaja zdravil na naročilnico je bila v primerjavi z letom 2012 večja za 3,30 %.  
 
 

Organizacijska enota   Realizacija 
2011 

   Realizacija 
  2012 

R Realizacija 
  2013 

Index 
12/11 

Index 
13/12 

Lek. Center 207.002 206.620 187.241 99,81 90,62 
Lek. Šoštanj 61.250 57.828 61.321 94,41 106,04 
Lek. Šmartno ob Paki 23.599 22.955 23.704 97,27 103,26 
Lek. Kersnikova 35.197 29.861 36.505 84,83 122,24 
Lek. Cankarjeva 34.283 35.235 50.258 102,77 142,63 
Lek. Trebuša 26.981 27.790 33.685 102,99 121,21 
Skupaj 388.312 380.289 392.715 97,93 103,26 
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2.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN OPRAVLJENIH     
         INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH 

 
Investicije v letu 2013 po enotah: 
 
Lekarna Center Velenje   
 prenova lekarne, programska oprema, računalniška oprema, faks, čitalca za branje KZZ. 

             
Lekarna Cankarjeva Velenje      
 programska oprema, računalniška oprema, klima naprava. 
     
Lekarna Kersnikova Velenje            
 vhodna vrata. 

  
Lekarna Šoštanj 
 sanacija kleti, računalniška oprema, precizna tehtnica. 

   
Lekarna Šmartno ob Paki 
 računalniška oprema.   
 
Uprava Lekarne Velenje 
 računalniška oprema. 
 
Največjo investicijo je predstavljala prenova Lekarne Center Velenje, ki smo jo izvedli v planiranem 
roku in v okviru planiranih sredstev. V lekarni je potrebno prenoviti še nekaj prostorov, vendar ti posegi 
ne bodo tako zahtevni, da bi morali lekarno zapreti. 
Vse investicije v letu 2013 smo izvedli v skladu s planom, ki ga je potrdil Svet zavoda Lekarne Velenje 
in nanj podal soglasje župan Mestne občine Velenje. 
 
 
2.3  STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
Vsi strokovni in računovodsko administrativni delavci smo se udeleževali raznih oblik strokovnega 
izobraževanja, tako v smislu utrjevanja kot tudi izpopolnjevanja znanja. Strokovna izpolnjevanja smo 
izvajali v skladu z Letnim planom strokovnega izpopolnjevanja za leto 2013 v okviru sredstev 
opredeljenih v finančnem načrtu. Pri tem smo upoštevali določila Kolektivne pogodbe za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva ter Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev, ki določa minimum strokovnega izpopolnjevanja.  
Strokovnih izpolnjevanj, ki jih nismo mogli opredeliti v Letnem planu, saj so bila razpisana tekom leta, 
smo se zaposleni udeleževali glede na potrebe in možnosti zavoda. 
Udeleževali smo se predavanj in učnih delavnic, ki jih je organizirala Lekarniška zbornica Slovenije, 
Fakulteta za farmacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, Zdravniško društvo,  Slovensko 
homeopatsko društvo, Zveza računovodskih in finančnih delavcev Slovenije ter drugi izobraževalni 
centri. Poleg predavanj zunaj zavoda smo organizirali tudi interna predavanja za vse strokovne 
delavce. 
Da bi lahko zagotavljali kvaliteto praktičnega usposabljanja dijakov in študentov ter pripravnikov, se 
mentorji redno udeležujejo izobraževanj za pridobitev znanj s tega področja v okviru Lekarniške 
zbornice Slovenije in Fakultete za farmacijo. Dve zaposleni sta zaključili usposabljanje za notranjega 
presojevalca po standardu ISO 9001:2008. Ena farmacevtka je zaključila usposabljanje za svetovalca 
za kemikalije. 
Magistri farmacije so se udeležili povprečno 13 različnih oblik izobraževanja, farmacevtski tehniki 7, 
računovodske delavke pa po 5 različnih oblik izobraževanja. 
O izbiri izobraževanj sta presojala strokovni svet in vodstvo zavoda glede na potrebe in možnosti 
zavoda v skladu s potrjenim planom za leto 2013. 
 

2.4 OBVEZNA PRAKSA IN PRIPRAVNIŠTVO 
Ministrstvo za zdravje je Lekarni Velenje na osnovi kriterijev dodelilo naziv Učni zavod za izvajanje 
praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa farmacevtski tehnik in 
študentov univerzitetnega študijskega programa farmacija. 
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V letu 2013 so po pogodbi o praktičnem usposabljanju študentov obvezno prakso opravljala ena 
študentka 10. semestra Fakultete za farmacijo. Po pogodbi o izvajanju delovne prakse za dijake smo v 
letu 2013 omogočili obvezno prakso dvema dijakinjama Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo.  
Redno sodelujemo pri izobraževanju učencev višjih razredov osnovne šole in dijakov gimnazije v 
smeri spoznavanja farmacevtske stroke in poklicev na tem področju.  

 
 
2.5  OSTALE AKTIVNOSTI 

2.5.1 Zagotavljanje kakovosti 
 
Interni strokovni nadzori. Program izvajanja internih strokovnih nadzorov v lekarnah javnega zavoda 
Lekarna Velenje je bil pripravljen na podlagi 3. člena Pravilnika o izvajanju internega strokovnega 
nadzora. Komisijo za izvajanje internih strokovnih nadzorov sestavljajo s sklepom pooblaščeni 
farmacevti. Nadzori so bili opravljeni v vseh lekarnah zavoda. Komisija je ugotavljala: higiensko-
sanitarne pogoje, opremo, strokovno izpopolnjevanje, vodenje predpisane strokovne dokumentacije in 
skladnost dela v lekarni s predpisi in priporočili Dobre lekarniške prakse. Interne strokovne nadzore 
smo združili z notranjo presojo po standardu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 in BS OHSAS 
18001:2007. V nobeni od lekarn ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti. Lekarne so bile urejene in delujejo 
v skladu s predpisi in priporočili. 
 
Presoja integriranega sistema vodenja. V letu 2010 smo prejeli certifikat za Sistem vodenja 
kakovosti ISO 9001:2008. V decembru 2011 smo prejeli tudi certifikata za Sistem ravnanja z okoljem 
po standardu ISO 14001 ter Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 
18001. V decembru 2013 smo imeli presojo za vse tri standarde. Pridobljeni certifikati nam dajejo 
možnost in zavezo k nenehnemu izboljševanju poslovnih procesov s ciljem izpolnjevati pričakovanja in 
zahteve uporabnikov naših storitev.  

Preverjanje zadovoljstva uporabnikov lekarniških storitev. Povprečna ocena zadovoljstva 
uporabnikov je popolnoma enaka kot v letu 2012 in nekoliko višja kot v letih 2011 in 2010. Rezultati so 
odraz kakovostno opravljenega dela z možnostjo izboljšav na vseh ocenjevanih področjih. Redno 
spremljamo tudi vpise v knjige pritožb in pohval. Vse pritožbe skušamo v obojestransko zadovoljstvo 
rešiti takoj. 

Preverjanje zadovoljstva zaposlenih. Tudi v letu 2013 smo izvedli anketo med zaposlenimi z 
namenom preverjanja zadovoljstva zaposlenih v Lekarni Velenje. Kljub temu da zaostrene razmere 
nedvomno vplivajo na organizacijsko klimo v zavodu, so rezultati zelo spodbudni. Povprečne ocene so 
bile glede na leto 2012 boljše. 

2.5.2 Ostale aktivnosti  
Svet zavoda je imel v letu 2013 pet rednih sej. Člani sveta zavoda so s svojim konstruktivnim delom 
veliko pripomogli k uspešnemu delovanju zavoda.  
Strokovni svet se je sestal petkrat. Na sejah strokovnega sveta smo obravnavali strokovne, 
organizacijske in kadrovske zadeve. Svet delavcev je imel eno sejo, na kateri je obravnaval plan 
koriščenja preventivnega medicinskega oddiha in koriščenja počitniških enot. Kot zelo dobro 
ocenjujem tudi sodelovanje vodstva s predstavniki sindikata Sifarm in Sindikata zdravstva in 
socialnega varstva.  
Zaposleni smo se skozi vse leto aktivno vključevali v delo Slovenskega farmacevtskega društva ter v 
organe in komisije Lekarniške zbornice Slovenije. Na takšen način sodelujemo pri razvoju lekarniške 
stroke, pridobljeno znanje pa aktivno vključujemo v svoje delo. 
V letu 2013 smo se srečevali s številnimi spremembami. Spremembe na področju financiranja, 
zaostreni pogoji poslovanja naših poslovnih partnerjev in zmanjšanje kupne moči naših uporabnikov je 
vplivalo na prihodke Lekarne Velenje. S skrbnim spremljanjem in omejevanjem stroškov ter dodatnim 
naporom za povečanje prihodkov smo poslovno leto 2013 zaključili zelo uspešno. To se odraža v 
obračunu prihodkov in odhodkov. Poleg osnovnega poslovanja dajemo vseskozi velik poudarek 
strokovnosti in kakovosti naših storitev. Pravilno usmeritev delovanja zavoda nam poleg finančnih 
rezultatov potrjuje tudi anketa o zadovoljstvu uporabnikov z našimi storitvami in anketa o zadovoljstvu 



       11. marec 2014GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 1��  / Številka 28

26. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

5 
 

zaposlenih v Lekarni Velenje. K uspešnemu rezultatu so s pripadnostjo stroki in zavodu ter  
pripravljenostjo za spremembe pri delu prispevali vsi zaposleni. 
 
 
Velenje, 14. 2. 2014                                                          Direktorica: 
                                                                                       mag. Sabina Grm, mag. farm., l. r.  
 
 
 
 
3. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013 
 
 
LEKARNA VELENJE pri vodenju računovodstva uporablja zakonske in druge podlage, ki 
pojasnjujejo delovno področje zavoda. 
 
3.1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K     
    BILANCI STANJA  
 
3.1.1. SREDSTVA 
 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
(AOP 002 in 003) 

 
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:                                                                             

           v EUR, brez centov 
konto Naziv konta  2012 2013 Indeks 

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    
002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    
003 Dolgoročne premoženjske pravice 32.710 34.050 104,1 
004 Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena 

osnovna sredstva 
   

005 Druga neopredmetena sredstva    
006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj    
007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi    
00 Skupaj AOP 002 32.710 34.050 104,1 
01 Popravek vrednosti  AOP 003 18.060 23.540 130,3 
00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 14.650 10.510 71,7 

 
Sedanja vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic se je zmanjšala zaradi obračuna amortizacije. 
Večjih vlaganj v ta osnovna sredstva ni bilo. 
 
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)  
                                                                v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2012 2013 Indeks 

020 Zemljišča 35.269 35.269 100,0 

021 Zgradbe 964.562 1.097.392 100,0 
022 Terjatve za predujme za nepremičnine    
023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi    
029  Nepremičnine trajno zunaj uporabe    
02 Skupaj AOP 004 999.831 1.132.661 113,3 
03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 380.654 410.102 107,7 
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02-03 Sedanja vrednost nepremičnin   619.177 722.559   116,7 
 
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2013 povečala za 132.830 EUR in znaša 1.097.392 EUR.  
Odpisana vrednost nepremičnin znaša 410.102 EUR,  sedanja vrednost pa 722.559 EUR in je 
povečana za 16,7 % glede na leto 2012. 
V poslovnih knjigah so knjižene nepremičnine posameznih poslovnih enot skupaj s stavbo, razen 
Lekarne Kersnikova Velenje, kjer je funkcionalno zemljišče knjiženo posebej. 
Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v 
računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe zavoda Lekarne 
Velenje.  
 
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) 
                                            v EUR, brez centov 

konto Naziv konta  2012 2013 Indeks 

040 Oprema 849.211 892.288 105,1 
041 Drobni inventar 70.877 69.001 97,3 
043 Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti 270.779 270.779 100,0 
045 Druga opredmetena osnovna sredstva    
046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os    
047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo    
049  Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe. 43.753 43.753 100,0 
04 Skupaj AOP 006 1.234.620 1.275.821 103,3 
05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 924.865 952.861 103,0 
04-05 Sedanja vrednost opreme 309.755 322.960 104,3 

 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2013 povečala za 
3,3 % in znaša 1.275.821 EUR. Odpisana vrednost znaša 952.861 EUR, sedanja vrednost pa 322.960 
EUR in je večja za 4,3 % glede na leto 2012. 
Vzrok temu povečanju je izvedena investicija v Lekarni Center Velenje. 
 
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 
Vrednosti dolgoročnih finančnih naložb v višini 11.288 EUR – 240 delnic NLB d.d., nimamo več, ker je 
Banka Slovenije z odločbo ukinila osnovni kapital banke. 
 
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)                 
Dolgoročno danih posojil in depozitov Lekarna Velenje nima. 
 
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja znašajo v letu 2013 992 EUR v letu 2012 pa so znašale 413 EUR. 
Na tem kontu se zbirajo sredstva rezervnega sklada v okviru pogodb o upravljanju naših poslovnih 
prostorov v Lekarni Kersnikova Velenje in Lekarni Cankarjeva Velenje. 
 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE    
     RAZMEJITVE 
 
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013) 
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2013  
5.730 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom. (Pravilnik o plačevanju z gotovino  
in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS, št. 103/2002, 141/2006) 

 
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2013 31.646 EUR, katera so v mejah  
nujne likvidnosti. 
 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 238.210 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,89 % 
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celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki. 
 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 
Dani predujmi znašajo 1.096 EUR. To so razmejeni stroški. Ti stroški so zaračunani že za  
leto 2014.  

 
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2013  

      718.975 EUR in predstavljajo 5,7 % celotnega prihodka.   
 
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 
Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2013 300.000 EUR. 

      
      Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2013 11.338 EUR in sicer  
kratkoročne terjatve za obresti v višini 23 EUR in plačilne kartice v višini 11.315 EUR  
zapadle v januarju 2014. 
 
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2013 61.416 EUR. 

 
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2013 ni. 

 
C) ZALOGE  
 
Stanje zalog na dan 31. 12. 2013 znaša 953.995 EUR. 
Zaloge zadoščajo v povprečju za 30 dnevno poslovanje in se vodijo po zadnji nabavni ceni. 
 
3.1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) 
 
Stanj kratkoročnih obveznosti za predujme in varščin na dan 31. 12. 2013 Lekarna Velenje nima. 

                                           
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2013 185.948 EUR in se nanašajo na 
obveznost za izplačilo plač za mesec december 2013 izplačilo prvega obroka odprave plačnih 
nesorazmerij in poračun delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Obveznosti 
so bile v celoti poravnane do 31. januarja 2014.  
 
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2013 134.389 EUR. 
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 15 do 30 dni, v skladu s plačilnimi pogoji zavoda, 
kar pomeni, da pri plačilu računov koristimo kasa skonto, to je plačilo v 15. dneh od izstavitve računa. 
 
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2013 63.285 EUR. 
 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 
039) 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2013 2.735 
EUR. 
  
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 
Kratkoročnih prejetih posojil Lekarna Velenje nima. 
 
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 
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Kratkoročne obveznosti iz financiranja ni.  
 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 
Na kontih pasivnih časovnih razmejitev ostaja premija dodatnega pokojninskega  
zavarovanja v vrednosti 775 EUR,  plačana v mesecu januarju 2014. 
 
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite  
Na kontih skupine 92 – dolgoročne časovne razmejitve imamo obračunane prispevke za invalide nad 
kvoto, kateri se ne plačajo – smo oproščeni po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov. Ta sredstva smo v letu 2013 namenili za pokrivanje 70 % izplačani plač invalidov. 
 
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije 
Na kontih skupine 93 –  dolgoročne rezervacije je donacija v višini 937 EUR. 
 
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti  
Dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2013 Lekarna Velenje nima.   
 
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva  
 
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 
12. 2013  1.902.040 EUR. 
 
Konti podskupine  981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe Lekarna Velenje na osnovi Odločbe Banke Slovenije 
nima več. 
 
Konti skupine 985- presežek prihodkov nad odhodki   
Stanje na kontih skupine 980 je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri 
ustanovitelju v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 in 134/2003). Izpis podatkov, ki se usklajujejo, vsebuje 
podatke o stanju obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2013,  povečanja in 
zmanjšanja osnovnih sredstev v  letu 2013.   
 
Na kontih izven bilančne evidence je bančna garancija v vrednosti 10.000 EUR od WG Projektiranje, 
d.o.o., Ljubljana. 
 
3.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV   
 

3.2.1. ANALIZA PRIHODKOV  
 
Celotni prihodki doseženi v letu 2013 so znašali 12.594.087 EUR  in so bili za 0,3 % višji od doseženih 
v letu 2012 in za 3,0 % višji od načrtovanih. 
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,82 %, finančni prihodki 0,11 %, drugi prihodki 0,07 %. 
Finančni prihodki so znašali 14.197 EUR, ki smo jih prejeli iz naslova prejetih obresti za občasno 
vezane depozite prostih sredstev. 
Drugi prihodki so znašali 8.261 EUR. To so refundacije pripravnikov, prihodki iz preteklih let. 
 
3.2.2. ANALIZA ODHODKOV 
 
Celotni odhodki doseženi v letu 2013 so znašali 12.335.531 EUR in so bili za 0,1 % višji od doseženih 
v letu 2012 in za 2,5 % višji od načrtovanih. 
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2013 znašali 10.802.331 EUR in so bili za 
0,3 % višji od doseženih v letu 2012 in za 2,4 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 
87,6%.  
2.) STROŠKI DELA so v letu 2013 znašali 1.452.819 EUR in so bili za 1,2 % nižji od doseženih v letu 
2012 in za 2,9 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 11,5.%. Povprečno število 
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zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2013 je znašalo 44 zaposlenih, in je v primerjavi z letom 2012 
ostalo enako. 
V letu 2013 je bil regres izplačan glede na plačni razred zaposlenega po lestvici, ki jo predpisal ZUJF.  
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE so v letu 2013 znašali 612.164 EUR in so bili za 1,5 % višji od 
doseženih v letu 2012 in za 20,5 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih 
odhodkih znaša 0,5 %. V tem delu amortizacije so vključeni tudi odpisi drobnega inventarja. 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 119.655 EUR. 
4.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB je bil v letu 2013 obračunan v znesku 11.752 EUR in 
sicer je za 24,7 % manjši kot v letu 2012.  
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2013 obračunani v znesku 16.284 EUR. 
 
3.2.3. POSLOVNI IZID 
 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 246.804 EUR. Doseženi poslovni izid je za  12,3 % višji od doseženega v preteklem letu in za 
39,0 % višji od planiranega. Vzrok za višji presežek prihodkov nad odhodki je povečanje obvladovanja 
tveganj in sicer z rednim spremljanjem in zniževanjem stroškov poslovanja.  

3.3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV        DOLOČENIH 
UPRABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov. 
Presežek prihodkov na odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 133.704 EUR. Ta presežek je 
rezultat razhajanj med prilivi in odlivi ter obračunano realizacijo in stroški med obdobji.  

3.4. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 
UPORABNIKOV  
 
V Izkazu finančnih terjatev in naložb nimamo evidentiranih prejetih oziroma danih posojil. 

3.5. POJASNILA K IZKAZU FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV  
 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov prikazuje samo presežek prihodkov nad odhodki v 
vrednosti 133.704 EUR iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka. 

3.6. POJASNILA K IZKAU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
VRSTAH DEJAVNOSTI  
  
           v EUR, brez centov 
 LETO 2012 LETO 2013 
  Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid 
Javna služba   9.725.125   9.715.767           2.169   9.832.934   9.826.396           4.772 
Tržna dejavnost 2.829.162   2.603.206       217.530   2.761.153   2.509.135       245.038 
Skupaj zavod 12.554.287 12.318.973       219.699 12.594.087 12.335.531       246.804 
 
Poslovni izid dosežen v letu 2013 pri izvajanju javne službe znaša 4.772 EUR, iz naslova izvajanja 
tržne dejavnosti pa 245.038 EUR. 
 
 
Datum: 14. 2. 2014 
 
 
Pomočnik direktorja za finance:                  Direktorica: 
Jelka Štorgelj, oec., l. r.              mag. Sabina Grm, mag. farm., l. r. 
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POROČILO O DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH V KMETIJSTVU V LETU 2013 
 
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 2007-2012 (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 
2012 16.791,51 1.638,00 2.816,61 3.187,10 24.433,21 

 
V letu 2013 smo za zgoraj navedene štiri ukrepe razpisali skupaj 27.220,00 EUR.  

Rok za oddajo vlog  je bil: 

• 29. 3. 2013 - za ukrepe naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, tehnične podpore v  kmetijstvu 
in naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah,  

• 30. 8. 2013 - 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 2013 izplačali 20.075,39 EUR, nerazdeljenih je ostalo 6.862,64 EUR, in sicer štirje  upravičenci niso 
izkoristili pravice za porabo sredstev, med tistimi, ki pa so jim bila sredstva izplačana, so nekateri  izvedli investicijo v 
manjšem obsegu. 
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Pri ukrepu »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo« je bilo največ sredstev izplačanih za 
preureditev gospodarskih objektov (menjava kritine na gospodarskih poslopjih), postavljena sta bila dva nova plastenjaka za 
pridelavo zelenjave, dva koritasta silosa in en skedenj, nekaj je bilo tudi naložb v opremo za hleve. 
 
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, upravičenka pa jih je namenila za ureditev prostorov za izvajanje turistične dejavnosti na kmetiji. 
 
Preglednica dodeljenih DP v letu 2013, za posamezen ukrep 
Ukrep Število 

upravičencev 
Višina sofinanciranja  

 
Skupna višina 
dodeljenih sredstev 
(v EUR) 

Naložbe v kmetijska 
gospodarstva za primarno 
proizvodnjo (skupinske 
izjeme) 

22  15-20 % 13.644,58 

Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij 
(skupinske izjeme) 

6 7 EUR/GVŽ 1.435,00 

Tehnična podpora v 
kmetijstvu (skupinske 
izjeme) 

5 40 %  - za strokovne ekskurzije, izobraževanje, 
organizacijo sejmov, 
90 %  - za ureditev spletnih strani 

3.245,81 

Naložbe v dopolnilne 
dejavnosti (de minimis v 
gospodarstvu) 

1 25 %  1.750,00 

Skupaj 34  20.075,39 
*GVŽ = glava velike živali 

 
 
V skladu z veljavnim Zakonom o spremljanju državnih pomoči je MO Velenje 13. februarja 2014 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: 320-01-0001/2013 
Datum: 12. 2. 2014 
 
 
 
Pripravila 
Mojca Kodrič, univ.dipl.inž.kmet., l. r.      
svetovalka za kmetijstvo        
 
 

                                                                                                                                                     mag. Branka Gradišnik , l. r. 
                                  vodja Urada za urejanje prostora 
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V VEDNOST

Odgovori na pobude in vprašanja, 
postavljena na 25. seji Sveta Mestne 

občine Velenje
Zap. št. 275
Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednji pobudi: 
1. Podal je pobudo za izvedbo strateške razprave glede 
naravnih nesreč, ki so vedno pogostejše. 
ODGOVOR:
Urad za razvoj in investicije bo v prihodnjih mesecih organiziral 
razpravo glede naravnih nesreč.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

2. Podal je pobudo, da se obnovi zaščitna ograja na Kidričevi 
cesti, ki je v slabem stanju.  
ODGOVOR:
Ograja med cestnimi pasovi na Kidričevi cesti je povsem 
dotrajana in jo bo treba zamenjati z novo. Informacije, ki jih 
bomo potrebovali za odločitev o izvedbi, že zbiramo. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Pohvalil je delo medicinske oskrbe na domu in Hospica.

Zap. št. 2�6
Član sveta Ignac NOVAK je podal naslednjo pobudo: 
1. Podal je pobudo, da se na pokopališču v Podkraju uredi 
pokrito avtobusno postajališče. Poleg tega je pohvalil drsna 
vrata, ki pa niso najbolj funkcionalna, saj se zaradi velikosti 
in teže težko zapirajo. Podal je pobudo, da se uredijo manjša 
prehodna vrata.
ODGOVOR:
Avtobusno postajališče z avtobusno nadstrešnico na 
pokopališču Podkraj se bo predvidoma uredilo kot trajnostni 
ukrep v okviru Evropskega tedna mobilnosti (od 16. do 22. 
septembra 2014). Na pokopališču Podkraj so bila konec leta 
2013 vgrajena kovinska samonosilna (drsna) vrata z zapahi z 
obešanko, ki so čez dan odprta za obiskovalce v širini 1 m. Vsi 
prevozi na pokopališče s tovornimi, poltovornimi in osebnimi 
vozili bodo na ta način nadzorovani s strani uslužbencev 
pogrebno pokopališke službe (PPS) Podkraj. Odprtje vrat za 
potrebe prevozov je izključno v njihovi domeni. V prihodnje je v 
planu (ko bodo zagotovljena sredstva), da bodo ta samonosilna 
drsna vrata nadgrajena z električnim pogonom odpiranja in 
zapiranja.
Drsna vrata bodo načeloma odprta v času obratovanja PPS 
med 7. in 20. uro oziroma v času veljavnega delovnika (izjema 
je zimski čas, sneg). Osebni prehod (vhod in izhod) je v tem 
primeru možen preko poslovilne dvorane.
V zimskem času oziroma času snežnih padavin se vrata pustijo 
povsem odprta zaradi vzdrževanja poti (pluženja in soljenja), ki 
se običajno izvaja že v zgodnjih jutranjih urah. 
Drsna vrata so bila izbrana izključno zaradi vseh prednosti, 
ki jih imajo pred dvokrilnimi vrati. Pri tem so bili upoštevani 
predvsem naslednji vplivi:
a. parkirišče v zunanjem delu in grobovi neposredno ob vhodu 
v pokopališče, 
b. klančine vhodnih cestišč v pokopališče, ki ob izbiri dvokrilnih 

vrat pogojujejo prevelik vertikalni odmik vrat od tal,
c. urejenost vrat, ki vseskozi omogočajo osebni prehod (širine 
1 m).
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 2��
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednje pobudo in 
vprašanja: 
1. Podal je pobudo, da se na parkirišču pri Sparu ponovno 
uredi modra cona, saj je parkirišče spet polno zasedeno in ni 
mogoče iti niti na pošto.  
ODGOVOR:
Zgornja etaža parkirišča pred Nakupovalnim centrom Spar ni v 
lasti MOV. Režim parkiranja določa lastnik parkirišča, ki pogoje 
prilagaja strankam Nakupovalnega centra Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Postavil je vprašanje, kako je z industrijsko cono pri Vegradu. 
Zanima ga, ali so se tam stvari že kaj premaknile in ali ima 
občina kakšen interes, da bi se tisto zemljišče pridobilo. 
ODGOVOR:
Za nepremičnine na območju Vemont–Vegrad, ki so bile predmet 
javnega stečaja, so potekale javne dražbe po različnih sklopih. 
Dražb se MOV ni udeležila. Ko bodo vsi postopki zaključeni, 
bodo lahko novi lastniki pristopili k urejanju predmetnih 
nepremičnin in posegom v prostor z dejavnostmi, skladnimi s 
prostorskim aktom, ki obravnava predmetne nepremičnine. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

3. Postavil je vprašanje, ali je mogoče kako drugače urediti 
problematiko mačk na pokopališču, ki se tam prosto sprehajajo 
in niso cepljene. 
ODGOVOR:
Na pokopališču pri kamnoseku imajo v zapuščeni hiši članice 
društva Poživ svoj prostor za muce, a se ta prostor pretežno 
koristi za okrevanje steriliziranih in kastriranih muc pred 
njihovo oddajo novim lastnikom. Tako tam počakajo toliko 
časa, da se jim poišče novi dom. To so vse muce, za katere 
je na tem območju pristojna MOV. Vse te muce so ves čas 
zaprte, vse so cepljene in jih ne spuščajo ven, saj se tam ne 
bi znašle. Do lanskega leta je bilo na pokopališču veliko muc, 
saj so bile last gospoda, ki je živel v hiši nad pokopališčem. 
Ko je ta umrl, smo poskrbeli za vse muce, ki smo jih polovili. 
Potrebno pa je tudi vedeti, da se v okolici pokopališča nahajajo 
privatne hiše in da imajo tudi ti ljudje svoje muce. Za te muce 
mi ne moremo odgovarjati – ne za to, ali so cepljene, in ne 
zato, kje se gibljejo. Članice društva so lastnike v teh hišah 
prepričevale, naj te muce sterilizirajo/kastrirajo, saj jih je vsako 
leto več, a žal zaman.  
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Postavil je vprašanje, ali je občina seznanjena s pobudami  
Fitnes kluba Skala in ali obstaja možnost za realizacijo katere 
izmed njih. 
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je prejela pobude Fitnes kluba Skala. 
Večino pobud, ki so podane, so bile že prej v izvajanju in bodo 
izvedene v letošnji sezoni. Nekaj pobud pa je takšnih, ki so 
v ekonomskem interesu pobudnika in jih bo moral realizirati 
sam.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.
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5. Poleg tega je podal pobudo, da bi se puščala zapornica na 
jezeru odprta dalj časa in ne samo do 22. ure. 
ODGOVOR:
Celotno območje okoli jezera je v pridobivalnem območju 
Premogovnika Velenje. Premogovnik Velenje to območje varuje 
in skrbi za zapiranje zapornic. Vse zapornice se zapirajo ob 21. 
uri, razen pri avtokampu, kjer smo se dogovorili, da se zapornica 
zapira eno uro kasneje, to je ob 22. uri. Ob avtokampu je odprto 
parkirišče 24 ur in je le 100 metrov oddaljeno od čolnarne, zato 
ni potrebe, da je zapornica odprta, saj bi se s tem rušil sistem 
varovanja tega območja. Gostinec v čolnarni je za ta sistem 
zapiranja vedel ob prijavi na razpis.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

Zap. št. 2�8
Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude: 
1. Postavil je vprašanje, koliko je podjetje AC avto iz Celja 
še dolžno Mestni občini Velenje za najemnino in kdo je sploh 
lastnik tega podjetja. 
ODGOVOR:
Podjetje AC avto iz Celja ne obstaja. Verjetno se vprašanje 
nanaša na podjetje ACI avto iz Celja. MOV nima odprtih terjatev 
do podjetja ACI avto, d. o. o., iz naslova najemnin.
Kljub temu smo preverili, ali je Mestna občina Velenje poslovala 
z omenjenim podjetjem. Ugotovili smo naslednje:
Zakoniti zastopnik podjetja ACI avto, d. o. o., iz Celja je bil 
Franc Vodeb.
Za podjetje ACI avto, d. o. o., je bil v letu 2009 narejen odpis 
dolga zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika, ki je nastal  
iz naslova neplačane kupnine za nepremičnine. Dolžnik je leta 
2000 od upnika (MOV) kupil stavbno zemljišče z dogovorom, da 
plača kupnino v 18 mesečnih obrokih. Kupnine ni plačal, zato je 
upnik leta 2002 predlagal izvršbo terjatve in jo leta 2004 razširil 
še na izvršbo na nepremičnine v lasti dolžnika, z zaznambo v 
zemljiški knjigi.  Leta 2005 se je izvršilni postopek prekinil, ker 
je bil nad dolžnikom pričet postopek stečaja.  
V okviru stečajnega postopka so kar štiri banke prijavile svojo 
prednostno terjatev v stečajno maso. Upnik dejansko ni imel 
možnosti za poplačilo zaradi prednostnih terjatev (banke, 
socialni in drugi prispevki zaposlenih pri dolžniku ter davki Durs-
a). V okviru stečajnega postopka so bile na dražbi prodane tudi 
nepremičnine v lasti podjetja. Stečajni postopek se je zaključil 
in podjetje izbrisalo iz poslovnega registra v letu 2008.  
Podjetje s podobnim imenom je tudi AC iz Celja oz. Avto Celje, 
ki ima na območju MO Velenje tudi poslovne prostore na 
Partizanski cesti. Po preverjanju v ZK sta zemljišči s parc. št. 
2796/7 in 2796/, obe k.o. Velenje, v njihovi lasti, zato tudi tu 
MOV ni nikoli zaračunavala najemnine.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne 
zadeve.

2. Podal je pobudo, da se pristopi k celoviti rešitvi izven mestnih 
krajevnih skupnosti, kjer je interes krajanov za kanalizacijski 
sistem. Občina bi naredila glavni cevovod, krajani bi pa naredili 
hišne priključke.
ODGOVOR: 
Mestna občina Velenje (MOV) je skupaj s Komunalnim 
podjetjem Velenje (KPV) že pristopila k pripravi idejnih zasnov 
za ureditev odvajanja odpadnih vod.
KPV bo tako pripravila predloge – skice s tehničnim poročilom, 
oceno stroškov izgradnje in seveda koliko populacijskih enot 

(PE) bi se priključilo za zaselke, kjer je malo večja aglomeracija, 
ni pa kanalizacija zakonsko obvezna.
Potrebno pa se je zavedati, da je v MOV še kar nekaj območij, 
kjer je/bo potrebno obvezno zgraditi javno kanalizacijo do leta 
2017 in da so ta območja prioriteta. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

3. Dejal je, da ni zadovoljen z odgovorom na njegovo pobudo 
za ureditev pločnika od Obirca do Jovana ter do odcepa za 
Lipje. Ponovno podaja pobudo, da se pristopi k njuni ureditvi.  
ODGOVOR:
Površina od Obirca do Jovana se bo urejala v sklopu urejanja 
kolesarske povezave Velenje–Vinska gora, za katero je 
projektna naloga že izdelana.
Pločnik v križišču pri Obircu se bo uredil skupaj z rekonstrukcijo 
križišča. Nadaljevanje pločnika do odcepa za Lipje v projektu 
širitve križišča Obirc žal ni predvideno, bomo pa v skladu z 
zmožnostmi proračuna preučili tudi to možnost. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Podal je pobudo, da se v prihodnje pri pošiljanju dopisov 
glede pogrebnih storitev v MOV navedejo vsi ponudniki teh 
storitev in ne zgolj KP Velenje. 
ODGOVOR:
Omenjeni dopis št. 150-01-0001/2014-590 z dne 27. 1. 2014, 
ki je bil poslan Centru za socialno delo Velenje, gre razumeti za 
obravnavo načina pokopa, in sicer za pokojne osebe s stalnim 
prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki niso imele svojcev 
– torej za t. i. socialni pokop.     
Drugi odstavek 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur. l. SRS, št. 34/84) namreč 
navaja, da če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati 
stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli 
stalno prebivališče. Tudi kadar ni mogoče ugotoviti občine 
stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa občina, v kateri 
je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila oseba najdena. 
V drugem odstavku 16. člena Odloka o pokopališkem redu (Ur. 
vestnik MOV, št. 3/00) je navedeno, da v primeru, ko umrli ni 
imel svojcev, odloča o načinu pokopa Center za socialno delo 
Velenje. Socialni pokopi v Mestni občini Velenje se vršijo samo 
na pokopališču Podkraj v zato namenjenem prostoru – skupna 
socialna grobnica. V tem primeru celotne pogrebne storitve 
opravi Komunalno podjetje Velenje, kar je v skladu s prvo točko 
šestega člena in peto točko enajstega člena Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v MO Velenje (Ur. vestnik MOV, 
št. 18/08).
Kadar pa stroške pokopa prevzemajo dediči umrlega, se 
uporablja tudi Odlok o pokopališkem redu (Ur. vestnik MOV, 
št. 03/00). Na pokopališčih Podkraj in Škale lahko pokop vrši 
le javno komunalno podjetje kot upravitelj pokopališča, na 
ostalih pokopališčih (Plešivec, Šentilj, Vinska Gora) pa lahko 
vse pogrebne storitve izvrši tudi druga pooblaščena pogrebna 
služba v dogovoru s krajevnimi skupnostmi. Ker v praksi prihaja 
do nasprotujočih si tolmačenj izvajanja pokopaliških in pogrebnih 
storitev, bomo skupaj z Uradom za komunalne dejavnosti 
pregledali Odlok o pokopališkem redu in ga po potrebi uskladili 
z ostalo področno zakonodajo s tega področja. 
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

Zap. št. 2�9
Član sveta Andrej KUZMAN je podal naslednje pobude: 
1. Podal je pobudo, da se uredi delovanje semaforja na Cesti 
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talcev, kjer sta zrasla dva nova bloka. Na semaforju, ki je na 
prehodu za pešce, namreč zelo dolgo gori zelena luč za pešce, 
zato se na obeh straneh nabirajo dolge kolone vozil. 
ODGOVOR:
Pobudo smo posredovali upravljavcu semaforskih naprav, ki bo 
krmilne diagrame preveril in jih bo ustrezno korigiral. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Podal je pobudo, da si inšpekcijske službe ogledajo delovanje 
prodajalne s sadjem pri starem kinu. 
ODGOVOR:
Občinska inšpekcija je opravila ogled in preverila zadeve, ki so 
v njeni pristojnosti in določene z občinskimi odloki. Pristojnost 
nadzora glede zadev, kot so npr. cene izdelkov, tehtanje, 
zaposlovanje, je v pristojnosti različnih državnih inšpekcijskih 
služb in se lahko državljani obrnejo na njih. V primeru, da je bila 
s strani občana ugotovljena nepravilnost, navedena v besedilu, 
lahko občan poda prijavo neposredno pristojni državni inšpekciji 
(tržna, delovna), lahko pa se obrne tudi na občinsko inšpekcijo 
z navedbo konkretne nepravilnosti in bo zadeva odstopljena na 
pristojno inšpekcijo.
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in 
varstvu okolja.

Zap. št. 280
Članica sveta Terezija JAKLIČ je podala naslednje pobude: 
1. Pohvalila je uredništvo Našega časa, ki zelo dobro poroča o 
tem, kaj se dogaja v MOV in Svetu MOV. 

2. Pohvalila je postavitev in delovanje drsališča. Podala pa je 
pobudo, da bi se označilo, kje lahko obiskovalci parkirajo, saj 
jih veliko prihaja tudi izven MOV. 
ODGOVOR:
V Sončnem parku je urejenih 30 parkirnih mest, ob Kidričevi cesti 
pa še dodatnih 50. Glede na to, da gre sezona h koncu, saj se 
bo drsališče zaprlo 9. marca, bomo nasvet upoštevali prihodnjo 
sezono in bomo lokacijo drsališča ter možna parkirišča označili 
z ustrezno prometno signalizacijo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Podala je pobudo, da se uredi delovanje dvigala v Centru 
Nova, ki velikokrat ne dela. 
ODGOVOR:
Že nekaj časa so se na dvigalu pojavljale okvare, ki so bile (tudi) 
posledica vandalizma. Okvare so po svojih močeh odpravljali 
vzdrževalci Pilon centra, vendar je zdaj prišlo do okvare, ki je 
dokončna. Popravilo stane okoli 4.000 evrov – to pomeni, da je 
delež Knjižnice in Festivala okoli 1.600 evrov. Po popravilu bo 
dvigalo zopet normalno delovalo.
Okvara bo predvidoma odpravljena v 14 dnevih. Dotlej je na 
dvigalu obvestilo, ki naše stranke napotuje na osebno dvigalo 
za uslužbence.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

4. Svetnike je seznanila s  problematiko parkiranja na Efenkovi 
2 in opozorila svetnike, naj vsaj oni tam ne parkirajo.
ODGOVOR:
Parkirišče pod Efenkovo 2 ni v lasti etažnih lastnikov, ampak v 
lasti MOV. Zanj skrbi koncesionar za javne površine (čiščenje, 
zimska služba ipd.). Ker gre za javno parkirišče, je  na voljo 
vsakomur pod enakimi pogoji. Z omejevanjem uporabe za 
določen segment uporabnikov bi parkirišče izgubilo status 

javnega.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 281
Članica sveta Marjana KOREN je podala naslednjo pobudo: 
1. Podala je pobudo, da bi MOV zaradi naravne katastrofe, ki 
nas je doletela, izvedla prostovoljno očiščevalno akcijo. 
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje bo organizirala prostovoljno očiščevalno 
akcijo v okviru redne letne očiščevalne akcije v mesecu marcu. 
Ponovno pa bo organizirana tudi očiščevalna akcija čiščenja 
vodotokov v mesecu septembru.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

Zap. št. 282
Član sveta Jožef KAVTIČNIK je podal naslednjo pobudo: 
1. Podal je pobudo, da se uredi problematika čiščenja cest v 
KS Staro Velenje, saj nekategoriziranih cest sami ne morejo 
soliti in tako ne morejo zagotoviti, da bi bile normalno prevozne 
in varne.  
ODGOVOR:
Za nekategorizirane ceste velja, da gre za ceste, ki ne 
izpolnjujejo vseh pogojev za kategorizacijo (niso kategorizirane) 
in zato niso javne, se pa na njih odvija določen delež javnega 
prometa. V občini imamo preko 180 takšnih cest oz. kar cca. 60 
km, večina pa jih poteka po zasebnih zemljiščih. 
Za vzdrževanje teh cest primarno skrbijo lastniki in uporabniki 
ceste – krajevne skupnosti pri tem pomagajo. MO Velenje s 
finančnimi sredstvi primestnim krajevnim skupnostim, tudi 
KS Staro Velenje, pomaga pri zagotavljanju sredstev za 
vzdrževanje nekategoriziranih cest, za kar bomo v letu 2014 
namenili 80.000 evrov. 
Občina pa bo še naprej vzdrževala 332 javnih cest oz. 210,4 
km, ki jih imamo v upravljanju.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 28�
Član sveta Rolando KALIGARO je podal naslednji pobudi: 
1. Ponovno je podal pobudo, da se uredijo luči v Sončnem 
parku, ki slabo gorijo. 
ODGOVOR:
Napaka se je pojavljala na nekaterih svetilkah, saj ni deloval 
preklop na zmanjšano porabo energije po 22. uri. Posledica 
tega je bila, da so se akumulatorji spraznili in se ob neugodnih 
vremenskih razmerah (brezvetrje, megla) niso mogli napolniti. 
Napaka je bila s strani proizvajalca svetilk delno odpravljena. 
Končno rešitev pa bodo poskušali poiskati v najkrajšem 
možnem času. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Podal je pobudo, da bi se na cesti od pokopališča do krožnega 
križišča postavila razsvetljava. 
ODGOVOR:
V letošnjem letu ni predvidenih sredstev za postavitev 
razsvetljave na tem delu, bomo pa pridobili projekt in ga 
poskušali v prihodnjem letu tudi realizirati.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

Zap. št. 28�
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je podal naslednji pobudi: 
1. Podal je pobudo, da se uredi področje pri zbirnem centru 
2. Tam namreč poteka pot, ki jo uporabljajo zlasti stanovalci 



       11. marec 2014GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 1��  / Številka 28

26. seja Sveta Mestne občine Velenje

Tomšičeve, Kersnikove in Šercerje, ko gredo proti NC Supernova 
in zato bi bilo potrebno ustrezno urediti pot in razsvetljavo. 
ODGOVOR:
Omenjena pot poteka tik ob Tomšičevi 53, po parceli 1865/4, 
ki je v lasti etažnih lastnikov. Tlakovanje te poti brez soglasja 
etažnih lastnikov ni mogoče, poleg tega MOV ne more financirati 
izgradnje poti na privatnih površinah. Tudi nadaljevanje poti 
mimo skladišča proti železnici je sporno, saj na tem delu 
železniške proge ne obstaja urejen prehod, zato je prečkanje 
na tem delu lahko smrtno nevarno. V bližini sicer obstaja urejen 
pločnik ob Tomšičevi cesti in železniški prehod na Cesti talcev.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Podal je pobudo, da se pripravi poročilo o škodi, ki jo je 
povzročila nedavna naravna nesreča in poročilo o tem, koliko 
prebivalcev MOV je bilo brez električne energije. Na tej podlagi 
naj se nato pripravi predlog o nakupu agregatov. 
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je še v času naravne nesreče kupila 100 
agregatov različnih moči. Agregati so bili razdeljeni tistim, ki so 
to najbolj potrebovali in za katere so podale predloge krajevne 
skupnosti. Agregati se sedaj nahajajo v gasilskih društvih, 
krajevnih skupnostih in skladišču civilne zaščite. Članom sveta 
bo podano celovito poročilo po zaključeni oceni o škodi zaradi 
naravne nesreče.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

Zap. št. 285
Član sveta Janez PODBORNIK je podal naslednji pobudi: 
1. Pohvalil je delo civilne zaščite in gasilcev ob naravni nesreči, 
ki nas je doletela. 
2. Podal je pobudo kmetov, da bi se poenostavil postopek 
za podiranje dreves ob cestah in žicah. Potrebnih je namreč 
ogromno soglasij z gasilci in policijo.
ODGOVOR:
Skladno z veljavnim Zakonom o cestah si je v primeru sečnje 
dreves ob cestah potrebno pridobiti dovoljenje za zaporo ceste. 
Dovoljenje je potrebno zaradi ustrezne ureditve prometa ter 
zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu.
Postopek za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste je enostaven, 
saj mora predlagatelj vložiti samo vlogo za zaporo ceste in pri 
tem plačati občinsko takso.
Strošek postavitve začasne prometne signalizacije krije 
predlagatelj, zaporo pa lahko postavi samo vzdrževalec ceste. 
Urad, ki izda dovoljenje za zaporo ceste, ga pošlje v vednost 
gasilcem, policiji, urgenci, cestnemu inšpektorju ter redarski 
službi, prav tako pa mora policijo, cestnega inšpektorja in 
redarsko službo o zapori obvestiti tudi vzdrževalec ceste.
Vlogo za zaporo je potrebno vložiti vsaj teden dni pred začetkom 
izvedbe del.   
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Podal je pobudo, da se da v revizijo nove cene KP Velenje za 
odvoz gošče na tri leta za tiste, ki niso priklopljeni na centralno 
čistilno napravo. Cene so namreč izredno napihnjene. 
ODGOVOR:
Cena nove obvezne gospodarske javne službe, ki zajema 
storitve, povezane z obstoječimi greznicami in MKČN, je 
določena na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Ur. l. RS, št. 87/2012). Uredbo so komunalna podjetja dolžna 
upoštevati pod kazensko odgovornostjo, za neupoštevanje 

zahtev uredbe so določene kazni do 20.000 evrov za podjetje 
ter 2.000 evrov za odgovornega izvajalca.
To pomeni, da so v ceno nove storitve vključeni le stroški, ki jih 
predpisuje uredba na način, kot to velja za vse ostale obstoječe 
komunalne storitve. Osnovni kalkulativni elementi, kot so stroški 
dela in strojnih uslug, temeljijo na veljavnih in potrjenih cenikih 
storitvenih ur KPV in cen strojnih storitev. 
V skladu z uredbo se je v KP Velenje izdelal elaborat oblikovanja 
cene nove storitve ter predložil v potrditev pristojnemu 
občinskemu organu, to je svetu ustanoviteljic KPV, ki je cene 
dal preveriti pristojnim občinskim službam ter jih nato potrdil.
Potrjene in uveljavljene cene nove storitve je 12. 2. 2014 
pregledal tudi tržni inšpektor in v postopku določitve ter 
uveljavitve nove cene ni našel nobene nepravilnosti.
Uveljavljene cene nove storitve so primerljive s storitvami v 
sosednjih občinah (Žalec, Polzela, Dobrna, Celje) oziroma so 
celo nižje od cen v navedenih občinah.
Uredba onemogoča komunalnim podjetjem oblikovanje dobička 
(razen dovoljenega minimalnega donosa v skladu z 19. členom 
uredbe), saj mora v skladu s 6. členom uredbe vsako leto 
ugotoviti razliko med potrjeno in obračunsko ceno storitve ter 
razliko upoštevati pri izračunu predračunske cene za naslednje 
obdobje enega leta.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 286
Član sveta mag. Jurij TERGLAV je podal naslednjo pobudo: 
1. Podal je pobudo, da se uredi delovanje semaforja na križišču 
Partizanske in Štrbenkove ceste, kjer je novejši most čez Pako. 
Semafor namreč dela, ko prometa ni, ob prometnih konicah pa 
ne dela. 
ODGOVOR:
Semafor deluje tako, da je ravno v času konice (menjava izmen 
v Gorenju, Premogovniku Velenje itd.) med 13. in 16. uro ter 21. 
in 7. uro na utripu, da se lahko čim hitreje prazni Partizanska 
cesta in tudi križišče pri Picadillyju. Preostali čas deluje s 
predhodno najavo (indukcijsko zanko) iz smeri trgovskega 
centra Supernova.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
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